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Na Trasie Północnej trzeba zdjąć nogę z gazu! Ruszył
remont. Mogą być utrudnienia. >>3

- Jeżeli chcesz rozpocząć
samodzielne życie z dala
od garnuszka rodziców,
p o w i n i e n e ś / p o w i n n a ś
spróbować swych sił w
Zielonej Górze, Rzeszowie
lub Warszawie - tak pod-
sumowuje „Gazeta Wybor-
cza”, na której zlecenie
przygotowano te badania.
Resztę kraju bijemy na
głowę polityką prorodzin-
ną. Świetnie postrzegana
jest gospodarka. Tuż za
nami znalazła się Warsza-
wa i Rzeszów. Bratni Go-
rzów wylądował na 14.
miejscu.

Badania przeprowadzono
w 21 największych polskich
miastach, gdzie „Wyborcza”
ma swoje oddziały. Gazeta
postanowiła sprawdzić, w
którym mieście młody czło-
wiek ma największe szanse
na udane, samodzielne ży-
cie.

- Młodzi ludzi to obecnie
gigantyczny problem spo-
łeczny. W całej Europie. W
naszej redakcji prawie każ-
dy ma kogoś z rodziny lub
znajomych, kto wyjechał do
Wielkiej Brytanii, by tam
pracować. Celem tego ran-
kingu było sprawdzenie,
jak nasze miasta odpowia-

dają na potrzeby młodych
ludzi - tłumaczy Artur Łu-
kasiewicz, redaktor naczel-
ny zielonogórskiego wyda-
nia „GW”. - Badanie łamie
stereotypy, że szansę mamy
tylko w kilku największych
miastach.

Jak czytelnicy reagują na
te bardzo dobre wyniki? W
zielonogórskiej redakcji ich
opracowaniem zajmowała
się Agata Źrałko, która 10 lat
temu przyjechała do naszego
miasta z Torzymia. Ona rów-
nież pytała o wyniki mło-
dych ludzi.

- Pierwsza reakcja była ta-
ka: Co ty gadasz! - opowia-
da reporterka. - Zaskocze-
nie. Później wymieniali za-
lety miasta, które spowodo-
wały, że chcą tu mieszkać:
otwarci ludzie, wszędzie
jest blisko, miejsce dobre
do zamieszkania, nie jest za
duże, ma parki itd. Zasko-
czyli mnie, jakie mają prio-
rytety: spokój i bezpieczeń-
stwo. Kolejne pytanie - wy-
mień minusy. Cisza. W
końcu pada: Ja mam pracę,
ale moi znajomi mają z nią
kłopoty.

(tc)

>>4

- Chcesz jeść? Pomóż ugoto-
wać obiad. Cieknie z dachu? Po-
móż go załatać - mówi Jan Ga-
szewski z Fundacji Wzajemnej Po-
mocy „Arka”. - Tu każdy pod-
opieczny musi pracować, jak ta
pszczółka w ulu! I praca wre! Aż
miło popatrzeć. Do pustego bu-
dynku na Chynowie wraca życie.

>>7

NIE CHCECIE WIERZYĆ? UWIERZCIE!
ZIELONA GÓRA - NR 1 W POLSCE!
Wielkie zaskoczenie! W ogólnopolskim rankingu, porównującym warunki życia w 21 największych miastach, okazaliśmy się
najlepsi. Jesteśmy najbardziej przyjaznym miastem dla młodych!

Parlamentarzyści: warto się połączyć
Parlamentarzyści i prezy-
dent są zgodni - warto połą-
czyć miasto z gminą. Roz-
mawiali o tym podczas po-
niedziałkowego spotkania.

Na zaproszenie prezyden-
ta Janusza Kubickiego przy-
szło czterech parlamentarzy-
stów: posłowie Jerzy Mater-
na (PiS), Bogusław Wontor
(SLD), Maciej Mroczek
(Twój Ruch) i senator Stani-
sław Iwan (PO). Temat?
Oczywiście, połączenie mia-
sta z gminą.

- Nie tylko miastu, ale
również regionowi jest po-
trzebny silny impuls rozwo-
jowy. Może nim być połą-
czenie miasta z gminą.
Wówczas powstanie silniej-
sza jednostka samorządowa.
Będziemy mogli walczyć o
pieniądze z Warszawy, bo
tam trzeba rozpychać się
łokciami - mówił prezydent
Kubicki. I podawał przykła-
dy dysproporcji przy np. fi-
nansowaniu uniwersytec-
kich inwestycji. - Duzi wzię-
li olbrzymie pieniądze, dla
nas zostały resztki - mówił.

Na koniec przedstawił
propozycje zmian w prawie,
nad którymi mogą pracować
parlamentarzyści, np. żeby
w przypadku łączenia samo-
rządów wprowadzić okres
przejściowy z radami liczą-
cymi większą liczbę rad-
nych.

- O połączeniu rozmawia-
łem z minister Młochow-
ską. Potwierdziła mi, że
sposób wyliczenia tzw. bo-
nusa, który może wynieść
ok. 100 mln zł, jest prawi-
dłowy - mówił senator S.
Iwan. - Naprawdę duży ma

większe możliwości. Uni-
wersytety w Opolu i Zielo-
nej Górze zostały potrakto-
wane jako uczelnie lokalne
i dostały mniej pieniędzy.
A jak przyjechał interwe-
niować rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, to dostał od
parlamentarzystów 200 mln
zł więcej niż aplikował. Tak
to wygląda. Ten problem
zrozumieli w Rzeszowie,
konsekwentnie powiększają
miasto i teraz jest zaliczane
do kategorii metropolii.
Trzeba połączyć miasto z
gminą.

- Co do tego jesteśmy
zgodni - przytakiwał poseł
Bogusław Wontor. - Dobrze,
że wreszcie się spotkaliśmy
w takim gronie. Ja jestem
zwolennikiem połączenia,
ale brakuje mi w tym proce-
sie akcji obywatelskiej. Jak
powstawało woj. lubuskie
to walczyło o nie stowarzy-
szenie. Zrobiono akcję oby-
watelską. Tu ten wózek cią-
gnie prezydent, ale jest za
bardzo eksponowany. Po-
winniśmy wszyscy przy tam
pracować jako jedna druży-
na.

- Większość mojego życia
spędziłem w Zielonej Górze.
Trzeba zrobić wszystko, żeby
nasze dzieci stąd nie wyjeż-
dżały - dodał poseł J. Mater-
na. - Jestem zwolennikiem
połączenia. Powinniśmy
szybko zrobić referendum i
będzie wóz albo przewóz.

- Nie różnimy się specjal-
nie w ocenie połączenia -
podsumował poseł. M. Mro-
czek. - Pan prezydent może
liczyć na nasze wsparcie.
Proszę tylko dokładnie okre-
ślić, jaka pomoc jest potrzeb-
na. (tc)

- Co ty gadasz! Taka była pierwsza reakcja czytelników na wyniki rankingu - opowiada Agata Źrałko, dziennikarka „Gazety Wy-
borczej”. - Później jednak przyznawali, że Zielona Góra to miasto dobre do życia. Fot. Krzysztof Grabowski
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Z Ż Y C I A M I A S T A I G M I N Y >>>>>

Wiosna na deptaku! - Jest przepięknie! I można dłużej pospa-
cerować - cieszą się Anna Luczek i Kasia Boroch. Olimpia po-
dziwia widoki, a Janek uciął sobie drzemkę...

Skoro idzie już wiosna, czas na... wiosenne porządki! Trzeba
pozbyć się z deptaka zeszłorocznych liści. Zadba o to m.in. Jó-
zef Stec z nowosolskiej firmy Horticultura.

To luty, a „Pszczółki” już się obudziły z zimowego snu! Malu-
chy z przedszkola Lingualand wybrały się na deptak szukać
wiosny. Towarzyszą im panie Marzena i Monika.

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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- Gratuluję wybitnego
osiągnięcia. Księga „Eno-
graphia Thalloris”, poświę-
cona historii zielonogór-
skiego winiarstwa, została
wydrukowana w pana dru-
karni. Robi imponujące
wrażenie.

Piotr Nawracała, kon-
struktor i autor patentów,
szef zielonogórskiej drukar-
ni LIGATURA: - To przede
wszystkim zasługa autora,
Mirosława Kuleby. I wydaw-
cy, Przemysława Karwow-
skiego. Bez ich benedyktyń-
skiej pracy nie byłoby tej
wspaniałej księgi.

- Jak się sprzedaje?
- Księgę wydrukowaliśmy

pod koniec 2013 r. Pomimo
dużych obaw, pierwotny na-
kład jest już prawie wyczer-
pany. Około 100 egzempla-
rzy trzymamy na specjalne
okazje związane z obchoda-
mi 700 lat winiarstwa w na-
szym mieście. Jak dobrze
pójdzie, będzie dodruk.

- Do winiarstwa przyzna-
je się również gmina. Nawet
jej herb zdobi winny motyw.

- To tylko pokazuje, jak
umowny charakter ma ad-
ministracyjny podział na
miasto i gminę. Z punktu
widzenia wielowiekowej
obecności winnic na naszym
terenie, dzisiejsza granica
jest kompletnie bez znacze-
nia. Przecież nawet nasi nie-
mieccy poprzednicy trakto-
wali cały ten obszar jako cy-
wilizacyjną jedność.

- I mieli podobne proble-
my demograficzne, im także
„uciekała” młodzież do du-
żych miast.

- Ówczesny Berlin musiał
nawet objąć nasze miasto
rządową pomocą finansową,
za którą wybudowano od
podstaw nie tylko nowe uli-
ce i robotnicze domki, ale
także nowe wioski. Byt tych

wiosek od początku uzależ-
niony był od rozwoju miasta.

- Powojenna Zielona Gó-
ra swój rozwój także za-
wdzięcza politykom, tym
razem warszawskim. Para-
sol nad miastem zwinęli do-
piero pod koniec XX wieku.
Teraz sami musimy zabie-
gać o własną przyszłość.

- Ten egzamin z samo-
dzielności zdajemy z różny-
mi ocenami. Najpierw uwie-
rzyliśmy, że nic nie musimy
robić, bo i tak napłynie wiel-
ka fala niemieckich marek.
Potem sądziliśmy, że przy-
graniczna różnica cen będzie
wieczna. I tak długo karmili-
śmy się iluzjami, aż od-

kryliśmy, że młodzi nam
uciekają, że kieruje nimi ha-
sło „Ratuj się kto może!”.

- Mają rację?
- Mają. Zostaliśmy sami na

scenie. Ani Berlin, ani War-
szawa już nas nie wezmą na
utrzymanie. Nawet unijną
pomoc musimy zdobywać w
pocie czoła. Nie mamy wyj-
ścia, musimy zewrzeć szyki,
czyli połączyć gminę z mia-
stem. Ale to najłatwiejszy
krok. Dla mnie, przedsię-
biorcy, połączenie jest tylko
narzędziem, nie celem. Mu-
simy zatem znaleźć dobrą
odpowiedź na pytanie - do
czego będzie nam potrzebne
połączenie.

- Pan zna odpowiedź?
- Chętnie wystartowałbym

w konkursie na najciekaw-
szą wizję czy program roz-
woju miasta. Niestety, nikt
takiego konkursu nie ogłosił.
Słyszę tylko absurdalne
skargi na próby rzekomej li-
kwidacji gminy wiejskiej.

- Dlaczego absurdalne?
- Bo od polityków oczeku-

ję czegoś znacznie poważ-
niejszego niż tylko biadole-
nia. Oczekuję odpowiedzi:
co zamiast połączenia? I do-
póki władze gminy nie
przedstawią własnego pro-
gramu, dopóty jedynym
możliwym scenariuszem po-
zostaje połączenie.

- Sam pan mówi, że połą-
czenie nie może być pustym
hasłem…

- Ja bym połączenie wyko-
rzystał do oparcia rozwoju
miasta o szeroko pojęte usłu-
gi adresowane do emerytów,
głównie polskich i niemiec-
kich. Przecież miasto mogło-
by wprowadzić program cer-
tyfikatów poświadczających
wysoki poziom usług dla tej
grupy. Od hoteli i domów
spokojnej starości, po wyspe-
cjalizowane usługi rehabilita-
cyjne i specjalistyczne kie-
runki studiów na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. Marke-
tingowym wabikiem powin-
ny być winnice i liczne im-
prezy osadzone w winiarskiej
tradycji. Przecież nawet
Niemcy reklamowali miasto
leczniczymi właściwościami
winogron i wina. Tego
wszystkiego nie da się zrobić
bez porządnych dróg, bez
łączności telekomunikacyj-
nej, bez sieci kanalizacyjnej.
Budżet gminy jest zbyt bied-
ny. Tylko miasto jest bogate.
Ale pieniądze to nie wszyst-
ko. Jeszcze ważniejsza jest ra-
cjonalna wizja zmian.

Piotr Maksymczak

- Dopóki władze gminy nie przedstawią własnego programu,
dopóty jedynym scenariuszem pozostaje połączenie - uważa
Piotr Nawracała Fot: Krzysztof Grabowski

Połączenie nie może być
tylko pustym hasłem!
- Od polityków oczekuję czegoś znacznie poważniejszego niż tylko biadolenia.
Oczekuję odpowiedzi: co zamiast połączenia? - przekonuje Piotr Nawracała.

W ZIELONEJ GÓRZE

O ogrodach działkowych
Stowarzyszenie Pionierów

Zielonej Góry zaprasza do
punktu konsultacyjnego w
sprawach przyszłości ogro-
dów działkowych. Siedziba
punktu znajduje się w ratuszu,
w sali wspomnień SPZG,
czynna we wtorki, w godz.
11.00-13.00, tel. 518 573
781. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Marsz po wzgórzach
W sobotę, 22 lutego, MO-

SiR zaprasza na zajęcia nordic
walking. Zbiórka na parkingu
przy amfiteatrze o 10.00. Bę-
dzie instruktor, kijki trzeba
mieć swoje. Czas zajęć ok.
1,5 godziny, długość trasy ok.
5 km. Informacje na
www.mosir.zgora.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pamiętamy o wyklętych
W czwartek, 27 lutego, o

11.00, w Muzeum Ziemi Lu-
buskiej odbędzie się sesja po-
pularnonaukowa „Lubuscy
żołnierze wyklęci i niepokor-
ni”. W piątek, 28 lutego o
11.00 zaplanowano odsłonię-
cie zielonogórskiego pomnika
Żołnierzy Wyklętych.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

A może Zokuś?
Czy tak mógłby zwać się

nowy Bachusik? Jeśli powsta-
nie z okazji 40. urodzin Zielo-
nogórskiego Ośrodka Kultury,
to czemu nie... Jak będzie miał
na imię? To zależy od fantazji
mieszkańców! Do końca lute-
go można zgłaszać propozy-
cje: zok@zok.com.pl. (dsp)
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To będzie największa, naj-
ważniejsza i najdroższa tego-
roczna inwestycja drogowa
w mieście. Drogowcy grun-
townie wyremontują mocno
obciążoną obwodnicę, która
stopniowo, z roku na rok sta-
je się wewnętrzną arterią
miejską.

- W pierwszym etapie za-
mykamy północną nitkę Tra-
sy Północnej pomiędzy Au-
chan a rondem na Przylep.
Proszę kierowców, by nie je-
chali na pamięć i zachowali
ostrożność - tłumaczy Paweł
Urbański, dyrektor Departa-
mentu Inwestycji Miejskich
i Zarządzania Drogami. - Ko-
rzystamy z bardzo łagodnej
zimy. W pierwszej kolejno-
ści wykonawca zajmie się

robotami ziemnymi, całą in-
frastrukturą, krawężnikami
itd. Nie ma obaw, asfalt kła-
dzie się na końcu. Wtedy
mrozów nie będzie. Wyko-
nawca przewiduje, że ta nit-
ka Trasy Północnej będzie
wyłączona z ruchu do 7
kwietnia.

To tylko fragment olbrzy-
miej inwestycji drogowej
wartej 28,5 mln zł, z czego
miasto zapłaci jedynie 15
proc. Resztę dołoży Unia Eu-
ropejska. To świetny interes.

- To jest duża inwestycja,
ale niezbyt skomplikowana.
Mamy do dyspozycji dwie
jezdnie, więc nie będzie kło-
potów z organizacją ruchu.
To nie jest wąska ulica w
centrum miasta - tłumaczył

przed miesiącem szef Kon-
traktu, Karol Jankowski.

Pracy jest sporo. Kontrakt
wyremontuje 5,6 km Trasy
Północnej. Pomiędzy ron-
dem przy Przylepie i rondem
koło Auchan prace toczyć
się będą na obydwu nitkach
trasy. Dalej, w kierunku ob-
wodnicy, remontowana bę-
dzie tylko jedna, północna
nitka drogi. Południowa była
już remontowana. Zupełną
nowością będzie rondo nie-
opodal ADB. Ułatwi wyjazd
z os. Zastalowskiego w oby-
dwu kierunkach. W przy-
szłości będzie z niego można
wjechać do strefy gospodar-
czej za ADB, jeżeli taka stre-
fa powstanie. Tuż za rondem
zaplanowano drogę równo-

ległą do Trasy Północnej,
która ułatwi bezpieczny wy-
jazd z bocznych ulic. Moder-
nizowane będą też prawo-
skręty. Zgodnie z umową, re-
mont powinien potrwać do
końca października.

- Mam nadzieję, że nie bę-
dzie problemów - na zimne
chucha prezydent Janusz
Kubicki, który dobrze pa-
mięta kłopoty z budową ron-
da PCK. - Tu firma nawaliła,
ale z łącznikiem Jędrzycho-
wa z ul. Wrocławską nie by-
ło żadnych problemów. Ro-
bił go kto inny. Dla mnie jest
bardzo ważne, że na Trasę
Północną dostaliśmy pienią-
dze z Warszawy. Sięgamy po
finansowe wsparcie poza
granicami województwa, nie

tylko z LRPO. Takie środki
są do zdobycia, trzeba tylko
cierpliwości.

Tej cierpliwości nie zabra-
kło przy innym drogowym
projekcie - remoncie ul. Ba-
torego od ronda przy Au-
chan do rogatek miasta. Na
tę inwestycję z niecierpliwo-
ścią czekają mieszkańcy
Czarkowa, bo przy okazji po-
wstaną chodniki umożliwia-
jące swobodne dojście na
osiedle. Inwestycja nie jest
tania - będzie kosztować 7
mln zł. Tu też Zielona Góra
wspomagana jest pieniędzmi
z zewnątrz. Z rezerwy bu-
dżetu państwa otrzymaliśmy
3,5 mln zł. Wkrótce zostanie
ogłoszony przetarg na wyko-
nanie tej inwestycji. (tc)

W DRZONKOWIE
Targi
czas zacząć
Przymierzasz się do budowy
domu? A może chcesz poło-
żyć nowy parkiet? Podpo-
wiedzi szukaj, od piątku, na
XXII Targach Budownictwa i
Wyposażenia Wnętrz.

Największe targi budow-
nictwa w regionie startują
już w piątek. Czego można
się na nich spodziewać? Nie
zabraknie firm oferujących
materiały budowlane, ele-
menty wyposażenia wnętrz,
będą lubuscy deweloperzy,
pracownie projektowe, firmy
zajmujące się aranżacjami
ogrodów oraz doradztwem i
usługami finansowymi.

- Przeważają wystawcy pre-
zentujący ofertę związaną z
kominkami, dachami, drzwia-
mi i oświetleniem, czyli moż-
na powiedzieć, że prym wio-
dą „wykończeniówka” i mate-
riały budowlane. Nowością są
propozycje firm zajmujących
się od A do Z aranżacją okien
- mówi dyrektor biura targo-
wego, Beata Łabęda.

Zgłoszenie udziału w tar-
gach zadeklarowało ponad
100 wystawców z Polski i
Niemiec. W zeszłym roku
targi przyciągnęły blisko 10
tys. zwiedzających.

- Ciekawie się składa, bo
mamy w tym roku 22. Finał
Wielkiej Orkiestry, 22. olim-
piadę i 22. targi budownictwa
- śmieje się inicjator imprezy,
Jarosław Owsianny z firmy
BIS. I dodaje: - W tym roku
branża budowlana jest w lek-
kim kryzysie, co widać po
zmniejszonych powierzch-
niach wystawowych, ale to
chwilowe, wyjdziemy z tego
obronną ręką.

W czasie targów będzie
również coś dla wystawców.
Wyłoniony zostanie bowiem
„Produkt targów”, „Najlep-
szy wyrób budowlany tar-
gów ” oraz „Najciekawsza
aranżacja stoiska”.

XXII Targi Budownictwa i
Wyposażenia Wnętrz odbę-
dą się 21-23 lutego na tere-
nie WOSiR-u w Drzonko-
wie. Wstęp: od 10.00 do
18.00. Współorganizatorem
jest Lubuska Izba Budow-
nictwa. (kg)

Nie będzie nic,
tylko ruiny

Przeciwnicy połączenia
miasta z gminą rozpoczęli
akcję billboardową.
A właściwie ustawili tylko
jedną planszę, tuż obok
wiaduktu na ul.
Wyspiańskiego.

Co naturalne, bronić gmi-
ny przed „likwidacją” powin-
ni przede wszystkim u sie-
bie. A przynajmniej na rogat-
kach. Tymczasem „walczą”
w centrum miasta. Za chwilę
własnej gminnej tożsamości
będą bronić na deptaku, bo

widocznie deptak jest nie ty-
le w centrum miasta, ile w
centrum gminy. Pewnie dla-
tego często widzę, jak spa-
ceruje po nim wójt Mariusz
Zalewski.

Antylikwidatorzy wychodzą
zapewne ze słusznego założe-
nia, że nigdzie nie znajdą w jed-
nym miejscu tylu mieszkańców
gminy, ile w centrum miasta. Z
zastrzeżeniem, oczywiście, że
znaleźli się tutaj całkowicie
przypadkowo i w zasadzie z
miastem nie mają nic wspólne-
go.

Ponieważ billboard jest cał-
kowicie nieczytelny, antyli-
kwidatorzy musieli w mediach
tłumaczyć, o co im chodzi: -
My tu mamy piękne świetlice,
a oni, miastowi, zrujnowali

dom kultury na Chynowie. Bo
w mieście decyduje tylko
ekonomia.

A jeszcze niedawno czoło-
wym przykładem na to, co cze-
ka gminę po połączeniu, był
brak remizy na Chynowie. A
przecież kiedyś istniała.

Podobnie z remizą w Drzon-
kowie!

Piękny budynek stoi, ale bez
OSP! Ciekawe, kto ją zlikwido-
wał? To sprawa warta śledztwa
gminnych antylikwidatorów.
Czyżby macki miasta sięgały aż
tak daleko? Przecież to niemoż-
liwe, żeby gmina coś takiego
sama sobie zrobiła! Ludzie! Co
się stało ze strażakami z Drzon-
kowa?

Tomasz Czyżniewski

Roboty na Trasie Północnej
Uwaga! Chcesz jechać Trasą Północną? Uważaj! Robotnicy z firmy Kontrakt przystąpili właśnie do remon-
tu. Z ruchu zostanie wyłączony północny pas drogi pomiędzy rondem Przylep a rondem Stefana Batorego.
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Zielona Góra - miasto rodzinne
Zielona Góra wygrała w rankingu miast przyjaznych młodym. Jest z nami tak dobrze, że aż trudno w to uwierzyć. Tak jednak
wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie „Gazety Wyborczej”. Wyprzedziliśmy nawet Warszawę i Wrocław!

„Gdzie młody człowiek w
Polsce znajdzie najszybciej
dobrą pracę, zarobi na
mieszkanie i bez kłopotów
odda dziecko do żłobka?
Otóż w Zielonej Górze - do-
wodzą naukowcy. Brzmi za-
skakująco, prawda?” - tak
rozpoczyna się poniedział-
kowa czołówka zielonogór-
skiego wydania „GW”, gaze-
ty szczycącej się bardzo kry-
tycznym stosunkiem do oto-
czenia i poczynań władz
miasta.

Ranking przeprowadzono
w 21 miastach, w których
znajdują się lokalne redakcje
„Wyborczej”. Sprawdzono
setki danych ujętych w 23
kategoriach. Autorzy opiera-
li się m.in. na danych z GUS,
Ogólnopolskim Badaniu
Wynagrodzeń firmy Sedlak
& Sedlak i danych portalu
Trovit.pl dotyczących cen
kupna i wynajmu mieszkań.

Cel był jeden - sprawdzić
kondycję młodych Polaków,
których 41 proc. mieszka z
rodzicami, bo brakuje pracy,
mieszkania są drogie a za-
robki niskie. - Wszędzie jest
tak kiepsko, czy są miasta
bardziej przyjazne? - pytała
gazeta i przez trzy dni, od
poniedziałku do środy, po-
równywała dane z 21 miast.

Poniedziałek - I etap.
Gospodarka.

„GW” postanowiła spraw-
dzić, gdzie jest najlepiej z
pracą, mieszkaniami i możli-
wością założenia własnej fir-
my. Najniższe bezrobocie
(chodzi o grupę wiekową 25-
34 lata) jest we Wrocławiu.
Najtrudniej o pracę jest w
Płocku, Lublinie czy Białym-
stoku. My znaleźliśmy się w
środku tej stawki. Płace też
nie są rewelacyjne. Badacze
wyliczyli, ile metrów kwa-
dratowych mieszkania mo-

żemy kupić za średnią płacę
(1,13 mkw.) i jaki procent
wypłaty trzeba wydać na
wynajem 50 mkw. mieszka-
nia (blisko co czwartą zło-
tówkę). To dało nam ósmą
pozycję w zestawieniu miast
dających szanse utrzymania
i mieszkania.

- Bardzo dobrze wypadli-
śmy w wskaźniku dotyczą-
cym przedsiębiorczości,
czyli osób, które założyły
własne firmy - komentuje
Agata Źrałko, dziennikarka
„Wyborczej”. W kategorii:
klimat biznesu i warunki
przetrwania firm, Zielona
Góra okazała się najlepsza w
Polsce.

W tej kategorii badacze
policzyli: ilość firm na 10
tys. mieszkańców, liczbę no-
wych podmiotów zarejestro-
wanych w ciągu roku oraz

liczbę firm wyrejestrowa-
nych. Tak powstał bilans
netto firm, mówiący, czy
firm nam przybywa, czy
ubywa. - Stworzono również
tzw. „wskaźnik przeżycia”,
czyli stosunek przyrostu
firm netto do ich ilości cał-
kowitej - dodaje A. Źrałko. I
tu Zielona Góra okazała się
liderem. Według „GW”,
szanse na przetrwanie nowej
firmy w naszym mieście wy-
noszą 59 proc.

W sumie poniedziałkowy
ranking zakończyliśmy na
drugim miejscu, za Warsza-
wą.

Wtorek - II etap.
Polityka prorodzinna.

Tym razem „GW” postano-
wiła przyjrzeć się polityce
prorodzinnej. Z góry wiado-

mo było, że jesteśmy w tym
mocni. - Naprawdę w tej
dziedzinie zrobiliśmy bar-
dzo dużo i jesteśmy w krajo-
wej czołówce, chociażby w
opiece przedszkolnej - przy
każdej okazji powtarza pre-
zydent Janusz Kubicki. Nie
myli się - „Wyborcza” po-
twierdza tę opinię - w polity-
ce prorodzinnej jesteśmy
najlepsi w kraju. Na możli-
we 74 pkt. w tej kategorii
zdobyliśmy 65,5 pkt. (drugi
Rzeszów miał 58,2, bratni
Gorzów zdobył 13 z 44,5
pkt.). - Wynik Zielonej Góry
nie powinien dziwić, jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że w
trzech na siedem badanych
kategorii zajęła pierwsze
miejsce i tylko raz wypadła
poza pierwszą piątkę (w licz-
bie przedszkoli) - komento-
wała „GW”.

Po prostu mamy stosunko-
wo mało przedszkoli w przeli-
czeniu na mieszkańców, ale to
niewiele mówi, bo przedszko-
la mogą być różnej wielkości.
Dlatego badacze sprawdzili,
jaki procent budżetu przezna-
czany jest na ich utrzymanie -
5,8 proc. budżetu, czyli ponad
30 mln zł. Efekt - ok. 95 proc.
to odsetek przedszkolaków w
mieście. Najwyższy w Polsce.
Zielona Góra okazała się rów-
nież liderem w finansowaniu
stołówek.

I na koniec - karta ZGrana
Rodzina. Oprócz nas tylko
Opole zdecydowało się, że
będzie wspierać rodziny już
z jednym dzieckiem.

I tak, dzięki polityce pro-
rodzinnej przeskoczyliśmy
stolicę i wtorkowy etap ran-
kingu Zielona Góra zakoń-
czyła na pierwszym miejscu.

Środa - III etap. Kultura,
oświata i bezpieczeństwo.

„GW” postanowiła spraw-
dzić, jak miasta dbają o
oświatę, przedszkola czy
sport. Okazało się, że jeste-
śmy kinomanami. W tej
dziedzinie znaleźliśmy się w
krajowej czołówce. Chętnie
też ćwiczymy w sportowych
klubach. Po przeliczeniu
punktów, znaleźliśmy się w
tych kategoriach na piątym
miejscu w kraju. To pozwo-
liło utrzymać wysoką pozy-
cję w całym kraju. Tak - je-
steśmy najlepsi w Polsce.

- Dla mnie ten wynik nie
jest zaskoczeniem. Jedyną po-
ważną blokadą jest kiepski ry-
nek pracy. Jednak taki kiepski
rynek jest również w większo-
ści polskich miast - komentu-
je Artur Łukasiewicz, red. na-
czelny zielonogórskiego wy-
dania „Wyborczej”. - Poza za-
sięgiem jest Warszawa czy
Wrocław. Inne dziedziny są
bardziej przyjazne. Polityka
prospołeczna jest przyzwoita.
To jest dobre miejsce do życia,
jak ktoś chce robić wielką ka-
rierę, to wtedy wyjeżdża. Ży-
jemy w fajnym mieście.

Z Łukasiewiczem zgadza
się prezydent Kubicki. - Żyje-
my w fajnym mieście - przy-
znaje. - To zasługa wielu lu-
dzi, którzy poświęcają mu
swój czas i energię. Na co
dzień raczej biadolimy nad
naszą sytuacją. Tak trochę na
zasadzie: cudze chwalicie,
swojego nie znacie. Mamy
jeszcze sporo do zrobienia,
ale ranking „Wyborczej” po-
kazuje, że wiele osiągnęli-
śmy. On się pokrywa z bada-
niami społecznymi nt. połą-
czenia miasta z gminą. Z nich
również wynika, że ocenia-
my nasze otoczenie jako do-
bre miejsce do życia. Musimy
robić wszystko, żeby było
jeszcze lepsze. (tc)

W GMINIE ZIELONA GÓRA
Gminne szkoły
są lepsze?
- Mamy lepsze przedszkola i
szkoły niż w mieście -
twierdzą członkowie zespołu
ds. przeciwdziałania likwi-
dacji gminy.

W dniu publikacji przez
„Gazetę Wyborczą” wyników
rankingu miast poświęcone-
go polityce prorodzinnej,
członkowie zespołu zwołali
konferencję prasową poświę-
coną polityce oświatowej.
„Wyborcza” ogłosiła, że Zie-
lona Góra jest najlepsza w
Polsce i w polityce przed-
szkolnej bije wszystkich na
łeb. Ale członkowie zespołu
się tym nie przejęli. - Uważa
się, że przedszkola w mieście

są lepsze. To bardzo szkodli-
wy stereotyp - mówiła dzien-
nikarzom Mirosława Zdano-
wicz, dyrektorka szkoły pod-
stawowej w Przylepie. - Te
wiejskie mają dużo szerszą
ofertę.

Jej zdaniem również szkoły
w gminie są o wiele lepsze.
Skąd ta licytacja? Członkowie
zespołu nie wierzą w obietni-
ce prezydenta Janusza Kubic-
kiego i proces połączenia
miasta z gminą nazywają li-
kwidacją. Przy okazji straszą
mieszkańców gminy, że po
połączeniu wszystko zostanie
zlikwidowane: gminne szko-
ły, przedszkola, biblioteki.
Dla swych gróźb znaleźli cie-
kawe uzasadnienie: miasto,
po połączeniu, będzie zmu-
szone zlikwidować gminne
placówki oświatowe i wycho-
wawcze z powodów… ekono-
micznych. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE
Nie wszyscy
chcieli
rozmawiać
Wtorkowe rozmowy o pod-
wyżkach w miejskiej budże-
tówce odbyły się bez związ-
kowców z „Solidarności”.
Wyszli z sali, oburzeni
obecnością swoich szefów.

Przypomnijmy. W ubie-
głym tygodniu, na konferen-
cji, związkowcy ogłosili, jak
chcą podzielić, obiecane na
podwyżki, 4 mln zł. Przyjęli
zasadę: po równo na zakład,
proporcjonalnie do liczby
etatów. I takie stanowisko,
podpisane przez 13 organi-
zacji związkowych, trafiło

na biurko prezydenta. Dzia-
łacze czekali na odpowiedź.

Ta nadeszła szybko, w for-
mie zaproszenia do dalszych
rozmów.

Jednak we wtorek, związ-
kowcy z „Solidarności”, na-
wet nie zasiedli do wspólne-
go stołu. Na stojąco odczyta-
li swoje stanowisko. Zażąda-
li, by prezydent pisemnie
ustosunkował się do związ-
kowych postulatów i prowa-
dził negocjacje zgodnie z
wcześniejszymi, publiczny-
mi wypowiedziami. - Po
tym, co tu zobaczyliśmy,
straciliśmy nadzieję, że doj-
dzie do kompromisu - mówi-
li oburzeni. Nie chcieli roz-
mawiać. Wyszli z sali.

Co tak oburzyło działaczy
z „S”? Fakt, że do stołu za-
proszono też ich szefów, dy-
rektorów miejskich zakła-
dów. - To dla nas osoby po-

stronne, my chcemy rozma-
wiać w gronie związki zawo-
dowe-prezydent - tłumaczyli
na odchodnym.

- Nie rozumiem takiego za-
chowania - nie krył rozcza-
rowania Janusz Kubicki. -
Dostałem nie jedno, a trzy,
różniące się między sobą sta-
nowiska pracowników. Od
państwa, którzy wyszli, od
Związku Nauczycielstwa
Polskiego oraz od zakładów,
w których nie ma związków
i z tego powodu w ogóle nie
brano ich zdania pod uwagę.
A dlaczego, pytam? Czy to
jest w porządku?!

Ci, którzy w sali zostali,
uznali, że pieniędzy nie na-
leży dzielić „po równo na
głowę”. - Każda praca jest
ważna, ale nie może być tak,
że tyle samo dostanie obiera-
jący ziemniaki i ktoś wy-
kształcony, z doświadcze-

niem, obarczony odpowie-
dzialnością - padały głosy.

Prezydent bronił tych, któ-
rzy zarabiają najmniej. - Za-
dbajmy przede wszystkim o
nich. Bo czy osoba, która za-
rabia 4 tys. zł brutto, odczu-
je 50 zł podwyżki tak samo,
jak pracownik, który ma 2,5
tys. pensji? Nie sądzę - mó-
wił.

Stanęło na tym, że regula-
cja płac powinna być zróżni-
cowana w zależności od do-
tychczasowych uposażeń.
Konkrety? Będzie o nich mo-
wa na spotkaniu w ponie-
działek, o 9.30, w urzędzie
miasta. Już w węższym gro-
nie, bez dyrektorów, z udzia-
łem po dwóch przedstawi-
cieli z „Solidarności”, OPZL,
ZNP i pozostałych zakła-
dów, w których nie ma orga-
nizacji związkowych.

(dsp)

4. Kraków 198,2
5. Katowice 196,2
6. Poznań 195,4
7. Wrocław 192,6
8. Ople 188,5
9. Olsztyn 183,4

10. Gdańsk 183

11. Białystok 183
12. Lublin 180,6
13. Płock 176,6
14. Gorzów 175,3
15. Łódź 173,5
16. Szczecin 172,4
17. Kielce 172,1

18. Częstochowa 167,9
19. Bydgoszcz 164,7
20. Toruń 164,1
21. Radom 158,6

Źródło: „Gazeta Wyborcza” z 19 lutego 2014 r.

MIASTA PRZYJAZNE DLA MŁODZIEŻY
Dane w punktach

12 3

Zielona Góra
220,2

Rzeszów
202,4

Warszawa
212,8
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Zainteresowanie zebra-
niem wiejskim w Drzonko-
wie było spore, do wiejskiej
remizy przybyło około 70
osób. Wójt rozpoczął od
chwalenia gminy, m.in. za
zajęcie pierwszego miejsca w
VI Rankingu Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego oraz za
zdobycie Samorządowego Li-
dera Edukacji. - Pracowałem
wiele lat jako nauczyciel, dla
mnie takie wyróżnienie jest
szczególne, zwłaszcza w
dziedzinie wychowania i dy-
daktyki - mówił Mariusz Za-
lewski. Wójt zakończył sło-
wami: - Jestem dumny z gmi-
ny Zielona Góra.

Kolejnym punktem była
projekcja filmu o Drzonko-
wie, którego twórcami są
członkowie Stowarzyszenia
Dobry Start. Po emisji filmu
do głosu doszli Rafał Nieżur-
bida i Krzysztof Wołczyński
ze społecznego zespołu ds.
przeciwdziałania likwidacji
gminy. Panowie zaczęli
ostro. I jak zwykle straszyli,
że po połączeniu nie zosta-
nie kamień na kamieniu.

R. Nieżurbida: - Stracimy
szkoły i subwencje oświato-
we, bezpowrotnie. Programy
finansowe dla organizacji po-
zarządowych nie będą miały
racji bytu. Nasze gminne nie-

duże stowarzyszenia nie bę-
dą w stanie rywalizować z
dużymi miejskimi. W Drzon-
kowie jest mało rolników.
Głos z miasta nie jest głosem
rzetelnym. Mówiło się, że
PROW nie będzie - to była
bujda. To kłamliwe informa-
cje - mówił Nieżurbida.

K. Wołczyński, rzecznik
zespołu ds. przeciwdziała-
nia likwidacji: - Działania
prowadzone przez miasto to

proceder likwidacji gminy.
Najważniejsze, to musicie
zapamiętać, że nie ma drogi
powrotnej. W gminie głosuje
się na konkretną osobę, w
mieście będziecie skazani na
partie - ostrzegał.

Obaj panowie skrytykowa-
li Kontrakt Zielonogórski,
nazywając go mało poważ-
nym manifestem.

W drugiej części zebrania,
sołtyska Drzonkowa przed-

stawiła plan finansowy so-
łectwa na rok 2014, w wyso-
kości ponad 8600 zł. Znacz-
nie więcej emocji wzbudził
podział ponad 250 tys. zł z
miejskiego Funduszu Inte-
gracyjnego. Pojawiło się kil-
ka propozycji. W ich sprawie
głos zabrał wójt Zalewski.

- Pochylmy się nad propo-
zycją realną. Np. w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Przy
budowie dróg często wcho-

dzi trzeci podmiot, np. Za-
rząd Dróg Wojewódzkich.
Będą komplikacje. Budowa
dróg to dobry pomysł, ale
czy do zrealizowania w tej
formule? W Ochli nie zreali-
zowano Funduszu, w Kisie-
linie podobnie, więc nama-
wiam by państwo nie zostali
skłóceni tym funduszem,
który się nazywa integracyj-
nym - mówił Mariusz Zalew-
ski.

Mieszkańcy Drzonkowa
zdecydowali, że tegoroczny
Fundusz Integracyjny zosta-
nie przeznaczony na budo-
wę placu rekreacyjno-spor-
towego, z siłownią na świe-
żym powietrzu, minibo-
iskiem i ławeczkami. Druga
przegłosowana propozycja
dotyczy placu zabaw między
ul. Bażantową i Gajową.

Na koniec zebrania głos
zabrał prof. Czesław Osę-
kowski:- Czy dojdzie do po-
łączenia? Sprawa nie jest
przesądzona. 7,5 mln zł z
bonusa ministerialnego po-
mogłoby w Drzonkowie roz-
wiązać wiele problemów do-
tyczących dróg. Natomiast
Kontrakt Zielonogórski to są
propozycje. Zebraliśmy opi-
nie mieszkańców i nad nimi
pracujemy. Koncepcja Kon-
traktu nabiera realnego
kształtu…

Ostatnie słowo miała jed-
nak Antonina Ambrożewicz-
-Sawczuk, gminna radna: -
Każdą uchwałę można zmie-
nić kolejną. Powiem kultu-
ralnie, proszę nie ściemniać.
Nie będzie naszego przedsta-
wiciela w radzie miasta. Do
tanga trzeba trojga - pozy-
tywna opinia powiatu musi
być.

(kg)

Wójt: Jestem dumny z gminy
- Czy dojdzie do połączenia? Sprawa nie jest przesądzona. 7,5 mln zł z bonusa ministerialnego pomogłoby w Drzonkowie roz-
wiązać wiele problemów dotyczących dróg - uważa prof. Czesław Osękowski.

Jak radny Wołczyński demokracji bronił…
Jolanta Rabęda, sołtyska
Łężycy, otwierając zebranie,
zażądała, aby reporterka
„Łącznika” nie robiła nota-
tek oraz nie publikowała
żadnej relacji z tego wiej-
skiego spotkania. Według
pani sołtys, „Łącznik” za-
mieszcza nieprawdziwe in-
formacje.

Pierwszą część spotkania
zdominował wójt Mariusz
Zalewski, który przedstawił
najważniejsze atuty gminy,
podkreślając potencjał jej
mieszkańców. - Przez ostat-
nich 10 lat podwoiła się licz-
ba osób mieszkających na te-
renie gminy, stąd rosnące
zapotrzebowanie na drogi,
oświetlenie itp. - tłumaczył.
- Mocno rozwinęły się gmin-

ne organizacje pozarządowe
- kontynuował. Mówił także
o wrześniowym otwarciu
kompleksu boisk. Przyznał,
że w przypadku wodocią-
gów i kanalizacji są w gmi-
nie zaległości. - Będziemy
starali się to zmienić - zade-
klarował.

Następnie mieszkańcy
obejrzeli krótki film o Łężycy
przygotowany przez Stowa-
rzyszenie Dobry Start.
Krzysztof Wołczyński poka-
zał i omówił zawartość książ-
ki poświęconej historii wsi i
ludziom dawnych Kresów.

Głos z sali: - Panie wójcie,
ale co z kanalizacją?

Dyskusję ucięła Jolanta
Rabęda:- Teraz jest czas na
wystąpienie członków spo-
łecznego zespołu ds. prze-
ciwdziałania połączeniu.

Członkowie zespołu swoje
wystąpienie skupili na wyli-
czance strat do jakich rzeko-
mo miałoby dojść w wyniku
połączenia miasta i gminy.
Według członków zespołu,
mieszkańcy sołectw stracą
szkoły wiejskie, subwencję
oświatową, programy finan-
sowe dla organizacji pozarzą-
dowych, biblioteki, świetlice,
kluby sportowe, w przypad-
ku rolników - PROW.

- Stracimy samostanowie-
nie. Tylko pięciu radnych
będzie reprezentowało nasze
interesy w nowej radzie mia-
sta - alarmowali członkowie
zespołu.

O głos, tytułem prawa do
repliki, poprosił Krzysztof
Kaliszuk, wiceprezydent
Zielonej Góry. Sołtyska sta-
nowczo odmówiła, prze-

chodząc do omówienia
sprawozdania rady sołec-
kiej za 2013 r. i podzięko-
wań za dotychczasową pra-
cę rady. Przedstawiła rów-
nież plan finansowy na bie-
żący rok. Gmina przyznała
sołectwu 11.455 zł. Rada
postanowiła wydać te pie-
niądze m.in. na organizację
sołeckiego dnia kobiet, mat-
ki i ojca oraz dnia seniora,
zakup sprzętu nagłaśniają-
cego oraz zakup krzewów
ozdobnych. Nikt nie zgłosił
sprzeciwu.

Głos z sali: - Mieszkam na
Czarkowie i widzę wyraźny
podział na mieszkańców sta-
rej części wsi i osiedla. Pyta-
nie do rady - czy coś robicie
dla osiedla?

Jolanta Rabęda: - Bardzo
dużo dzieci z osiedla korzy-

sta z różnych zajęć w naszej
świetlicy.

Głos z sali: - Ale film, któ-
ry zaprezentowano na po-
czątku, to czysta propaganda
sukcesu, a tu jest wiele pro-
blemów do rozwiązania.

Krzysztof Wołczyński,
radny gminy:- Ale o co panu
chodzi? O drogę?

I po chwili, do reporterki
„Łącznika”: „Widzę, że pani
notuje, proszę tego nie upu-
bliczniać bez autoryzacji,
pani tu nie powinno być, bo
to jest zebranie mieszkań-
ców Łężyc. To tylko nasza
kultura, że panią tolerujemy,
proszę nie zmuszać nas do
tego, żebyśmy byli nie-
uprzejmi”.

Reporterka „Łącznika”
opuszcza salę.

(km)

ZEBRANIA
SOŁECKIE

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.

17.00, 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

K O M E N T A R Z > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Tupanie
nóżką

Podczas zebrania wiejskie-
go, radny Krzysztof Wołczyń-
ski, wraz z panią sołtys, po-
uczał dziennikarkę „Łącznika”,
że nie może robić notatek, do-
dając: „proszę nie zmuszać

nas do tego, żebyśmy byli nie-
uprzejmi”.

Panie radny, takie uwagi to
może pan wygłaszać u siebie.
W domu! Przenosząc je na fo-
rum publiczne, dorabia pan
gębę gminie, bo udowadnia
pan, że mogą w niej panować
zdziczałe obyczaje. Ja gminy
Zielonej Góry tak nie odbie-
ram!

Panie radny i pani sołtys,
być może nie wiecie, ale wam
się role i epoki pomyliły. Może
w PRL-u, władza tupiąc nóżką,
mogła komuś zatkać usta. Te-
raz są inne czasy. Uczestni-
czyliście w legalnym zebraniu
wiejskim. Żeby było legalne,
musiało być otwarte. Czyli
każdy mógł przyjść, słuchać i
również notować. A zwłaszcza

dziennikarz. I wara wam od
dziennikarskich praw i powin-
ności! Jako osoby publiczne
jesteście od przestrzegania
prawa, nie od jego łamania!

Panie radny Wołczyński,
radnym nie jest się po to, żeby
według własnego widzimisię
sortować ludzi. Mówić: kto jest
cacy a kto jest be! Decydo-
wać: kto i gdzie się może wy-

powiadać. I wywalać go za
drzwi. Wiem, to nęcąca wizja,
tylko na dłuższą metę nigdzie
się nie sprawdziła.

Tomasz Czyżniewski

P.S. Krzysztof Wołczyński
prywatnie jest przemiłym czło-
wiekiem. Głupawki dostaje,
gdy zaczyna wypowiadać się
publicznie.

Tomasz Sroczyński, sołtys Raculi, wniósł na salę urnę. Mieszkańcy Drzonkowa wrzucali do niej wypełnione ankiety, przygoto-
wane przez zespół do przeciwdziałania likwidacji gminy. Fot. Krzysztof Grabowski
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Pracuj, a czeka cię dobre życie
- Chcesz jeść? Pomóż ugotować obiad. Cieknie z dachu? Pomóż załatać - mówi Jan Gaszewski z Fundacji Wzajemnej Pomo-
cy „Arka”. - Tu każdy podopieczny musi pracować, jak ta pszczółka w ulu!

I praca wre! Aż miło popa-
trzeć. Do pustego budynku
na Chynowie wraca życie. -
Mieszkańcy podchodzą, za-
glądają przez płot, podpytu-
ją, co tutaj będzie. Są bardzo
życzliwie nastawieni - opo-
wiada Jan Gaszewski. - Mó-
wią: nareszcie coś się dzieje!
Dość mieli pustostanu, w
którym tylko menele urzędo-
wali.

Od grudnia meneli już nie
ma. Budynkiem po dawnym
domu kultury zaopiekowała
się Fundacja Wzajemnej Po-
mocy „Arka” z Bogatyni. Z
miejsca ostro ruszyli z po-
rządkami. - Ile pustych bute-
lek po alkoholu stąd wynie-
śliśmy, nie uwierzyłaby pani
- wspomina pan Jan.

Stary budynek miasto uży-
czyło fundacji za darmo, na
10 lat. - Był tak wyeksploato-
wany, że nie opłacało się go
remontować. Nie było to
przeszkodą dla „Arki”. Z
ochotą wzięli się do pracy -
opowiada Wioleta Haręźlak,
wiceprezydent Zielonej Góry.

Kasia kopytka zagniata

Efekty już widać! J. Ga-
szewski i Agata Klemt, pre-
zeska fundacji, oprowadzają
nas po budynku. A właści-
wie po kilku „przylepio-
nych” do siebie budynkach,
jest nawet stodoła i kawałek
terenu zielonego. Oj, jest co
robić! Mówiąc szczerze, za-
łamałabym ręce, gdyby ktoś
kazał mi zająć się remontem
tego dobytku... - Ale my nie
z tych, co ręce załamują! I
pracy się nie boimy! - za-
pewniają.

Rzeczywiście, z obrazu ru-
iny zaczyna wyłaniać się jakiś
kształt. Znikła pleśń i poła-
mane drzwi, są już nowe
okna, gdzieniegdzie zagrunto-
wane ściany, udało się nawet
urządzić tymczasowe miejsce
do spania, ogień wesoło bu-
zuje w piecyku... Pod ściana-
mi równo poukładane mate-

riały budowlane. - A tu nasze
złote rączki robią łazienkę! -
wskazuje pan Jan. Jasne kafel-
ki pieczołowicie kładą Krzy-
siek i Staszek: mierzą, tną,
przyklejają. Idzie sprawnie! -
Tak, bo my tu uczymy ludzi
fachu. Potrafią coś zrobić,
niech robią! Z czasem nabie-
rają takiej wprawy, że ho, ho -
mówi J. Gaszewski.

- Tak jak Kasia, nasza
gwiazdeczka - uśmiecha się
ciepło pani Agata. - Teraz się
schowała, wstydzi się może
obcych. Dziewczyna swoje
przeszła, jak my wszyscy.
Ale, proszę mi uwierzyć, ro-
botna jest, wszystko potrafi.
I ściany pomaluje, i dźwi-
gnie ciężary, a jak kobitki
obiad gotują, to też Kasię
wołają, bo nikt tak ciasta na
kopytka nie zagniecie.

Takie umiejętności w fun-
dacji pielęgnują. Bo fach ma
dać w przyszłości przepust-

kę do nowego życia, do sa-
modzielności, do utrzyma-
nia się z pracy własnych
rąk...

Nie wstydem jest upaść

Czas wyjaśnić, kim są
podopieczni „Arki”. No wła-
śnie, kim? Niektórzy, przy-
znaję, na pierwszy rzut oka
budzą mieszane uczucia,
najłagodniej mówiąc, twarze
mają „mocno zmęczone”.
Ale widać, że dobrze im z
oczu patrzy, że to poczciwi
ludzie. Tylko życie mieli po-
tłuczone.

- Tak, nie ma co ukrywać.
Tu każdy człowiek jest z
tzw. przeszłością. Alkohol,
przemoc, ubóstwo, bezdom-
ność - te pojęcia nie są nam
obce - mówi pan Jan, który
„Arkę” wymyślił.

O swojej przeszłości nie
wstydzą się mówić, choć

nikt tu nikogo za nic nie roz-
licza, nie piętnuje, nie wni-
ka, co, jak, kiedy, dlaczego...
- To nieistotne. Proszę spoj-
rzeć - pan Jan obraca się w
kierunku furgonetki stojącej
na podwórzu. A tam napis:
„Nie wstydem jest upaść.
Wstydem jest trwać w upad-
ku. Zwycięstwem jest się
podnieść”. I uśmiechnięte
twarze podopiecznych fun-
dacji. Ludzi, którym się uda-
ło. I teraz dają przykład in-
nym. - Ktoś pomógł tobie?
Teraz ty pomóż innemu. Tak
staramy się tu żyć, Andrzej,
dobrze mówię? - pani Agata
daje przyjacielskiego kuk-
sańca klęczącemu na podło-
dze mężczyźnie. - Nasz elek-
tryk! Dobry jest! - dodaje z
dumą.

Fundacja uczyniła pracę
sposobem na wyjście z ciem-
nej strony życia. - Bo praca
uszlachetnia. I tu każdy pra-

cuje. Jak ta pszczółka w ulu.
Chcesz jeść? Pomóż ugoto-
wać obiad. Cieknie z dachu?
Pomóż go załatać! Jeden
sprząta, drugi gotuje, trzeci
opiekuje się osobami niepeł-
nosprawnymi - tłumaczy J.
Gaszewski. - Tu nauczysz
się, jak nie być ciężarem dla
innych. Nauczysz się samo-
dzielności. Pójdziesz w
świat z fachem w rękach.

Dlatego planują urucho-
mić tu gastronomię, dla „zło-
tych rączek” może założą
spółdzielnię budowlaną.
Mają kozy, więc marzy im
się gospodarstwo agrotury-
styczne. I przyda się też ko-
mórka wspierająca pozosta-
łe, z księgowością, marketin-
giem.

Sąsiadów mamy dobrych

W Zielonej Górze powstaje
Dom Wspólnoty Osób, Ro-
dzin i Samotnych Matek z
Dziećmi „Arka”. Będzie to
ośrodek stacjonarny, 24-go-
dzinny, a nie noclegownia.
Ludzie z fundacji mają na-
dzieję, że skończą remont
jeszcze w tym roku. Znajdzie
się tu miejsce dla ok. 50 pod-
opiecznych. „Arka” będzie
współpracować z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, Centrum Integracji Spo-
łecznej. Ale do drzwi funda-
cji może zapukać każdy. Je-
śli z własnej woli zechce
zmienić swoje życie. Waru-
nek podstawowy - trzeba być
trzeźwym, czystym, poddać
się odwykowi. Co dalej? Tu
człowiek znajdzie schronie-
nie, dostanie jedzenie, pracę
i szansę na dobre, drugie ży-
cie.

- Działa u nas CIS, dom
pomocy dla samotnych ma-
tek, noclegownia. Miasto
przyciąga jednak sporo osób
z problemami, głównie z
gminy i powiatu zielonogór-
skiego - tłumaczy wicepre-
zydent Haręźlak. - Propozy-
cja fundacji z Bogatyni po-

zwoli nam rozwiązać wiele
problemów. Bardzo podoba
mi się ich filozofia działania.
To bardzo dobre podejście,
bo ludzie dostają szansę na
powrót do normalnego funk-
cjonowania.

Podopieczni fundacji sami
remontują swoją siedzibę.
Jednak przyda się każda po-
moc. - Mamy nasze matki
chrzestne, jak nazywamy pa-
nią Haręźlak i panią Zbo-
rowską z MOPS-u. Czuwają
nad nami. Serce się raduje,
bo w Bogatyni nie mieliśmy
wsparcia od miasta. Tu lu-
dzie witają nas z otwartymi
ramionami - uśmiecha się
pan Jan. - Wspiera nas pro-
boszcz, mieszkańcy - i do-
brym słowem, i czynem,
ostatnio pożyczali nam wier-
tarkę. A gdy jesteśmy poza
Zieloną Górą, mają oko na
budynek. Pewna miła pani
mówiła, że pogoniła jakieś
podejrzane towarzystwo, bo
szkoda naszej pracy. Nie
chcemy być dłużni. Wycho-
dzimy do ludzi. Mamy za-
miar uruchomić tu punkt ga-
stronomiczny, będzie można
smacznie zjeść. Otworzymy
też biuro, gdzie fachowcy
rozliczą PIT-a w zamian za
przekazanie 1 proc. podatku.
Mam nadzieję, że późną
wiosną uda się zorganizo-
wać u nas otwarte drzwi.

Nie wyrzucaj starej szafy

I na koniec prośba do Czy-
telników. W „Arce” nawet
sprzęty dostają szansę na
drugie życie. Jeśli więc ktoś
ma zamiar wyrzucić starą
kanapę, szafę, fundacja chęt-
nie weźmie. Mają busika,
podjadą i grata zabiorą.

Z fundacją można się
skontaktować pod tymi nu-
merami telefonów: 68 324
28 71, 517 920 376, 75 773
14 31. Strona internetowa:
www.fundacjawparka.pl.

Daria Śliwińska-Pawlak

W LUBUSKIEM

Zbiorowa Ale Sztuka!
Kozzi Gangsta Film, Teatr
Wielki z Cigacic i Teatr im.
Osterwy w Gorzowie - to te-
goroczni laureaci plebiscytu
Ale Sztuka! Za 2013 r.

To już jubileuszowa, pią-
ta edycja tej nagrody kultu-
ralnej. - Myślę, że stała się
już stałym elementem w ży-
ciu naszego województwa.
Po pięciu latach funkcjono-
wania można powiedzieć,
że większość laureatów się
sprawdziła - komentuje Ar-
tur Łukasiewicz, redaktor
naczelny zielonogórskiego
wydania „Gazety Wybor-

czej”, która organizuje ple-
biscyt wraz z Radiem Za-
chód i TBP Gorzów. - Chce-
my wyróżnić wydarzenia i
ludzi, którzy sprawiają, że
chce się krzyknąć: Ale
Sztuka!

Podczas zeszłotygodnio-
wej gali w Piekarni Cichej
Kobiety statuetki odebrali:
przedstawiciele Teatru
Wielkiego z Cigacic, Jan
Tomaszewicz, dyrektor Te-
atru im. Osterwy w Gorzo-
wie oraz Sebastian Ciem-
noczołowski i Andrzej
Buck, inicjatorzy kargow-
skiego festiwalu Kozzi
Gangsta Film.

Teatr Wielki z Cigacic to
amatorska grupa kabaretowa
działająca od przeszło sze-
ściu lat. Tworzą ją strażacy,
nauczyciele, policjanci, księ-
gowi - zwykli mieszkańcy
wsi, korzystający z tego, że
mają do dyspozycji niezwy-
kłego mieszkańca - Dariusza
Kamysa, kiedyś członka
słynnego kabaretu Potem,
dziś Hrabi. Teatr Wielki
swoje programy opiera na
sprawdzonych tekstach pol-
skich kabaretów. Premiery
odbywają się w cigacickiej
podstawówce, przy pełnej
sali.

Drugą statuetkę otrzymał
gorzowski Teatr im. Oster-
wy, który zasłynął wystawie-
niem Samuela Becketta.
Spektakl „Akt bez słów - Ko-

media - Ostatnia taśma Krap-
pa - Oddech”, składający się
z czterech krótkich utworów
objechał teatralną Polskę.
Zabłysnął w nim Roman
Kłosowski, który w ten spo-
sób podsumował 60 lat pra-
cy artystycznej - jubileusz
obchodził na gorzowskiej
scenie.

Jako trzeci na podium zna-
lazł się kargowski festiwal
Kozzi Gangsta Film. Po
dwóch edycjach przyciągnął
do Kargowej znane nazwiska
polskiego kina. Jest swo-
istym hołdem dla nieżyjące-
go aktora Macieja Kozłow-
skiego, który pochodził z
Kargowej. Festiwal prezen-
tuje perełki kina gangster-
skiego.

(tc)
Przedstawiciele Teatru Wielkiego z Cigacic odbierają nagrodę

fot. Anna Kraśko, „Gazeta Wyborcza”

Na placu budowy uwija się 12 osób. Wszystko robią sami. Krzysiek i Staszek właśnie kładą ka-
felki. To będzie łazienka. Fot. Krzysztof Grabowski
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Piękny pałac księżnej Doroty
Nie lubię włóczyć się po ruinach. Chociaż często to robię. Po prostu, żal serce ściska nad zmarnowaną przeszłością. Chodzisz
i myślisz: 100 lat temu to wszystko jeszcze tętniło życiem. A teraz?

Moja żona bardzo nie lubi,
jak włóczę się po ruinach.
Więc oficjalnie tego nie ro-
bię. Gdy kiedyś pojechali-
śmy do ruin zboru w Gębi-
cach, dostała mi się niezła
bura, gdy się wygadałem o
wspinaczce na sam szczyt
dachu. A wdrapałem się na
górę za znakomitym epigra-
fikiem dr. Adamem Gór-
skim. Przyjechaliśmy, co
prawda, oglądać kościotrupy
w rozbitych trumnach, ale
przy okazji wdrapaliśmy się
na górę.

- Cieśle często zostawiali
swój znak firmowy i datę
wykonania roboty. Może
znajdziemy jakieś dokumen-
ty w wieżyczce - tłumaczył
dawne obyczaje dr Górski.

- Czyżniewski, tyś chyba
zdurniał. Po co tam właziłeś
- darła się wniebogłosy. Po-
dejrzewam, że chyba się zde-
nerwowała.

- Kochanie, jak doktor tam
wlazł, to ja również powinie-
nem. Jakbym spadł, to w do-
brym towarzystwie!

- Idiota!
I po dyskusji. Koniec.

Kropka.
- Czyżniewski, ty teraz już

się nigdzie nie pchaj. Żadne-
go wdrapywania się! - moja
żona nawet w szpitalu musi
mieć wszystko pod kontrolą
(strach pomyśleć, co powie
po powrocie o stanie zlewu).

- Tam nie ma się gdzie
wdrapywać. Zresztą mam
statecznego przewodnika -
łagodziłem sytuację.

- Jasne! A pamiętasz, że
nasz Kuba z Izą robili sobie
tam sesję zdjęciową - szybko
zmieniła zdanie.

Pamiętam. Zatonie to
modne miejsce. - To znako-
mity plener - przyznaje Jaro-
sław Skorulski, autor książki
„Zatonie. Ślady historii”. Ra-
zem spacerujemy po parku i
zaglądamy do środka pałacu.
A raczej do tego, co z niego
zostało.

Kamień węgielny pod pa-
łac w Zatoniu wmurowano 8
maja 1685 r. Barokowy dwór
miał być rodową siedzibą
Baltazara von Unrucha. - W
„Grünberger Hauskalendar”
opublikowano jak wyglądał -
opowiadał J. Skorulski. - Nie
wiemy, czy tak pierwotnie
wyglądał, czy to jest widok
po przebudowie dokonanej
przez hrabinę von Cosel.

Piętrową budowlę przy-
krywa wysoki, spadzisty
dach. Nie przypomina obec-
nych ruin. Nic się nie zga-
dza.

- Bo księżna Dorota pałac
przebudowała - śmieje się
mój przewodnik.

Dlaczego? Oddajmy głos
jej samej: - … Przez ogromny
dach, który jest konieczny z
powodu zimowych śniegów,
i pomarańczowożółtą farbę,
którą pomalowano dachów-
ki, wywiera jednak szpetne
wrażenie - pisała 13 czerwca
1840 r. w liście do swojego
francuskiego powiernika,
Adolfa de Bacout. Wtedy po
raz pierwszy dotarła do Za-

tonia, które było jej własno-
ścią od wielu lat. Tak to jest,
gdy jest się bajecznie boga-
tym - ma się pałace, w któ-
rych się nie bywa.

Księżna zamieszkała w po-
kojach od strony południo-
wej, z widokiem na zabudo-
wania gospodarcze.

- W pałacu znalazła biblio-
tekę z 500 książkami. Dom
miał dla niej bardzo osobisty
posmak - opowiada mój
przewodnik. - Mimo, że
księżna nigdy wcześniej tutaj
nie była, to zgromadzono jej
osobiste pamiątki z lat dzie-
ciństwa i młodości. Księżna,
opisując pałac, wspominała
o rodzinnych portretach. W
sekretarzyku odnalazła listy
sprzed wielu lat pisane przez
jej nauczyciela.

W 1841 r. Zatonie odwie-
dziła para królewska. Zaraz
potem zapadła decyzja o
przebudowie rezydencji.
Trwała ok. dwóch lat. Z tej
okazji na murach zamonto-
wano pamiątkową tablicę.

„W roku 1842 ja, Dorota,
księżna żagańska, księżnicz-
ka kurlandzka, kazałam pod-
wyższyć ten pałac poprzez
nadbudowę piętra, powięk-
szyć poprzez dobudówki i
upiększyć na zewnątrz przez
balkony, tarcze herbowe i
inne ozdoby, jednakże w
swoich murach fundamento-
wych pozostawiając go nie
zmienionym”.

- W ten sposób budowla
całkowicie zmieniła swój
charakter. Zamiast baroko-

wego dworu powstała monu-
mentalna budowla klasycy-
styczna o reprezentacyjnym
charakterze - tłumaczy J.
Skorulski. - W wyniku tych
prac zlikwidowano cztero-
spadowy dach, który zastą-
piła trzecia, nieco niższa
kondygnacja.

Księżna przeniosła się z
parteru na piętro. Nadal jej
okna wychodziły na stronę
południową.

Dziś trudno to sobie wy-
obrazić. Stoimy obok niższej
budowli obok pałacu z cha-
rakterystycznymi kolumnami.

- To oranżeria. Została
zbudowana w osi domu. Jak
odpowiednio staniemy, to
mamy widok przez cały pa-
łac, aż do ściany szczytowej
od strony drogi - mój prze-
wodnik ustawia mnie w od-
powiednim miejscu. Rzeczy-
wiście, wzrokiem przebijam
się przez cały pałac. Na boki
odchodzą różne pomieszcze-
nia. Niesamowita dbałość o
szczegóły. Nad nami, z resz-
tek dachu oranżerii pnie się
do nieba wysoka kolumna.
W dobrym stanie. To komin!
Oczywiście, w pałacu w Za-
toniu obowiązkowo nie mo-
że wyglądać jak zwykły ko-
min. W końcu to miejsce
niezwykłe!

- Czyżniewski, tylko się na
niego nie wspinaj! - szepce
moja żona. Spokojnie, taki
zwinny nie jestem. Może to i
dobrze. Dla komina.

Tomasz Czyżniewski

Widok na front pałacu po przebudowie w 1842 r. Zdjęcia ze zbiorów Jarosława Skorulskiego

Fragment jednego z pałacowych pokoi

Tak wyglądał dwór w Zatoniu przed przebudową


