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Jeszcze w tym roku sięgniemy gwiazd... pod
wielką kopułą planetarium! >>4 - 5

>>6

- Uczę się w liceum w Zielonej
Górze. Pójdę na referendum. To
będzie moje pierwsze głosowanie
w życiu. Uważam, że powinno dojść
do połączenia, przemawia za tym
m.in. zapowiedź tańszej komunikacji
- mówi Zuzanna Toporowicz
z Przylepu.

POŁĄCZENIE? JESTEŚMY NA TAK!
- Popieramy połączenie miasta z gminą. Czynny udział w tym procesie to nasz obowiązek wobec dzieci i wnuków - tak tłumaczył
powołanie gminnego komitetu poparcia senator Stanisław Iwan, który mieszka w Łężycy. Już zebrał 57 mieszkańców gminy.

W ten sposób mamy teraz
w gminie już dwa „połącze-
niowe zespoły”. Od kilku
miesięcy istnieje społeczny
zespół ds. przeciwdziałania
likwidacji gminy z Rafałem
Nieżurbidą i radnym Krzysz-
tofem Wołczyńskim na cze-
le.

Od środy powstała druga
grupa - gminny komitet na
rzecz połączenia miasta i
gminy Zielona Góra „Jeste-
śmy na TAK”.

- Jako mieszkańcy sta-
nowimy jedną społecz-
ność. Trzeba skończyć z
podziałami administracyj-
nymi - mówił senator
Iwan, który stanął na cze-
le komitetu.

Obok niego usiedli: poseł
Waldemar Sługocki (Stary
Kisielin), szef organizacji
pracodawców Janusz Jasiń-
ski (Stary Kisielin), profesor
Leszek Jerzak z UZ (Ochla) i
wiceprzewodniczący rady
gminy Mariusz Rosik (Stary
Kisielin).

- W codziennym życiu li-
czy się praca, szkoła, możli-
wość dojazdu. W praktyce
tworzymy jeden organizm.
Sztuczne dzielenie jest dziś
całkowicie nieracjonalne -
tłumaczył J. Jasiński. - Świat
się łączy, by sprawniej funk-

cjonować. Takim przykła-
dem jest Unia Europejska.
Przyłączyliśmy się do niej.
Dzisiaj nikt przy zdrowych
zmysłach nie kwestionuje
faktu, że się to nam opłaca-
ło.

Jasiński zaapelował rów-
nież, by osoby mieszkające
w gminie, a w niej niezamel-
dowane, dopisywały się do
listy wyborców. - Macie do
tego prawo. Nie zostawiajcie
decyzji o połączeniu w cu-
dzych rękach!

- Jesteśmy na tak! - zgod-
nie mówili uczestnicy spo-
tkania i apelowali, by wziąć
udział w referendum, 18 ma-
ja.

Spotkanie obserwował za-
stępca wójta Ireneusz Bogu-
cewicz. Nic nie mówił. - Mo-
im zdaniem to jest próba
bardziej medialnego zadzia-
łania na mieszkańców niż
faktycznej troski o ich przy-
szłość - skomentował w TVP
Gorzów wójt Mariusz Zalew-
ski.

(tc)

Kto jeszcze wszedł w skład
komitetu? >>2

Jak dopisać się do listy
wyborców? >>6

- Jesteśmy na tak! - zgodnie mówili uczestnicy spotkania i apelowali, by wziąć udział w referendum, 18 maja. Od lewej: Mariusz
Rosik, Leszek Jerzak, Waldemar Sługocki, Stanisław Iwan, Janusz Jasiński. 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 >>>>>

Bajkowa Zagroda otwarta! A wraz z nią wstęp do krainy dzie-
cięcych marzeń... W sobotę, siedmioletnia Marta i dziesięcio-
letni Maciej najpierw przecięli wstęgę, a potem ruszyli do za-
bawy! Fot. Ewa Duma

Nagrody w XXI Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Teatralnej
„O Złote Pióro Koszałka Opałka” rozdane! W poniedziałek, ma-
li aktorzy z dumą odbierali laury na scenie Lubuskiego Teatru.

Fot. Paweł Stawarz, ZOK

Taaakie pisanki, w barwach miasta, można było upolować na
Jarmarku Wielkanocnym. - Ta metoda zdobienia to quilling.
Pracochłonna. Ale jaki efekt! - zachwala Wanda Maćkowiak.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Na liście na razie jest 57
osób. Senator, poseł, gminni
radni, szefowie wielkich
firm. Prawnicy, sportowcy,
nauczyciele, pracownicy
uniwersyteccy, bankowcy.
Wiele znanych nazwisk,
rzadko kojarzonych z gminą.
A jednak mieszkają tutaj.

- Lista budząca szacunek.
Wielu wspaniałych ludzi
mieszka w naszej gminie -
komentował Mariusz Rosik,
wiceprzewodniczący rady
gminy, jeszcze raz spraw-
dzając, kto jest na liście. Jego
nazwisko też na niej widnie-
je. Dlaczego? - W gminie do
tej pory działał komitet prze-
ciwników połączenia, a
przecież jest bardzo wielu
mieszkańców, którzy są
zwolennikami połączenia. Ja
jestem z nimi. Jestem prze-
konany w 100 procentach,
że mamy rację. Dobrze, że
jest grupa mówiąca: Jeste-
śmy na TAK! - tłumaczy M.
Rosik.

- To nie jest przedsięwzię-
cie przeciwko komuś. Inte-
gracja ma służyć mieszkań-
com. Mamy aspiracje, żeby
żyć lepiej i dlatego musimy
jak najlepiej wykorzystywać
szanse rozwojowe - mówił
poseł Waldemar Sługocki. -
Czy nam się to podoba, czy
nie, polityka miejska Unii
Europejskiej odgrywa coraz
większą rolę. Duże miasta
generują rozwój i do nich
trafiają pieniądze. Czas wpi-
sać się w te trendy europej-
skie.

Do przykładów z własne-
go życia sięgnął natomiast
prof. Leszek Jerzak. - Gdy łą-
czyliśmy WSP i Politechni-

kę, było wiele krytycznych
głosów. Po latach okazało
się, że łączenie się w więk-
szą uczelnię, opłacało się.
Uniwersytet okazał się moc-
niejszą jednostką. W postę-
pującej globalizacji, staje się
to coraz ważniejsze. Warto
spróbować. Dobrze, że jest
referendum - tłumaczył L.
Jerzak.

Wszyscy członkowie ko-
mitetu namawiają do udzia-

łu w referendum, 18 maja. -
My jesteśmy za połączeniem
- mówią.

- Obecna dyskusja nad po-
łączeniem nie daje
nam wyboru. Jedna
strona składa pro-
pozycje rozwią-
zań, a druga nic
nie proponuje.
Chce tylko być -
dodał Janusz Ja-
siński.

Komitet na rzecz połącze-
nia jest otwarty dla wszyst-
kich mieszkańców gminy. -
Zachęcamy do zapisywania

się. Połączenie jest warte
wsparcia - namawia se-
nator Stanisław Iwan.

Nie wymaga to wie-
le pracy. Wystarczy
zalogować się na stro-
nę jestesmynatak.eu i

wypełnić prosty kwe-
stionariusz. (tc)

Wspieramy połączenie!
To zmiana jakościowa. W gminie powstał komitet popierający połączenie z mia-
stem, który namawia do głosowania na TAK w referendum, 18 maja.

W ZIELONEJ GÓRZE

Kijki w dłonie!
MOSiR zaprasza na marsz

nordic walking, w sobotę, 19
kwietnia. Zbiórka na parkingu
przy amfiteatrze o 10.00. MO-
SiR zapewnia bezpłatną opie-
kę instruktora (bez wypoży-
czenia kijków). Czas zajęć ok.
1,5 godziny, długość trasy ok.
5-8 km. Informacje na
www.mosir.zgora.pl. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Ostatnia wieczerza
Muzeum Ziemi Lubuskiej za-

prasza na premierowy pokaz
obrazu Bogumiła Hodera
„Ostatnia wieczerza”. Tę monu-
mentalną pracę można zoba-
czyć w Wielki Piątek i w drugi
dzień Świąt Wielkanocnych, w
sali witrażowej. Pomysłodawcą
i fundatorem obrazu jest
Krzysztof Romankiewicz. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Święta na sportowo
Podajemy dni i godziny

otwarcia obiektów MOSiR.
Centrum Rekreacyjno-Sporto-
we będzie czynne: sobota, 19
kwietnia - 9.00-14.00, ponie-
działek, 21 kwietnia - 11.00-
18.00. Orlik przy ul. Źródlanej:
sobota, 19 kwietnia - 10.00-
20.00, poniedziałek, 21 kwiet-
nia - 12.00-20.00. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jubileusz Stefanowskiego
Biblioteka wojewódzka im.

C. Norwida zaprasza w czwar-
tek, 24 kwietnia, o 18.00, do
Galerii Biblioteki, na otwarcie
wystawy malarstwa Andrzeja
Stefanowskiego, z okazji 50-
lecia pracy twórczej artysty.
Imprezę uświetni koncert arii
operowych w wykonaniu Jo-
lanty Sipowicz. (dsp)

- Połączenie jest warte wspar-
cia -mówi senator Stanisław
Iwan Fot. K. Grabowski

W DRZONKOWIE

Palmy
nagrodzone

Z sukcesów
uczniów cieszą
się nauczycielki
Gimnazjum w
Drzonkowie,
Kamila Bana-
szak i Kata-
rzyna Huszcza.
Napisały o tym do
naszej redakcji:
T r a d y c y j n i e ,
przed świętami, w
ramach zajęć,
uczniowie fantazyj-
nie ozdobili pisanki,
ułożyli kompozycje
oraz przygotowali
palmy. Prace zostały
zaprezentowane na
gminnym konkursie
„Tradycje wielka-

nocne - palmy i pi-
sanki”. Miło nam po-

informować, że nasi
uczniowie zostali na-

grodzeni i w kate-
gorii palm, i pisa-
nek. Palmy:
pierwsze miejsce
- praca grupowa,
Karolina Źrubek

(1a), Wiktoria
Swaryczewska

(3c); drugie miej-
sce - Emilia Marcin-
kowska (1a); trzecie
miejsce - Wiktoria
Bagan (1a). Pisan-
ki: pierwsze miej-
sce - Przemysław

Szczerbak (3c); dru-
gie miejsce - Julita
Bambrowicz (3c)
oraz Weronika Li-
pińska (2c); trzecie
miejsce - Damian
Pawliczak (2c). (red)

Fot. Archiwum szkoły

Spektakl

„Randka w ciemno,
na dwie pary”

27 kwietnia, godz. 16.00
Filharmonia Zielonogórska
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Mamy dwa bilety na ten wieczór.
Dostaną je osoby, które zadzwonią
we wtorek, 22 kwietnia, o 10.00
pod nr tel. 68 415 22 44 i jako
pierwsze odpowiedzą na pytanie:
Kto jest autorem sztuki?
Bilety: BT Skowronek, MUZ-ART,
abilet.pl. Zamówienia, tel. 603 759
959, mirapl@wp.pl

KTO JESZCZE JEST W KOMITECIE?
Edward Fedko - Ochla, radny sejmiku województwa; Jan An-
drykiewicz - Jany, pracownik naukowy uniwersytetu; Adam
Antoń - Drzonków, były prezes Lumelu; Jarosław Berent -
Ochla, przedsiębiorca, radny; Barbara Bielinis-Kopeć - Ochla,
wojewódzki konserwator zabytków; Lucjan Błaszczyk - Drzon-
ków, olimpijczyk, tenis stołowy; Stefan Bulanda - Drzonków,
dyrektor Zespołu Szkół Akademickich; Małgorzata Guran -
Ochla, przedsiębiorca, właściciel firmy TAXUS; Lech Dryga-
siewicz - Przylep, pilot, instruktor lotnictwa AZL; Lidia Dub-
niewska - Drzonków, dyrektor SP nr 11; Ewa Habich - Łężyca,
dyrektor LO nr 1; Dariusz Habura - Barcikowice, przedsiębior-
ca; Artur Haładyn - Przylep, dyrektor aeroklubu; Maria Idzi-
kowska - Zatonie, właścicielka galerii sztuki; Józef Jagiełowicz
- Drzonków, trener tenisa stołowego; Mieczysław Jargas -
Przylep, z-ca dyrektora MZK; Maciej Kaczmarski - Łężyca, dy-
rektor 4. oddziału BZ WBK; Krystyna Koperska - Stary Kisielin,
kierownik Zespołu Śpiewaczego Bolero; Józef Korbicz - Racu-
la, prof. dr hab. inż., Uniwersytet Zielonogórski; Zbigniew Ko-
ścik - Drzonków, radny sejmiku, dyrektor LO nr 3; Arnold Kry-
ściak - Drzonków, przedsiębiorca, właściciel firmy CeMBe;
Piotr Lubin - Racula, przedsiębiorca, firma MaxMar; Ireneusz
Łuczak - Krępa, dyrektor Gimnazjum nr 2; Roman Miłkowski -
Ochla, wiceprezes Anneberg Transport; Władysław Pawełczak
- Racula, przedsiębiorca; Artur Piasecki - Drzonków, dyrektor
regionalnego oddziału SKANSKA; Małgorzata Ragiel - Przylep,
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych; Rudolf Różański - Nowy
Kisielin, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RPR;
Jarosław Skorulski - Zatonie, dyrektor Zespołu Edukacyjnego
nr 2; Grażyna Staniszewska - Stary Kisielin, sędzia Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego; Andrzej Trybuś - Drzonków,
członek zarządu Stelmet.

(pełna lista na: jestesmynatak.eu)
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Miasto jest jak lodołamacz
- Obrazowo mówiąc - Zielona Góra jest jak wielki lodołamacz, który przebija się przez lody i ciągnie za
sobą mniejsze statki, czyli okoliczne gminy. Im jesteśmy silniejsi, tym bardziej wszyscy korzystają. Same
statki przez lód się nie przebiją - mówi prezydent Janusz Kubicki.

- Wkrótce referendum w
gminie. Na pewno będzie
jednym z tematów rozmów
podczas rodzinnych spo-
tkań wielkanocnych. Doj-
dzie do połączenia?

Janusz Kubicki, prezydent
Zielonej Góry: - Zobaczymy
18 maja. Wtedy mieszkańcy
sami zadecydują o połącze-
niu miasta z gminą. Nie pre-
zydent, nie wójt i nie radni
będą o tym decydować, lecz
mieszkańcy. Dlatego apeluję:
Szanowni państwo, przyjdź-
cie i zagłosujcie! Niech nikt
za was nie decyduje. Ja je-
stem optymistą. Wierzę, że
dojdzie do połączenia.

- Dlaczego ludzie mają
przyjść i głosować za połą-
czeniem?

- Przez te półtora roku, od
kiedy prowadzimy kampa-
nię połączeniową, nie usły-
szałem żadnego poważnego,
merytorycznego argumentu
przeciw połączeniu. Słyszę
głównie „nie, bo nie” lub
ciągłe utyskiwanie nad
szczegółami Kontraktu Zie-
lonogórskiego, że np. bę-
dziemy likwidować szkoły,
przestaniemy dowozić dzie-
ci, zlikwidujemy OSP i so-
łectwa a podatki będą wyso-
kie itd. Dlatego wciąż po-
wtarzam: szkół nie będzie-
my likwidować (bo ich sieć
jest racjonalna), dzieci bę-
dziemy dowozić (bo nakazu-
je tak prawo), zachowamy
OSP i sołectwa (bo są świet-
ne) a podatki już obniżyli-
śmy. Rada to uchwaliła. To
fakt! Tak jak niższe ceny bi-
letów, niższy podatek rolny,
darmowe bilety MZK dla
maluchów, 100 mln zł na in-
westycje w gminie - to nie są
obiecanki. Rada miasta już
to uchwaliła.

Przecież nie po to chcemy
doprowadzić do połączenia,
żeby wszystko polikwido-
wać i zaoszczędzić kilka mi-
lionów.

- To o co chodzi?
- Chodzi o przyszłość. O

to, by wykorzystać nadarza-
jącą się okazję i jak najlepiej
zagospodarować przyznane
Polsce fundusze z Unii Euro-
pejskiej. Do 2020 r. to ostat-
ni taki okres, w którym do-
staniemy tak olbrzymie pie-
niądze. Musimy je tak wyko-
rzystać, by później bez nich
dać sobie radę. To nasz
wspólny interes, jeżeli chce-
my żyć na przyzwoitym po-
ziomie.

- Czyli zaraz przejdziemy
do „Duży może więcej” i mi-

liarda złotych dodatkowych
pieniędzy…

- Wiem, że sceptycy uwa-
żają, iż powiększenie Zielo-
nej Góry o kilkanaście tysię-
cy mieszkańców niewiele
da. A miliard to mrzonki.
Nie mają racji. Mamy już
pierwsze konkrety. W ra-
mach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych będzie-
my mieli ok. 300 mln zł. W
zeszłym tygodniu ogłosił to
zarząd województwa.

- Przedstawiciele gminy
uważają, sam pan to wiele
razy słyszał, że te pieniądze
należą się gminie jak przy-
słowiowa „psu zupa”. Nie
robi pan tu nikomu łaski.

- Odpowiem pytaniem: a
skąd ta „zupa dla psa” się
wzięła? Czemu jej nie mają
Wymiarki czy Łagów? Bo
duży może więcej! I nie ma
tak, że otrzymuje się coś z
automatu. ZIT powstał w ra-
mach polityki miejskiej, wy-
muszonej przez Unię Euro-
pejską. To fundusze na
wspólne działania aglomera-
cji. Jest tylko jeden warunek
- musi być centrum, wokół
którego te projekty są reali-
zowane. Bez Zielonej Góry,
tych 60 mln euro nikt by
nam nie dał. Jeszcze dwa la-
ta temu, gdy zaczynaliśmy
proces połączenia, nie było
pewne, że pieniądze na ZIT
dostaniemy. Wtedy mówiło
się o siedmiu, ośmiu wiel-
kich ośrodkach. Musieliśmy
walczyć o swoje. Później ta
liczba wzrosła do 12 ośrod-
ków, by stanąć na 17.

W naszym województwie
mamy dwa takie ZIT - w Go-
rzowie i Zielonej Górze. Po-
czątkowo przeznaczono na
nie ok. 40 mln euro. Dzięki
negocjacjom i przedstawia-
nym projektom kwota ta
wzrosła o połowę - do ok. 60
mln zł. W ten sposób, na na-
szych oczach, „psia zupa”
wzrosła. I nie dlatego, że ktoś
w gminie mówił, iż mu się
należy. Obrazowo mówiąc -
Zielona Góra jest jak wielki
lodołamacz, który przebija się
przez lody i ciągnie za sobą
mniejsze statki. Im jesteśmy
silniejsi, tym bardziej wszy-
scy korzystają. Same statki
przez lód się nie przebiją.

- Trzeba się przepychać
przez lód. Łokciami?

- Tak, bo otoczenie nie jest
korzystne dla miast takiej
wielkości jak Zielone Góra.
Obok mamy Wrocław, Po-
znań, dalej jest Szczecin, a
za miedzą Berlin. Tam na
pewno nie zastanawiają się

jak nam pomóc. Wręcz od-
wrotnie. Polityka państwa
też opiera się na wielkich
ośrodkach. My, teraz, na-
reszcie jesteśmy wśród du-
żych i musimy skorzystać z
nadarzających się możliwo-

ści. I walczyć również o pie-
niądze spoza województwa,
np. o ok. 400 mln zł na elek-
tryczne autobusy. Tak do-
brego i kompleksowego pro-
jektu jeszcze nikt w Polsce
nie zaproponował. Jestem

przekonany, że się z nim
przebijemy i za unijne pie-
niądze wymienimy wszyst-
kie autobusy MZK. Na elek-
tryczne, o wiele tańsze w
eksploatacji. Teraz dostali-
śmy 18 mln zł na budowę
Centrum Nauki Keplera w
byłym kinie Wenus. Będzie
tam również planetarium.
Przecież te inwestycje to ko-
rzyść dla nas wszystkich.

Jeżeli dojdzie do zgodnego
połączenia, otrzymamy jesz-
cze od ministra finansów
100 mln zł. To mieszkańcy
gminy zadecydują, na co je
wydać w swoich sołectwach.
Jeszcze nigdy w historii
mieszkańcy nie mieli takich
realnych możliwości na za-
łatwienie najważniejszych
bolączek. Zamiast w 15 czy
20 lat, będzie je można zała-
twić w pięć lat.

Podczas referendum
mieszkańcy gminy będą so-
bie musieli odpowiedzieć na
pytanie: czy myślą o lepszej
przyszłości czy też zadowala
ich to, co teraz jest.

- Są ludzie, którzy uważa-
ją, że teraz jest dobrze i cze-
mu miasto pcha się na wieś?
Tylko można na tym stra-
cić.

- Podstawowe pytanie jest
następujące - czy „nicniero-
bienie” jest bezpieczne?
Czy od „nicnierobienia” bę-
dzie nam lepiej? Spójrzmy
na miasto i gminę jako jed-
ną całość. Przecież te orga-
nizmy, pomijając granice
administracyjne, od dawna
funkcjonują jako zintegro-
wany obszar, w którym
miasto jest centrum, a ota-
czające je wsie zurbanizo-
wanymi dzielnicami. Wszy-
scy robią w mieście zakupy,
chodzą do lekarza, teatru,
kina, na widowiska kultu-
ralne i sportowe. Jak wyni-
ka z badań, 60 proc. pracu-
jących mieszkańców gminy
pracuje w mieście. Nasz los
zależy od kondycji miasta.
Mamy wspólną komunika-
cję, kanalizację, wywóz
śmieci itd. I powinniśmy
wspólnie zadbać o naszą
przyszłość.

Połączone miasto z gminą
będzie też sprawniej funkcjo-
nować. Podam przykład -
nasz najważniejszy projekt
gospodarczy - Lubuski Park
Przemysłowo-Technologiczny,
budowany wspólnie przez nas,
marszałka i uniwersytet. Dzięki
tej dobrej współpracy jest reali-
zowany. Miasto znalazło argu-
menty, by przekonać marszał-
ka to tego projektu i pieniądze
na jego wsparcie. Włożyli-

śmy tam już kilkadziesiąt mi-
lionów złotych, mimo że
park leży na terenie gminy.
Teraz dalej trzeba teren
uzbrajać, ale gmina nie chce
się do tego dołożyć. Taka
dbałość o przyszłe miejsca
pracy ich nie interesuje.
Niech zrobi to ktoś inny. Sy-
tuacja jest absurdalna. Przy-
jeżdża inwestor i… głupieje.
O inwestycji rozmawia nie
tylko z miastem, ale musi
również z wójtem i starostą.
Jeżeli dojdzie do połączenia,
wszystko załatwi w jednym
urzędzie.

- Referendum trochę pana
zaskoczyło. Radni gminy
już nie chcieli z panem dys-
kutować na temat warun-
ków połączenia.

- Może uznali, że zapisy
zawarte w Kontrakcie Zie-
lonogórskim są na tyle do-
bre, że nie warto nad nimi
dyskutować. Ja uważam, że
przygotowanie dobrego
kontraktu jest obowiąz-
kiem radnych, prezydenta i
wójta. Po to nas ludzie wy-
brali. Unikanie rozmów po
trosze oznacza zaprzesta-
nie reprezentowania wy-
borców. Charakterystycz-
ne, w jaki sposób radni
gminni przegłosowali po-
parcie dla zmiany granic
powiatu. Tu niepotrzebne
im były konsultacje, refe-
rendum, rozmowy z miesz-
kańcami. Nic. Może dlate-
go, że przy zmianie granic
powiatu nie zmienia się
liczba radnych…

- Mamy już święta. Sią-
dzie pan zadowolony do
śniadania wielkanocnego?

- Uwielbiam białą kiełba-
sę, zasmażaną, z czosnkiem.
To smakuje mi najbardziej.
Zawsze spotykamy się całą
rodziną u mojej mamy. Do te-
go serniki, jabłeczniki, ma-
zurek. Wszystko jest takie
syte, że potem zawsze się ro-
dzi koncepcja, by przesunąć
obiad w okolice kolacji. Na
pewno będę zadowolony. I
pewnie trochę zmęczony. Je-
dzeniem. A korzystając z
okazji, chciałbym złożyć ży-
czenia wszystkim miesz-
kańcom miasta i gminy. Ży-
czę zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych, spę-
dzonych w gronie rodziny i
przyjaciół. Wszystkiego naj-
lepszego!

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

- Podczas referendum mieszkańcy gminy będą sobie musieli
odpowiedzieć na pytanie: czy myślą o lepszej przyszłości czy
też zadowala ich to, co teraz jest - uważa Janusz Kubicki.

Fot. Krzysztof Grabowski

REFERENDUM
W GMINIE 18 MAJA 2014 R. ZDECYDUJ: CZY POŁĄCZYĆ

MIASTO Z GMINĄ
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Wenus, kiedyś najpiękniejsze kino, w
Ten kultowy dla zielonogórzan obiekt nie popadnie w ruinę i nie zniknie z powierzchni ziemi. Po kilkuletniej przerwie, dalej nam
mach Centrum Nauki Keplera. Bagatela - 25 mln zł. Usiądziemy z zachwytu i… będziemy się gapić w niebo. Co z tego, że sztucz

JUTRO
- Czyżniewski, wypisujesz o

mnie różne paszkwile w gaze-
tach, że niby całymi dniami
nic, tylko myjesz patenie z mo-
jego polecenia. A może byś
zdradził, że ciągle włazisz w ja-
kieś dziury a ja nic, tylko piorę
i coś łatam. Gdzie tym razem
wpychałeś nosa? Patrz, masz
jakieś plamy na rękawach -
moja żona potrafi człowieka
przywitać troskliwym słowem.

- Byłem w kinie Wenus -
postanowiłem mówić szcze-
rą prawdę.

- A wyglądasz jakbyś się
czołgał w lochach - moja żo-
na krytycznie popatrzyła na
moje spodnie. Zupełnie jej
nie rozumiem, czemu prze-
szkadzają jej jakieś plamy?

- Zgadłaś, byłem w kinie
Wenus z powodu schronów!
- wreszcie mogłem zatrium-
fować.

- I może jeszcze na Mar-
sie? - zostawiła mnie samego
w przedpokoju.

Na Marsie to ja będę pod
koniec roku. Jak mnie
wpuszczą do budowanego
planetarium.

- Centrum Nauki Keplera
będzie gotowe jeszcze w tym
roku. Dostaliśmy 18 mln zł
dofinansowania z budżetu
państwa i regionalnego pro-
gramu operacyjnego - zako-
munikował w poniedziałek
prezydent Janusz Kubicki. -
Centrum zbuduje firma
Skanska. Już trwają prace
projektowe. Zamówiona jest
też największa atrakcja,
czyli kopuła planeta-
rium, która w paź-
dzierniku przypły-
nie do nas ze Sta-
nów Zjednoczo-
nych. Takich
urządzeń jest tyl-
ko kilka w Europie.

- A co to ma wspólnego z
bunkrem, w którym byłeś? -
moja żona jest dzisiaj bardzo
aktywna.

O bunkrze pod kinem We-
nus słyszałem już wiele ra-
zy. Wielki budynek, wielki
bunkier… Tak to sobie wy-
obrażałem.

- To nie bunkier, tylko
schron. W tej epoce projek-
towano je pod budynkami
użyteczności publicznej -
tłumaczy Robert Jurga, spec
od fortyfikacji. - Zobacz, ja-
kie słabe są tutaj stropy.

W tej epoce, czyli pod ko-
niec lat 50. Wtedy zaprojek-
towano kino, ze schronem
umiejscowionym pod sceną.
Ma ok. 90 mkw. powierzch-
ni. Zabezpieczały go porząd-
ne drzwi a niewielkie wyj-
ście ewakuacyjne, prowa-
dzące poza budynek, dziś
wyprowadziłoby nas na śro-
dek al. Konstytucji 3 Maja.
Schron nigdy nie był po-
trzebny. Do dzisiaj zachowa-
ła się oryginalna instalacja
elektryczna oraz system
wentylacyjny. Na środku po-
mieszczenia technicznego
stoi urządzenie do tłoczenia
powietrza wraz z filtrami.
Chociaż napędzana elek-
trycznie, w krytycznej sytu-
acji można ją było napędzać
ręcznie. Próbuję pokręcić.
Ciężko… Ma trochę lat. Na
tabliczce znamionowej wi-
dać datę 1960. Stoi tutaj pra-
wie pół wieku. I na tym ko-
niec. Dawny schron czeka
świetlista przyszłość.

- Znajdzie się tutaj Ja-
skinia Światła - opo-
wiada wiceprezy-
dent Krzysztof Kali-
szuk. Czyli bezob-
sługowe laborato-
rium optyczne do

przedstawiania pod-
stawowych zjawisk

fizycznych, związa-

nych z odbiciem, rozczepia-
niem i załamywaniem się
światła.

To jedna z wielu atrakcji.
W progu centrum, gości za-
trzyma cyfrowy projektor w
kształcie sfery o średnicy ok.
60 cm. Będzie wyświetlał zo-
rze polarne, dziurę ozonową,
zmiany klimatu. Sterowanie
przy pomocy panelu dotyko-
wego.

Na pewno atrakcją będzie
sala lotów kosmicznych z 30
panelami dotykowymi, na

których sami będziemy mo-
gli wybrać parametry lotu sa-
telity lub statku kosmicznego
wędrującego po Układzie
Słonecznym. To oczywiście
dodatki do najważniejszej (i
fizycznie największej) atrak-
cji - planetarium z superno-
woczesną opuszczaną kopu-
łą, która znajdować się bę-
dzie w dawnej sali kinowej,
teraz przerobionej na salę
konferencyjną na 370 miejsc.

- Tu będzie 75 specjalnych
foteli do obserwacji symula-

cji wyświetlanych w kopule.
Będzie można na niej zoba-
czyć zarówno niebo, jak i
wnętrze ziemi - dodaje pre-
zydent Kubicki.

Dawne kino Wenus ożyje
pod koniec roku.

- Bardzo dobrze. Ocalił
pan głowę - zaczepiam
prof. Czesława Osękow-
skiego.

- Chyba nie była zagrożo-
na? - ostrożnie odpowiada
były rektor.

Była! Dlaczego?

DZIŚ
- Co będzie jak właściciel

sprzeda budynek na hurtow-
nię? - pytałem w październi-
ku 2008 r.

- Strzelę sobie w łeb! - od-
powiedział prof. Osękowski,
który wówczas był rektorem
uniwersytetu i wraz z mia-
stem chciał przejąć budy-
nek.

30 października 2008 r.
zorganizowano tutaj ostatni,
regularny seans filmowy.
Wyświetlano „Świadectwo”.
Po seansie, w holu, widzo-
wie po kolei gasili 47 świe-
czek, bo kino tyle lat funk-
cjonowało. To był koniec.

I zaraz pojawił się pro-
blem - co dalej? Odra Film z
Wrocławia, która zarządzała
kinem, chciała je z zyskiem
sprzedać. Cena wywoławcza
ok. 2 mln zł. Miasto oferowa-
ło… 200 tys. zł.

- Kino powstało z pienię-
dzy zielonogórzan i powin-
no im służyć. Nie zgodzę się,
by tutaj powstała jakaś hur-
townia czy sklep - argumen-
tował prezydent Kubicki,
równocześnie zapisując w
planie przestrzennego zago-
spodarowania, że może tu
być jedynie obiekt pełniący
funkcje kulturalno-nauko-
we.

To okazało się skutecz-
nym straszakiem, na kolejne
przetargi nikt się nie stawiał.
W końcu skusiła się firma
Poltrag z Gubina, która w
styczniu 2011 r. wygrała
przetarg wart 1,8 mln zł. Jej
właściciele liczyli, że prezy-
dent zmieni plan zagospoda-
rowania. - Nie ma mowy -
usłyszeli i wycofali się z po-
mysłu założenia tutaj sklepu
lub dyskoteki. W końcu
obiekt, za pół ceny, kupił
uniwersytet przy wsparciu
miasta.

Wizualizacja - tak będzie wyglądało wejście do Centrum Nauki Keplera

Wizualizacja - sprzęt zamontowany w systemie planetaryjnym
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wraca do łask - będzie tu planetarium
m będzie służył jako przybytek wielkich wrażeń. Jeszcze w tym roku, zamiast kina, będziemy tu mieli planetarium w ra-
zne, jeżeli dzięki temu bardzo dobrze widać gwiazdy.

WCZORAJ
Kino Wenus zaprojekto-

wano pod koniec lat 50. Kie-
dy mój ojciec przyjechał w
1957 r. za pracą do Zielonej
Góry, zachęcał moją mamę
do przyjazdu, m.in. perspek-
tywą budowy tego kina. Ta-
ka to była wówczas metropo-
lia. Mamę skusił, chyba nie
kinem, ale na seans musieli
jeszcze poczekać. Budowa
kina trwała trzy lata i koszto-
wała 8,5 mln zł. Wówczas
nikt się nie przejmował, że
kino stawiano na planowa-
nej obwodnicy śródmiej-
skiej. Czy mogą mieć jakieś
znaczenie kreski na planie,
które może zostaną zrealizo-
wane za kilkadziesiąt lat?
Nie miały! A 20 lat później
trzeba było zburzyć piękną,
zabytkową willę.

W 1961 r. budowa zaczęła
dobiegać do końca. Jak to by-
ło w ówczesnym zwyczaju,
obiekt miał być gotowy na
22 lipca, czyli rocznicę po-
wstania PRL. Prace trwały
do ostatniej chwili. Jednak
termin trzeba było przyśpie-

szyć! Co może być ważniej-
sze niż świąteczne otwarcie
takieeego obiektu?!

Ważniejszy był Jurij Gaga-
rin. Ten radziecki pilot naj-
pierw w kwietniu poleciał w
kosmos, a później, objeżdża-
jąc Europę, postanowił w
lipcu przyjechać do Polski.
A 22 lipca miał gościć w Zie-
lonej Górze. Oj, co to miała
być za feta! Nowe kino, ge-

neralne porządki w mieście,
z burzeniem będących w
złym stanie kamienic w cen-
trum. Gagarin miał też wko-
pać kamień węgielny pod
budowę przyszłej Wyższej
Szkoły Inżynierskiej przy ul.
Podgórnej.

Kosmonauta przyjechał do
naszego miasta na ogólno-
polski zlot młodzieży. Spo-
tkał się z nią na stadionie
przy ul. Sulechowskiej. Nie
miał jednak czasu na wkopy-
wanie kamieni węgielnych.
Zrobiły to tylko władze wo-
jewódzkie w przeddzień wi-
zyty. Również 21 lipca ru-
szyło kino Wenus. Na inau-
gurację sezonu wyświetlono
amerykański film „Pamięt-
nik Anny Frank” Radość
trwała trzy dni - z powodu
usterek kino zamknięto. Na
trzy tygodnie. 12 sierpnia,
kino Wenus zaprosiło wi-
dzów na czechosłowacki ob-
raz „Dwie twarze agenta”.

To była największa sala w
województwie a nad wej-
ściem świecił wielki neon.
Również największy w woje-
wództwie.

PRZEDWCZORAJ

Na kinie zamontowano największy neon w województwie Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego

Filtr powietrza zamontowany
w schronie pod widownią

Fot. Tomasz Czyżniewski

Dlaczego kino Wenus sta-
nęło akurat w tym miejscu?
Można powiedzieć, że dzię-
ki Rosjanom. Trudno powie-
dzieć, czy po wkroczeniu do
miasta w 1945 r., podpalili
celowo ten dom, czy też ktoś
go zaprószył, ale faktem jest,
że stojąca w tym miejscu du-
ża kamienica, należąca do
rodziny Peltnerów, spłonę-
ła.

Jako pierwszy w tym miej-
scu zainwestował Julius
Peltner. Gdy po wybudowa-
niu, w 1858 r., sądu na pl.
Słowiańskim, pruskie urzę-
dy opuściły budynek Lan-
dhausu, kupił go właśnie
kupiec Julius Peltner (to sta-
ra kamienica pod nr 8, obok
kina Wenus). W zabytko-
wych już wówczas wnę-
trzach, urządził lokal „Pod
Starym Frycem” (na cześć
króla Fryderyka II Wielkie-
go). To był już rok 1897. Ju-
lius Peltner był albo bardzo
długowieczny, albo intere-
sem zarządzał Julius Peltner
junior. Prowadził restaura-
cję i handlował winem, ko-
niakiem i rumem. Był też
właścicielem niewielkiej ka-
mieniczki położonej na są-
siedniej działce (dzisiaj stoi
na niej część kina Wenus).
To było świetne miejsce na
wybudowanie domu. Pelt-
ner był zamożny i postawił
naprawdę dużą kamienicę.
Od razu parter budynku
przeznaczył na sklepy. Han-
dlowano tu odzieżą i mebla-
mi. Natomiast pokoje miesz-
kalne zajmowały trzy piętra
i strych. To była największa
kamienica w okolicy. Dom
powstał w 1911 r. Przetrwał
do 1945 r.

Tomasz Czyżniewski

Landhaus i stary dom Peltnera przy ul. Sikorskiego
Fot. Archiwum

Kamienica Peltnera wybudowana w 1911 r.
Ze zbiorów Czesława Osękowskiego

Zabytkowa willa Försterów, zburzona podczas budowy al. Kon-
stytucji 3 Maja Fot. Bronisław Bugiel
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Radni za przedszkolem w lesie
Nie bójcie się - nie chodzi o las gdzieś na peryferiach, lecz o las w środku os. Zastalowskiego. Tam po-
wstanie duże przedszkole, dla ponad 200 dzieci. Ze wszystkich stron otoczone zielenią.

Podczas wtorkowej sesji,
radni mieli do wyboru dwie
lokalizacje pod przedszkole
na os. Zastalowskim, na któ-
re można dostać wsparcie fi-
nansowe z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska.
Jedna lokalizacja to rejon ul.
Źródlanej i Batorego, druga -
nieopodal ul. Rzeźniczaka i
Trasy Północnej. Z góry było
wiadomo, że druga lokaliza-
cja wzbudzi więcej kontro-
wersji, bo chodzi o dwuipół-
hektarową działkę, porośnię-
tą lasem.

Dzięki temu przedszkole
stanie wśród drzew. To wiel-
ka zaleta, ale również pewien
problem - część lasu trzeba
będzie wyciąć. Czy warto po-
zbywać się enklawy zieleni? -
zastanawiali się radni i przy-
pomnieli pomysł budowy
przedszkola przy SP
11.

- Tam nie ma
miejsce na przed-
szkole, bo już
rozbudowal i -
śmy szkołę - od-
powiadała wice-
prezydent Wiole-
ta Haręźlak.

- Jeżeli wybuduje-
my tutaj przedszkole, to

gdzie indziej będzie dużo
wolnych miejsc i bę-

dziemy likwidować
inne placówki - do-
ciekała radna Alek-
sandra Mrozek.

- Z ekonomicz-
nego punktu wi-
dzenia ta budowa

może i nie ma sen-
su, ale przecież nie

będziemy rodzicom
mówić, żeby wciąż wozili

dzieci na drugi koniec mia-
sta. Na tym osiedlu przed-
szkole jest potrzebne - tłu-
maczył prezydent Janusz
Kubicki.

Jego zdaniem, lokalizacja
przy ul. Rzeźniczaka jest
lepsza, bo przedszkole sta-
nie wśród zieleni i jest sto-
sunkowo blisko do podsta-
wówki. - Musimy mieć tu
miejsce na parkingi dla ro-
dziców dowożących dzieci.

A dojazd w to miejsce będzie
bardzo dobry, bo podczas
przebudowy Trasy Północ-
nej, koło ADB powstanie no-
we rondo - wskazywał pre-
zydent.

Chodzi o duże przedszko-
le, z dziewięcioma oddziała-
mi, dla ponad 200 dzieci. Bę-
dzie tu też można zorganizo-
wać duży plac zabaw.

- W tym rejonie bardzo du-
żo się buduje i przedszkole

jest potrzebne. Teren jest
wciąż zaśmiecony i przed-
szkole tylko poprawi sytu-
ację. A na spacery można iść
na drugą stronę Trasy Pół-
nocnej, gdzie jest olbrzymi
kompleks leśny - argumento-
wał radny Filip Gryko.

Radni zgodzili się, żeby w
obu proponowanych lokali-
zacjach zmienić plan prze-
strzennego zagospodarowa-
nia, co umożliwi dalsze
działanie. Jeżeli dobrze pój-
dzie, to przedszkole mogło-
by powstać w przyszłym ro-
ku.

Podczas sesji radni zaj-
mowali się również sprawa-
mi personalnymi. Po długiej
dyskusji prawie jednogło-
śnie przegłosowali wyga-
śnięcie mandatu radnego
Kamila Kawickiego. Nie
zgodzili się na zmianę wa-
runków pracy przewodni-
czącego Adama Urbaniaka
(radnych, posłów i senato-
rów chroni prawo). W
związku z szybkim termi-
nem referendum w gminie
(18 maja), zrezygnowali z
pomysłu przeprowadzenia
konsultacji w sprawie połą-
czenia, bo jest to nie do zre-
alizowania. (tc)

Tak może wyglądać ekologiczne przedszkole na os. Zastalowskim
Fot. Archiwum Urzędu Miasta Zielona Góra

Zameldowany w mieście? Możesz głosować w gminie.

W GMINIE

Pieniądze dla
stowarzyszeń
Prezydent chce podpisać
porozumienie o finansowa-
niu stowarzyszeń.

- Po połączeniu, działające
w gminie organizacje poza-
rządowe, nadal będą otrzy-
mywały takie wsparcie jak
do tej pory - powtarza prezy-
dent Janusz Kubicki.

- Tylko jak to zagwaranto-
wać? - często słyszał w gmi-
nie. Temu problemowi po-
święcone było zeszłotygo-
dniowe spotkanie w ratuszu.
- Chcemy podpisać odpo-
wiednie porozumienie, jed-
nak fizycznie nie jest możli-
we, by robić to z każdym sto-
warzyszeniem osobno - tłu-
maczył wiceprezydent
Krzysztof Kaliszuk. - Powo-
łajcie Zielonogórski Związek
Organizacji Pozarządowych,
który będzie reprezentował
wszystkie organizacje poza-
rządowe w sołectwach. I z
nim podpiszemy porozumie-
nie.

Zakłada ono, że poziom fi-
nansowania stowarzyszeń
będzie na obecnym lub wyż-
szym poziomie. Związek bę-
dzie jedynie monitorował,
ile stowarzyszenia dostają
pieniędzy w ramach konkur-
sów. - Tu wprowadzamy me-
chanizm zabezpieczający.
Jeżeli okaże się, że stowarzy-
szenia dostały za mało, to
miasto różnicę przekaże
związkowi, a ten podzieli ją
wśród stowarzyszeń - tłuma-
czy K. Kaliszuk.

- To jest konkretna propo-
zycja, nad którą można dys-
kutować i sprawdzić szcze-
góły - komentował Adam
Urbaniak, przewodniczący
rady miasta.

- To porozmawiajmy o
tym u nas, w gminie - zapro-
ponował Henryk Masternak,
prezes Aeroklubu Ziemi Lu-
buskiej. Na miejsce spotka-
nia założycielskiego Związ-
ku zaproponował salę
Ośrodka Szkolenia Lotnicze-
go w Przylepie, ul. Skokowa
18. Spotkanie w czwartek,
24 kwietnia, o 17.00.

(tc)
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Joanna Lipińska z Zawady: - Czy dojdzie do połączenia? To dla
mnie nie jest kluczowa sprawa. I tak zbliżamy się do miasta, to
naturalny kierunek. Myślę, że na referendum pójdzie więk-
szość mieszkańców gminy. Sama jestem na tak.

Antoni Wower z Raculi: - Wezmę udział w głosowaniu i zachę-
cam do tego moich kolegów. Jestem przeciwny połączeniu.
Racula i gmina od wielu lat daje sobie doskonale radę sama.
Na razie argumenty miasta mnie nie przekonały.

Zuzanna Toporowicz z Przylepu: - Uczę się w liceum w Zielo-
nej Górze. Pójdę zagłosować. To będzie moje pierwsze głoso-
wanie w życiu. Uważam, że powinno dojść do połączenia, prze-
mawia za tym m.in. zapowiedź tańszej komunikacji. (kg)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Jeśli mieszkasz na stałe na
terenie gminy, masz prawo
wziąć udział w referendum
połączeniowym. Nawet, jeśli
jesteś zameldowany w Zielo-
nej Górze. Musisz tylko dopi-
sać się do listy wyborców w
gminie.

Dla osoby, która nie jest
zameldowana w gminie,
choć tak naprawdę mieszka
na stałe na jej terenie, warun-
kiem udziału w referendum
jest złożenie wniosku o wpis
do rejestru wyborców. Taki

wniosek można pobrać i wy-
pełnić w urzędzie gminy.
Jest też na stronie „Łączni-
ka”: www.LZG24.pl.

- Osoba, która stale miesz-
ka na terenie gminy, a z jakie-
goś powodu nie jest tu zamel-
dowana na pobyt stały, może
przyjść do urzędu gminy
przy ul. Dąbrowskiego 41 w
Zielonej Górze, do pokoju
106 na parterze. Otrzyma tam
wniosek o wpisanie do reje-
stru wyborców i deklarację
zawierającą informacje nie-
zbędne do wpisania do reje-
stru wyborców. Po wypełnie-

niu tych dwóch dokumen-
tów, trzeba złożyć je w okien-
ku ewidencji ludności - wyja-
śnia Małgorzata Ostrowska,
kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Administra-
cyjnych w urzędzie gminy. -
Są to proste druki zawierają-
ce informacje o danych oso-
bowych oraz o tym gdzie, na
terenie gminy Zielona Góra,
dany wyborca rzeczywiście
zamieszkuje na pobyt stały.
Informacje są weryfikowane
przez pracownika gminy.
Sprawdzamy, czy ktoś fak-
tycznie zamieszkuje w dekla-

rowanym miejscu w gminie.
Mamy na to trzy dni i albo
dopisujemy tę osobę do reje-
stru wyborców, albo odma-
wiamy takiego wpisu.

- W razie odwołania od od-
mownej decyzji samorządu i
nie dopisaniu nas do rejestru
wyborców, sądy traktują te
sprawy bardzo szczegółowo.
Pod uwagę brane jest np. gdzie
śpimy, jemy, przechowujemy
swoje ubrania - komentuje
Stanisław Blonkowski dyrek-
tor delegatury Krajowego Biu-
ra Wyborczego w Zielonej Gó-
rze.

Przepisy kodeksu wyborcze-
go nie określają ostatecznego
terminu złożenia wniosku. Je-
żeli jednak zostanie on złożo-
ny np. w ostatnim dniu robo-
czym przed referendum, decy-
zja może nie być wydana w
tym samym dniu. W przypad-
ku decyzji o odmowie wpisa-
nia do rejestru wyborców,
przysługuje prawo wniesienia
skargi do Sądu Rejonowego w
Zielonej Górze. Prawo do wpi-
sania do rejestru wyborców
przysługuje także obywatelom
Unii Europejskiej, którzy nie są
obywatelami polskimi. (kg)
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Kontrakt to ważny dokument
- Od początku chcieliśmy, aby Kontrakt Zielonogórski był platformą autentycznego porozumienia, stąd jego otwarta formuła i
nasza gotowość do jego ciągłych modyfikacji i przekształceń. Bez dialogu nasza praca nie miałaby większego sensu - mówi prof.
Czesław Osękowski.

OPINIA>>>>>>>>>

Czeka nas siedem tłustych lat
To będzie najlepszy okres
dla Polski. Trzeba mądrze
wykorzystać każde euro,
które dostaniemy z Unii Eu-
ropejskiej - pisze posłanka
PO Bożenna Bukiewicz.

Przed nami olbrzymie wy-
zwanie. Do roku 2020 do
Polski trafią z Unii Europej-
skiej olbrzymie pieniądze.
To będzie najlepszy okres
dla naszego kraju, oczywi-
ście pod warunkiem, że mą-
drze wykorzystamy każde
euro, każdą złotówkę. My-
ślę, że nie powinno być z
tym problemu, bo nauczyli-

śmy się to robić. Dotychczas
byliśmy liderem w Europie.
Mamy doświadczenie jak ty-
mi środkami wspomóc roz-
wój kraju i regionu.

Jestem pewna, że dla roz-
woju południowej części
Lubuskiego potrzebna jest
prężnie funkcjonująca Zie-
lona Góra. Wszyscy w pro-
mieniu 60-100 km z tego
skorzystają. Tutaj ludzie
przyjeżdżają do pracy, do
szkoły, tu podnoszą swoje
kwalifikacje, robią zakupy i
korzystają z dóbr kultury.
Dlatego jestem zdecydowa-
ną zwolenniczką połączenia
miasta z gminą.

Połączenie jest potrzeb-
ne, nie dla zaspokojenia
czyichś ambicji, ale do wy-
korzystania wszystkich
możliwości. Jeżeli poważ-
nie myślimy o przyszłości
naszych dzieci i wnuków,
to powinniśmy wspierać
proces połączenia. Trzeba
zadbać o warunki do dyna-
micznego rozwoju, a nie je
hamować. Szansą dla nas
wszystkich jest sprawnie
funkcjonujące miasto, które
jest motorem napędowym
całego regionu. Tak jest na
całym świecie.

Rozumiem obawy miesz-
kańców gminy. Trzeba mieć

jednak pozytywne nasta-
wienie. Dla mnie korzyści z
połączenia są oczywiste.
Tak naprawdę, wszystkie
najważniejsze sprawy zała-
twiamy w mieście a
gmina jest głównie
wielką sypialnią.
To, co jest jej
zaletą, nie
zniknie tylko
dlatego, że
pozbędzie-
my się
zbędnych
granic admi-
nistracyj-
nych. Nikt nie
przeniesie na-

szych domów w inne miej-
sce, nie wybuduje pod na-
szymi oknami fabryki lub
wieżowca.

Namawiam Państwa - 18
maja idźcie na referen-

dum
i zagłosujcie. Wasze
zdanie jest najważ-
niejsze.

Korzystając z
okazji, chciała-
bym życzyć Pań-
stwu wiosennych
i pogodnych Świąt

Wielkanocnych.

Bożenna Bukiewicz
posłanka PO

- O Kontrakcie Zielono-
górskim, jako ważnym
przymierzu pomiędzy gmi-
ną i miastem, mówi się od
ponad roku. Przez ten czas
zdążył kilkakrotnie zmienić
swój kształt i zawartość.
Skąd te ciągłe zmiany?

Prof. Czesław Osękowski,
szef zespołu ds. połączenia
miasta i gminy: - Nadal pra-
cujemy nad ostateczną wer-
sją Kontraktu, dotychczas
mieliśmy do czynienia jedy-
nie z jego projektami. To
skomplikowane działanie.
Nikt przed nami nie usiło-
wał doprowadzić do połą-
czenia dwóch całych gmin i
to metodą demokracji bez-
pośredniej, poprzez referen-
dum i konsultacje społecz-
ne. Początkowo nie mieli-
śmy nawet partnera do dys-
kusji. Działaliśmy w obliczu
dużej rezerwy władz gminy.
Brak gotowych doświadczeń
i rozwiązań prawnych zmu-
szał do poszukiwania inno-
wacyjnych rozwiązań, a te
w początkowej fazie na ogół
budowane są w pustce spo-
łecznej, bo recenzenci nie
mają punktu odniesienia,
nie mają z czym porównać
tych nowych propozycji.
Zbiorowa opinia na temat
takich innowacyjnych roz-
wiązań, a w naszym przy-
padku - Kontraktu, może się
wykluć i okrzepnąć tylko
poprzez ciągłą dyskusję i
starcie racji. Dlatego przyję-
liśmy metodę głębokich
konsultacji społecznych,
stąd nasze spotkania z
mieszkańcami wsi, nauczy-
cielami, organizacjami poza-
rządowymi, rolnikami i stra-
żakami. Im głębiej poznawa-
liśmy gminną rzeczywi-
stość, im mocniej ujawniały
się interesy poszczególnych
grup zawodowych czy spo-
łecznych, tym częściej po-
prawialiśmy Kontrakt, choć,
co ważne, cały czas zacho-

wujemy jego główną, słu-
żebną funkcję: ma być doku-
mentem regulującym relacje
na linii mieszkańcy obecnej
gminy i władze przyszłego,
powiększonego miasta, nie
przez jedną kadencję samo-
rządową, ale przez kilka ka-
dencji, dając daleko idącą
pewność trwałości przyję-
tych rozwiązań.

- Pierwsza wersja Kon-
traktu przypominała kon-
stytucję, bardziej skupiała
się na zasadach niż na tech-
nicznych detalach. Potem
Kontrakt zaczął powoli
ewoluować w stronę zbioru
umów cząstkowych zawie-
ranych pomiędzy miastem i
kolejnymi grupami miesz-
kańców gminy, np. Ochotni-
czymi Strażami Pożarnymi.
Dlaczego Kontrakt od
pierwszych swych dni nie
przybrał takiej formuły?

- Bo musieliśmy dać na-
szym partnerom czas na
spokojne i gruntowne prze-
myślenie kilku trudnych
spraw: na czym polega ich
strategiczny interes, o co
warto zabiegać, o co nie war-
to kruszyć kopii, gdzie prze-
biega granica kompromisu
itd. Takiej wiedzy nie zdoby-
wa się w jeden tydzień czy
miesiąc. Zbiorowa mądrość
wykluwa się powoli. Ponad-
to sami nie wiedzieliśmy
jednoznacznie - z kim po-
winniśmy rozmawiać: wy-
łącznie z gminną władzą czy
też od razu z mieszkańcami?
Dziś nie mamy takich wąt-
pliwości, ale wtedy wszyst-
ko było nowe i niejedno-
znaczne. Od początku chcie-
liśmy, aby Kontrakt był plat-
formą autentycznego poro-
zumienia, stąd jego otwarta
formuła i nasza gotowość do
jego ciągłych modyfikacji i
przekształceń. Bez dialogu
nasza praca nie miałaby
większego sensu.

- Jak będzie wyglądać
ostateczna wersja Kontrak-
tu Zielonogórskiego?

- Kontrakt składa się z kil-
ku części. Zawiera i reguluje
problemy zgłoszone przez

mieszkańców gminy pod-
czas kolejnych spotkań i de-
bat. Oczywiście wszystko to
pozostaje w zgodzie z usta-
wą o samorządzie lokalnym
oraz dotychczasowym do-

robkiem obu gmin, w tym w
zakresie prawa miejscowe-
go. Pierwsza część to dekla-
racja polityczna, do akcepta-
cji której będziemy nama-
wiać obie rady, mająca za-
pewnić na przyszłość konty-
nuację i poszanowanie usta-
leń zapisanych w Kontrak-
cie przez nowe władze połą-
czonych samorządów. Dru-
ga część to ustawowe regu-
lacje np. w zakresie osobi-
stych dokumentów, nazw
miejscowości i ulic itp. Nie-
uciążliwość tych kwestii dla
mieszkańców gminy w
związku z ewentualną zmia-
ną statusu z wiejskiego na
miejski mamy potwierdzoną
przez odpowiednie resorty.
Zresztą podobnie jak przy
kolejnej sprawie, jaką będą
regulacje wynikające ze
zmiany granic powiatu. Ko-
lejna część to gwarancje wy-
nikające z przyjętych już
uchwał Rady Miasta Zielona
Góra o podatkach, cenach
biletów MZK, opłatach za
przedszkola oraz podziale
bonusa ministerialnego za
zgodne połączenie. Ostatnia
część Kontraktu to porozu-
mienia Prezydenta Zielonej
Góry z organizacjami poza-
rządowymi, OSP, środowi-
skiem oświatowym i rolni-
kami o zachowaniu ich
praw związanych z funkcjo-
nowaniem w wiejskiej prze-
strzeni.

- Patrząc na połączenie z
punktu widzenia historyka,
co Pana najbardziej zasko-
czyło in plus i in minus?

- Dzieciństwo i młodzień-
cze lata spędziłem na wsi,
krótko pracowałem w wiej-
skiej szkole, byłem człon-
kiem OSP i współwłaścicie-
lem gospodarstwa rolnego.
Przyznam, że w porównaniu
z tamtymi latami trochę za-
skoczyła mnie niewielka
liczba rolników w gminie

Zielona Góra i rozdrobnienie
gospodarstw. Poza tym nie-
mal wszystko jest jak daw-
niej, może tylko poza po-
działem na starych i nowych
mieszkańców wsi. Najbar-
dziej zdołowały mnie ciągłe
próby mieszania polityki do
naszych prac. Przypuszcza-
łem, że tak może być, ale nie
aż do takiego stopnia. Pozy-
tywne jest dla mnie także to,
że mocno przeplatają się in-
dywidualne i grupowe inte-
resy mieszkańców miasta i
gminy. To pomaga w działa-
niach na rzecz połączenia i
na pewno będzie przydatne
w dalszym integracyjnym
procesie.

- Gdyby miał Pan uszere-
gować listę najważniejszych
wydarzeń w mieście, w ska-
li od 1 do 10, na jakiej pozy-
cji ważności ulokowałby
Pan połączenie?

- Z całym przekonaniem
na 1 lub 2 pozycji. Tak też
było w Rzeszowie, gdzie
w sondażu prowadzonym
przez tamtejszą „Gazetę
Wyborczą” za najważniej-
sze wydarzenie ostatniego
25-lecia lokalna społecz-
ność uznała poszerzenie
granic miasta. Jestem
przekonany, że połącze-
nie miasta i gminy Zielo-
na Góra przyniesie obu
stronom doraźne i per-
spektywiczne korzyści.
Szereg pozytywnych i na-
macalnych efektów połą-
czenia pokazujemy od
wielu miesięcy, są one
powszechnie znane i real-
ne. Połączenie miasta z
gminą będzie impulsem
pobudzającym nasz roz-
wój i wzmacniającym
konkurencyjność wobec
innych samorządów.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- Kontrakt składa się z kilku części. Zawiera i reguluje
problemy zgłoszone przez mieszkańców gminy podczas
kolejnych spotkań i debat - tłumaczy prof. Czesław Osękowski.

Fot. Krzysztof Grabowski
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100 mln zł z ministerialnego bonusa za zgodne połączenie trafi do gminy

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE,

STOWARZYSZENIA, KLUBY
SPORTOWE, OSP,

ZESPOŁY CARITAS BĘDĄ
FINANSOWANE NA TAKIM
SAMYM LUB WYŻSZYM

POZIOMIE

SIEĆ SZKÓŁ
I OKRĘGI

ZOSTANĄ ZACHOWANE

DZIECI
BĘDĄ DOWOŻONE

DO SZKÓŁ

NIE BĘDĄ
LIKWIDOWANE

ŻADNE PLACÓWKI
OŚWIATOWE

POZOSTANĄ
SOŁTYSI

I SOŁECTWA

W TYCH OBSZARACH
NIC SIĘ NIE ZMIENI

OFERTA MIASTA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

NIŻSZE PODATKI
OD NIERUCHOMOŚCI

NIŻSZY PODATEK
ROLNY

TAŃSZE BILETY
MZK

NIŻSZA OPŁATA
ADIACENCKA

PRZEDSZKOLA
ZA DARMO

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ
O PODZIALE FUNDUSZU

INTEGRACYJNEGO
I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podatki zostaną
zrównane do niższego poziomu

42 gr/mkw. - taka stawka będzie obowiązywać w przypadku
budynków mieszkalnych.27 gr/mkw. - taka stawka będzie obowiązywać w przypadku

gruntów.5,24 zł/mkw. - Taka stawka będzie obowiązywać w
przypadku garażu i budynków gospodarczych.

Przykład: Prezydent Janusz Kubicki, mieszkaniec Zielonej Góry (dom
103,8 mkw., garaż 17,55 mkw., grunt 325 mkw.) zaoszczędzi na

podatku od nieruchomości 30 zł.

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, mieszkaniec Kiełpina (dom 169
mkw., grunt 745 mkw.) zaoszczędzi na podatku od nieruchomości

21,87 zł.

90 proc.
O tyle zostanie obniżony podatek rolny.

Stawka wynika ze średniej ceny skupu żyta.
Przyjmując ceny z 2014 r. obniżony

podatek wyniósłby 17,32 zł. za grunt rolny
od 1 ha przeliczeniowego.

Obecnie stawka za hektar przeliczeniowy
gruntów w gospodarstwach rolnych wynosi

w gminie 137,50 zł. Oszczędność to
120,18 zł za 1 ha.

2,60 zł
Tyle będzie kosztować bilet jednorazowy. Za bilet
okresowy zapłacimy 90 zł (takie są obecnie ceny

biletów w mieście).

Roczna oszczędność dla rodziny 2+2 na biletach
miesięcznych to 2.500 zł.

0 zł
Darmowe przejazdy dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Warunek jest jeden - rodzice są mieszkańcami Zielonej
Góry i mają kartę ZGranej rodziny.

Od 15 kwietnia taki przywilej funkcjonuje w mieście.

1 proc.
Tyle wyniesie opłata nakładana na właścicieli

w związku ze wzrostem wartości ich
nieruchomości, poprzez budowę infrastruktury

technicznej.

W mieście już obowiązuje taka taryfa
dla właścicieli nieruchomości, w gminie

wynosi 20 proc. 0 zł
Rodzice nic nie zapłacą za 10 godzin dziennego

pobytu dziecka w publicznym przedszkolu.
Kosztować będzie tylko wyżywienie.

W mieście ta stawka już obowiązuje. Oszczędność
dla rodziców to maksymalnie 1.200 zł za dziecko.

Utrzymany zostanie Fundusz
Integracyjny, którym dysponować
będą mieszkańcy na zebraniach

wiejskich.


