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Karząca jest ręka gminnej władzy! Mariusz Rosik
odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego rady. >>3

>>4-5

- Niech sceptycy i przeciwnicy
połączenia nie mówią tylko: nie,
nie, nie! Niech powiedzą, co zrobią
na tak, oprócz tego, że będą trwali.
Jak np. rozwiążą problem setek
ciężarówek przejeżdżających przez
Drzonków i Raculę? - mówi
Krzysztof Kaliszuk.

18 MAJA JESTEŚMY NA TAK!
Przylep? Jest OK! Ochla? Jest OK! Stary Kisielin? Jest OK! Zielona jest też OK! Nie ma się czego bać. W wielu dziedzinach już
jesteśmy razem. I razem możemy więcej. A jeżeli coś nie jest OK? To poprawmy to - mówią mieszkańcy.

Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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Na spotkanie w OSP w
Ochli spóźniamy się kilka
minut, no, może trochę wię-
cej. Surowa mina jednego ze
strażaków sprawia, że tłu-
maczymy się z braku punk-
tualności, niczym ucznio-
wie. Piotr Łotysz, najstarszy
z grupki, tylko przez chwilę
marszczy brwi. - Proszę się
nie dziwić, punktualność
musimy mieć we krwi. Nam
nie wolno się spóźnić. Cen-
na jest każda minuta - upo-
mina nas i za chwilę uśmie-
cha się szeroko, jak pozosta-
li koledzy.

- Dlatego strażacy są na
akcji zawsze pierwsi! - doda-
je Bartłomiej Brodko, prezes
ochotników z Ochli. Zaraz,
zaraz... Prezes? Taki młody?

- Co się pani tak dziwi!
Młodzi się garną do remizy,
więc u nas dużo młodych!
Cały zarząd to osoby poniżej
30 roku życia - śmieją się
strażacy.

No tak, każdy mały chło-
piec chce być strażakiem... -
Nie inaczej! - zgadzają się
panowie. Mają podobne
wspomnienia z dzieciństwa.
„Ja też bym tak chciał” - my-
śleli sobie, patrząc, jak dum-
nie prezentują się strażacy
pełniący wartę przy grobie
Jezusa, idący w procesji, sil-
ni, odważni, w pięknych
mundurach. A potem były
zabawy, bieganie z wiader-
kami wody, klecenie wozów
z desek... I czekanie, aż wiek
pozwoli, by wstąpić w szere-
gi prawdziwej straży!

Dobry humor ich nie
opuszcza. Choć to poważna
robota, zawsze jest czas na
to, by choć trochę się po-
śmiać. Każdy ma jakąś
ksywkę. - Prezes to Brylu, bo
nosi okulary. Rudy jest rudy,
Długi jest wysoki, Sawik - to
skrót od nazwiska. A ja je-
stem Wania, bo... Nie wiem,
tak już w podstawówce
mnie nazywali - śmieje się
pan Witold.

Swoją ksywkę ma też po-
czciwy star, który stoi w od-

remontowanej remizie. - To
nasz Star Trek! Czasem
pieszczotliwie nazywany ru-
pieciem, bo stuknęła mu już
trzydziestka, ale radzi sobie
nie gorzej niż jego nowszy -
bo trzynastoletni - sąsiad z
garażu, też star - mówią z
czułością strażacy.

A czułości mają w sobie
wiele, bo ich jednostka to
miejsce, gdzie... rodzą się
uczucia. Tu zawierają się
przyjaźnie na całe życie. Tu
kiełkuje miłość. - A są ku te-
mu warunki, bo my tu ma-
my drużynę żeńską! I to ja-
ką! Trzeba było widzieć, jak
nasze dziewczyny gasiły po-
żar na ogródkach działko-
wych - mówią z dumą pano-
wie. Nic dziwnego, że uczu-
cia kwitną. Coś na ten temat

wiedzą Ula i Wania, Marika
i Malin, Tomek i Ola... - A
moja żona też jest w straży.
Tu się zapoznaliśmy - przy-
znaje B. Brodko. A koledzy
dodają ze śmiechem: - Bo
dziewczyna, jak kocha stra-
żaka, to też musi do straży!
Nie ma siły!

- Żona wie, jak to być stra-
żakiem, więc doskonale ro-
zumie mnie i moje obowiąz-
ki - mówi prezes. - Ale i tak
widzę, że się boi, kiedy do-
staję wezwanie w środku no-
cy. Wtedy budzi się cała ro-
dzina. I jest obawa, bo nigdy
do końca nie wiadomo,
gdzie pojadę, co tam na
miejscu zastanę.

A najczęściej chłopaki z
Ochli wyjeżdżają do podto-
pień, pożarów i wypadków

drogowych. W pobliżu prze-
biega okryta złą sławą „dro-
ga śmierci”, z Zielonej Góry
na Żary. Tu często zdarzają
się tragedie... - Wtedy nikt
nie patrzy, że to inna gmina,
na pomoc spieszy ten, kto
ma najbliżej, kto najszybciej
dojedzie. Liczą się sekundy -
tłumaczą.

Jednostka z Ochli mocno
wrosła w życie miejscowo-
ści. Strażacy współdziałają z
parafią, ze sportowcami,
przygotowują zajęcia dla
dzieci. Organizują też Dzień
Otwarty z ogniskiem, na fe-
stynach zaproszą ciekaw-
skich do wnętrza samocho-
du, zabezpieczą duże impre-
zy w muzeum etnograficz-
nym. Mają już swoje piękne
tradycje. - O, choćby nie-
dawne Święta Wielkanocne.
Co roku trzymamy wartę
przy grobie Jezusa. A rano,
w niedzielę, spotykamy się
w remizie na uroczystym
śniadaniu, z księdzem. W
koszyku musi być z 60-80 ja-
jek! - dodają ochotnicy. - A
we wszystkich ważnych
chwilach towarzyszy nam
Florek, tak zdrobniale nazy-
wamy sztandar z podobizną
patrona ogniowców. Będzie
z nami na Boże Ciało i teraz,
w najbliższą sobotę, podczas
gminnych obchodów Dnia
Strażaka. Bo to nasze, ochot-
ników, największe święto,
imieniny św. Floriana.

Czego życzyć strażakom z
okazji ich święta? - Tyle po-
wrotów, ile wyjazdów - mó-
wią zgodnym chórem. Za-
tem: tyle powrotów, ile wy-
jazdów, panowie! I panie!

Daria Śliwińska-Pawlak

Nie ma jak strażak!
- Jak dziewczyna kocha strażaka, to nie ma siły, musi iść do straży! - śmieją się
ochotnicy z jednostki w Ochli. I ja się wspomnianym dziewczynom nie dziwię. Gdy
tak patrzę na tych wesołych, dzielnych chłopaków... Nic, tylko mundur wdziewać!

W ZIELONEJ GÓRZE
Znajdź
Bachusika
ze smartfonem
Zadanie? Odnaleźć figurki
Bachusików a przy okazji
poznać starówkę. Właśnie
wystartowała aplikacja Ba-
chusikowo - gra na smartfo-
ny i tablety.

Aplikacja zajmuje jedynie
5 MB. Można ją bezpłatnie
ściągnąć na swój tablet czy
smartfon. Ważnym warun-
kiem jest, by urządzenie mo-

bilne oparte było o system
Android. Gra polega na od-
nalezieniu, w jak najkrót-
szym czasie, figurek Bachu-
sików ulokowanych w okoli-
cach starówki. Na „obejście”
całej trasy potrzeba maksy-
malnie godzinę. Zabawę
można przerwać w każdej
chwili i powrócić do niej w
dowolnym momencie.

- Gra jest dostępna dla syste-
mów operacyjnych Android.
Jak się przyjmie, przygotujemy
ją także pod inne systemy, np.
Windows Phone - mówi
Krzysztof Maj, menedżer pro-
jektu i pomysłodawca gry.

- To świetna aplikacja,
pewnie skorzystają z niej nie

tylko zielonogórzanie. Tym
sposobem, będzie można w
łatwy sposób poznać miasto.
Zielona Góra chce realizować
nowoczesne pomysły także w
tej dziedzinie - tłumaczy pre-
zydent Janusz Kubicki.

- To pierwszy tego typu pro-
jekt wdrożony przez samo-
rząd w Polsce - dodaje Krzysz-
tof Sikora, dyrektor Departa-
mentu Przedsiębiorczości i
Gospodarki Komunalnej.

Jako testerzy gry wystąpili
uczniowie jednej z miejskich
szkół. - To niezła zabawa. Jak
do mnie przyjedzie kuzyn, to
będę miał teraz co pokazać -
cieszy się Marcel Stefański z
klasy 6F w SP 11. (kg)

W ZIELONEJ GÓRZE
O godności
na deptaku
Po raz czwarty będziemy
świętować wspólnie Dzień
Godności w ramach Euro-
pejskiego Dnia Protestu
Przeciwko Dyskryminacji
Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorzy zapraszają
w środę, 7 maja, o 12.00 na
deptak, przy pomniku Ba-
chusa. Wystąpi orkiestra Ze-
społu Szkół Budowlanych,
zaprezentują się Warsztaty
Terapii Zajęciowej, Środo-
wiskowe Domy Samopomo-
cy, Ośrodek Terapii Zajęcio-

wej, organizacje działające
na rzecz osób z niepełno-
sprawnością, Domy Dzien-
nego Pobytu, uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych.
Towarzyszyć im będą wo-
lontariusze, m.in. z Fundacji
„Dr Clown”. Przygotowano
zabawy integracyjne, gry
sportowe, będzie można
spotkać zielonogórskich żuż-
lowców. Całość poprowadzą
zielonogórscy kabareciarze:
Leszek Jenek oraz Jarek So-
bański, o oprawę muzyczną
zadba Roman Awiński. W
niebo polecą balony w bar-
wach miasta.

Honorowy patronat nad
imprezą objęli marszałek
Elżbieta Polak oraz prezy-
dent Janusz Kubicki.

(dsp)

- To fajna aplikacja, przy okazji dobry pomysł na promocję pieszej turystyki - zachwala mobil-
ną grę Janusz Kubicki Fot. Krzysztof Grabowski

- Życie bez straży? Nie ma takiej opcji! - zapewniają Witold
Szymański, Piotr Łotysz, Tomasz Sawicki i Bartłomiej Brodko,
część dzielnej ekipy z OSP w Ochli. Fot. Krzysztof Grabowski

Ochotnicy świętują
Gminne obchody Dnia
Strażaka odbędą się 3 maja,
w jednostce OSP
w Jarogniewicach.
Początek o godz. 16.00.
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Karząca ręka gminnej władzy
Podczas piątkowej sesji odwołano Mariusza Rosika z funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy. Nikt na
sali nie miał wątpliwości - to kara za osobiste zaangażowanie Rosika na rzecz połączenia miasta i gminy.

Mariusz Rosik, który jest
radnym ze Starego Kisielina,
wraz Jarosławem Berentem,
radnym z Ochli, dwa tygo-
dnie temu przystąpili do
gminnego komitetu poparcia
połączenia miasta z gminą,
na którego czele stoi senator
Stanisław Iwan. To bardzo
się nie spodobało jego kole-
żankom i kolegom z rady,
którzy są przeciwni połącze-
niu.

Odwołania wiceprzewod-
niczącego nie było w pro-
gramie piątkowej sesji.
Punkt ten pojawił się w
ostatniej chwili. Pod wnio-
skiem podpisało się 10 rad-
nych.

Nikt z wnioskodawców
nie usiłował publicznie
przedstawić swoich zarzu-
tów lub pretensji. Nikt też
nie oczekiwał wyjaśnień od
Rosika. I gdyby ten ostatni
nie poprosił o głośne odczy-
tanie „aktu oskarżenia”,
licznie przybyli goście nie
mieliby bladego pojęcia,
dlaczego M. Rosik, tak na-
gle, musi pożegnać się ze
swym fotelem.

Ostatecznie, w tajnym gło-
sowaniu, za odwołaniem za-
głosowało 11 radnych.

- Doskonale znam praw-
dziwe powody mego odwo-
łania. Zainteresowanych
szczegółami odsyłam do
ostatnich wydań zielonogór-
skiej prasy - powiedział M.
Rosik i grzecznie opuścił stół
prezydialny.

Przewodniczący Jacek Ru-
siński natychmiast przystą-
pił do wyboru nowego wice-
przewodniczącego. Naj-
pierw padła kandydatura
Antoniny Ambrożewicz-
-Sawczuk, a gdy ta odmówi-
ła, Krzysztof Wołczyński
zgłosił Piotra Bandosza
(członka zespołu ds. prze-
ciwdziałania likwidacji gmi-
ny). I to był jedyny kandy-
dat.

Tak jak ekspresowo odwo-
łano starego, tak równie bły-
skawicznie powołano nowe-
go wiceprzewodniczącego.
Dyskusji nie było.

(pm)

Uzasadnienie wniosku o
odwołanie (pisownia orygi-
nalna):

„1. Brak uczestnictwa w
Komisjach i Sesjach Rady
Gminy - w roku 2013r. wice-
przewodniczący Rosik nie
uczestniczył 13 razy.

2. Brak zaangażowania w
rozwój miejscowości Stary
Kisielin. Radny Rosik nie
wykazywał aktywności w
przygotowaniu Planu Odno-
wy Miejscowości Stary Ki-
sielin przez co miejscowość
straciła możliwość pozyska-
nia 500 tys. zł na inwestycje
z PROW.

3. Prowadzenie przez Rad-
nego Rosika polityki dezin-
formacji i manipulacji wśród
mieszkańców Gminy, w
szczególności Starego Kisie-
lina. Radny Rosik fałszywie
oskarżył Radę Gminy o nie-
wprowadzenie do budżetu
Gminy na 2014r. zadań in-
westycyjnych w Starym Ki-
sielinie, podczas gdy nie
zgłaszał ich w trakcie Komi-
sji i Sesji Rady, zapewne z
uwagi na częste nieobecno-
ści”.

Wyrok bez dowodów
- Co pan na to? - zapytali-

śmy podczas sesji M. Rosika.
- Co do punktu 1: w stycz-

niu 2014 r. oddałem się do
dyspozycji rady gminy z po-
wodu tych 13 nieszczęsnych
nieobecności. I wówczas
radni nie uznali za stosow-
ne, aby mnie odwołać. Co się

więc stało przez minione
trzy miesiące, że aż tak rady-
kalnie zmienili zdanie? Ja je-
stem za połączeniem miasta
z gminą, oni przeciw. Stąd ta
kara.

Co do punktu 2: napraw-
dę nie mam pojęcia, o
czym piszą wnioskodaw-
cy, o jakie 500 tys. zł im
chodzi? Nikt mi nie sta-
wiał tego typu zarzutów
przez cały 2013 r. A już za-
rzut braku zaangażowania
w życie Starego Kisielina
uważam za groteskowy.
Przecież w grudniu 2013 r.
zostałem udekorowany
srebrnym krzyżem zasługi,
przez prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego, wła-
śnie za duże zaangażowa-
nie społeczne.

Co do punktu 3: moi opo-
nenci w radzie i urzędzie
gminy uważają za dezinfor-
mację i manipulację każdy
pogląd inny niż wygłaszany
przez nich samych. Zarzuca-
ją mi fałszywe oskarżenia,
ale sami na poparcie wła-
snych słów nie przedstawili
ani jednego dowodu. Nawet
nie zapytali, co mam na swo-
ją obronę.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kto widział Sławka?
O pomoc w odnalezieniu ko-

ciaka prosi Czytelników zatro-
skana właścicielka. Kot zaginął
27 kwietnia, przy ul. Łukasie-
wicza na Jędrzychowie. Jest
szary, pręgowany, wykastro-
wany, wabi się Sławek. Wy-
skoczył z balkonu na pierw-
szym piętrze. Może być bardzo

przestraszony. Mógł się ukryć
w zakamarkach typu piwnice,
garaże, szopy. - Bardzo proszę
o sprawdzenie takich miejsc i
w razie znalezienia przetrzyma-
nie go w domu - mówi właści-
cielka. - Kot musi stale przyj-
mować leki. Bardzo się o nie-
go martwimy. Dla znalazcy
wysoka nagroda pieniężna.
Tel. 536 273 092.

(dsp)Fot. Archiwum domowe

W ZIELONEJ GÓRZE

Autobusy świątecznie
Na czas majówek zmienią

się niektóre kursy autobusów
MZK. W piątek, 2 maja, nie po-
jadą autobusy linii nr 39. Linie
9 i 44 nie będą realizowały
kursów szkolnych ul. Św. Cy-
ryla i Metodego. I tak nr 9 po-
jedzie w obu kierunkach ul.
Wyszyńskiego i Ptasią, nr 44

pojedzie w obu kierunkach ul.
Wyszyńskiego. Linia nr 7, o
godz. 7.24 nie pojedzie ze Sta-
rego Kisielina, dlatego kurs o
godz. 6.38 z ul. Wyczółkow-
skiego, będzie realizowany do
os. Śląskiego.

3 maja nie pojadą autobusy
linii nr 55 i 77. Pozostałe linie
pojadą wg świątecznych roz-
kładów jazdy.

(dsp)

W ZATONIU

Tyyyle flag!
Tego we wsi jeszcze nie było!

Z okazji świąt majowych główna
droga ustroiła się we flagi w
barwach narodowych oraz w
kolorach gminy. - Wywiesiliśmy
30 flag. Wygląda to przepięknie,
dostojnie i uroczyście! Jesteśmy
bardzo dumni! - chwali wieś
sołtys Piotr Przespolewski. (dsp)

KOMENTARZ>>>
Skisił atmosferę

Elegancko nie było. Punkt
o odwołaniu wiceprzewod-
niczącego wprowadzono do
programu sesji bez dania
mu szansy na odparcie za-
rzutów.

To kara nie tylko za po-
glądy w sprawie połączenia.
Mariusz Rosik wielką
„zbrodnię” popełnił pod ko-
niec roku, gdy zagłosował
przeciwko budżetowi gmi-
ny. Za brak obiecywanej
wcześniej budowy ul.
Szkolnej w Starym Kisieli-
nie.

W ten sposób złamał pa-
nującą w gminie „jedność
moralno-polityczną”, wedle
której - każdy ma być zado-
wolony, jeśli dostanie od
wójta kapkę z budżetu.

Rosik nie chciał kapki.
Głośno o tym powiedział i
zagłosował przeciw. Potem
zrobił coś jeszcze straszniej-
szego: napisał o wszystkim
w periodyku parafialnym i
opowiedział „Łącznikowi”.
Krótko mówiąc - potwornie
skisił atmosferę.

Taka postawa nie mogła
być tolerowana przez wła-
dzę! Zwłaszcza, że Rosik
odmówił samokrytyki. Dla-
tego musiał odejść.

Ja bym mu już nigdy w
życiu tej ul. Szkolnej nie
zrobił. Za karę.

Tomasz Czyżniewski

Czarkowo jest OK!

Na Czarkowie mieszkam dziewięć lat. Praktycznie
całe moje i rodziny życie związane jest z miastem.
Mieszkam w blokach RTBS, a we wszystkich innych
sprawach muszę jeździć do Zielonej Góry. Po
zakupy, do lekarza, córka Sandra do szkoły. W
podobnej sytuacji są tysiące ludzi. Sam jestem
kierowcą MZK i dobrze widzę, w którą stronę jadą
pasażerowie. Rano wszyscy udają się w kierunku
miasta. Nie boję się połączenia. Jestem za. Dzięki
temu nie będzie sztucznych podziałów. Liczę na to,
że również komunikacja się poprawi.

Rafał Poltacha

Ochla jest OK!

Lubię Ochlę. Świetnie mi się tu mieszka - to moje miejsce na Ziemi. I
jestem pewien, że po połączeniu nic ze swego uroku nie straci. Ja już
raz w życiu przeszedłem podobny proces. Gdy łączyliśmy WSP i
Politechnikę, było wiele krytycznych głosów. Dyskusja wyglądała
podobnie jak teraz, przy łączeniu miasta i gminy. Jednak po latach
widać, że połączenie w większą uczelnię opłacało się. Gdybyśmy tego
nie zrobili, dziś bylibyśmy w trudniejszej sytuacji. Uniwersytet okazał
się mocniejszą jednostką. W postępującej globalizacji, staje się to coraz
ważniejsze. Już zaczynają się dyskusje nad szukaniem mocnego
partnera. Warto spróbować. Podobnie jest z miastem i gminą, mimo
różnych wątpliwości, po latach dojdziemy do wniosku, że się opłacało.

prof. Leszek Jerzak
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Dzięki połączeniu zbudujemy
południową obwodnicę miasta
- Niech sceptycy i przeciwnicy połączenia nie mówią tylko: nie, nie, nie! Niech powiedzą, co zrobią na tak, oprócz tego, że będą
żą problem setek ciężarówek przejeżdżających przez Drzonków i Raculę? - mówi Krzysztof Kaliszuk.

3 MAJA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA ww 3 MA JA
ww MA JÓW KA? 

CZAS OD PO CZĄĆ!

A naj le piej od po cząć... ak -
tyw nie. I na świe żym po wie -
trzu. Sprawdź, co bę dzie się
dzia ło w mie ście i oko li cy w
so bo tę, 3 ma ja.

ww PIK NIK W PAR KU 
PIA STOW SKIM

ZIE LO NA GÓ RA Zie lo no gór ski
Ośro dek Kul tu ry za pra sza od
godz. 14.00 na pik nik do Par -
ku Pia stow skie go i am fi te atru.
W pro gra mie im pre zy znaj dą

się m.in. za ba wy i gry re kre -
acyj ne dla dzie ci i do ro słych,
bę dzie kon cert pio sen ki dla
naj młod szych, zna ko wa nie
ro we rów, dzia ła nia pla stycz -
ne, ba lo no we show, ma lo wa -
nie twa rzy, dla ła su chów gro -
chów ka z żoł nier skie go ko -
cioł ka.

ww KON CERT KO BRA NOC KI

ZIE LO NA GÓ RA O 17.30 w
am fi te atrze roz pocz nie się kon -
cert ze spo łu Ko bra noc ka. - To
le gen dar na, to ruń ska ka pe la,
któ ra gra dla was nie prze rwa -

nie bli sko 25 lat! - za chę ca ją
or ga ni za to rzy.

Bi le ty w ce nie 20 zł - nor -
mal ny, 10 zł - ulgo wy (mło -
dzież szkol na, stu den ci,
eme ry ci i ren ci ści) do na by -
cia w sys te mie sprze da ży
abi let.pl.

ww NA WIN NI CE

RE GION Ma jów ki to do bry
czas, by od wie dzić na sze
win ni ce. W Zie lo nej Gó rze i
oko li cy ta kich miejsc nie bra -
ku je. Pod czas dłu gie go week -
en du bę dą otwar te dla zwie -

dza ją cych, w godz. 12.00-
18.00, za wej ście za pła ci my
15 zł (dzie ci za dar mo). Za -
pra sza ją m.in. win ni ca Mi łosz,
Kin ga, Ju lia, Can ti na. Wię cej
in for ma cji na www.lu bu -
skie.pl/

ww NA SPOR TO WO

ZIE LO NA GÓ RA 3 ma ja moż na
też spę dzić na spor to wo. Na
swo je obiek ty za pra sza Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji.
Cen trum Re kre acyj no -Spor to -
we bę dzie czyn ne od godz.
7.00 do 22.00. Or lik przy ul.

Źró dla nej bę dzie czyn ny od
10.00 do 20.00. Kor ty te ni so -
we przy ul. Su le chow skiej bę -
dą otwar te od godz. 9.00 do
zmierz chu. In for ma cje i re zer -
wa cje pod nr tel. 68 324 83
15.

DRZON KÓW Wo je wódz ki
Ośro dek Spor tu i Re kre acji, z
oka zji Dni Otwar tych Fun du szy
Eu ro pej skich, ofe ru je ko rzy sta -
nie z obiek tów z 50 proc. ra -
ba tem. Bę dą to: ba sen olim pij -
ski, ha la te ni so wa (kor ty kry -
te), od no wa bio lo gicz na (sau -
na i ja cuz zi).

ww ZA PRA SZA MU ZEUM

DRZO NÓW Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Zie lo nej Gó rze
z/s w Drzo no wie bę dzie czyn -
ne od 1 do 4 ma ja, w godz.
10.00-16.00. Dla go ści przy -
go to wa no do dat ko we atrak -
cje. 3 ma ja bę dą to prze jażdż -
ki za byt ko wym trans por te rem
opan ce rzo nym BTR -152.
Trans por ter bę dzie wy ru szał o
peł nych go dzi nach. Dla ła su -
chów dzia łać bę dzie mi ni sto -
isko ga stro no micz ne z woj -
sko wą gro chów ką i cie pły mi
na po ja mi. (dsp)

- 10 lat te mu Pol ska wstą -
pi ła do Unii Eu ro pej skiej.
Przez te la ta bar dzo zmie ni ło
się na sze oto cze nie, Zie lo na
Gó ra. Miesz kań cy to wi dzą?

Krzysz tof Ka li szuk, wi ce -
pre zy dent od po wie dzial ny
m.in. za po zy ski wa nie fun du -
szy eu ro pej skich: - My ślę, że
wi dzą, cho ciaż tak się przy -
zwy cza ili do unij ne go wspar -
cia, że nie uwa ża ją te go za coś
nad zwy czaj ne go. Mia sto bar -
dzo się zmie ni ło.

- Jak bar dzo? Pro szę spo -
rzą dzić krót ki ran king naj -
waż niej szych in we sty cji
wspie ra nych z unij nych pie -
nię dzy.

- Lu bu ski Park Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ny w No -
wym Ki sie li nie, dro gi, cho -
ciaż by obec nie re mon to wa na
Tra sa Pół noc na i ha la wi do -
wi sko wo -spor to wa. Czy li
two rze nie wa run ków do roz -
wo ju go spo dar cze go, wy go dy
ży cia w mie ście i roz ryw ki na
wy so kim po zio mie. Wszyst ko
po to, że by lu dziom się tu taj
do brze ży ło a Zie lo na Gó ra
wciąż przy cią ga ła no wych
miesz kań ców.

- A oni póź niej prze pro wa -
dza ją się do gmi ny.

- Prze pro wa dza ją się, ale
ich los i ja kość ży cia da lej za -
le ży od kon dy cji mia sta. To
mia sto jest mo to rem na pę do -
wym re gio nu. To mia sto przy -
cią ga, gmi na na tym tyl ko ko -
rzy sta.

- To źle?
- Py ta nie jest in ne: czy w

naj bar dziej efek tyw ny spo sób
wy ko rzy stu je my na sze moż li -
wo ści wy ni ka ją ce z eu ro pej -
skich fun du szy. Od lat pro -
wa dzi my w mie ście po li ty kę,
że by re ali zo wać ta kie in we -
sty cje, któ re mo że my sfi nan -
so wać dzię ki wspar ciu z ze -
wnątrz. Po co re mon to wać za
swo je pie nią dze Tra sę Pół -

noc ną, sko ro moż na do stać 30
mln zł z ze wnątrz? Uwa żam,
że dzię ki po łą cze niu bę dzie -
my mie li więk sze moż li wo ści.

- Po roz ma wiaj my o przy -
szło ści. Do 2020 r. cze ka nas
unij na man na z nie ba?

- Cze ka nas cięż ka pra ca,
że by jak naj wię cej wy kro ić z
te go unij ne go tor tu. Mo że my
zy skać mi liard, mo że na wet
wię cej. Trze ba jed nak przed -
sta wić pro jek ty, któ re po zwo -
lą nie tyl ko do brze wy ko rzy -
stać środ ki bę dą ce w dys po -
zy cji wo je wódz twa, ale rów -
nież się gnąć po fun du sze roz -
dzie la ne przez War sza wę. To
o wie le trud niej sze. Ta kim
przy kła dem jest pro jekt bez e -
mi syj ne go trans por tu pu blicz -
ne go w Lu bu skim Trój mie -
ście, czy li pro jekt przej ścia na
elek trycz ne au to bu sy. Ozna -
cza to cał ko wi tą wy mia nę ta -
bo ru. Wal czy my o 400 mln zł.

- Scep ty cy twier dzą, że nie
ma to nic wspól ne go z po łą -
cze niem.

- Scep ty cy i prze ciw ni cy
po łą cze nia za wsze bę dą tak
mó wić. Niech le piej po wie -
dzą, co ofe ru ją w za mian. Ja ki
ma ją al ter na tyw ny pro gram?
Niech nie mó wią: nie, nie,
nie! Niech po wie dzą, co zro -
bią na tak, oprócz te go, że bę -
dą trwa li. Jak np. roz wią żą
pro blem se tek cię ża ró wek
prze jeż dża ją cych przez
Drzon ków i Ra cu lę?

- Jak ma ją go roz wią zać,
sko ro to nie jest gmin na dro -
ga?

- Znam te ar gu men ty z cza -
su dzie le nia Fun du szu In te -
gra cyj ne go, gdy wie le ra zy ze
stro ny gmi ny pa da ło stwier -
dze nie, że nie da się cze goś
zro bić, bo dro ga wo je wódz ka
a chod nik sta ro sty. W mie -
ście wszyst kie są pre zy den ta
i nie ma zwa la nia wi ny na są -
sia da.

- Wróć my do ob wod ni cy
Drzon ko wa i Ra cu li. Pre zy -
dent da ra dę?

- A z re mon tem Tra sy Pół -
noc nej dał ra dę?

- Gdzie Rzym, gdzie Krym?
- Na re mont Tra sy Pół noc -

nej do sta li śmy pie nią dze z
pro gra mu bu do wa i mo der ni -
za cja dróg kra jo wych w mie -
ście na pra wach po wia tu. Z
tych sa mych pie nię dzy moż -
na zro bić tzw. ob wod ni cę po -
łu dnio wą mia sta, któ ra po bie -
gnie po mię dzy dzi siej szy mi
gra ni ca mi mia sta a Drzon ko -
wem, Ra cu lą i Ochlą. Za cznie
się ko ło Wil ka no wa, bę dzie
prze dłu że niem dro gi kra jo wej
nr 27 i za koń czy się ron dem
na ul. Wro cław skiej przy
skrę cie do Ra cu li. To koszt
ok. 100 mln zł za 12 km dro -
gi. Ma my uzgod nie nia w tej
spra wie z Ge ne ral ną Dy rek cją
Dróg Kra jo wych i Au to strad.
Je ste śmy też w kon tak cie z
Mi ni ster stwem In fra struk tu ry

i Roz wo ju. Jest je den wa ru -
nek: że by sta rać się o te pie -
nią dze, mu si dojść do po łą -
cze nia mia sta z gmi ną. Ina -
czej miesz kań cy Ra cu li,
Drzon ko wa i Ochli ni gdy nie
zo ba czą tej ob wod ni cy.

- To bę dzie naj więk sza in -
we sty cja dro go wa?

- Pro wa dzo na przez mia sto?
Tak. Nie moż na jed nak za po -
mi nać, że wkrót ce roz pocz nie
się bu do wa dru giej nit ki tra sy
S3. A to ozna cza bu do wę
łącz ni ka os. Po mor skie go z
Tra są Pół noc ną. To bar dzo
waż ny pro jekt, bo wzdłuż te -
go łącz ni ka, na pół noc od li nii
ko le jo wej są te re ny prze zna -
czo ne na No wą Stre fę Go spo -
dar czą. Pod czas bu do wy dro -
gi za raz po wsta ną zjaz dy.
Przy go to wa nie stre fy bę dzie
kosz to wać ok. 100 mln zł, z
cze go 85 proc. mo że my po zy -
skać z UE. Strefa le ży na te re -
nie mia sta i gmi ny. Pa trząc na
do tych cza so we do świad cze -

nia, nie są dzę, by gmi na te mu
po do ła ła.

- Jesz cze nie za go spo da ro -
wa li śmy par ku w No wym Ki -
sie li nie a już mó wi my o stre -
fie przy S3?

- Na tym po le ga dłu go fa lo -
we dzia ła nie. Bu du jesz
pierw sze, pla nu jesz dru gie.
Park w No wym Ki sie li nie jest
wciąż w bu do wie. Na in fra -
struk tu rę, in ku ba to ry, wy po -
sa że nie la bo ra to riów pój dzie
jesz cze ok. 100 mln zł. W tej
chwi li mia sto bu du je tam
dro gi, pe ron ko le jo wy, chod -
ni ki i sieć wod no -ka na li za cyj -
ną za ok. 15 mln zł. Wójt się
do te go nie do kła da, cho ciaż
to te ren gmi ny.

- Prze ciw ni cy z ze spo łu ds.
prze ciw dzia ła nia li kwi da cji
gmi ny mó wią, że to za da nie
wo je wódz twa i to nie jest
dzia ła nie na rzecz gmi ny.

- Niech to po wie dzą pro sto
w oczy cho ciaż by miesz kań -

com Sta re go i No we go Ki sie li -
na, któ rzy li czą na no we miej -
sca pra cy. Niech wprost im
po wie dzą, że ich to kom plet -
nie nie in te re su je. To tyl ko po -
ka zu je, że nie czu ją się od po -
wie dzial ni za roz wój. A prze -
cież obo wiąz kiem sa mo rzą du
jest two rze nie wa run ków do
po wsta wa nia miejsc pra cy. I
ta kie miej sca pra cy w par ku
po wsta ją. Pierw szy in we stor,
fir ma Dar stal, za trud nił 180
osób. I nie mo że się do pro sić,
że by gmi na zbu do wa ła kil ka -
set me trów chod ni ka wraz z
oświe tle niem. Na stęp ne fir my
też się po ja wią. To miej sce bę -
dzie tęt nić ży ciem. Iro nia lo su
po le ga na tym, że więk szość
osób, któ ra prze ko na ła mar -
szał ka do tej in we sty cji,
miesz ka dzi siaj w gmi nie. Ja
re pre zen to wa łem mia sto, po -
seł Wal de mar Słu goc ki był
wte dy sze fem de par ta men tu
w urzę dzie mar szał kow skim,
se na tor Sta ni sław Iwan pi lo to -
wał spra wę ja ko par la men ta -
rzy sta, ów cze sny rek tor Cze -
sław Osę kow ski dzi siaj zaj -
mu je się łą cze niem mia sta z
gmi ną. My ślę, że do brze za -
dba li śmy o przy szłość.

- Do mi liar da nam jesz cze
tro chę bra ku je.

- Je że li doj dzie do po łą cze -
nia, zbu du je my ka na li za cję w
Ochli i Za to niu. Kosz to wać
ma to oko ło 30 mln zł. W mie -
ście chce my re wi ta li zo wać
park Ty siąc le cia za ok. 5 mln
zł i Do li nę Gę śni ka (5 mln zł).
Na to miast re wi ta li za cja te re -
nów zie lo nych na te re nie
gmi ny po chło nie ok. 30 mln
zł. Cho dzi o par ki w Za to niu i
Ochli oraz o Las Od rzań ski w
Krę pie. My ślę, że ok. 50 mln
zł po chło nie mo der ni za cja re -
gio nal nych in sty tu cji le żą -
cych na te re nie gmi ny: WO -
SiR -u w Drzon ko wie, Mu -
zeum Et no gra ficz ne go w
Ochli, lot ni ska w Przy le pie.
Za oko ło 30 mln zł wy bu du je -

my ścież ki ro we ro we w gmi -
nie.

Za zgod ne po łą cze nie
otrzy ma my jesz cze z Mi ni -
ster stwa Fi nan sów 100 mln
zł, i ta ka kwo ta bę dzie wy da -
na na in we sty cje wska za ne
przez miesz kań ców po szcze -
gól nych so łectw. To jest za pi -
sa ne w wie lo let niej pro gno zie
fi nan so wej mia sta.

A do te go trze ba jesz cze do -
li czyć in ne in we sty cje na te -
re nie mia sta i gmi ny o war to -
ści po nad 200 mln zł w ra -
mach Zin te gro wa nych In we -
sty cji Te ry to rial nych. To już
jest po nad mi liard zło tych,
głów nie na du że przed się -
wzię cia.

- Miesz kań cy Zie lo nej Gó -
ry mo gą się po czuć tro chę
nie do piesz cze ni.

- Prze cież bę dą ko rzy sta li z
więk szo ści tych in we sty cji. W
mie ście zre ali zu je my też wie -
le in nych waż nych pro jek -
tów. Trwa bu do wa pla ne ta -
rium w daw nym ki nie We -
nus. Po wsta je cen trum przy -
rod ni cze w bu dyn ku Lu me lu
przy Dą brow skie go. Bę dą
otwar te pod ko niec ro ku. Po -
wsta nie ul. Aglo me ra cyj na
(30 mln) i zo sta nie po sze rzo -
na ul. Za ci sze wraz z ron dem
przy al. Woj ska Pol skie go (12
mln), ścież ki ro we ro we (10
mln), cen trum prze siad ko we
przy wia duk cie (20 mln). Zre -
wi ta li zu je my pl. Sło wiań ski
(5 mln), dep tak od Ba chu sa
do re dak cji „Ga ze ty Lu bu -
skiej” (5 mln) oraz te ren na ty -
łach te atru w kie run ku pl.
Ma tej ki (10 mln), roz bu du je -
my fil har mo nię (5 mln).

Przed na mi du żo moż li wo -
ści. Tyl ko mu si my je umieć
wy ko rzy stać. Dla te go je stem
za po łą cze niem, bo zwięk szy -
my swo je szan se.

- Dzię ku ję.

To masz Czyż niew ski

- Dzię ki unij ne mu wspar ciu, mia sto i oko li ca bar dzo się zmie ni ły. Wy star czy wy mie nić ta kie in we -
sty cje jak np. obec nie re mon to wa na Tra sa Pół noc na, ha la wi do wi sko wo -spor to wa, Lu bu ski Park
Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny w No wym Ki sie li nie - mó wi Krzysz tof Ka li szuk.Fot. Krzysz tof Gra bow ski



5www.Lzg24.pl 2 maja 2014 |  łącznik zielonogórski

Zielona Góra jest OK!

Mieszkam w Starym Kisielinie. Tu jest także moje miejsce
pracy. Każdego dnia mam możliwość porozmawiania z
mieszkańcami o ich problemach czy radościach. Stąd wiem, że
potrzebne są zmiany, ale na referendum nie pójdę. Głosowanie w
sprawie połączenia powinno być zastrzeżone tylko dla młodych.
To o ich przyszłość przecież chodzi. Niech walczą o swoje. Starzy
powinni pozostać w domu. Ale do połączenia i tak dojdzie. Z
powodu oszczędności. Tak będą chcieli politycy. Nawet nie
miejscowi, tylko ci z Warszawy. Bo ma być taniej. I połączą nas z
miastem nawet przy negatywnym wyniku referendum. Za rok,
dwa lub trzy lata. To nieuchronne. Ale popieram połączenie, bo
to wielka szansa dla młodych i dla Starego Kisielina. Może coś
się wreszcie zacznie zmieniać tu na lepsze.

Helena Misiewicz

Marzęcin jest OK!

Nie powiem ani jednego złego słowa na Marzęcin.
Dobrze mi się tu mieszka. Nie mam wielkich wymagań
ani oczekiwań. W moim wieku już się nie oczekuje
wielkich zmian. Raczej szuka spokoju. I żeby tylko ryby
lepiej brały… Ale połączeniowe referendum uważam
za bardzo ważną sprawę. Dlatego pójdę głosować. Tyle
mogę zrobić. Jestem za połączeniem, choć sam nie
mam w tym żadnego interesu. To raczej dla młodych.
To ich przyszłość rozstrzygnie się w referendum, nie
moja. Ja z mieszkania w Marzęcinie jestem
zadowolony. Mam nadzieję, że po połączeniu zmiany
przybiorą dobry obrót, że nie będę musiał żałować
swojej decyzji.

Bolesław Świderski

W MIE ŚCIE I GMI NIE
Ro we ro we
po ro zu mie nie
Te go jesz cze nie by ło. Ma -
my 6 mln eu ro na zro bie nie
sie ci ście żek ro we ro wych
wo kół Zie lo nej Gó ry.

Ro we rzy ści bę dą mo gli z
mia sta wy je chać wy god ny -
mi ścież ka mi ro we ro wy mi. -
Ma my trzy mie sią ce na
opra co wa nie ście żek ro we -
ro wych. Póź niej bę dzie my
mo gli przy stą pić do kon -
kret nych prac - mó wił pre -
zy dent Ja nusz Ku bic ki w
trak cie pod pi sy wa nia
„ścież ko we go” po ro zu mie -
nia i po pro sił Ro ber ta Gór -
skie go, sze fa sto wa rzy sze -
nia Ro we rem do Przo du, o
przed sta wie nie kon kre tów.
- W pla nie jest zbu do wa nie
ok. 30 km ście żek ro we ro -
wych. Pierw sza po wsta nie
wzdłuż dro gi z Zie lo nej Gó -
ry do Za wa dy i da lej w kie -
run ku Ci ga cic - mó wił R.
Gór ski. - Dru ga po łą czy w
jed ną ca łość ścież ki wy cho -
dzą ce z mia sta. Głów na tra -
sa pro wa dzić bę dzie z ul.
Wro cław skiej przez Ra cu lę,

Drzon ków i Ochlę do za le -
wu, gdzie po łą czy się z
miej ską sie cią. Ta ścież ka
bę dzie mia ła od no gi do par -
ku w Za to niu i do Ję drzy -
cho wa.

Jak szyb ko in we sty cja zo -
sta nie zre ali zo wa na? To za -
le ży od trud no ści, któ re dro -
go wcy na po tka ją pod czas
wy ty cza nia tra sy.

- Na pew no bę dzie my
mie li kło po ty, wzdłuż dro gi
nie ma wy ty czo ne go wol ne -
go pa sa i ścież kę trze ba bę -
dzie pro wa dzić przez las.
Rów nież w nie któ rych
miej sco wo ściach, np. w
Drzon ko wie, jest ma ło miej -
sca na jej wy bu do wa nie -
tłu ma czył Grze gorz Szulc z
Za rzą du Dróg Wo je wódz -
kich. 

- Nie po win no być pro -
ble mu z bu do wą ścież ki
wzdłuż daw nej S3 w kie -
run ku Za wa dy i Ci ga cic -
oce nia Agniesz ka Stel ma -
sik, dy rek tor Po wia to we go
Za rzą du Dróg. - Trud niej
bę dzie na dro dze do Ochli,
bo tam te ren jest za le sio -
ny.

Ścież ki ro we ro we zo sta ną
zre ali zo wa ne w ra mach Zin -
te gro wa nych In we sty cji Te -
ry to rial nych.

(tc)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Nadzwyczajna
se sja
o po łą cze niu
Naj bliż sza nad zwy czaj na
se sja ra dy mia sta po -
świę co na bę dzie po łą cze -
niu.

Rad ni ob ra do wać bę dą
we wto rek. Te mat: po łą cze -
nie mia sta z gmi ną i gwa -
ran cje dla skła da nych
obiet nic. - Ra da przyj mie
de kla ra cję mó wią cą o wa -
run kach po łą cze nia. Za -
łącz ni kiem do niej bę dzie
Kon trakt Zie lo no gór ski,
któ ry w wie lu kwe stiach
opar ty jest na wcze śniej -
szych uchwa łach ra dy - tłu -
ma czy prof. Cze sław Osę -
kow ski. - Do ty czy to m.in.
ob niż ki po dat ków, cen bi le -
tów ko mu ni ka cji miej skiej
czy po dzia łu 100 mln zł w
ra mach Fun du szu In te gra -
cyj ne go. W ten spo sób do -
ku ment na bie rze ran gi pra -
wa miej sco we go. Nikt nie
bę dzie mógł mó wić, że to
obie can ki bez po kry cia.

(tc)

W GMI NIE
Bę dą się
tar go wać
Gmin ne or ga ni za cje po za -
rzą do we bę dą wspól nie ne -
go cjo wać z mia stem. W tym
ce lu po wo ła ły do ży cia Zie -
lo no gór ski Zwią zek Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych.

Zjazd za ło ży ciel ski no -
wej or ga ni za cji od był się
24 kwiet nia. W sie dzi bie
Ośrod ka Szko le nia Lot ni -
cze go w Przy le pie spo tka li
się de le ga ci gmin nych sto -
wa rzy szeń. Człon ko wie za -
ło ży cie le ZZOP to: Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół Ki sie -
li na, Zie lo no gór ski Klub
Jeź dziec ki, Sto wa rzy sze nie
Na sze Za to nie, Sto wa rzy -
sze nie Do bry Start, Lu bu -
ski Klub Jeź dziec ki, Ae ro -
klub Zie mi Lu bu skiej, Sto -
wa rzy sze nie Spor to wo -
-Kul tu ral ne WA KE -UP
oraz Zie lo no gór skie To wa -
rzy stwo Hi po te ra peu tycz -
ne.

De le ga ci przy ję li sta tut
ZZOP oraz wy bra li pierw -
szy za rząd or ga ni za cji: Ma -
rek Kar wac ki (Za to nie), Ma -

riusz Ro sik (Sta ry Ki sie lin),
Se ba stian Ja gie ło wicz
(Drzon ków), Pa weł Ha rę zga
(Za wa da) oraz Mag da le na
Ma cho wicz (Przy lep). M.
Ro sik jed no gło śnie zo stał
wy bra ny pre ze sem za rzą du
ZZOP.

- Dzię ku ję za oka za ne za -
ufa nie, li czę na do brą
współ pra cę, bo pod ję li śmy
się trud ne go zda nia - pre -
zes Ro sik nie krył wzru sze -
nia.

Pierw szym za da niem za -
rzą du bę dzie do pro wa dzić
do szyb kiej re je stra cji związ -
ku oraz roz po cząć ne go cja cje
z wła dza mi mia sta na te mat
wa run ków fi nan so wa nia
gmin nych or ga ni za cji po za -
rzą do wych. Od 1 stycz nia
2016 r.

De le ga ci upo waż ni li za -
rząd do przy ję cia kil ku za -
ło żeń ne go cja cyj nych,
m.in.: wła dze mia sta po -
win ny za gwa ran to wać każ -
dej gmin nej or ga ni za cji do -
ta cję w wy so ko ści przy naj -
mniej rów nej do fi nan so wa -
niu otrzy ma ne go w ro ku
2013 lub 2014, co rocz na
pu la do ta cji dla gmin nych
or ga ni za cji po win na być
wa lo ry zo wa na o wskaź nik
in fla cji.

(pm)

Ma my dość cią głych kłamstw!
W ostat ni po nie dzia łek, w sie dzi bie OPZL, przed się bior cy wprost po wie dzie li, co my ślą o po łą cze niu
mia sta i gmi ny oraz o po li ty ce wój ta Ma riu sza Za lew skie go.

- Ma my dość cią głych
kłamstw prze ciw ni ków po -
łą cze nia. I stra sze nia tych
wszyst kich, któ rzy otwar -
cie po pie ra ją po łą cze nie -
ar gu men to wał Ja nusz Ja -
siń ski, wła ści ciel sie ci
skle pów In ter mar che,
miesz ka niec Sta re go Ki sie -
li na, prze wod ni czą cy
OPZL. Ja siń ski na wią zał do
nie daw ne go od wo ła nia
Ma riu sza Ro si ka z funk cji
wi ce prze wod ni czą ce go ra -
dy gmi ny, w od we cie za je -
go otwar te po pie ra nie po łą -
cze nia. - Pa nie wój cie, nie
tak się po win no wal czyć z
opo zy cją - biz nes men upo -
mniał wój ta Za lew skie go. -
Nie moż na ka rać lu dzi tyl -
ko dla te go, że ma ją cy wil -
ną od wa gę mó wić, że po łą -

cze nie jest w in te re sie
miesz kań ców wsi. Trze ba
wal czyć me ry to rycz nie, na
ar gu men ty, bez de mon stra -
cji si ły - za koń czył Ja siń -
ski.

O swo ich ne ga tyw nych
do świad cze niach ze współ -
pra cy z wój tem i urzę dem
gmi ny opo wie dział in ny
przed się bior ca i me ne dżer -
Ma rian Ba biuch, pre zes
Elek tro cie płow ni „Zie lo na
Gó ra”. - Chcie li śmy do os.
Czar ko wo do pro wa dzić ru -
ry z cie płą wo dą. Nie mo gli -
śmy w ża den spo sób do ga -
dać się z wój tem. Do pie ro
po moc wo je wo dy uczy ni ła
nie moż li we moż li wym. Na -
sze ru ry po ło ży li śmy
wzdłuż dro gi wo je wódz kiej,
do cho dzą cej do Łę ży cy. Na

szczę ście nad tą dro gą wójt
nie miał wła dzy - wspo mi -
nał Ba biuch. - Po łą cze nie
jest bar dzo po trzeb ne i gmi -
nie, i mia stu. Nie dla mo je -
go po ko le nia, tyl ko dla na -
szych dzie ci i wnu ków. To
te raz de cy du je się ich przy -
szłość. Dla te go po pie ram
po łą cze nie, bo chcę do brej
przy szło ści dla swo jej
wnucz ki, by tu mia ła swo je
miej sce na Zie mi.

Naj ostrzej sze wy stą pie nie
miał Ro man Mił kow ski, wi -
ce pre zes mię dzy na ro do wej
spół ki trans por to wej An ne -
berg, zna ny z ostre go i do -
sad ne go ję zy ka. - Miesz kam
w Ochli, bo w mie ście nie
by ło wol nych te re nów pod
bu dow nic two. Ta kich jak ja
jest w gmi nie bar dzo wie lu.

Pra cu je my w Zie lo nej Gó -
rze, śpi my w gmi nie. I to
my do star cza my po dat ko wy
ka pi tał do gmin nej ka sy.
Dla te go nie wi dzę żad ne go
sen su w sztucz nym pod -
trzy my wa niu struk tu ry biu -
ro kra tycz nej, któ ra pa so ży -
tu je na na szej pra cy. Po łą -
cze nie po zwo li na ogra ni -
cze nie gmin nej ad mi ni stra -
cji - prze ko ny wał Mił kow -
ski.

Dla Pio tra Pu dłow skie go,
pre ze sa spół ki Gaz stal, kam -
pa nia prze ciw ni ków po łą -
cze nia jest cał ko wi cie nie -
zro zu mia ła. - Po łą cze nie po -
win no na stą pić choć by
przez akla ma cję, to jest
oczy wi ste dla każ de go me -
ne dże ra czy wła ści cie la fir -
my. Tyl ko du ży mo że

oprzeć się in nym du żym ry -
wa lom, tyl ko du ży mo że
du żo za ro bić. Dzi wię się, że
ta kie oczy wi ste rze czy trze -
ba cią gle tłu ma czyć gmin -
nym rad nym - pod kre ślił
Pu dłow ski.

Na go spo dar czy aspekt
po łą cze nia zwró cił uwa gę
Piotr Lesz ko wicz ze Stel -
me tu. Dy rek tor fi nan so wy
tej du żej zie lo no gór skiej
spół ki pod kre ślił zna cze nie
stref eko no micz nych i no -
wych te re nów in we sty cyj -
nych, któ rych obec nie bra -
ku je w mie ście. Bez po łą -
cze nia bę dzie nam o wie le
trud niej o no we in we sty cje,
o no we dro gi, o do dat ko we
miej sca pra cy czy lep sze
ży cie.

(pm)

Dzię ki po łą cze niu zbu du je my 
po łu dnio wą ob wod ni cę mia sta
- Niech scep ty cy i prze ciw ni cy po łą cze nia nie mó wią tyl ko: nie, nie, nie! Niech po wie dzą, co zro bią na tak, oprócz te go, że bę dą trwa li. Jak np. roz wią -
żą pro blem se tek cię ża ró wek prze jeż dża ją cych przez Drzon ków i Ra cu lę? - mó wi Krzysz tof Ka li szuk.

- 10 lat te mu Pol ska wstą -
pi ła do Unii Eu ro pej skiej.
Przez te la ta bar dzo zmie ni ło
się na sze oto cze nie, Zie lo na
Gó ra. Miesz kań cy to wi dzą?

Krzysz tof Ka li szuk, wi ce -
pre zy dent od po wie dzial ny
m.in. za po zy ski wa nie fun du -
szy eu ro pej skich: - My ślę, że
wi dzą, cho ciaż tak się przy -
zwy cza ili do unij ne go wspar -
cia, że nie uwa ża ją te go za coś
nad zwy czaj ne go. Mia sto bar -
dzo się zmie ni ło.

- Jak bar dzo? Pro szę spo -
rzą dzić krót ki ran king naj -
waż niej szych in we sty cji
wspie ra nych z unij nych pie -
nię dzy.

- Lu bu ski Park Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ny w No -
wym Ki sie li nie, dro gi, cho -
ciaż by obec nie re mon to wa na
Tra sa Pół noc na i ha la wi do -
wi sko wo -spor to wa. Czy li
two rze nie wa run ków do roz -
wo ju go spo dar cze go, wy go dy
ży cia w mie ście i roz ryw ki na
wy so kim po zio mie. Wszyst ko
po to, że by lu dziom się tu taj
do brze ży ło a Zie lo na Gó ra
wciąż przy cią ga ła no wych
miesz kań ców.

- A oni póź niej prze pro wa -
dza ją się do gmi ny.

- Prze pro wa dza ją się, ale
ich los i ja kość ży cia da lej za -
le ży od kon dy cji mia sta. To
mia sto jest mo to rem na pę do -
wym re gio nu. To mia sto przy -
cią ga, gmi na na tym tyl ko ko -
rzy sta.

- To źle?
- Py ta nie jest in ne: czy w

naj bar dziej efek tyw ny spo sób
wy ko rzy stu je my na sze moż li -
wo ści wy ni ka ją ce z eu ro pej -
skich fun du szy. Od lat pro -
wa dzi my w mie ście po li ty kę,
że by re ali zo wać ta kie in we -
sty cje, któ re mo że my sfi nan -
so wać dzię ki wspar ciu z ze -
wnątrz. Po co re mon to wać za
swo je pie nią dze Tra sę Pół -

noc ną, sko ro moż na do stać 30
mln zł z ze wnątrz? Uwa żam,
że dzię ki po łą cze niu bę dzie -
my mie li więk sze moż li wo ści.

- Po roz ma wiaj my o przy -
szło ści. Do 2020 r. cze ka nas
unij na man na z nie ba?

- Cze ka nas cięż ka pra ca,
że by jak naj wię cej wy kro ić z
te go unij ne go tor tu. Mo że my
zy skać mi liard, mo że na wet
wię cej. Trze ba jed nak przed -
sta wić pro jek ty, któ re po zwo -
lą nie tyl ko do brze wy ko rzy -
stać środ ki bę dą ce w dys po -
zy cji wo je wódz twa, ale rów -
nież się gnąć po fun du sze roz -
dzie la ne przez War sza wę. To
o wie le trud niej sze. Ta kim
przy kła dem jest pro jekt bez e -
mi syj ne go trans por tu pu blicz -
ne go w Lu bu skim Trój mie -
ście, czy li pro jekt przej ścia na
elek trycz ne au to bu sy. Ozna -
cza to cał ko wi tą wy mia nę ta -
bo ru. Wal czy my o 400 mln zł.

- Scep ty cy twier dzą, że nie
ma to nic wspól ne go z po łą -
cze niem.

- Scep ty cy i prze ciw ni cy
po łą cze nia za wsze bę dą tak
mó wić. Niech le piej po wie -
dzą, co ofe ru ją w za mian. Ja ki
ma ją al ter na tyw ny pro gram?
Niech nie mó wią: nie, nie,
nie! Niech po wie dzą, co zro -
bią na tak, oprócz te go, że bę -
dą trwa li. Jak np. roz wią żą
pro blem se tek cię ża ró wek
prze jeż dża ją cych przez
Drzon ków i Ra cu lę?

- Jak ma ją go roz wią zać,
sko ro to nie jest gmin na dro -
ga?

- Znam te ar gu men ty z cza -
su dzie le nia Fun du szu In te -
gra cyj ne go, gdy wie le ra zy ze
stro ny gmi ny pa da ło stwier -
dze nie, że nie da się cze goś
zro bić, bo dro ga wo je wódz ka
a chod nik sta ro sty. W mie -
ście wszyst kie są pre zy den ta
i nie ma zwa la nia wi ny na są -
sia da.

- Wróć my do ob wod ni cy
Drzon ko wa i Ra cu li. Pre zy -
dent da ra dę?

- A z re mon tem Tra sy Pół -
noc nej dał ra dę?

- Gdzie Rzym, gdzie Krym?
- Na re mont Tra sy Pół noc -

nej do sta li śmy pie nią dze z
pro gra mu bu do wa i mo der ni -
za cja dróg kra jo wych w mie -
ście na pra wach po wia tu. Z
tych sa mych pie nię dzy moż -
na zro bić tzw. ob wod ni cę po -
łu dnio wą mia sta, któ ra po bie -
gnie po mię dzy dzi siej szy mi
gra ni ca mi mia sta a Drzon ko -
wem, Ra cu lą i Ochlą. Za cznie
się ko ło Wil ka no wa, bę dzie
prze dłu że niem dro gi kra jo wej
nr 27 i za koń czy się ron dem
na ul. Wro cław skiej przy
skrę cie do Ra cu li. To koszt
ok. 100 mln zł za 12 km dro -
gi. Ma my uzgod nie nia w tej
spra wie z Ge ne ral ną Dy rek cją
Dróg Kra jo wych i Au to strad.
Je ste śmy też w kon tak cie z
Mi ni ster stwem In fra struk tu ry

i Roz wo ju. Jest je den wa ru -
nek: że by sta rać się o te pie -
nią dze, mu si dojść do po łą -
cze nia mia sta z gmi ną. Ina -
czej miesz kań cy Ra cu li,
Drzon ko wa i Ochli ni gdy nie
zo ba czą tej ob wod ni cy.

- To bę dzie naj więk sza in -
we sty cja dro go wa?

- Pro wa dzo na przez mia sto?
Tak. Nie moż na jed nak za po -
mi nać, że wkrót ce roz pocz nie
się bu do wa dru giej nit ki tra sy
S3. A to ozna cza bu do wę
łącz ni ka os. Po mor skie go z
Tra są Pół noc ną. To bar dzo
waż ny pro jekt, bo wzdłuż te -
go łącz ni ka, na pół noc od li nii
ko le jo wej są te re ny prze zna -
czo ne na No wą Stre fę Go spo -
dar czą. Pod czas bu do wy dro -
gi za raz po wsta ną zjaz dy.
Przy go to wa nie stre fy bę dzie
kosz to wać ok. 100 mln zł, z
cze go 85 proc. mo że my po zy -
skać z UE. Strefa le ży na te re -
nie mia sta i gmi ny. Pa trząc na
do tych cza so we do świad cze -

nia, nie są dzę, by gmi na te mu
po do ła ła.

- Jesz cze nie za go spo da ro -
wa li śmy par ku w No wym Ki -
sie li nie a już mó wi my o stre -
fie przy S3?

- Na tym po le ga dłu go fa lo -
we dzia ła nie. Bu du jesz
pierw sze, pla nu jesz dru gie.
Park w No wym Ki sie li nie jest
wciąż w bu do wie. Na in fra -
struk tu rę, in ku ba to ry, wy po -
sa że nie la bo ra to riów pój dzie
jesz cze ok. 100 mln zł. W tej
chwi li mia sto bu du je tam
dro gi, pe ron ko le jo wy, chod -
ni ki i sieć wod no -ka na li za cyj -
ną za ok. 15 mln zł. Wójt się
do te go nie do kła da, cho ciaż
to te ren gmi ny.

- Prze ciw ni cy z ze spo łu ds.
prze ciw dzia ła nia li kwi da cji
gmi ny mó wią, że to za da nie
wo je wódz twa i to nie jest
dzia ła nie na rzecz gmi ny.

- Niech to po wie dzą pro sto
w oczy cho ciaż by miesz kań -

com Sta re go i No we go Ki sie li -
na, któ rzy li czą na no we miej -
sca pra cy. Niech wprost im
po wie dzą, że ich to kom plet -
nie nie in te re su je. To tyl ko po -
ka zu je, że nie czu ją się od po -
wie dzial ni za roz wój. A prze -
cież obo wiąz kiem sa mo rzą du
jest two rze nie wa run ków do
po wsta wa nia miejsc pra cy. I
ta kie miej sca pra cy w par ku
po wsta ją. Pierw szy in we stor,
fir ma Dar stal, za trud nił 180
osób. I nie mo że się do pro sić,
że by gmi na zbu do wa ła kil ka -
set me trów chod ni ka wraz z
oświe tle niem. Na stęp ne fir my
też się po ja wią. To miej sce bę -
dzie tęt nić ży ciem. Iro nia lo su
po le ga na tym, że więk szość
osób, któ ra prze ko na ła mar -
szał ka do tej in we sty cji,
miesz ka dzi siaj w gmi nie. Ja
re pre zen to wa łem mia sto, po -
seł Wal de mar Słu goc ki był
wte dy sze fem de par ta men tu
w urzę dzie mar szał kow skim,
se na tor Sta ni sław Iwan pi lo to -
wał spra wę ja ko par la men ta -
rzy sta, ów cze sny rek tor Cze -
sław Osę kow ski dzi siaj zaj -
mu je się łą cze niem mia sta z
gmi ną. My ślę, że do brze za -
dba li śmy o przy szłość.

- Do mi liar da nam jesz cze
tro chę bra ku je.

- Je że li doj dzie do po łą cze -
nia, zbu du je my ka na li za cję w
Ochli i Za to niu. Kosz to wać
ma to oko ło 30 mln zł. W mie -
ście chce my re wi ta li zo wać
park Ty siąc le cia za ok. 5 mln
zł i Do li nę Gę śni ka (5 mln zł).
Na to miast re wi ta li za cja te re -
nów zie lo nych na te re nie
gmi ny po chło nie ok. 30 mln
zł. Cho dzi o par ki w Za to niu i
Ochli oraz o Las Od rzań ski w
Krę pie. My ślę, że ok. 50 mln
zł po chło nie mo der ni za cja re -
gio nal nych in sty tu cji le żą -
cych na te re nie gmi ny: WO -
SiR -u w Drzon ko wie, Mu -
zeum Et no gra ficz ne go w
Ochli, lot ni ska w Przy le pie.
Za oko ło 30 mln zł wy bu du je -

my ścież ki ro we ro we w gmi -
nie.

Za zgod ne po łą cze nie
otrzy ma my jesz cze z Mi ni -
ster stwa Fi nan sów 100 mln
zł, i ta ka kwo ta bę dzie wy da -
na na in we sty cje wska za ne
przez miesz kań ców po szcze -
gól nych so łectw. To jest za pi -
sa ne w wie lo let niej pro gno zie
fi nan so wej mia sta.

A do te go trze ba jesz cze do -
li czyć in ne in we sty cje na te -
re nie mia sta i gmi ny o war to -
ści po nad 200 mln zł w ra -
mach Zin te gro wa nych In we -
sty cji Te ry to rial nych. To już
jest po nad mi liard zło tych,
głów nie na du że przed się -
wzię cia.

- Miesz kań cy Zie lo nej Gó -
ry mo gą się po czuć tro chę
nie do piesz cze ni.

- Prze cież bę dą ko rzy sta li z
więk szo ści tych in we sty cji. W
mie ście zre ali zu je my też wie -
le in nych waż nych pro jek -
tów. Trwa bu do wa pla ne ta -
rium w daw nym ki nie We -
nus. Po wsta je cen trum przy -
rod ni cze w bu dyn ku Lu me lu
przy Dą brow skie go. Bę dą
otwar te pod ko niec ro ku. Po -
wsta nie ul. Aglo me ra cyj na
(30 mln) i zo sta nie po sze rzo -
na ul. Za ci sze wraz z ron dem
przy al. Woj ska Pol skie go (12
mln), ścież ki ro we ro we (10
mln), cen trum prze siad ko we
przy wia duk cie (20 mln). Zre -
wi ta li zu je my pl. Sło wiań ski
(5 mln), dep tak od Ba chu sa
do re dak cji „Ga ze ty Lu bu -
skiej” (5 mln) oraz te ren na ty -
łach te atru w kie run ku pl.
Ma tej ki (10 mln), roz bu du je -
my fil har mo nię (5 mln).

Przed na mi du żo moż li wo -
ści. Tyl ko mu si my je umieć
wy ko rzy stać. Dla te go je stem
za po łą cze niem, bo zwięk szy -
my swo je szan se.

- Dzię ku ję.

To masz Czyż niew ski
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Edy ta Ma słow ska z Ochli: - Jesz cze nie wiem, jak za gło su ję.
Miesz kam tu od sze ściu lat i cze kam na kon kre ty. A są tyl ko za -
po wie dzi bu do wy u nas ka na li za cji. Tu za po łą cze niem są mło -
dzi. Star si bo ją się zmian.

Krzysz tof Rud nic ki z Ra cu li: - Bę dę gło so wał prze ciw ko po łą -
cze niu. Bo wszyst ko pew nie po dro że je, bi le ty i po dat ki. Nie
wie rzę w miej skie obiet ni ce. Za du że i za słod kie, by by ły praw -
dzi we.

Wi told Ja rzy na z Kieł pi na: - Na re fe ren dum pój dę z żo ną, Ma -
rią. Je ste śmy za po łą cze niem. We wsi gło sy są po dzie lo ne. Im
ktoś moc niej współ pra cu je z gmi ną, tym bar dziej jest prze ciw
po łą cze niu. (kg, pm)

Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski

Wójt nie jest wi zjo ne rem
- Dla mnie naj waż niej sza jest bu do wa ka na li za cji w Ochli i Za to niu. W gmi nie nie
ma per spek tyw na roz wią za nie te go pro ble mu, to mia sto stwa rza moż li wo ści za ła -
twie nia spra wy w kil ka lat - mó wi Ja ro sław Be rent.

- Boi się pan pre zy den ta
Ku bic kie go?

Ja ro sław Be rent, rad ny z
Ochli: - Nie. Dla cze go pan py ta?

- To mo że Ku bic ki trzy ma
pa na fi nan so wo za gar dło?
Prze cież ma pan sklep w
Zie lo nej Gó rze.

- Sklep mam…, ale da lej
nic nie ro zu miem.

- To mo że nie po tra fił mu
pan od mó wić?

- To ja kieś bzdu ry. Cze mu
za da je pan te… głu pie py ta nia?

- Idę tro pem prze ciw ni ków
po łą cze nia mia sta z gmi ną,
czy li ze spo łu ds. prze ciw -
dzia ła nia li kwi da cji gmi ny.
Ta kie in sy nu acje przed sta -
wia li, ar gu men tu jąc, kto i
dla cze go wstą pił do gmin ne -
go ko mi te tu „Je ste śmy na
TAK!”. Pan też do nie go na le -
ży. Aha! I nie ma cie pra wa
wy po wia dać się na te mat
gmi ny, bo ma cie nie wie le z
nią wspól ne go. I jesz cze…

- Niech pan prze sta nie. Je -
stem rad nym wy bra nym du -
żą ilo ścią gło sów. Re pre zen -
tu ję swo ich wy bor ców, na -
wet je że li ko muś się to nie
po do ba. Roz ma wiaj my po -
waż nie.

- Dla cze go wstą pił pan do
ko mi te tu po pie ra ją ce go po -
łą cze nie?

- W Ochli naj waż niej szym
pro ble mem jest brak ka na li -
za cji. Po zo sta jąc w gmi nie,
nie ma my żad nych szans na
jej zbu do wa nie. Gmi ny nie
bę dzie na to stać. To sa mo
do ty czy Za to nia, Kieł pi na,
Je le nio wa.

- Prze cież w gmin nej wie -
lo let niej pro gno zie go spo -

dar czej zna la zły się za pi sy
o pie nią dzach na ten cel…

- Te za pi sy to bzdu ra. Pa -
pier jest cier pli wy, wie le
znie sie. Tyl ko cze mu nie by -
ło ich wcze śniej? Do pie ro
kie dy po wstał spo łecz ny ko -
mi tet bu do wy ka na li za cji i
ze bra li śmy set ki pod pi sów,
to za czę to w gmi nie o tym
mó wić. I to z opo ra mi. W
tym cza sie mia sto za mó wi ło
i zro bi ło kon cep cję. I za po -
wia da, że je że li doj dzie do
po łą cze nia, to sfi nan su je in -
we sty cję, nie na ru sza jąc pie -
nię dzy z Fun du szu In te gra -
cyj ne go. Na praw dę, po po łą -
cze niu mo że my szyb ko za ła -
twić wie le spraw, któ re w
gmi nie za ję ły by nam z 30
lat.

- Czy li pa na prze ko nu je
ha sło: du ży mo że wię cej?

- Ja w po łą cze niu wi dzę
szan sę. Cho ciaż by na szyb -
szy roz wój. Wójt nie jest wi -
zjo ne rem. Nie ma po my słu
na gmi nę za 10, 20 lub 30
lat. A w mie ście wciąż ro dzą
się no we po my sły. Na przy -
kład pro gram ZGra na Ro dzi -
na jest ge nial ny. Za pro po no -
wał miesz kań com spo ro
kon kret nych ko rzy ści. Dla te -
go wy bra łem po łą cze nie. Dla
mo ich có rek, by mia ły lep -
sze per spek ty wy. Bę dę pro -
sił bab cię, by za gło so wa ła
dla wnu ków.

- Nie boi się pan utra ty
toż sa mo ści?

- Nie. Ochla na dal bę dzie
Ochlą. Wszyst ko za le ży od
lu dzi. Je że li bę dą chcie li na -
dal dzia łać, to bę dą sto wa -
rzy sze nia, OSP, ra da so łec -
ka. Na to miast o toż sa mo ści
gmi ny, ja ko ca ło ści, pro szę
mi nie mó wić. Prze cież
Ochla ma nie wie le wspól ne -
go z Przy le pem. O re pre zen -
ta cję też się nie bo ję. Za wsze
znaj dę so bie rad ne go, któ ry
bę dzie mnie re pre zen to wał.
Te raz ma my ra dę, w któ rej
rad ni zaj mu ją się je dy nie
swo imi so łec twa mi. Jak kie -
dyś chcia łem coś zro bić w
Przy le pie, to mi wy ja śnio no,
że to nie mo je za da nie.

- Ze swo imi po glą da mi
nie jest pan po pu lar ny
wśród rad nych.

- Nie je stem. Po dob nie jak
Ma riusz Ro sik. Dla te go w
skan da licz ny spo sób usu nię to
go z funk cji. Za po glą dy, bo
więk szość rad nych nie lu bi
in nych po glą dów niż swo je. A
w spra wie po łą cze nia nie
chcie li z mia stem ne go cjo wać.
Wo le li ob struk cję. Ta nie roz -
wią zu je żad nych pro ble mów,
po zwa la tyl ko do sta wać co
mie siąc pra wie 2 tys. zł die ty.

- Dzię ku ję.

To masz Czyż niew ski

- Nie bo ję się utra ty toż sa mo -
ści. Ochla na dal bę dzie Ochlą.
Wszyst ko za le ży od lu dzi. Je -
że li bę dą chcie li na dal dzia -
łać, to bę dą sto wa rzy sze nia,
OSP, ra da so łec ka - mó wi Ja -
ro sław Be rent.

Fot. Krzysz tof Gra bow ski

W GMI NIE
Tań sze
przed szko la
Ro dzi ce, za każ dą po nadnor -
ma tyw ną go dzi nę, za pła cą
tyl ko 10 gro szy - tak za de cy -
do wa li rad ni pod czas piąt ko -
wej se sji w gmi nie.

- Przy by wa nam dzie ci w
gmi nie, to bar dzo do bra wia -
do mość - cie szył się wójt
Ma riusz Za lew ski, gdy re ko -
men do wał rad nym ob ni że -
nie opłat po bie ra nych za
każ dą do dat ko wą go dzi nę
po by tu dziec ka w gmin nym
przed szko lu. Rad ni bez gło -
su sprze ci wu przy ję li
uchwa łę ob ni ża ją cą opła tę
do 10 gro szy. Pierw sze pięć
go dzin po by tu w przed szko -
lu po zo sta ją na dal bez płat -

ne. Jed no cze śnie wójt przy -
po mniał, że gmin ne przed -
szko la ofe ru ją dzie ciom bez -
płat nie za ję cia z mu zy ki, ryt -
mi ki, na uki ję zy ków ob cych
i za jęć pla stycz nych. Przed -
szko la ki ko rzy stać mo gą z
bez płat nej opie ki lo go pe -
dycz nej i gim na sty ki ko rek -
cyj nej.

Ob niż ka bę dzie obo wią zy -
wa ła od 1 wrze śnia br. Co
waż ne, nie obej mie kosz tów
wy ży wie nia dziec ka.

Wójt za po wie dział też
więk sze fi nan so we do ta cje
dla żłob ków.

- W ma ju zor ga ni zu je my
kon kurs na opie kę żłob ko wą
dla dzie ci z te re nu gmi ny. Te raz
do fi nan so wu je my po byt dziec -
ka w wy so ko ści stu zło tych. Ta
do ta cja mo że być znacz nie
wyż sza - za po wie dział.

Gmi na chcia ła by tak że
uru cho mić wła sną wer sję
kar ty ro dzi ny. (pm, kg)

W GMI NIE
„Sze ryf”
z ho no ra mi
Wójt oso bi ście re ko men do -
wał rad nym, aby ci przy zna -
li nie daw no zmar łe mu Zbi -
gnie wo wi „Sze ry fo wi” Ma -
jew skie mu ty tuł ho no ro we -
go oby wa te la gmi ny.

Lau da cja wój ta Ma riu sza
Za lew skie go (pod czas piąt -
ko wej se sji) ku czci zmar łe go
trwa ła pra wie pół go dzi ny.
Mów ca przy po mniał licz ne
za słu gi „Sze ry fa” nie tyl ko
dla pol skie go spor tu, ale tak -
że dla re gio nu, Zie lo nej Gó -
ry, Drzon ko wa i gmi ny. To
przede wszyst kim Ma jew ski

do pro wa dził do wy bu do wa -
nia mię dzy na ro do we go
ośrod ka spor to we go w
Drzon ko wie. Za lew ski wie lo -
krot nie przy po mi nał upór i
nie złom ność zmar łe go, któ ry
dla re ali za cji swo ich pla nów
po tra fił „wejść oknem, je śli
był wy rzu ca ny drzwia mi”.

- On nie dbał o in te res wła -
sny, waż na by ła po ry wa ją ca
wi zja i po my sły do zre ali zo -
wa nia. Do ostat nich swo ich
dni ema no wał ener gią i opty -
mi zmem - wspo mi nał wójt.

Rad ni nie mie li wąt pli wo -
ści i zgod nie za gło so wa li za
uho no ro wa niem „Sze ry fa”.

Gmi na Zie lo na Gó ra ma
trzech ho no ro wych oby wa te -
li: Ja na Paw ła II, ks. Ta de usza
Isa ko wi cza -Za le skie go oraz
Zbi gnie wa Ma jew skie go. (pm)
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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.

MASZ WYBÓR!  REFERENDUM 18  MAJA  2014  R .
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SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 71

Na bot i dom pa na Förste ra
Jak się już do tar ło na al. Sło wac kie go, nie spo sób nie wspo mnieć o in nych, cha rak te ry stycz nych bu dyn kach wi niar skich. To
miej sce ob fi to wa ło w nie ty po we bu dow le, czę sto po ka zy wa ne na sta rych wi do ków kach.

- Czyż niew ski! Pięk nie, że
pi sząc o ka pli cy Na Win ni -
cy, wspo mi nasz o na bo cie.
To ten nie wiel ki do mek po
pra wej?  Ma ło kto go roz po -
zna! Le piej po każ go bli żej -
mo ja żo na usia dła w kuch ni
z „Łącz ni kiem” w rę ku.
Oglą da pa no ra mę al. Sło -
wac kie go sprzed 100 lat.

- Wiel ki Na bot jest tu taj -
na chwi lę od ry wam się od
my cia pa tel ni (nie dłu go wy -
my ję w niej dziu rę).

- A cze mu on ni by jest ta ki
„wiel ki”? - mo ja żo na lu bi
za da wać nie wy god ne py ta -
nia. 

Tym ra zem nie tra fi ła, bo
w tym miej scu sta ły dwa na -
bo ty. Ten więk szy, bar dziej
re pre zen ta cyj ny, na zy wa no
Wiel kim Na bo tem. Wi dzi cie
go na zdję ciu obok. Kie dyś,
w Zie lo nej Gó rze ta kich bu -
dow li opar tych na sze ścio ką -
cie lub ośmio ką cie by ło spo -
ro. Sta wia no je głów nie na
win ni cach. Do dzi siaj prze -
trwa ły tyl ko nie wiel kie bu -
dow le te go ty pu przy ul.
Wro cław skiej, sta wia ne
przez bu dow ni czych wo do -
cią gów i ka na li za cji.

Wiel ki Na bot stał na wzgó -
rzu, dziś szczel nie za bu do -
wa nym przez blo ki miesz -
kal ne os. Mo re lo wa. Uwa ża
się, że był jed ną z naj star -
szych te go ty pu bu dow li w
mie ście. Po wstał przy naj -
mniej na prze ło mie XVIII i

XIX wie ku. Moż na go zo ba -
czyć na pa no ra mach mia sta
z tej epo ki.

Po dob ną  ko no ta cję miał
in ny na bot, któ ry jesz cze
przed woj ną stał nie opo dal
rek to ra tu przy ul. Li ce al -
nej. - Zo stał za pro jek to wa -
ny w 1763 r. - Zbi gniew
Buj kie wicz z Ar chi wum
Pań stwo we go po ka zu je do -
ku men ty tej par ce li z XVIII

wie ku, kie dy te ren na le żał
do bur mi strza Krzysz to fa
Kau fan na. Wróć my jed nak
na al. Sło wac kie go. Do
Wiel kie go Na bo ta pro wa -
dzi ła nie wiel ka bocz na
ulicz ka na zwa na przez
Niem ców Na bo tweg.

Dla cze go Na bot? To bi blij -
ny wi niarz, wła ści ciel pięk -
nej win ni cy, któ ra spodo ba ła
się miesz ka ją ce mu po są -

siedz ku kró lo wi Izra ela
Acha bo wi. Król ją chciał ku -
pić, ale Na bot nie chciał
sprze dać dzie dzic twa przod -
ków. W re wan żu zo stał
oskar żo ny o bluź nier stwo i
uka mie nio wa ny. Król prze -
jął win ni cę, źle za pi su jąc się
w hi sto rii. Na to miast Na bot
stał się sym bo lem wier ne go
straż ni ka win ni cy, któ ry ni -
gdy jej nie po rzu ci.

Jed nak Wiel ki Na bot nie
był ja kąś tam bud ką straż ni -
czą. W tej sto sun ko wo du żej
bu dow li moż na by ło na wet
za miesz kać. We wnątrz był
je den sa lon, li czą cy kil ka -
dzie siąt me trów po wierzch -
ni, wy po sa żo ny w spo ry piec
ka flo wy. Stąd wi docz ny na
zdję ciu ko min. Pod bu dyn -
kiem by ła piw ni ca. Po miesz -
cze nia by ły na ty le atrak cyj -

ne, że w la tach 60. har ce rze
mie li tu taj swo ją har ców kę. 

Wiel ki Na bot nie wy trzy -
mał kon fron ta cji z blo ko wą
cy wi li za cją. Na rze ka li na nią
rów nież dzien ni ka rze
„Grünber ger Wo chen blatt”,
któ rzy w la tach 30. pi sa li o
za ni ku wi niar skiej tra dy cji i
wy pie ra niu sta rej za bu do wy
przez no we ka mie ni ce.

Nie opo dal Wiel kie go Na -
bo tu znaj do wa ły się scho dy
na wzgó rze Löbtenz. Wi dać
je do brze na ko lej nej pocz -
tów ce. Pro wa dzi ły do do my
w kształ cie za mecz ku. Prze -
trwał do dzi siaj. To je den z
sym bo li za moż no ści ro du
Förste rów. Dom po wstał w
1864 r. Prze zna czo ny był dla
dzie ci Frie dri cha Förste ra. Z
wie ży moż na by ło ob ser wo -
wać nie bo i oko li cę. Roz po -
ście ra się stąd pięk ny wi dok
na Zie lo ną Gó rę. Förste ro wie
lu bi li ob ser wo wać. Mie li w
ro dzi nie astro no mów, czte ry
la ta wcze śniej (1860) wal nie
przy czy ni li się do bu do wy
Wie ży Bra ni bor skiej. Dziś
ich dom to pry wat na wła -
sność. Nie prze trwał są sied -
ni, drew nia ny dom wi niar -
ski z niż szą wie życz ką. Po -
wstał rów nież w 1864 r. Na -
le żał do zna nej ro dzi ny zie -
lo no gór skich re stau ra to rów,
Deh me lów. Praw da, że ład -
ny?

To masz Czyż niew ski

Wiel ki Na bot - wi dok z po cząt ku XX wie ku Ze zbio rów Ja na Mar kow skie go

Dom wi niar ski ro dzi ny Deh me lów po wstał w 1864 r. Ze zbio rów Grze go rza Bisz cza ni ka Wi dok na wzgó rze Löbtenz (dziś al. Słowc kie go) w 1928 r. Ze zbio rów To ma sza Czyż niew skie go


