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W niedzielę, 18 maja,
mieszkańcy gminy zdecy-
dują, czy chcą połączenia
z miastem. Gdzie głoso-
wać? W jakich godzi-
nach? Jak dojechać do lo-
kalu wyborczego?

Nowa strefa przemysłowa, elektryczne autobusy...
Jak będzie się zmieniać Zielona Góra do 2020 r.?

Szok! Wójt nie zgadza się na mężów zaufania!
Coś niebywałego! Wójt Ma-
riusz Zalewski nie zgodził
się, by zwolennicy połącze-
nia kontrolowali przebieg
referendum. I co teraz?
Sam siebie będzie kontrolo-
wał?

Nie udawajmy! Napięcie
w gminie rośnie. Aktywizują
się zwolennicy i przeciwni-
cy połączenia. W tej drugiej
grupie aktywnie się udziela
wójt Mariusz Zalewski, choć
jeszcze nie tak dawno dekla-
rował bezstronność. Dlatego

zwolennicy połączenia chcą
mieć możliwość sprawdze-
nia przebiegu głosowania.

Chodzi o tzw. mężów za-
ufania. W teorii mają repre-
zentować przeciwstawne
strony, by nie było nadużyć.
W gminnej praktyce jest jed-
nak inaczej. Nie będzie
wśród nich reprezentacji
tych, którzy są za połącze-
niem.

- Uważamy, że w komi-
sjach powinni znaleźć się
mężowie zaufania z komite-
tu, który reprezentuje miesz-
kańców będących zwolenni-

kami połączenia. Dlatego
wystąpiłem z pismem do pa-
na wójta Mariusza Zalew-
skiego, by to on wyznaczył
do komisji naszych przed-
stawicieli. Ma takie prawo -
tłumaczył w poniedziałek
senator Stanisław Iwan, szef
komitetu „Jesteśmy na
TAK”.

Wójt prośbę senatora zlek-
ceważył.

- Obecność męża zaufania
nie jest obowiązkowa. Jed-
nak dla uspokojenia sytuacji
podejmę decyzję o ich powo-
łaniu. Będą to osoby nieza-

leżne: spoza gminy i spoza
miasta - zakomunikował
zdumionym dziennikarzom
wójt Zalewski.

Nie chciał odpowiedzieć,
dlaczego lekceważy mieszkań-
ców. Nie chciał nawet powie-
dzieć, kim mają być ci „nieza-
leżni” mężowie zaufania.

- Nie podam listy nazwisk.
Nie mam takiego obowiązku
- tłumaczył Zalewski.

- Kto ją będzie ustalał, mo-
że Robert Gromadzki? - pa-
dło złośliwe pytanie. Złośli-
we, bo stojący pod ścianą
Gromadzki, spec od PR, do-

radza gminie, jak storpedo-
wać połączenie.

- Czego się pan obawia? -
pytali dalej dziennikarze.

- Niczego - wójt ani o jotę
nie zmienił zdania i coraz
bardziej się denerwował na
powtarzające się pytania. Na
siłę trzeba było wydobyć z
niego obietnicę, że w piątek
ujawni nazwiska „niezależ-
nych” mężów zaufania. Kil-
ka minut wcześniej zapo-
wiadał, że zrobi to w nie-
dzielę.

- Nie zgodził się na na-
szych mężów zaufania? - z

niedowierzaniem pytał Ma-
riusz Rosik, radny ze Starego
Kisielina. - Przecież on zde-
cydowanie stoi po jednej
stronie. Czego się obawia?
Przecież obecność naszych
obserwatorów jest gwarancją
dla obu stron. Wtedy nie bę-
dzie żadnych dyskusji. A tak
mamy skandal.

- Decyzja wójta nie roz-
wiązuje sytuacji. W komi-
sjach liczących głosy będą
ludzie reprezentujący grupę
„na nie”. To nie zwiększa
poziomu zaufania - komen-
tuje S. Iwan. (tc)
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- Od 2006 r. jestem mieszkanką Łęży-
cy, os. Czarkowo. Tu mieszkam i tu
jest moje miejsce pracy - mówi Ewa
Wrzosek. - Przedtem mieszkałam w
mieście, wychowałam się przy ul. 1
Maja. Dlatego mam porównanie. Zie-
lona Góra jest OK. Czarkowo także
jest OK. I dlatego pójdę głosować
podczas niedzielnego referendum. To
moje obywatelskie prawo.

REFERENDUM
W GMINIE
NIEDZIELA

18 MAJA

JA IDĘ
GŁOSOWAĆ!
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W środę, w warszawskiej
siedzibie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej spo-
tkali się ministerialni urzęd-
nicy i eksperci z przedstawi-
cielami gminy i miasta. Do
spotkania doszło na wniosek
wójta Mariusza Zalewskie-
go.

- Mieszkańcy obu gmin
płacą teraz za odbiór ście-
ków tę samą cenę - 5,45 zł
brutto za 1 m.sześc. Od 1
kwietnia 2015 r. będzie obo-
wiązywała niższa taryfa dla
miasta i znacznie wyższa dla
gminy. Wójt Zalewski nie
chce do tego dopuścić - Kali-
szuk wyjaśniał przyczyny
warszawskiego spotkania.

Według wiceprezydenta,
ministerialni eksperci nie
mieli wątpliwości: odbiorca
ścieków może zastosować
osobne taryfy. Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
idzie jeszcze dalej: „Przed-
siębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne posiada obo-
wiązek dokonywania aloka-

cji kosztów na poszczególne
grupy odbiorców w przy-
padku, jeśli istnieją udoku-
mentowane różnice w kosz-
tach”.

Według K. Kaliszuka, no-
wa cena dla gminy wynosić
będzie ok. 18 zł za m.sześc. -
Wójt Zalewski ma teraz trzy
wyjścia: albo będzie dopła-
cać do swoich mieszkań-
ców, albo obniży ZWiK po-
datki, albo przerzuci na
mieszkańców rzeczywiste
koszty odbioru ścieków. Gra
idzie o niebagatelną kwotę,
o ponad 2 mln zł, dokładnie
tyle, za odbiór ścieków, bę-
dzie musiała w przyszłym
roku dopłacić gmina lub
bezpośrednio jej mieszkańcy
- tłumaczył wiceprezydent.

Jest jeszcze inne wyjście. -
W przypadku połączenia
gminy z miastem problem z
osobnymi taryfami automa-
tycznie zniknie - przypo-
mniał Kaliszuk.

Obecny na konferencji
prasowej Janusz Jasiński,
wiceprzewodniczący komi-

tetu „Jesteśmy na TAK” od-
niósł się do braku zgody
wójta na umieszczenie
przedstawicieli zwolenni-
ków połączenia w komisjach
wyborczych referendum: -
To metoda rodem z Białoru-
si. Tę samą metodę zastoso-
wała gmina przy ukaraniu
radnego Mariusza Rosika i
sekowaniu rowerowych pik-
ników. Nie wiem, kto dora-
dza wójtowi, ale doprowa-
dził do całkowitego skłóce-
nia gminy - podsumował Ja-
siński.

Kilka godzin wcześniej
wójt Zalewski zapewniał, że
spotkanie w Warszawie nie
miało wielkiego znaczenia.
Jego zdaniem, powinna na-
dal obowiązywać jedna tary-
fa, bo gmina jest współwła-
ścicielem spółki wodociągo-
wej. - Mieszkańców nie do-
tkną żadne podwyżki - mó-
wił M. Zalewski.

- To bzdura! Wójt ukrywa
fakty. Będzie drożej - odpo-
wiada wiceprezydent Kali-
szuk. (pm, tc)

Każdy płaci za siebie
- Gra idzie o niebagatelną kwotę, o ponad 2 mln zł, dokładnie tyle, za odbiór ście-
ków, będzie musiała w przyszłym roku dopłacić gmina lub bezpośrednio jej miesz-
kańcy - zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Łężyca jest OK!

- Łężyca jest OK! Zielona Góra jest OK! Jestem zde-
cydowanie za połączeniem. W praktyce jest to jeden
organizm ze sztucznymi granicami administracyjny-
mi. One przeszkadzają w dynamicznym rozwoju. Je-
stem dyrektorem LO nr 1. Nasza zdolna młodzież
wyjeżdża na studia do innych miast. Bardzo bym
chciała, żeby duża część z nich wracała z powrotem.
Tu pracowała, rozwijała się. Dzięki Zielonej Górze
robiła kariery. Jestem przekonana, że gdy ktokolwiek
wyjeżdża w głąb Polski i pytają się gdzie mieszka, to
mówi, że w Zielonej Górze, a nie w Łężycy, Raculi
czy Ochli. I nie jest to żaden problem.

Ewa Habich

Stary Kisielin jest OK!

- Mieszkam w Starym Kisielinie. Pod lasem,
prawie na łonie natury. To fajna wieś. Miesz-
kają tu sympatyczni ludzie. I dla mnie, i dla
nich, połączenie będzie szansą. Nie tylko na
znacznie tańsze bilety MZK, ale także na niż-
sze podatki i nowe inwestycje. I choć scalanie
wszystkich wsi z miastem nie będzie ani szyb-
kim, ani łatwym procesem, to jednak tylko
zgodne połączenie pozwoli nam nie przegrać
cywilizacyjnego wyścigu. Musimy sprostać
konkurencji innych, dużych miast. Inaczej od-
padniemy z gry.

Waldemar Sługocki

W MIEŚCIE I GMINIE

Ania i Jacek na podium!
Gratulacje! Anna Miadzielec i

Jacek Tarczyło zdobyli tytuł
Mistrzów Europy w rock’n’rollu
akrobatycznym. Zawody odby-
ły się w minioną sobotę, 10
maja, w Kaliningradzie.

- Od eliminacji byli na pierw-
szym miejscu. Każdą rundę
wygrywali. Dlatego przez całe
zawody czuli na sobie presję,
jednak nie ulegli jej i w finało-
wych układach pokazali pełen
profesjonalizm - czytamy na
stronie megadance.pl.

Dodajmy, że pani Ania i pan
Jacek, to taka nasza „wspól-
na” para rock’n’rollowa, z ich
sukcesu cieszą się jednakowo
dwie miejscowości, w których
mieszkają, trenują, pracują: i
Zielona Góra, i Przylep. (dsp)

W MIEŚCIE I GMINIE

Multiprzyrodnik - wyniki
W Gimnazjum nr 6 rozstrzy-

gnięto konkurs matematyczno-
-przyrodniczy dla uczniów klas
piątych i szóstych szkół podsta-
wowych pn. „Multiprzyrodnik”.

Podczas pierwszego etapu
uczniowie rozwiązywali test -
najlepsi zakwalifikowali się do
części warsztatowej, która wy-
łoniła zwycięzców. I tak, pierw-
sze miejsce zajął Michał Rad-
czyc z SP w Drzonkowie, dru-
gie miejsce - Tymon Radzik z
SP nr 18 w Zielonej Górze, trze-
cie miejsce - Milena Mulawa z
SP nr 15 w Zielonej Górze.

W konkursie wzięło udział
37 uczniów szkół podstawo-
wych z Zielonej Góry i okolic -
Starego Kisielina, Ochli, Drzon-
kowa i Czerwieńska. (dsp)

KOMENTARZ
Nie jesteście właścicielami gminy

Wójt Mariusz Zalewski ma w
nosie tych mieszkańców, którzy
są za połączeniem miasta z gmi-
ną. A jeszcze przed chwilą mó-
wił, że reprezentuje wszystkich.

Zatkało mnie z wrażenia,
gdy słuchałem wójta Mariusza
Zalewskiego, komunikującego,
że nie powoła mężów zaufania
spośród zwolenników połącze-
nia. Bo nie musi!

Fakt. Zgodnie z ułomnym
prawem, nie musi. Tylko co z
zaufaniem mieszkańców do
władzy i demokracji?

To demokratyczny standard,
że strony wysyłają swoich
przedstawicieli, by nie mieć
najmniejszych wątpliwości, że
doszło do nieprawidłowości.
Po to wymyślono funkcję mę-
żów zaufania. Patrzą, spraw-
dzają i są gwarancją przyzwo-
itości. Każdy organizator gło-
sowania jest zainteresowany

tym, żeby ktoś mu taki stem-
pel przystawił, bo unika opo-
wieści, że „nie jest ważne kto
głosuje, ważne kto liczy”.

Każdy tak uważa, tylko nie
władze gminy Zielona Góra.
Może dlatego, że po trosze
traktują gminę jak swoją wła-
sność. Dobre dla gminy jest to,
co jest dobre dla władzy. Złe,
co władzy przeszkadza. Mienie
gminy traktują niczym swoją
własność. Gdzie wiszą plakaty
przeciwne połączeniu gminy?
Wiele na budynkach publicz-
nych, które są własnością
wszystkich mieszkańców gmi-
ny. I tych, którzy są na nie, i
tych, którzy są na tak. Rządzą-
cy na całego dzielą mieszkań-
ców na „swoich” i „nie swo-
ich”. Jakby mogli, to część
mieszkańców by wysiedlili.

Na razie „wymienili” jedynie
wiceprzewodniczącego rady

Mariusza Rosika. I głośno mó-
wili, że członkowie komitetu
„Jesteśmy na TAK” nie mają
prawa się wypowiadać na
gminne tematy. Dlaczego? Bo
są innego zdania niż władza!
W końcu, kto tu jest właścicie-
lem gminy?

Kiedy strażacy ze Starego
Kisielina chcieli pochwalić się
nowym mercedesem na pikni-
ku organizowanym przez ro-
werzystów (tych z miasta),
usłyszeli, że są apolityczni i nie
wolno im tam pojechać. Kilka
dni później dostali polecenie,
że mają powiesić na remizie
baner przeciw połączeniu,
bo… remiza jest własnością
gminy.

Gdybym był strażakiem, po-
czułbym się, jakby ktoś dał mi
w gębę. Wiem. Strażacy zasłu-
żyli na karę, bo wyszli z zebra-
nia wiejskiego, nie chcąc słu-

chać antypołączeniowej agita-
cji. I rozmawiali z prezyden-
tem. Ja bym im za karę zbu-
rzył remizę!

Panie wójcie, dzieli Pan
mieszkańców. Jestem zasko-
czony, bo nigdy Pan tego nie
robił. Denerwuje się Pan, że
nie chcą Pana bronić jak nie-
podległości?

Sam Pan sobie winien. Nie
trzeba było przez ponad rok
zapewniać o tym, że jest Pan
wójtem wszystkich mieszkań-
ców. Nie trzeba było zapew-
niać o swej bezstronności i że
dopiero po poznaniu opinii
mieszkańców, w referendum,
ujawni Pan
swój stosunek
do połączenia.

Tomasz
Czyżniewski

- W przypadku połączenia
gminy z miastem problem z
osobnymi taryfami automa-
tycznie zniknie - zaznacza wi-
ceprezydent Krzysztof Kali-
szuk. Fot. Krzysztof Grabowski
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Zachęcamy: idźcie na referendum!
Ona jest przeciw, on jest za połączeniem. Choć stoją po przeciwnych stronach umownej barykady, w kwestii referendum mó-
wią jednym głosem. - Trzeba iść! Trzeba zagłosować! Pamiętajcie, 18 maja, w niedzielę - zgodnie zachęcają radna Antonina
Ambrożewicz-Sawczuk i prezydent Janusz Kubicki.

Jestem na NIE!
- Pełen szacun dla pani!
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk, radna z

Raculi: - O!? Miło mi… A z jakiego powodu?

- Jest pani najbardziej aktywną gminną
radną, uczestniczącą w spotkaniach na te-
mat połączenia. Była pani chyba na
wszystkich. Dyskutowała i głośno mówiła
pani, czego nie akceptuje.

- Zgadza się.

- Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby na
koniec nie porozmawiać z panią. Prezy-
dent Kubicki nie przekonał pani?

- Nie przekonał. Ja nigdy nie mówiłam, że
„nie, bo nie”. Po prostu, nie usłyszałam zde-
cydowanych argumentów za połączeniem,
które by mnie przekonały. Projekt Kontraktu
Zielonogórskiego nie odnosi się do przyszło-
ści. To znaczy - nie daje gwarancji na przy-
szłość. Uchwały rady miasta można w każ-
dej chwili zmienić. To powinno być zapisa-
ne w ważniejszych przepisach prawnych.

- Czyli to za mało, że najważniejsze zapi-
sy znalazły się w uchwałach rady? Gwa-
rancją byłaby ustawa sejmowa? To prze-
cież nierealne.

- Może nie tyle ustawa sejmowa, tylko coś
w postaci okrągłego stołu. Tak jak zrobiono
w Paradyżu. Ja jestem realistką, dlatego lu-
bię, żeby wszystko było szczegółowo zapisa-
ne. Nie jest. Mam pytanie, czy w tej dysku-
sji traktowano nas poważnie? Jak równo-
rzędnego partnera? Uważam, że nie.

- Mam wrażenie, że sami się tak traktowa-
liście. Pani była zawsze. Ale ile koleżanek i
kolegów z rady gminy przychodziło na takie
spotkania? Niewielu. A pani mogła!

- Ja nie będę tego oceniać. Niech się każdy
wypowiada za siebie.

- Dobrze. To przejdźmy do konkretów...
- Na przykład, podatki. Co oznacza obni-

żenie podatków? Będzie mniej pieniędzy.
A przecież nie spadnie nam manna z nie-
ba. Zapłacą za to mieszkańcy. My za to za-
płacimy i później trzeba będzie je pod-
nieść. Od początku mówiłam: - Nie tędy
droga!

- Konkretem są pieniądze, które dosta-
niemy za zgodne połączenie.

- Jednak nie będzie to tyle, co prezydent
obiecywał. Gmina wystąpiła do ministra fi-
nansów z pytaniem o wysokość tej kwoty. Nie
będzie 100 mln zł, tylko 80 mln zł. Duża róż-
nica.

- Widziała pani ten dokument osobiście?
- Nie.

- Ja widziałem fotokopię. Nie ma tam ani
słowa o 80 mln zł. Minister wyliczył tylko,
że w tym roku ten bonus wyniósłby 16,2
mln zł.

- Widzi pan, 16 mln zł razy pięć lat, to wy-
chodzi 80 mln zł.

- To bardzo pesymistyczna wersja rozwo-
ju. Zakłada pani, że do 2020 r. nic się nie
zmieni? Że nie będziemy więcej zarabiać,
że wzrośnie bezrobocie i nie przybędzie
mieszkańców? Przecież dochody gminy
wynikają z naszych pensji i płaconych
przez nas podatków PIT.

- Z tymi dochodami jest tak, że raz są
większe, raz są mniejsze. Od wielu lat są
niemalże na podobnym poziomie.

- Ja, oczywiście bez wsparcia ministra, so-
bie policzyłem. Od 2007 r. dochody obu sa-
morządów z PIT wzrosły o 25 proc. To nieźle.

- Ja na ten temat nie robiłam analizy, nie
będę się wypowiadała.

- Będzie pani kandydować na radną?
- Jeszcze się nie określiłam. Na razie za cel

przyjęłam sobie obronę gminy. Może do połą-
czenia dojdzie za 10 lat, ale teraz nie powin-
no. Boję się, co będzie po ewentualnym połą-
czeniu. Kto będzie egzekwował zapisy Kon-
traktu Zielonogórskiego? Na przykład, która z
partii sięgnie po bezpartyjną Antoninę? A na-
wet gdyby założyć, że będzie pięciu radnych
z gminy, to i tak zawsze nas przegłosują.
Przepadniemy. Uważam, że nie powinno być
połączenia, powinniśmy współpracować.

- Pójdzie pani w niedzielę na referendum?
- Oczywiście! I zachęcam wszystkich do

głosowania! Niezależnie od tego, jakie mają
zdanie na temat połączenia. Szanuję osoby
mające inne poglądy. Jeszcze raz apeluję:
Szanowni Mieszkańcy, weźcie udział w re-
ferendum!

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

Jestem na TAK!
- I jak tam?
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry:

- Świetnie! A o co chodzi?

- A o co może chodzić tuż przed referen-
dum?

- Tam myślałem. O połączenie miasta z
gminą?!

- Brawo! Zgadł pan. To gorący temat wie-
lu rozmów i sporów. Zwłaszcza w gminie.

- Tak. To mnie trochę martwi. Są one za
gorące. Powstają rowy pomiędzy ludźmi. I
to nie pomiędzy miastem a gminą, ale w sa-

mej gminie. Przeciwnicy połączenia zaczęli
je kopać, dzieląc mieszkańców na tych, we-
dług nich lepszych - czyli będących przeciw
połączeniu, i na tych gorszych - czyli będą-
cych za połączeniem. Jedni mają prawo za-
bierać głos, inni nie. Dlaczego? Ja tego nie
rozumiem. Każdy ma się prawo wypowie-
dzieć, nawet jeżeli jego poglądy się nam nie
podobają. Nie można kogoś za nie nacho-
dzić, umieszczać na ulotkach czy, jak w
przypadku pana Mariusza Rosika, zwalniać
z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Opo-
wiedział się za połączeniem, to go wywalili.

- Jednak większości radnych nie udało
się panu przekonać do połączenia. Pani
Antoniny Ambrożewicz-Sawczuk również.

- Z panią Antoniną Ambrożewicz-Sawczuk
przynajmniej można było rozmawiać. Przy-
chodziła, dyskutowała, czasami przerywała.
Coś chciała osiągnąć. Żałuję, że nie udało mi
się jej przekonać. Inni radni nawet nie dali mi
takiej szansy. O to mam żal do wójta Mariu-
sza Zalewskiego. Byłem bardzo otwarty na
dyskusję, ale on jej nie chciał. Nie przedsta-
wiał własnych propozycji rozwiązań. A prze-
cież na samym początku mówił, że powinni-
śmy przedstawić ofertę mieszkańcom. Jak ją
przedstawiłem, to tylko ją krytykował. Spo-
dziewałem się twardych negocjacji. W imie-
niu mieszkańców. W końcu jesteśmy po to,
by ich reprezentować i działać dla ich dobra.
A tu jest tylko twarda obrona własnych pozy-
cji. To nie posuwa spraw do przodu.

- Wciąż jest sporo obaw…
- Znam je. Czasami to wygląda tak, że mu-

szę przekonywać, że nie jestem wielbłądem.
Na przykład podatki. Do tej pory jedne były
mniejsze w mieście, inne w gminie. Zapro-
ponowałem, by po połączeniu zejść do tych
niższych. W mieście radni już to przegłoso-
wali. Od stycznia podatki w mieście będą
niższe. Zyskają mieszkańcy.

- Oponenci pytają jednak: na jak długo?
- Po pierwsze - a jaką mają pewność, że w

gminie radni im tych podatków nie podnio-

są? Przecież robią to dwa razy częściej, niż
w mieście, gdzie zawsze kończy się to awan-
turą. Po drugie, dotyczy to wszystkich spraw
finansowych, będziemy jedną całością. Każ-
da zmiana podatków, opłat i innych świad-
czeń będzie dotyczyć wszystkich. Nie ma
tak, że coś zmienimy tylko w sołectwach, na
osiedlach także.

- A gwarancje?
- Gwarancją są uchwały rady miasta i po-

rozumienia zawarte np. z organizacjami po-
zarządowymi czy strażakami z OSP. Porozu-
mienie paradyskie jest tego najlepszym
przykładem. Zawarto je, bo mieliśmy wspól-
ny interes - powstanie województwa lubu-
skiego. Na pewno na tym skorzystaliśmy. A
przecież nie był to dokument umocowany
prawnie z setkami odnośników, zastrzeże-
niami, uwagami itd. Okazuje się, że można.
Przecież nie po to rozpocząłem ten proces,
żeby kogoś oszukiwać i robić oszczędności,
nie dotrzymując obietnic.

- Właśnie. Po co nam połączenie?
- Krótkoterminowo. Żeby, jako większy

organizm zyskać więcej pieniędzy z ze-
wnątrz, które zainwestujemy w rozwój.
Dzięki zgodnemu połączeniu zyskamy do-
datkowe 100 mln zł i 100 mln zł trafi do so-
łectw. Ludzie sami zadecydują, np. które
drogi trzeba za to wybudować. Nigdy nie
mieli takiej szansy. W średniej perspektywie
- stworzymy bardziej dynamiczny organizm,
w którym będzie się lepiej żyło.

- A długoterminowo?
- Jestem nie tylko prezydentem, ale rów-

nież ojcem. Mam dwóch synów. I tak jak
każdy rodzic, chcę dla nich dobrze. Zrobię
wszystko, żeby stąd nie musieli wyjeżdżać,
bo gdzie indziej jest lepiej. Dlatego apeluję
do mieszkańców gminy - niezależnie od te-
go, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie,
idźcie w niedzielę i zagłosujcie.

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

Fot. Tomasz Czyżniewski
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Jarosław Sternal z Jarogniewic

- Jestem za połączeniem z miastem. Tylko w ten sposób mo-
żemy sobie szeroko otworzyć drzwi na nowe szanse. Trzeba
iść z duchem czasu, bo bez zmian nie ma rozwoju i postępu. I
jeśli połączenie niesie ze sobą obietnicę dużej poprawy, to
trzeba z tej szansy skorzystać.

Janina Korzeniak z Drzonkowa

- Na referendum pójdę. Obowiązkowo. Ale będę głosowała na
nie. Jestem przeciw połączeniu, mam wiele obaw. Boję się
przyszłości. Że nam bloki wybudują za oknem. Że nie będę mo-
gła hodować kur. Do miasta nic nie mam, ale do domu wracam
z bólem głowy. Tu dopiero oddycham.

Maria Sosnowska z Zatonia

- Wezmę udział w referendum i będę głosowała za połącze-
niem. Mieszkam w Zatoniu 14 lat. Od tego czasu sporo się tu
zmieniło na lepsze. Mamy chodniki i jezdnię. Ale po połączeniu
tempo zmian będzie szybsze. Dlatego jestem z mężem za połą-
czeniem. To dobra inwestycja w przyszłość.

Jadwiga Radczyc z Drzonkowa

- Jestem przeciwna połączeniu, ale głosować pójdę. Będę gło-
sowała przeciwko obwodnicy mającej ponoć przebiegać przez
Drzonków, przeciwko ścieżkom rowerowym, bo wolę naturalny
las, nawet z błotem. Dla mnie połączenie oznacza hałas, zbyt
duże tempo życia. Nie chcę takich zmian.

Józef Mróz z Raculi:

- Wciąż zastanawiam się nad udziałem w referendum. Wciąż
mam dużo wątpliwości. Urodziłem się na wsi. Mieszkam na
wsi. I chciałbym umrzeć na wsi. Ponadto boję się, że po połą-
czeniu wszystko nam podrożeje. Zwłaszcza podatki. Jak dla
mnie, miasto za dużo obiecuje.

Renata Kontna ze Starego Kisielina

- Warto się połączyć, z wielu powodów. Jesteśmy przecież po-
łożeni tuż obok miasta. Poza tym jesteśmy w gminie już tyle lat,
ale jakoś nie widzę, żeby zmiany następowały w szybkim tem-
pie. Trzeba zaryzykować, zrobić to chociażby dla naszych dzie-
ci.

Mariusz Kierecki z Jarogniewic

- Uważam, że po połączeniu wzrosną podatki. Najpierw będą
obiecanki-cacanki, a później nam jak zwykle „dowalą”. Argu-
menty miasta mnie nie przekonują. Przez dziesięć lat jakoś bę-
dzie, ale później zaczną wszystko likwidować. (pm, kg, dsp)

Danuta Kor z Drzonkowa

- Jestem na tak i wezmę udział w referendum. Popieram połą-
czenie z powodu kanalizacji. A raczej jej braku. Gmina nam tyl-
ko obiecuje, a miasto pewnie zrobi. Wśród moich znajomych
zdania są podzielone. I pewnie do ostatniej chwili będą się wa-
żyły losy połączenia.

MINIPRZEWODNIK
PO REFERENDUM

W niedzielę, 18 maja, mieszkańcy gminy zdecydują, czy chcą
połączenia gminy z miastem. Gdzie głosować? W jakich godzi-
nach? Jak dojechać do lokalu wyborczego? Kiedy oddany głos
będzie ważny? Przeczytaj krótki „przewodnik referendalny”.

Referendum odbędzie się na terenie gminy Zielona Góra,
18 maja, w niedzielę.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00.

TU ZAGŁOSUJESZ

ww Szko ła pod sta wo wa w Za wa dzie, ul. Szkol na 21 - gło su ją
miesz kań cy Za wa dy, Krę py, Jan i Stoż ne go.
ww Szko ła pod sta wo wa w Przy le pie, ul. 9 Ma ja 6 - gło su ją
miesz kań cy Przy le pu, uli ce: Aka cjo wa, Brzo zo wa, Cze re śnio -
wa, Dział ko wa, Gro no wa, Lesz czy no wa, Le śna, Lot ni cza, 9
Ma ja, Mo re lo wa, Orze cho wa, Osie dlo wa, Pi lo tów, Pod gór na,
Ro bot ni cza, Sa do wa, Sko ko wa, So sno wa, Spo koj na, Stra -
żac ka, Szew ska, Szy bow co wa, Tu ry stycz na, Win na, Wi śnio -
wa, Za kła do wa.
ww Gim na zjum w Przy le pie, ul. 9 Ma ja 6 - gło su ją miesz kań -
cy Przy le pu, uli ce: Do jaz do wa, Han dlo wa, Het mań ska, Hu -
sar ska, Jó ze fa Pił sud skie go, Ko ko so wa, Ko le jo wa, Ko li sta,
Ko so wa, La wen do wa, 22 Lip ca, Łą ko wa, Ma li no wa, Ogrod -
ni cza, Po lna, Ry cer ska, Stru my ko wa, Zie lo na, Źró dla na.
ww Szko ła pod sta wo wa w Sta rym Ki sie li nie, ul. Szkol na 14 -
gło su ją miesz kań cy Sta re go Ki sie li na i No we go Ki sie li na.
ww Szko ła pod sta wo wa w Drzon ko wie, ul. Szkol na 2 - gło su -
ją miesz kań cy Drzon ko wa, Bar ci ko wic, Łu go wa, Su chej, Za -
to nia i Ma rzę ci na.
ww Szko ła pod sta wo wa w Ochli, ul. Szkol na 1 - gło su ją
miesz kań cy Ochli, Ja ro gnie wic, Je le nio wa i Kieł pi na.
ww Fi lia Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Ra cu li, ul. Gło gow -
ska 64 - gło su ją miesz kań cy Ra cu li.
ww Świe tli ca wiej ska w Łę ży cy, ul. Od rzań ska 16 - gło su ją
miesz kań cy Łę ży cy.

WY BIERZ JED NĄ OD PO WIEDŹ

Na kar cie do gło so wa nia bę dzie jed no py ta nie:

Czy jest Pan/Pa ni za po łą cze niem dwóch jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go - Gmi ny Zie lo na Gó ra i Mia sta Zie lo na
Gó ra - na pra wach po wia tu, w wy ni ku cze go po wsta nie
jed na jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go - Mia sto Zie lo -
na Gó ra - na pra wach po wia tu, obej mu ją ce swym za się -
giem gra ni ce ad mi ni stra cyj ne obu po łą czo nych jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go?

Od po wie dzieć na py ta nie mo że my TAK lub NIE. Trze ba po -
sta wić znak X z le wej stro ny, w od po wied niej krat ce. Na le ży
za zna czyć tyl ko jed ną od po wiedź.

DO WIE ZIE CIĘ AU TO BUS

Gmi na za pew nia do wóz do lo ka li wy bor czych, usy tu owa nych
po za miej sco wo ścia mi. Do ty czy to miesz kań ców Krę py, Jan,
Stoż ne go (gło su ją w Za wa dzie), No we go Ki sie li na (gło su ją w
Sta rym Ki sie li nie), Bar ci ko wic Ma łych, Bar ci ko wic Du żych,
Łu go wa, Su chej, Za to nia, Ma rzę ci na (gło su ją w Drzon ko wie),
Ja ro gnie wic, Je le nio wa, Kieł pi na (gło su ją w Ochli).
Po da je my go dzi ny pod sta wie nia au to bu sów.
ww do lo ka lu w Za wa dzie:
- Krę pa - 11.20 pod ko ścio łem,15.00, 18.00 na przy stan ku
ko ło sa li wiej skiej.
- Ja ny - 10.40, 14.00, 17.00, bi blio te ka gmin na.
- Stoż ne - 13.50 z przy stan ku au to bu so we go.
ww do lo ka lu w Sta rym Ki sie li nie:
- No wy Ki sie lin - 10.40, 13.20, 16.30 od pę tli au to bu so wej.
ww do lo ka lu w Drzon ko wie:
- Bar ci ko wi ce Ma łe - 11.55 z przy stan ku au to bu so we go.
- Bar ci ko wi ce Du że - 12.00, 15.25 z przy stan ku au to bu so we go.
- Łu go wo - 9.15, 12.55 z przy stan ku au to bu so we go.
- Su cha - 9.20, 13.00, 17.00 z przy stan ku au to bu so we go.
- Za to nie - 12.10, 15.30 pod ko ścio łem.
- Ma rzę cin - 12.15.
ww do lo ka lu w Ochli:
- Ja ro gnie wi ce - 10.00, 14.10 przy sa li wiej skiej.
- Je le niów - 10.30, 16.00 spod punk tu bi blio tecz ne go.
- Kieł pin - 10.10, 14.20 spod punk tu bi blio tecz ne go.
ww Do dat ko wo wy zna czo no ko mu ni ka cję za stęp czą: sa mo -
chód po żar ni czy z jed nost ki OSP w Ra cu li (8 osób), do dys -
po zy cji wszyst kich ko mi sji, po wcze śniej szym zgło sze niu
po trze by do wo zu gło su ją cych pod nr tel. 697 979 202.
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Łę ży ca jest OK!

- Gdy wra cam do mo je go do mu w Łę ży cy, z przy -
jem no ścią pa trzę na swo ją pra cę. Kie dy kie ro wa łam
Za rzą dem Dróg Wo je wódz kich, wy bu do wa łam
wzdłuż szo sy z mia sta do wsi ścież kę ro we ro wą.
Dwa ki lo me try. Je dy na ścież ka w gmi nie. Mój po -
przed nik wy re mon to wał dro gę. Z mo je go, dro go we go
do świad cze nia wiem, że le piej gdy ca łym ma jąt kiem
za rzą dza je den ośro dek. A tak jest z pre zy den tem -
wszyst kim za rzą dza i… za wszyst ko od po wia da.
Wia do mo do ko go moż na mieć pre ten sje. Ja je stem
za po łą cze niem. Mo że my na tym tyl ko zy skać.

He le na Wło dar czyk

Przy lep jest OK!

- Przy lep ma do brze, bo le ży bli sko Zie lo nej Gó -
ry. Dzia ła to na ko rzyść. Wiem, bo miesz kam tu -
taj od uro dze nia. Jest OK! Je stem mło dy, dla te go
in te re su je mnie, że by spra wy szły do przo du. Że by
by ły in we sty cje i miej sca pra cy. To w mie ście są
wszyst kie in sty tu cje, tam za ła twia się więk szość
spraw. A w Przy le pie ma my wie le do zro bie nia,
cho dzi mi o bu do wę bocz nych dróg. Na to trze ba
wiel kich pie nię dzy. Ja je stem za po łą cze niem. Bę -
dzie le piej i mo że mo ja dziew czy na bę dzie mia ła
w swo im za kła dzie wię cej klien tów.

Prze my sław Szym ko wiak

Jak zbu do wać ob wod ni cę po łu dnio wą?
Jak po zbyć się cię ża ró wek prze jeż dża ją cych przez Ochlę, Drzon ków i Ra cu lę? - Trze ba wy bu do wać ob wod ni cę po łu dnio wą
Zie lo nej Gó ry. Bez po łą cze nia mia sta z gmi ną nie bę dzie to moż li we - twier dzi wi ce pre zy dent Krzysz tof Ka li szuk.

Je cha li ście za wiel ką cię -
ża rów ką wlo ką cą się przez
Drzon ków lub Ra cu lę? Pew -
nie nie raz. To ko mu ni ka cyj -
na zmo ra, z któ rą od lat nie
moż na się upo rać. Nie po -
ma ga ją za ka zy i po li cyj ne
pa tro le. Na do da tek miej sco -
wo ści są gę sto za bu do wa ne
wzdłuż dro gi.

Je dy nym roz wią za niem
jest zbu do wa nie ob wod ni cy
po łu dnio wej mia sta, któ ra
za ra zem bę dzie ob wod ni cą
Ochli, Drzon ko wa i Ra cu li.

Dzi siaj przez wsie bie gnie
dro ga wo je wódz ka nr 279.
Jed nak ob wod ni cą mo gła by
zo stać dro ga kra jo wa nr 27.
Skąd ten po mysł?

Zaj rzyj my na chwi lę na
Tra sę Pół noc ną. Nie któ rzy
żar tu ją, że cho ciaż jest to ob -
wod ni ca Zie lo nej Gó ry, to
za ra zem peł ni funk cję głów -
nej dro gi we wnątrz g min nej.
Dla cze go? Bo Za wa da, Łę ży -
ca i Przy lep nie ma ją ze so bą
bez po śred niej łącz no ści dro -
go wej. Chcesz prze je chać z
jed nej miej sco wo ści do dru -
giej? Mu sisz prze je chać
przez mia sto Tra są Pół noc -
ną. Trwa na niej wła śnie re -
mont. - Tem po jest do bre,
cho ciaż mar twią mnie cią głe
desz cze, któ re unie moż li -
wia ją uło że nie war stwy ście -
ral nej as fal tu - oce nia Pa weł
Urbań ski, dy rek tor De par ta -
men tu In we sty cji Miej skich
i Za rzą dza nia Dro ga mi.

To naj więk sza in we sty cja
dro go wa w mie ście od wie lu
lat, war ta 28,5 mln zł. Więk -
szość środ ków po cho dzi z
ze wnątrz. Wkład mia sta to
tyl ko 15 proc. kosz tów in we -
sty cji.

- To do bry przy kład cier -
pli wej po li ty ki mia sta. Ty le
ra zy skła da li śmy wnio ski, że
w koń cu się do cze ka li śmy i
nie mu si my ro bić re mon tu
za swo je pie nią dze - tłu ma -
czy pre zy dent Ja nusz Ku bic -
ki. Nie o tym jed nak mie li -
śmy mó wić. Te raz nie cho -
dzi o to, ile mia sto zy ska ło
pie nię dzy, lecz skąd.

- 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 ob wod ni cę po -
łu dnio wą mia sta - twier dzi
wi ce pre zy dent Ka li szuk, na
do wód po ka zu jąc pi smo z
Mi ni ster stwa 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.
Wów czas pra wie ca ła tra sa
znaj dzie się w mie ście i bę -
dzie moż na sko rzy stać ze
środ ków mi ni ste rial nych.
Ina czej miesz kań cy Ra cu li,
Drzon ko wa i Ochli ni gdy nie
zo ba czą tej ob wod ni cy.

Cho dzi o wy bu do wa nie 12
km dro gi i czte rech rond. To
koszt ok. 100 mln zł.

(tc)

Re mont Tra sy Pół noc nej to naj więk sza in we sty cja dro go wa w mie ście od wie lu lat, war ta 28,5 mln zł. Do fi nan so wa nie z ze wnątrz
wy no si 85 proc. Z te go sa me go pro gra mu moż na sfi nan so wać bu do wę ob wod ni cy po łu dnio wej. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

100 mln
tyle ma kosztować

obwodnica
południowa
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Jak bę dzie się zmie niać Zie lo na Gó ra do 2020 r.?
Przed na mi ostat ni wiel ki skok cy wi li za cyj ny za si la ny ol brzy mi mi unij ny mi pie niędz mi. Już ni gdy wię cej do Pol ski nie na pły nie ty le mi liar dów eu ro wspar cia. Ni gdy nie na pły nie ich ty le do Zie lo nej Gó ry. Mia sto wal czy o mi liard zło tych.
Mu si my te pie nią dze jak naj le piej wy ko rzy stać. I zdo być ich jak naj wię cej. Tyl ko jak?

400 
mln zł

To naj więk szy i sza le nie
nie ty po wy pro jekt. Dla cze -
go? Bo jesz cze nikt w Pol sce
nie wpadł na po mysł, by ca -
ły ta bor au to bu so wy ko mu -
ni ka cji miej skiej prze sta wić
ze zwy kłych au to bu sów na
po jaz dy elek trycz ne.

- Ktoś mu si być pierw szy
- śmie je się pre zy dent Ja -
nusz Ku bic ki. - Mam na -
dzie ję, że wiel kość mia sta
nie bę dzie prze szko dą. Po -
łą cze nie z gmi ną na pew no
zwięk szy na sze szan se, bo
w pro jek cie bę dzie my mó -
wi li o za spo ko je niu po trzeb
więk szej licz by miesz kań -
ców mia sta na więk szym
te ry to rium.

Mia sto chce po zy skać na
ten cel pie nią dze cen tral ne.
Ca łość ma kosz to wać ok.
400 mln zł. Elek trycz ne au -
to bu sy bę dą ob słu gi wać ca -
łe Lu bu skie Trój mia sto.
Wy mie ni my obec ne 71 au -
to bu sów na  95 po jaz dów
elek trycz nych. Są one droż -
sze od tra dy cyj nych au to -
bu sów, ale tań sze w eks plo -
ata cji. Jed nak do tej po ry ni -
gdy nie mie li śmy na wet
cie nia szan sy na wy mia nę
ca łe go ta bo ru. A to nie

wszyst ko - oprócz au to bu -
sów, ku pi my trzy szy no bu -
sy elek trycz ne i zo sta ną wy -
bu do wa ne trzy przy stan ki.
Do te go doj dzie oczy wi ście
ca ła in fra struk tu ra - elek -
trow nia fo to wol ta icz na o
mo cy 1,5 MW, in fra struk tu -
ra do ła do wa nia au to bu sów
elek trycz nych wraz z sys te -
mem te le me trycz nym. Zo -
sta nie rów nież roz bu do wa -
ny sys tem bi le tu elek tro -
nicz ne go. 

Zy ska śro do wi sko, zy ska -
ją rów nież pa sa że ro wie, bo
niż sze kosz ty eks plo ata cji
po zwo lą na zwięk sze nie
ilo ści kur sów i utrzy ma nie
sta bil nych cen. 

Jed nym z ele men tów pro -
gra mu bę dzie no wo cze sne
cen trum prze siad ko we przy
dwor cu PKP z win da mi lub
po chyl niami, dla nie peł no -
spraw nych, by bez pro ble -
mów mo gli wejść na wia -
dukt nad to ra mi. 

ELEK TRYCZ NE AU TO BU SYELEK TRYCZ NE AU TO BU SY

CENTRUM PRZESIADKOWECENTRUM PRZESIADKOWE

Dwa la ta te mu na pró bę jeź dzi ły po mie ście elek trycz ne au -
to bu sy so la ris. Obok sta cja ła dun ko wa ener gii elek trycz nej

Fot. To masz Czyż niew ski

Tak bę dzie wy glą da ło no wo cze sne cen trum prze siad ko we przy ul. Be ma

ROZBUDOWA MI NI ZOOROZBUDOWA MI NI ZOO

5
mln zł

To te go rocz ny hit. Jesz cze nikt ni gdy nie wi -
dział ta kich tłu mów na ul. Bo ta nicz nej. W cie płe
dni trud no tu taj zna leźć wol ne miej sce do par ko -
wa nia. Wszyst kich przy cią ga otwar te 12 kwiet nia
mi ni zoo. Szum me dial ny na te mat wy stro ju ogro -
du nie wy stra szył od wie dza ją cych. Wręcz od -
wrot nie. Do tej po ry mi ni zoo od wie dzi ło ok. 30
tys. osób. W mie siąc! To po ka zu je jak bra ku je
nam miejsc, gdzie mo że my pójść z dzieć mi.

To pierw szy etap bu do wy ogro du. Cze ka ją nas
ko lej ne. Przy bę dzie zwie rząt i te re nu. - Chce my,
aby ca ły kom pleks za czy nał się przy am fi te atrze
gdzie jest du ży, nie wy ko rzy sta ny par king. Będzie
tu taj część spa ce ro wo -re kre acyj na z róż ny mi atrak -
cja mi i po więk szo na część dla zwie rząt, a na koń -
cu ogród bo ta nicz ny. Zwie dza ją cy wró cą na gó rę,
pod am fi te atr, ko lej ką - za po wia da K. Ka li szuk. 

PLA NE TA RIUM WENUSPLA NE TA RIUM WENUS

CEN TRUM PRZY ROD NI CZECEN TRUM PRZY ROD NI CZE

12
mln zł

To ko lej ny re ali zo wa ny już pro -
jekt na za go spo da ro wa nie nie czyn -
nych obiek tów. Tym ra zem cho dzi o
daw ne za bu do wa nia Lu me lu przy
ul. Dą brow skie go. W środ ku znaj -
dzie się no wo cze sne mu zeum przy -
rod ni cze, peł ne elek tro ni ki i no wo -
cze snych urzą dzeń.  Te raz trwa ją
pra ce bu dow la ne i zo stał ogło szo ny
prze targ na kup no wy po sa że nia
oraz za go spo da ro wa nie ko lej nych
frag men tów za bu do wań fa brycz -
nych. Cen trum ma być go to we je sie -
nią te go ro ku.

25
mln zł

Są pie nią dze na dro gi, są
pie nią dze na roz wój, są
rów nież pie nią dze na roz -
ryw kę. Sztan da ro wym pro -
jek tem „roz ryw ko wym”
jest bu do wa pla ne ta rium w
daw nym ki nie We nus.
Kosz to wać bę dzie, ba ga te -
la, 25 mln zł, z cze go 18
mln zł to środ ki z ze -
wnątrz. Ki no od 6 lat stoi
pu ste. Prze chod niom trud -
no jest uwie rzyć, że za pół
ro ku bę dzie to tęt nią ce ży -

ciem Cen trum Na uki Ke -
ple ra, bo tak ofi cjal nie na -
zy wa się zie lo no gór skie
pla ne ta rium. W środ ku
jesz cze nie wi dać ekip bu -
dow la nych (wkrót ce się po -
ja wią), ale na ca łe go trwa ją
pra ce pro jek to we. Co naj -

waż niej sze, w Sta nach
Zjed no czo nych po wsta je
za mó wio na już ko pu ła pla -
ne ta rium, dru ga ta ka no -
wo cze sna w Pol sce.  Znaj -
dzie się nad daw ną sa lą ki -
no wą, gdzie bę dzie 370
miejsc.  - Tu bę dzie 75 spe -

cjal nych fo te li do ob ser wa -
cji sy mu la cji wy świe tla -
nych w ko pu le. Bę dzie
moż na na niej zo ba czyć za -
rów no nie bo, jak i wnę trze
Zie mi - do da je pre zy dent
Ku bic ki. Daw ne ki no We -
nus oży je pod ko niec ro ku.
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Jak bę dzie się zmie niać Zie lo na Gó ra do 2020 r.?
Przed na mi ostat ni wiel ki skok cy wi li za cyj ny za si la ny ol brzy mi mi unij ny mi pie niędz mi. Już ni gdy wię cej do Pol ski nie na pły nie ty le mi liar dów eu ro wspar cia. Ni gdy nie na pły nie ich ty le do Zie lo nej Gó ry. Mia sto wal czy o mi liard zło tych.
Mu si my te pie nią dze jak naj le piej wy ko rzy stać. I zdo być ich jak naj wię cej. Tyl ko jak?

100 
mln zł

W czwar tek otwar to dla
ru chu ko lej ny od ci nek dro -
gi eks pre so wej S3 z Mię dzy -
rze cza do Go rzo wa. Wiel ka
ra dość. Zie lo no gó rza nie
cze ka ją kie dy bu do wa ru szy
na po łu dnie i uzy ska my
dru gą nit kę eks pre sów ki.
Ta ma po wstać w cią gu

trzech lat. Bu do wa dru giej
nit ki uła twi rów nież ruch w
mie ście i gmi nie. - Przy oka -
zji po wsta nie dro ga łą czą ca
os. Po mor skie z Tra są Pół -
noc ną. W cią gu kil ku mi nut
bę dzie moż na do je chać np.
do CRS na mecz Stel me tu -
tłu ma czy wi ce pre zy dent
Krzysz tof Ka li szuk. - Mia sto
kil ka lat te mu za war ło po ro -
zu mie nie z Ge ne ral ną Dy -
rek cją Dróg Kra jo wych i
Au to strad, że po kry je my
część kosz tów bu do wy
łącz ni ka. 

Mia sto już zre ali zo wa ło
pierw szy ele ment te go pro -
jek tu - wy bu do wa ło ron do
przy os. Po mor skim ko ło pie -
kar ni Mi ku le wi cza. W więk -
szo ści dro ga po bie gnie przez
te ren gmi ny. I to tu taj, w
przy szło ści ma po wstać no -
wa stre fa prze my sło wa. Już
pod czas bu do wy łącz ni ka zo -
sta ną prze wi dzia ne zjaz dy do
stre fy. Fu tu ro lo gia? - Na tym
po le ga dłu go fa lo we dzia ła -
nie. Bu du jesz pierw szy park i
szu kasz in we sto rów, a już
pla nu jesz stwo rze nie ko lej -

ne go. Prze cież ta kie przy go -
to wa nia trwa ją wie le lat - tłu -
ma czy wi ce pre zy dent Ka li -
szuk. - Kie dy za bu du je my
park w No wym Ki sie li nie, to
aku rat bę dzie my mie li no we
miej sce pod in we sty cje.

Jed nak więk szość przy -
szłe go par ku le ży na te re -
nie gmi ny, a ta nie chęt nie
do kła da się do ta kich in we -
sty cji . Uwa ża, że po szu ki -
wa nie in we sto rów i wal ka
o no we miej sca pra cy to za -
da nie wy łącz nie pre zy den -
ta.

NO WA STRE FA PRZE MY SŁO WA NO WA STRE FA PRZE MY SŁO WA 

IN NE IN NE 
PLA NYPLA NY

200 
mln zł

- 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. - za po -
wia da wi ce pre zy dent
Krzysz tof Ka li szuk. - 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. 

Mia sto pla nu je rów -
nież, że powsta 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). Zo sta ną
zre wi ta li zo wa ne: pl. Sło -
wiań ski (5 mln), gdzie
bę dzie moż na or ga ni zo -
wać du że, wi no bra nio we
kon cer ty, 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). Za mi ni -
ste rial ne pie nią dze zo sta -
nie roz bu do wa na fil har -
mo nia (5 mln).

100 
mln zł

To naj waż niej sza in we sty cja go -
spo dar cza w re gio nie. Do tej po ry
kosz to wa ła ok. 120 mln zł, głów nie
z Lu bu skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go. Za te pie nią dze
po wsta ła m.in. ob wod ni ca No we go
Ki sie li na oraz bu dyn ki la bo ra to ryj -
ne Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. 

Mia sto, mi mo bra ku wspar cia
gmi ny, za 15 mln zł zbu du je tam
in fra struk tu rę pod in we sty cje -
dro gi, ka na li za cję, pe ron ko le jo -
wy. Ta kich za dań bę dzie wię cej.
Trze ba też wy po sa żyć la bo la to ria.

- Od 1 czerw ca ru sza tu taj in -
ku ba tor przed się bior czo ści pro -

wa dzo ny przez mia sto. Zgło si ło
się 18 po cząt ku ją cych przed się -
biorstw, któ re bę dą tu sta wiać
pierw sze kro ki - in for mu je wi ce -
pre zy dent Da riusz Le sic ki. - Sko -
rzy sta ją z pre fe ren cyj nych sta -
wek i do brze wy po sa żo nych lo -
ka li. To kil ka dzie siąt miejsc pra -
cy.

W par ku dzia ła już fir ma Dar -
stal (150 pra cow ni ków).  W tym
ro ku po win na roz po cząć bu do wę
fir ma LUG. Tym cza sem mia sto
wy sta wia na prze targ ko lej ne
dział ki zaj mu ją ce 5,25 hek ta ra.
Są za in te re so wa ni kup nem tych
te re nów. Pierw szy prze targ pod
ko niec ma ja.

- W tym ty go dniu roz ma wia li -
śmy rów nież z hisz pań skim in -
we sto rem z bran ży che micz nej.
Je go in te re su je te ren o po -
wierzch ni 5 hek ta rów - do da je
wi ce pre zy dent Le sic ki. 

Lu cy na i Jan Zy bort by li peł ni po dzi wu dla ko mo ry aku stycz nej. - Cu dze chwa li -
my, swe go nie zna my - pod su mo wa ła pa ni Lu cy na. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

LU BU SKI PARK PRZEMYSŁOWOLU BU SKI PARK PRZEMYSŁOWO--TECH NO LO GICZ NYTECH NO LO GICZ NY

PLA NE TA RIUM WENUSPLA NE TA RIUM WENUS

CEN TRUM PRZY ROD NI CZECEN TRUM PRZY ROD NI CZE

25
mln zł

Są pie nią dze na dro gi, są
pie nią dze na roz wój, są
rów nież pie nią dze na roz -
ryw kę. Sztan da ro wym pro -
jek tem „roz ryw ko wym”
jest bu do wa pla ne ta rium w
daw nym ki nie We nus.
Kosz to wać bę dzie, ba ga te -
la, 25 mln zł, z cze go 18
mln zł to środ ki z ze -
wnątrz. Ki no od 6 lat stoi
pu ste. Prze chod niom trud -
no jest uwie rzyć, że za pół
ro ku bę dzie to tęt nią ce ży -

ciem Cen trum Na uki Ke -
ple ra, bo tak ofi cjal nie na -
zy wa się zie lo no gór skie
pla ne ta rium. W środ ku
jesz cze nie wi dać ekip bu -
dow la nych (wkrót ce się po -
ja wią), ale na ca łe go trwa ją
pra ce pro jek to we. Co naj -

waż niej sze, w Sta nach
Zjed no czo nych po wsta je
za mó wio na już ko pu ła pla -
ne ta rium, dru ga ta ka no -
wo cze sna w Pol sce.  Znaj -
dzie się nad daw ną sa lą ki -
no wą, gdzie bę dzie 370
miejsc.  - Tu bę dzie 75 spe -

cjal nych fo te li do ob ser wa -
cji sy mu la cji wy świe tla -
nych w ko pu le. Bę dzie
moż na na niej zo ba czyć za -
rów no nie bo, jak i wnę trze
Zie mi - do da je pre zy dent
Ku bic ki. Daw ne ki no We -
nus oży je pod ko niec ro ku.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f G
ra

bo
w

sk
i

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

M
ia

st
a

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

M
ia

st
a



8 łącznik zielonogórski  |  16 maja 2014 www.Lzg24.pl

100 mln zł tra fi do so łectw
Czy 100 mln zł w Fun du szu In te gra cyj nym na la ta 2016-20 to wir tu al ne pie nią dze? Tyl ko wte dy, je że li nie doj dzie do po łą -
cze nia! Wów czas za po mnij my o ta kich pie nią dzach. Je że li jed nak miesz kań cy za de cy du ją o po łą cze niu, to ok. 100 mln zł ma -
my jak w ban ku!

- Ra da mia sta pod ję ła
uchwa łę, że na te ren gmi ny,
do so łectw tra fi 100 mln zł.
Do sta nie my je z ze wnątrz -
za pew nia pre zy dent Ja nusz
Ku bic ki. - To miesz kań cy
za de cy du ją, jak je po dzie lić.
Mó wi łem o tym od po cząt -
ku. Chce cie wy bu do wać
dro gę, bo jej bra ku je? Mo że -
cie to prze gło so wać. Ćwi -
czy li śmy to pod czas dzie le -
nia 3 mln zł w ra mach obec -
ne go Fun du szu In te gra cyj -
ne go. Opo nen ci py ta ją
mnie, ja kie dro gi chce my
miesz kań com wy bu do wać.
A ja od po wia dam - to wła -
śnie miesz kań cy sa mi za de -
cy du ją.

O Fun du szu In te gra cyj -
nym pi sa li śmy w „Łącz ni ku”
wie lo krot nie. Opi sy wa li śmy
wiej skie ze bra nia i de cy zje
miesz kań ców, któ rzy prze -
zna czy li swo je pie nią dze na
kil ka dzie siąt in we sty cji.
Spo ro uda ło się zro bić.
Miesz kań ców na pew no naj -
bar dziej in te re su je, ile pie -
nię dzy tra fi do ich so łectw?
Dla te go ko lej ny raz pu bli ku -
je my map kę z po dzia łem
pie nię dzy na po szcze gól ne
so łec twa. Na naj więk szy
Przy lep przy pad nie ok. 14,5
mln zł. Za to moż na bar dzo
du żo zro bić. Naj mniej sze
Łu go wo bę dzie mia ło do
dys po zy cji 1,7 mln zł. To ol -
brzy mia kwo ta, je że li weź -
my pod uwa gę nie wiel ką
licz bę osób tam miesz ka ją -
cych. (tc)

Gmin ne or ga ni za cje po pie ra ją po łą cze nie z mia stem
- Wy ne go cjo wa li śmy świet -
ne wa run ki - z du mą po in -
for mo wał Ma riusz Ro sik.

Pre zy dent Ja nusz Ku bic ki
oraz Ma riusz Ro sik, pre zes
Zie lo no gór skie go Związ ku
Or ga ni za cji Po za rzą do wych,
pod pi sa li w śro dę po ro zu -
mie nie o za sa dach współ pra -
cy. Po po łą cze niu, od 1
stycz nia 2016 r. mia sto bę -
dzie fi nan so wa ło ak tyw ność
wiej skich sto wa rzy szeń na
po zio mie „co naj mniej rów -

nym” do fi nan so wa nia z lat
2011-2013.

Po pod pi sa niu ak tu po ro -
zu mie nia, M. Ro sik oraz J.
Ku bic ki od po wia da li na py -
ta nia dzien ni ka rzy:

- Ko go re pre zen tu je Zie lo -
no gór ski Zwią zek Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych?

Ma riusz Ro sik: - Je ste śmy
związ kiem po wo ła nym
przez dzie więć gmin nych or -
ga ni za cji. Wy ne go cjo wa li -
śmy świet ne wa run ki. Od 1
stycz nia 2014 r. mia sto bę -
dzie prze zna czać każ de go

ro ku na fi nan so wa nie na -
szych ak tyw no ści po mi ni -
mum 1 mln zł, wa lo ry zu jąc
tę kwo tę o wskaź nik in fla cji.

Ja nusz Ku bic ki: - Je śli wiej -
skie sto wa rzy sze nie otrzy ma
w try bie kon kur so wym
mniej sze do fi nan so wa nie, to
mia sto róż ni cę prze ka że
ZZOP, aby za rząd tej or ga ni -
za cji roz dzie lił „za osz czę dzo -
ne” w ten spo sób pie nią dze
po mię dzy gmin ne NGO.

- Skąd po mysł na ta kie
po ro zu mie nie?

J. Ku bic ki: - Chcie li śmy
za gwa ran to wać gmin nym
or ga ni za cjom iden tycz ny po -
ziom do fi nan so wa nia, co
obec nie.

M. Ro sik: - ZZOP dzia ła w
imie niu i na rzecz wszyst -
kich gmin nych sto wa rzy -
szeń, i gdy by nie lęk przed
re ak cją wój ta, by ło by nas
znacz nie wię cej. Miesz kań cy
gmi ny zro zu mie li prze sła nie
ukry te za od wo ła niem mnie
z funk cji wi ce prze wod ni czą -
ce go ra dy gmi ny. Część mo -
ich ko le ża nek i ko le gów wo -

la ła nie ry zy ko wać. I jesz cze
jed no, na sze po ro zu mie nie
wy peł nia pust kę, do wy peł -
nie nia któ rej nie kwa pił się
wójt Ma riusz Za lew ski. Gmi -
na ni gdy nie da ła swo im sto -
wa rzy sze niom praw nych
gwa ran cji dla utrzy ma nia
wy so kie go po zio mu do ta cji.

- Czy pre zy dent Ku bic ki
pod pi sze ta kie sa mo po ro -
zu mie nie z miej ski mi or ga -
ni za cja mi?

J. Ku bic ki: - Mia sto każ de -
go ro ku po więk sza kwo tę do -

ta cji dla miej skich NGO. W
każ dej chwi li go to wy je stem
pod pi sać z zie lo no gór ski mi
or ga ni za cja mi iden tycz ne
po ro zu mie nie.

- Ja kie bę dzie źró dło fi -
nan so wa nia ZZOP, ze skła -
dek człon kow skich?

M. Ro sik: - Mia sto zo bo -
wią za ło się do po kry wa nia
kosz tów utrzy ma nia na sze go
biu ra oraz kosz tów 1 eta tu
ad mi ni stra cyj ne go. Za rząd
ZZOP pra cu je spo łecz nie.

(pm)
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100 mln zł 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

OFERTA
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 elektroniczny
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 W GMINIE - 18 MAJA
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Sta ry Ki sie lin jest OK!

- Choć lu bię swo ją wieś, to chciał bym
wró cić do Zie lo nej Gó ry. Zresz tą prak -
tycz nie je ste śmy w mie ście. Mo je wnucz -
ki stu diu ją i uczą się w Zie lo nej Gó rze.
Wcze śniej szko ły pod sta wo we i gim na -
zjum koń czy ły w Zie lo nej Gó rze. Naj -
młod sza idzie do Zie lo nej Gó ry do
przed szko la. To dla cze go nie miał bym
być za? 10 lat te mu wstą pi li śmy do Unii
Eu ro pej skiej. Mi mo obaw opła ci ło się.
My też bę dzie my jak te gwiazd ki we fla -
dze Unii Eu ro pej skiej - 17 ma łych
państw (so łectw) wo kół Zie lo nej Gó ry. Ja
je stem za.

Wło dzi mierz Wol nie wicz

Przy lep jest OK!

- Dwa la ta te mu ku pi łem z
mo ją na rze czo ną, Mag da le ną,
miesz ka nie w Przy le pie. Za
kil ka mie się cy sta nie my na
ślub nym ko bier cu. I po zo sta -
nie my w Przy le pie. Spodo ba ło
się nam tu. Bo Przy lep jest OK.
Za chę cam wszyst kich do wzię -
cia udzia łu w nie dziel nym re -
fe ren dum. To nasz przy wi lej -
sa mi po dej mie my de cy zję o
przy szło ści gmi ny. Do sta li śmy
pra wo wy bo ru.

Pa weł Kwiat kow ski

Drzon ków jest OK!

- Ja się uro dzi łem na wsi i tro chę
dla te go, kie dy szu ka łem na no wo swo -
je go miej sca do ży cia, wy bra łem
Drzon ków. Tu by ła tań sza zie mia. Że -
by ją ku pić, mu sia łem skoń czyć kurs
ogrod ni czy… w Zie lo nej Gó rze. W eko -
no mi ku. Niech po li czę… to by ło po nad
20 lat te mu. Ra no, po dob nie jak więk -
szość mo ich są sia dów, wsia dam do sa -
mo cho du i ja dę do pra cy w mie ście.
Gmi na miejsc pra cy nie two rzy. Szan -
se na roz wój da je mia sto. Je stem za
po łą cze niem. Nie wi dzę mi nu sów. Kto
stra ci? Rad ni z gmi ny. To sła by ar gu -
ment.

Ste fan Bu lan da

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Ża cy świę tu ją
Dru gi ty dzień Ba cha na liów
to m.in. kon cer ty, wy bo ry
Miss Stu den tek i po szu ki -
wa nia zło ta!

Oto pro po zy cje wy bra ne z
bo ga te go pro gra mu. Dru gi
ty dzień Ba cha na liów okre -
ślo ny zo stał mia nem „Stan -
dard”. Roz pocz nie się I Aka -
de mic ki mi Mi strzo stwa mi w
Płu ka niu Zło ta, za pla no wa -
no je w po nie dzia łek, 19 ma -
ja, o 9.00, w oko li cy bu dyn -
ku A -29, kam pus A, o 17.00
na te re nach zie lo nych przy
kam pu sie B - Wiel ki Stu -

denc ki Obiad. We wto rek, o
15.00, przy ul. Sza fra na wy -
star tu je „Zjazd na by le
czym”. W śro dę, o 11.00, na
sta dio nie UZ przy ul. Wy -
spiań skie go wy star tu je bieg
o pu char rek to ra, a o 19.00
Fi nał Miss Stu den tek, au la
UZ przy ul. Pod gór nej. Od
czwart ku kon cer ty! W
czwar tek, o 17.00, na sta dio -
nie UZ przy ul. Wy spiań -
skie go wy stą pią: don Gu ra Le -
sko, Ka mil Bed na rek, Lu -
xtor pe da. W pią tek, o tej sa -
mej po rze i w tym sa mym
miej scu wy stą pią: Cza do -
man, DJ Inox, Boys, We st -
bam. W so bo tę, o 11.00, w
ha li spor to wej UZ przy ul.
Sza fra na za pla no wa no Fe sti -
wal Ca po eiry. (kg)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE 
I DRZO NO WIE
Noc 
w mu zeum
So bot ni wie czór za re zer wuj
na atrak cje przy go to wa ne
przez na sze mu zea.

Pod czas Eu ro pej skiej No -
cy Mu ze ów pla ców ki udo -
stęp nia ją zbio ry bez płat nie,
szy ku ją też nie co dzien ne
atrak cje. Czym w so bo tę, 17
ma ja, ku szą na sze mu zea?
Bi blio te ka wo je wódz ka za -
pra sza w godz. 20.00-23.00
do Mu zeum Ilu stra cji Książ -
ko wej (V pię tro), bę dą m.in.
za ję cia z od bi ja nia gra fik,

warsz ta ty pla stycz ne w
opar ciu o utwór Kra szew -
skie go „Dziad i ba ba”.

Mu zeum Zie mi Lu bu skiej
za pra sza w godz. 17.00-
24.00 na ko lo ro wą, po etyc -
ką, peł ną mu zy ki i tań ca Cy -
gań ską Noc. Wśród atrak cji
m.in. warsz ta ty pla stycz ne,
kon cert ze spo łów San dro
oraz Va nes sa&Sor ba, hap pe -
ning Te atru Ter mi nus A
Quo, wy kła dy o kul tu rze i
hi sto rii Ro mów.

Go ści za pra sza też Lu bu -
skie Mu zeum Woj sko we w
Drzo no wie, od 18.00. Bę dą
m.in. in sce ni za cje ba ta li -
stycz ne, tur niej ry cer ski,
roz ba wią nas ka ba re ty: Jur ki
i K2. Te atr Ognia „Ha ka Poi”
da po kaz gry świa teł i mu zy -
ki. (dsp)

Ten sce na riusz
jest nie uchron ny
- Za kil ka lat War sza wa zli kwi du je po wia ty oraz sła be gmi ny i wo je wódz twa. Za -
pew niam, że nikt nie bę dzie py tał miesz kań ców o zda nie - uwa ża Edward Fed ko.

- Jak na po łą cze nie mia sta
z gmi ną pa trzy by ły czło nek
władz wo je wódz twa?

Edward Fed ko, by ły wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa lu -
bu skie go od po wie dzial ny za
go spo dar kę, miesz ka niec
Ochli: - Po łą cze nie mia sta z
gmi ną za pew ne nie spę dza
snu z po wiek żad ne mu
człon ko wi za rzą du wo je -
wódz twa. Z punk tu wi dze -
nia stra te gicz nych in te re sów
re gio nu, po łą cze nie jest
przede wszyst kim pro ble -
mem lo kal nym, bez więk sze -
go wpły wu na lo sy wo je -
wódz twa.

- Ale zdol ność po zy ski wa -
nia unij nych pie nię dzy po -
win na mieć zna cze nie dla
władz wo je wódz twa.

- To oczy wi ste. W po je -
dyn kę, gmi na i mia sto bę dą
mia ły mniej szą zdol ność po -
zy ski wa nia pie nię dzy z unij -
nych pro gra mów. Tę ba rie rę
za wsze moż na po ko nać po -
przez za trud nie nie do dat ko -
wych pra cow ni ków czy po -
pra wie nie or ga ni za cji pra cy.
Ale ma łym sa mo rzą dom bę -
dzie trud no upo rać się z fi -
nan so wą ba rie rą. Prze cież
gmi ny mu szą do każ de go
pro jek tu do pła cać mi ni mum
15 proc. wła snych pie nię -
dzy. To mo że pa ra doks, ale
aby otrzy mać unij ne pie nią -
dze, naj pierw trze ba mieć
wła sne. Za sa da jest pro sta -
im mniej wło żysz, tym mniej
do sta niesz. Gmi nie wiej -
skiej, bied niej szej od mia sta,
przy pad nie skrom niej szy ka -
wa łek tor tu.

- To mo że mar szał ko wie
po win ni oso bi ście wes przeć
po łą cze nie?

- Je śli py ta pan o po trze bę
po li tycz nej in ter wen cji, to
zde cy do wa nie od ra dzam.
Go dze nie wój ta i pre zy den ta

nie na le ży do sta tu to wych
za dań sa mo rzą du wo je wódz -
twa. Je śli po mię dzy obu pa -
na mi po ja wi ły się ostat nio
ja kieś na pię cia, to chy ba bar -
dziej am bi cjo nal ne niż me -
ry to rycz ne. Ta kie go spo ru
nie da się roz wią zać po li -
tycz ną in ter wen cją. Wójt i
pre zy dent od rzu cą każ de na -
ru sze nie wła snych kom pe -
ten cji.

- A je śli na ten sam pro -
blem po pa trzy my oczy ma
bur mi strza Trzcie la, któ -
rym był pan przez wie le lat,
co zo ba czy my?

- Zo ba czy my ogrom ny
opór ma te rii, zwłasz cza po
stro nie wój ta i czę ści gmin -
nych rad nych. Ja ko by ły bur -
mistrz mo gę po wie dzieć tyl -
ko jed no - wójt Za lew ski po -

wi nien po pa trzeć po wy żej
czub ka swe go no sa. Po wi -
nien pa mię tać, że pol skie
gmi ny do świad czy ły już kil -
ku po waż nych zmian. Tuż
przed na mi ko lej na, bo ostat -
nia re for ma sa mo rzą do wa
za owo co wa ła ka le ki mi by ta -
mi w po sta ci ma ło przy dat -
nych po wia tów oraz bied -
nych gmin wiej skich. Za kil -
ka lat War sza wa zli kwi du je
po wia ty oraz sła be gmi ny i
wo je wódz twa. Za pew niam
pa na, nikt nie bę dzie py tał
miesz kań ców o zda nie. Nikt
nie bę dzie ne go cjo wał wa -
run ków. I nikt nie do sta nie
100 mln zł na gro dy za zgod -
ne po łą cze nie. To nie -
uchron ny sce na riusz. Po wi -
nien o nim pa mię tać każ dy
od po wie dzial ny sa mo rzą do -
wiec.

- Nie za ła two przy cho dzi
nam oskar ża nie wój ta o nie -
od po wie dzial ność?

- Mo je oso bi ste spoj rze nie
na po sta wę wój ta peł ne jest
ludz kie go zro zu mie nia. Trud -
no prze cież ocze ki wać od sze -
fa gmi ny, by z en tu zja zmem
re zy gno wał z wła sne go „kró -
le stwa”. Ab dy ka cja ni gdy nie
jest ani ła twa, ani przy jem na.
Dla te go miej scy ne go cja to rzy
po win ni wy ka zy wać nie tyl -
ko du żą do zę tak tu, ale rów -
nież, co mo że jesz cze waż -
niej sze, po win ni zło żyć wój -
to wi atrak cyj ną pro po zy cję na
je go dal sze za wo do we ży cie.
Nie wi dzę żad ne go po wo du,
by je dy ną oso bą strat ną na
po łą cze niu miał być aku rat
wójt Za lew ski.

- Sko ro po ru szy li śmy oso -
bi stą stru nę, jak na szan se
po łą cze nia pa trzy Edward
Fed ko, miesz ka niec Ochli?

- Z wiel ką na dzie ją. Ochla,
bez po łą cze nia, chy ba nie do -
cze ka ka na li za cji sa ni tar nej.
W gmin nej dłu go let niej pro -
gno zie fi nan so wej nie zna la -
złem na wet za po wie dzi tej in -
we sty cji. Na sza świe tli ca wiej -
ska, wpraw dzie wy re mon to -
wa na we wnątrz, stra szy odra -
pa ny mi ścia na mi i nie za go -
spo da ro wa nym oto cze niem.
Po dob nie smut no jest wo kół
au to bu so wej wia ty, przy osie -
dlu Osto ja. Gmi nie znów za -
bra kło pie nię dzy na po ło że nie
kil ku me trów kost ki pod wia -
tą. O sta nie gmin nych dróg,
szko da ga dać. Ale wie rzę w
ludz ki roz są dek. I je śli miał -
bym snuć pro gno zy na pod -
sta wie opi nii mo ich są sia dów,
to więk szość miesz kań ców
gmi ny opo wie się w re fe ren -
dum za po łą cze niem.

- Dzię ku ję.

Piotr Mak sym czak

- Mo je oso bi ste spoj rze nie na po sta wę wój ta peł ne jest ludz kie -
go zro zu mie nia. Trud no prze cież ocze ki wać od sze fa gmi ny, by
z en tu zja zmem re zy gno wał z wła sne go „kró le stwa” -mó wi
Edward Fed ko. Fot. Krzysz tof Gra bow ski



11www.Lzg24.pl 16 maja 2014 |  łącznik zielonogórski

Drzon ków jest OK!

- Ja je stem zde cy do wa nie za po łą cze niem. W
Drzon ko wie miesz kam od 20 lat. Jest OK, bo
bu dzi we mnie do dat ko we emo cje - to mój Lu -
mel, któ rym przez wie le lat za rzą dza łem, wy -
bu do wał tu taj ośro dek spor to wy, wo kół któ re go
po wsta ły no we osie dla. W prak ty ce mia sto i
Drzon ków to jed na ca łość. Po win ni śmy do pro -
wa dzić do po łą cze nia, że by póź niej się nie oka -
za ło, że zo sta ła nam ma ła Zie lo na Gó ra i ma ła
gmi na. A wte dy nam, miesz kań com, na zdro -
wie to nie wyj dzie.

Adam An toń

Łężyca jest OK!

- Pra cu ję w Zie lo nej Gó rze, miesz kam
w Łę ży cy. Je stem zde cy do wa nie za po łą -
cze niem mia sta z gmi ną, bo zbyt ma ła
licz ba po łą czeń au to bu so wych bar dzo mi
utrud nia ży cie. Pry wat ne i za wo do we. Je -
stem pie ka rzem i pra cę za czy nam naj czę -
ściej do pie ro od godz. 17.00. Koń czę bla -
dym świ tem. Za rów no do jazd, jak i po -
wrót to cią gła ru let ka. Po łą cze nie po win -
no roz wią zać ten waż ny dla mnie pro -
blem.

Woj ciech Der bis

PI SZĄ CZY TEL NI CY>>>

Za ufaj my

Ży cie po tra fi pła tać fi gle.
Nie daw no ob cho dzi li śmy 10.
rocz ni cę przy stą pie nia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, a już te -
raz miesz kań cy gmi ny Zie lo na
Gó ra zde cy du ją czy doj dzie do
po łą cze nia gmi ny z mia stem.

Pa mię tam okres przed re fe -
ren dum o przy stą pie niu Pol ski
do UE. Pa mię tam zwią za ne z
tym emo cje. Ar gu men ty zwo -
len ni ków i prze ciw ni ków.

Szczę śli wie Po la cy wy bra li
roz są dek i prag ma tyzm. Zwo -
len ni cy zmo bi li zo wa li się i po szli
gło so wać (zwy kle bar dziej mo -
bil ni są prze ciw ni cy, bez wzglę -
du na te mat py ta nia). Mi mo
krzy kli wej pro pa gan dy i stra sze -
nia ro da ków przez prze ciw ni -
ków Unii, wzię ło udział w gło so -
wa niu 58,55 proc. upraw nio -
nych. Wy nik gło so wa nia 77,45
proc. za przy stą pie niem, 22,55
proc. prze ciw ko. Gdy by fre -
kwen cja by ła po ni żej 50 proc.,
gdy by wy nik był in ny, nie by ło -
by Par ku Na uko wo -Tech no lo -
gicz ne go, Cen trum Re kre acyj -
no -Spor to we go, zmo der ni zo wa -
ne go ośrod ka w Drzon ko wie,
licz nych dróg i ulic, ście żek ro -
we ro wych, ka na li za cji w gmi nie
i mie ście, sys te mu go spo dar ki
od pa da mi, do płat dla rol ni ków,
licz nych świe tlic wiej skich i
znacz nej ilo ści in nych in we sty cji
uła twia ją cych co dzien ne ży cie.

Po dob nie jak przed po nad
10 la ty, na „tak” są ar gu men ty
zwią za ne z przy szło ścią, na
„nie” za rzu ty kłam stwa i ar ty -
ku ło wa ny brak za ufa nia.

Wie rzę, że po dob nie jak 10
lat wstecz, na stą pi mo bi li za cja
tych, któ rzy wi dzą w po łą cze -
niu wię cej ko rzy ści.

Pro szę wy brać przy szłość,
nie za my kaj my się w swo ich
opłot kach, za ufaj my, twórz my
no wą ja kość, rów naj my do
naj lep szych.

In te gra cja to przy szłość, se -
pa ra tyzm to po raż ka.

Le sław Bat kow ski

W po ło wie
zdjął się sam

Pi szę pod wpły wem im pul -
su. Oto, co zo ba czy łem dziś w
Ochli (za łą czam fo to gra fię).

Już pół to ra pla ka tu prze ciw -
ni ków po łą cze nia gmi ny z mia -
stem in stru uje miesz kań ców
Ochli jak gło so wać w re fe ren -
dum. Je den wi si na pło cie rad -
nej Bo jar, a dru gi na bu dyn ku
sa li wiej skiej w cen trum wsi.
Za nim wy ja śni my, o co cho dzi
z tym „pół to ra” jed no ma łe
„ale.” To, że pa ni rad na Bo jar
wy wie si ła pla kat na swo im
wła snym pło cie, to oczy wi ście
jej spra wa. Ale oba wiam się
wy wie sze nie ta kie go sa me go
pla ka tu na bu dyn ku sa li wiej -
skiej przy pl. Bły sko szo wej to
już nad uży cie. Bu dy nek jest
wła sno ścią gmi ny, utrzy my wa -
nej prze cież z po dat ków tak
zwo len ni ków, jak i prze ciw ni -
ków po łą cze nia. Je śli wła dze
gmi ny po zwo li ły na to prze ciw -
ni kom po łą cze nia, mu szą po -
dob ną zgo dę wy dać zwo len ni -
kom, o ile z ta kim wnio skiem
wy stą pią. A je śli gmi na nie
wy da ła ofi cjal nej zgo dy (mo że
war to spraw dzić!) to zna czy,
że pla kat za wie szo no nie le gal -
nie i na le ży go zdjąć. Po praw -
dzie, pla kat w po ło wie zdjął się
już sam: wiatr ze rwał je den ze
sznur ków i te raz mot to „zwo -
len ni ków utrwa le nia gmi nu w
gmi nie” zwi sa dość ża ło śnie.

Wła ści wie ja ka gmi na, ta ki pla -
kat.

Ka zi mierz Fin 
(z po wo du próśb ze stro -

ny ro dzi ny, bo ją cej się
ostra cy zmu we wsi, zmu -

szo ny je stem pi sać pod
pseu do ni mem)

Spo strze że nia
i uwa gi

Miesz kań cy gmi ny otrzy ma li
ulot kę sy gno wa ną przez „Ze -
spół ds. prze ciw dzia ła nia li kwi -
da cji Gmi ny Zie lo na Gó ra” z
ty tu łem: „Je ste śmy na NIE”.

Ad 1. Utra ta toż sa mo ści we
wsiach przy le głych do aglo me -
ra cji miej skich jest pro ce sem
po wszech nie zna nym. Nie jest
on jed nak efek tem zmia ny
struk tu ry ad mi ni stra cji sa mo -
rzą do wej, lecz skut kiem na pły -
wu no wej lud no ści. Wo kół
więk szych ośrod ków miej skich
lu dzie z miast ku pu ją dział ki,
bu du ją do my, spro wa dza ją
się... Lu dzie ci w zde cy do wa -
nej więk szo ści nie in te gru ją się
z miej sco wy mi, a swo je spra -
wy  (np. pra ca, za ku py, szko -
ła, służ ba zdro wia, kul tu ra itp.)
re ali zu ją w mie ście.

Ad 2. W tym punk cie au to -
rzy ulot ki sa mi za prze cza ją na
stro nie od wrot nej, gdzie imien -
nie wy po mi na ją lu dzi na waż -
nych sta no wi skach w mie ście,
bę dą cych miesz kań ca mi wsi a
de kla ru ją cych po par cie idei
po łą cze nia oby dwu przy le głych
jed no stek sa mo rzą do wych.
Czyż by lu dzie miesz ka ją cy na
wsi by li gor szej ka te go rii?

Ad 3. Wy bor cy wy bie ra ją
rad nych, któ rych da rzą swo im
za ufa niem, rów nież z li sty par -
tyj nej. Je że li nie ma ją ocho ty
być na li stach  „par tyj nych”, to
bez pro ble mu mo gą za ło żyć
swój Ko mi tet Wy bor czy Wy -
bor ców, np. „KWW By łe go
Wój ta”.

Ad 4, 6,7. W przy pad ku po -
łą cze nia mia sta i gmi ny po noć

miesz kań cy by łej gmi ny bę dą
dys kry mi no wa ni. War to jed nak
spoj rzeć na Chy nów i Ję drzy -
chów, któ re by ły wsia mi i zo -
sta ły przy łą czo ne przed la ty do
mia sta. W tam tym cza sie nie
by ło na wet spe cjal nych pre mii
fi nan so wych za po łą cze nie, a
mi mo to na stą pi ło wy rów na nie
w za kre sie in fra struk tu ry
(uzbro je nie te re nu, dro gi). Je -
że li po rów na się Chy nów lub
Ję drzy chów z po dob ny mi
wsia mi: Przy lep, Za wa da, Ra -
cu la, Drzon ków czy Ki sie li ny,
wi dać wy raź nie ol brzy mie róż -
ni ce prze ma wia ją ce na ko -
rzyść przy łą cze nia do mia sta.

Chciał bym zwró cić szcze -
gól ną uwa gę na dro gi na te re -
nie gmi ny. Otóż prze bie ga ją ce
przez wszyst kie wio ski głów ne
dro gi (bę dą ce w do brym sta -
nie) nie są wca le za słu gą gmi -
ny, po nie waż są one dro ga mi
wo je wódz ki mi - za rzą dza ny mi
przez mar szał ka wo je wódz twa.

Je stem prze ko na ny, że mia -
sto do trzy ma zło żo nych obiet -
nic, tym bar dziej, że po zo sta -
wie nie za nie dba nej czę ści mia -
sta, ne ga tyw nie rzu to wa ło by
na pre stiż ca łej Zie lo nej Gó ry.
Je stem rów nież prze ko na ny,
że rad ni po tra fią dojść do po -
ro zu mie nia i dzia łać w in te re sie
wspól nym. Waż nym jest jed -
nak, aby nie by ły pod sy ca ne
sztucz ne po dzia ły na My - Oni.

Uwa żam, że do po łą cze nia i
tak doj dzie. Mu si my jed nak
pa mię tać, że tyl ko za zgod ne
po łą cze nie bę dzie pre mia ca
100 mi lio nów zło tych. Ko rzy -
sta jąc z ze wnętrz ne go wspar -
cia fi nan so we go w ta kiej wy -
so ko ści, moż li wa jest do ce lo -
wa prze bu do wa wraz z utwar -
dze niem wszyst kich naj waż -
niej szych dróg na te re nie gmi -
ny.

Czas po łą cze nia jest istot ny,
po nie waż do fi nan so wa nia in -
we sty cji środ ka mi ze wnętrz ny -
mi za kil ka lat się skoń czą.
Jest to więc nie po wta rzal na
oka zja, aby wyjść z cy wi li za -
cyj ne go za nie dba nia.

Ad 9. Koszt utrzy ma nia po -
łą czo ne go mia sta i gmi ny po -
wi nien być niż szy. Nie bę dzie
kosz tow nych po sad: wój ta, za -
stęp cy, utrzy my wa li by śmy też
w su mie o 15 rad nych mniej.
Mia sto za rzą dza ne bę dzie w
spo sób pro fe sjo nal ny i jed no li -
ty.

Pro po no wał bym po rów nać,
ile do tej po ry każ dy z miesz -
kań ców pła ci na utrzy ma nie
urzę dów od po wied nio gmin -
nych i mia sta. Ile pro por cjo nal -
nie wy no si wy na gro dze nie
wój ta i pre zy den ta w po rów na -
niu do wiel ko ści bu dże tu gmi -
ny i mia sta, ewen tu al nie do
licz by miesz kań ców?

Do dat ko wo na te re nie gmi ny
roz po wszech nia na jest po gło -
ska: „Je że li nas po łą czą, to za -
ka żą na te re nach obec nych
wio sek ho dow li drob ne go in -
wen ta rza a rol ni cy nie otrzy -
ma ją do płat unij nych”. Są dzę,
że do brze by ło by wy ja śniać
miesz kań com, jak ta kwe stia
jest roz wią za na w in nych du -
żych mia stach, np. w War sza -
wie, gdzie miesz ka ją rów nież
rol ni cy i nie są oni dys kry mi -
no wa ni.

Miesz ka niec Przy le pu
(pro szę nie upu blicz niać

mo ich da nych)

O utra cie 
toż sa mo ści

Słu cha jąc ar gu men tów prze -
ciw ni ków po łą cze nia pod no -
szą cych zwłasz cza ar gu ment
utra ty toż sa mo ści, przy szedł
mi do gło wy po mysł na wier -
szyk w tej spra wie (in spi ra cją
są wspa nia łe tek sty Woj cie cha
Mły nar skie go).

Już nie dłu go w gmi nie waż -
ne re fe ren dum

Je go wpływ na przy szłość
bę dzie nie wąt pli wy

Prze ciw ni cy czar no wi dzą
Z ar gu men tów na „Tak” szy -

dzą

W czar nych bar wach tyl ko
kre śląc per spek ty wy.

Że nam szko ły za mkną i
znik ną bo iska

Że re mi zy zli kwi du ją no i ba sta
I, że bu dżet wiej skiej gmi ny
Jest po trzeb ny z tej przy czy ny
Przede wszyst kim by ob ni -

żyć dłu gi mia sta.
Ar gu men tów tych słu cha jąc

zwo len ni cy
Wy ka zu ją jak wąt pli wej są

ja ko ści
Wy ta cza ją więc ar ma tę
Ci na „Nie” wska zu ją za tem
Na utra tę wprost bez cen nej

toż sa mo ści.
Ta toż sa mość chy ba jest na

wa gę zło ta
Tak oce nia ten ar gu ment

gmin na wła dza
Więc po pie ra prze ciw ni ków
I nie zno si zwo len ni ków
A na pik nik zwo len ni ków się

nie zga dza.
Miesz kam w gmi nie lat dwa -

na ście i do tych czas
Nie do strze głem ni gdy ta kiej

od ręb no ści
Cze goś co by  wy róż nia ło
I do bit nie wska zy wa ło
Na ist nie nie tej spe cjal nej

toż sa mo ści.
Po pro si łem więc tych co

miesz ka ją dłu żej
By wska za li mi tej toż sa mo -

ści ce chy
No i mie li z tym pro ble my
Jest bo jest i my to wie my
To je dy ny ich ar gu ment był

nie ste ty.
Wnio sek więc na su nął mi

się oczy wi sty
Po ba da niu toż sa mo ści

kom po nen tów
Mó wią nam o toż sa mo ści
Bę dąc w peł nej świa do mo ści
Że bra ku je ra cjo nal nych ar -

gu men tów.
A po krót kiej chwi li przy szło

mi do gło wy
Że jest coś co ma z tą toż -

sa mo ścią zwią zek:
Zwo len ni kom swym do ga dza
Za tro ska na gmin na wła dza
Prze ciw ni ków gnę bić czu jąc

obo wią zek.
Woj ciech Po ręb ski

Fot. Ka zi mierz Fin
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Łę ży ca jest OK!

- Zie lo na Gó ra jest OK, ale Łę ży -
ca, a kon kret nie - os. Czar ko wo,
tak że jest OK. Do brze nam się tu
miesz ka, tyl ko la tem ma my tu ma -
ny ku rzu, je sie nią bło to po ko la na.
Po pro stu, tu pra wie nie ma utwar -
dzo nych dróg. Tyl ko kle pi sko. Dla -
te go je stem za po łą cze niem mia sta
i gmi ny. Je stem za zmia na mi. Za
lep szy mi dro ga mi, za częst szy mi
po łą cze nia mi au to bu so wy mi. Dla
mo jej có recz ki, Mai.

We ro ni ka Cie lec ka

Drzon ków jest OK!

- Do Drzon ko wa prze pro wa dzi łem
się 13 lat te mu. To pięk na wieś. Bar -
dzo mi się tu taj po do ba. Wciąż je stem
za uro czo ny. Po po łą cze niu to się nie
zmie ni. Na to miast li czę, że zmie ni się
stan dróg i chod ni ków. To jest pro -
blem do roz wią za nia. Prze ma wia ją
do mnie ar gu men ty za po łą cze niem.
Nie ma co ukry wać, co na pę dza roz -
wój mia sta i gmi ny. Nie mo że my stać
w miej scu, bo kto tak ro bi, zo sta je w
ty le. Bę dę gło so wał na TAK!

Zbi gniew Wy psz lak

- Hej! Czyż niew -
ski. Zejdź na zie mię.
Za miast myć pa tel nię,
wo dę roz le wasz po ca łej
oko li cy. Aleś na świ nił.
Gdzieś tam zno wu za wę -
dro wał? - mo ja żo na jest jak
zwy kle czuj na. Wła śnie
wró ci ła od fry zje ra.
Wszyst ko mu si być na
błysk. Trze ba bę dzie wcią -
gać brzuch. Or ga ni zu je my
uro dzi ny ma łe go dziec ka.
Koń czy ono wła śnie 24 la ta
i mu szę na nie pa trzeć pod
gór kę, ale… dziec ko to
dziec ko. Cho ciaż do ro sły
fa cet.

- To na ja kie szczy ty zawę -
dro wa łeś? - żo na po now nie
spro wa dza mnie na zie mię.
Przy po mnia łem so bie, że bę -
dzie tort. O!

- Mę żu!
- Tak, tak… na wzgó rze

Schil le ra… - rzu cam na od -
czep ne go.

- Aaaa, tam przy kasz ta nie.
Cie ka we - mo ja żo na znik nę -
ła w po ko ju.

Skąd wie o kasz ta nie.
Fakt, był bar dzo po pu lar ny,
ale… przed woj ną. Niem cy
bar dzo lu bi li go fo to gra fo -
wać. Wy obrażą so bie Pań -
stwo…

- Czyż niew ski, nie opo -
wia daj jak wy glą da drze wo,
któ re po ka zu jesz na pocz -
tów ce - mo ja żo na po rząd ku
pil nu je na wet w mo ich tek -
stach.

Przed wo jen ne wzgó rze
Schil le ra to dzi siej sza ul.
Stru ga. Kie dyś wiel kie win -
ni ce, dzi siaj głów nie ogród ki
dział ko we. Na szczy cie
wzgó rza stał cha rak te ry -
stycz ny dom wi nia rza z ta ra -
sem wi do ko wym. Roz po -
ście rał się z nie go pięk ny wi -
dok w kie run ku No wej So li.
Do dzi siaj to miej sce za -
chwy ca, cho ciaż te raz pod
no ga mi roz po ście ra się osie -
dle dom ków jed no ro dzin -
nych o na zwach ulic wzię -
tych od Sło wac kie go.

Dziś, nie ste ty, nie ma śla -
du po sta rym do mu wi nia -

rza. Kie dy kil ka lat te mu
spę dzi łem na wzgó rzu
przed po łu dnie, wła ści ciel
dział ki, Edward Jan kow ski,
chwa lił się zbio ra mi - ze brał
35 li trów wi no gron.

- Kie dy 30 lat te mu ku po -
wa łem tę dział kę, nie wie -
dzia łem co to za miej sce. Po
pro stu, spodo bał mi się ten
kasz tan sto ją cy obok na
szczy cie wzgó rza. Na wet nie
prze szka dza ły mi reszt ki ja -
kiejś bu dow li - opo wia dał E.
Jan kow ski.

Zo sta ła uwiecz nio na na
kil ku dzie się ciu pocz tów -
kach. To je den z naj chęt niej
fo to gra fo wa nych kasz ta nów
i dom ków wi nia rza w mie -
ście. Mo że, dla te go, że na le -
żał do Związ ku Prze my słu i
Ogrod nic twa (Ge wer be und
Gar ten bau ve re in).

- Wzgó rze ma 195,5 me -
trów wy so ko ści, po raz
pierw szy zo sta ło wy mie nio -
ne w miej skich do ku men -
tach w 1725 r. - do da je Zbi -
gniew Buj kie wicz z Ar chi -
wum Pań stwo we go.

U stóp wzgó rza funk cjo no -
wa ła let nia re stau ra cja pro -
wa dzo na przez Pau la Nie -
schal ke. Na po bli skim pla cu
szko le nio wym po li cjan ci
tre so wa li psy.

Po woj nie wzgó rze na dal
szczy ci ło się po etyc ką na -
zwą. Na pierw szym wy da -
nym po woj nie pla nie Zie lo -
nej Gó ry, Schil le ra za stą pił
Ka spro wicz. Te raz win nic
już tu taj nie ma. Szko da. Tuż
obok, przy ul. Wod nej, o wi -
niar skiej hi sto rii mia sta
przy po mi na jed na z naj -
dziw niej szych pa mią tek.

Piw ni ca do le ża ko wa nia wi -
na. Zo sta ła wko pa na we
wzgó rze. Coś nie sa mo wi te -
go.

Jak po da je Mi ro sław Ku -
le ba, piw ni ca na le ża ła do

kup ca Jo han na Sey -
de la. To je go na zwi -

sko oraz da tę 1780 wy -
ry to na ka mie niu, któ ry
znaj do wał się nad wej -
ściem. Pi sa no o niej w
„Schle si sche Pro vin -
zialblätter” opu bli ko wa -
nym we Wro cła wiu w 1786
r. Sey del był na prze ło mie
XVIII i XIX wie ku jed nym z
naj więk szych w mie ście
pro du cen tów wi na i octu.
Do nie go na le ża ły win ni ce
wo kół ul. Wod nej. Do żył 96
lat.

To masz Czyż niew ski

Wi dok na wzgó rze z in nej stro ny. Do brze wi docz ny kasz ta no -
wiec. Ze zbio rów To ma sza Czyż niew skie go

SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 74

Spa cer po wzgó rzach
Tam, na tych stro nach z przo du, wciąż tyl ko o re fe ren dum ga da ją. My, na ostat niej, pój dzie my so bie na wi no. Jed ni bę dą za -
le wać smut ki, in ni ra do ści. Jak to przy prze ło mach dzie jów.

Wi dok na wzgó rze Schil le ra Ze zbio rów bi blio te ki Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go


