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- Razem z córką Alicją po-
szłyśmy zagłosować za połą-
czeniem. Bo tak każe rozsądek.
Jeśli coś ma się zmienić na lep-
sze, warto zaryzykować. Połą-
czenie miasta i gminy to duża
szansa - mówiła Emilia Brat-
kowska z Raculi, po wyjściu z
lokalu wyborczego.

Gdyby patrzeć na wyniki referendum w kategoriach
sportowych, to mamy dwóch wielkich wygranych...

W Y N I K I R E F E R E N D U M W G M I N I E

TUSK: BĘDZIECIE WIĘKSI OD POZNANIA
- Jeśli rząd nam pomoże, utworzymy wspólny, zielonogórski samorząd już od stycznia 2015 r. Będziemy panu wdzięczni do
grobowej deski - tymi słowy prezydent Zielonej Góry zwrócił się wprost do premiera Donalda Tuska.

Prezydent Janusz Kubic-
ki od poniedziałku infor-
muje o dwóch scenariu-
szach połączenia. Ten
pierwszy, standardowy, za-
kłada połączenie dopiero
od 1 stycznia 2016 r. Ten
drugi, ekspresowy, już od 1
stycznia 2015 r. Aby do po-
łączenia gminy i miasta
mogło dojść tak szybko, po-

trzebna jest zgoda premiera
i rządu.

Prezydent Kubicki chciał-
by ekspresowego połączenia.
Nie chce tracić ani czasu,
ani pieniędzy. Dlatego sko-
rzystał z czwartkowej wizyty
premiera Donalda Tuska w
Zielonej Górze, w bibliotece
uniwersyteckiej, aby wprost
zwrócić się do szefa rządu z

prośbą o nadzwyczaj przy-
chylne potraktowanie i po-
parcie szybkiego połączenia.

Kubicki nie przemawiał
długo. Był znakomicie przy-
gotowany. Przekazując pre-
mierowi teczkę z dokumen-
tami, zakończył z promien-
nym uśmiechem: - Jeśli nam
pan premier pomoże, jeśli
się nam uda, zielonogórza-

nie będą panu wdzięczni do
grobowej deski.

Reakcja premiera była na-
tychmiastowa. Odebrał do-
kumenty, uścisnął Kubickie-
mu dłoń i zapewnił: - Jeśli
połączenie zdobyło w refe-
rendum akceptację miesz-
kańców i jeśli oba samorzą-
dy poprą połączenie, to pój-
dziemy wam na rękę. Oczy-

wiście, jeśli nie pojawią się
jakieś szczególne okoliczno-
ści, o których nawet nie mu-
simy wiedzieć w tym mo-
mencie. Pamiętajcie, będzie-
cie więksi od Poznania - do-
dał żartobliwie D. Tusk.

W tym momencie rozległa
się burza oklasków. Zebrani
z entuzjazmem przyjęli de-
klarację premiera. Wśród

nich lubuscy politycy i na-
ukowcy: marszałek Elżbieta
Polak, wojewoda Jerzy
Ostrouch, posłanka Bożenna
Bukiewicz, poseł Waldemar
Sługocki, senator Stanisław
Iwan, rektor UZ Tadeusz
Kuczyński, prezydent Nowej
Soli Wadim Tyszkiewicz.

Piotr Maksymczak

Drzonków
Frekwencja: 56,5 proc.
Tak: 692
Nie: 645

Łężyca
Frekwencja: 53,3 proc.
Tak: 517
Nie: 321

Ochla
Frekwencja: 55,9 proc.
Tak: 589
Nie: 582

Przylep 1
Frekwencja: 59,2 proc.
Tak: 326
Nie: 358

Przylep 2
Frekwencja: 50,9 proc.
Tak: 320
Nie: 336

Racula
Frekwencja: 57 proc.
Tak: 599
Nie: 474

Stary Kisielin
Frekwencja: 51,5 proc.
Tak: 836
Nie: 366

Zawada
Frekwencja: 57,1 proc.
Tak: 517
Nie: 746

FREKWENCJA: 55,18 proc. | TAK: 4.396 mieszkańców - 53,3 proc. | NIE: 3.828 mieszkańców - 46,7 proc.

Spotkanie premiera Donalda Tuska z mieszkańcami, dziennikarze mogli oglądać przez trzy minuty. Później ich wyproszono. Prezydent Janusz Kubicki najpierw opowiadał o procesie połączenia
uczestnikom spotkania, później rozmawiał o tym z premierem. Zdjęcia Krzysztof Grabowski
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Niedziela, 22.00,
urząd gminy

Zaczyna się miło. Bez
przeszkód docieramy do po-
koju 105. To w nim pracuje
gminna komisja wyborcza.
Drzwi szeroko otwarte,
owalny stół, filiżanki, ciast-
ka i cukierki. Wśród nich
krówki przystrojone gmin-
nym herbem. Panie częstują
z uśmiechem. Niebo w gę-
bie. Poza jednym nadgorli-
wym strażnikiem, nikt nas
nie zaczepia.

Sympatycznie gwarzymy
z szefową komisji, Mariolą
Szkwarek, o trudach całego
dnia.

Niedziela, 22.30,
urząd gminy

Dzwonią komórki członków
komisji. Gwałtowna zmiana
nastroju. Ktoś z łoskotem za-
trzaskuje drzwi do pokoju
105. Słyszymy szmer podnie-
conych głosów. Na dzienni-
karskiej ławeczce dochodzi-
my do zgodnego wniosku - te-
lefonicznie dostali wyniki re-
ferendum. Nabieram głębokie-
go wdechu i otwieram drzwi
do 105. Koniec Wersalu. - Pa-
nu nie wolno tu wchodzić -
gniewnie strofuje mnie szefo-
wa komisji. Jak uczniak, prze-
praszam i uciekam.

Bez problemu wchodzą
tam gminni strażnicy i
urzędnicy. Ich nikt nie wy-
gania.

Niedziela, 22.45,
urząd gminy

Dudnią kroki. Na pustym
korytarzu robi się tłok. To
członkowie komisji z Raculi.
Przywieźli wór z kartami do
głosowania. Jako pierwsi. Po
chwili w internecie są już
wyniki. Panie znikają w 105.
Panowie rozpływają się ni-
czym duchy we mgle. Pozo-
stajemy z workiem. Sam na

sam. Bez świadków. Foto-
grafujemy worek. - Prowo-
kują nas? - dziennikarska
ławka snuje gorączkowe do-
mysły. - A może schowamy
im worek, np. w toalecie? -
kpimy głośno. W końcu ko-
misja zabiera worek.

Niedziela, 23.00,
urząd gminy

Z letargu budzi nas trucht
wicewójta Ireneusza Bogu-
cewicza. - Co on tak gna, na-
wet się nie przywitał, czyż-
by już poznał końcowy wy-
nik? - ławka spekuluje bez
specjalnego zdziwienia.

Pod 105 robi się gwarno.
Członkowie komisji z Raculi
wędrują to w lewo, to w pra-
wo. Mariola Szkwarek wy-
chodzi ze swojej twierdzy. -
Jak głosowano w Raculi - py-
tamy. - Dobrze - pada krótka
odpowiedź. - Kto wygrał? -
dociskamy. - Jak będziemy
mieli wyniki, wtedy powie-
my - ucina gniewnie.

Na szczęście po koryta-
rzach zawsze krąży jakaś
przyjazna dziennikarzom
dusza. - W Raculi 599 za i
479 przeciw - szepcze „kory-
tarz”.

Niedziela, 23.15

Rafał Nieżurbida, lider
społecznego komitetu blo-
kującego połączenie, dzwoni
do Andrzeja Locha, dzienni-
karza TVP Gorzów. Po wy-
mianie wstępnych uprzej-
mości, Nieżurbida przekazu-
je nieoficjalne wyniki refe-
rendum.

Niedziela, 23.45, Zawada

Samochód gminnej straży
przyjeżdża po worek z głosa-
mi i przewodniczącą komisji
wyborczej w Zawadzie. Od-
mawia ona wywieszenia pi-
semnego komunikatu na
drzwiach lokalu wyborcze-
go. - Wywiesimy wyniki, jak
rozliczymy w gminie - zapo-
wiada. W lokalu gaśnie
światło. Szefowa znika w sa-
mochodzie.

Niedziela, 24.00,
urząd gminy

Na następne worki przy-
szło nam czekać do północy.
I choć niektóre telefony w
105 kończyły się gromkimi
brawami, to surowa mina
Marioli Szkwarek mówiła

nam tylko jedno: - Nie do-
wiecie się niczego. „Kory-
tarz” wie swoje: - W Przyle-
pie przeciwnicy zdobyli 36
głosów przewagi.

Poniedziałek, 0.40,
urząd gminy

Strażnicy przywożą kolej-
ne worki. Komisja milczy.
„Korytarz” wylicza: - W Sta-
rym i Nowym Kisielinie oko-
ło 500 głosów przewagi dla
połączenia. W Łężycy ponad
200 głosów przewagi dla po-
łączenia. Zawada, 200 gło-
sów przewagi dla przeciwni-
ków. Drzonków, 35 głosów
przewagi na tak. W Ochli
tylko 7 głosów przewagi dla
połączenia - padają kolejne
nieoficjalne, bo „korytarzo-
we’ odpowiedzi.

Na internetowym forum
Radia Zachód, ktoś napisał,
że Robert Gromadzki pogra-
tulował miastu wygranego
referendum. Główkujemy:-
Skąd osobisty doradca wójta
zna tajne dane?

Poniedziałek, 1.40,
urząd gminy

Po nieznośnie długim
oczekiwaniu, Mariola
Szkwarek pojawia się w
drzwiach 105. W ręku trzy-
ma końcowy protokół. Prosi-
my o wykonanie fotokopii.
Po chwili wahania, uwzględ-
nia naszą prośbę. Fotografu-
jemy dokumenty. - Ponad 7
proc. przewagi dla zwolenni-
ków połączenia, ok. 55 proc.
frekwencji - półgłosem prze-
liczamy wyniki.

Pracownicy urzędu staran-
nie przyklejają oficjalny ko-
munikat na drzwiach wejścio-
wych. Referendum za nami.
Na stronie internetowej gmi-
ny do dzisiaj nie ma ani słowa
o wynikach. Za to jest infor-
macja np. o zbliżającym się
turnieju latawców.

Piotr Maksymczak

Nocne liczenie głosów
To była trudna noc referendalna. Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż zli-
czyć osiem tysięcy głosów. A jednak trwało to i trwało...

W ZIELONEJ GÓRZE
Na stacji
zmienisz dętkę
Jeden z największych pra-
codawców w mieście pro-
muje trzeźwą jazdę na ro-
werze. Przy tej okazji otwar-
to trzy stacje serwisowe dla
cyklistów.

Ul. Jedności przypominała
w czwartkowe przedpołu-
dnie ulicę w Amsterdamie.
Zebrało się tu sporo rowe-
rzystów! Ponad 200 pracow-
ników Wyborowej SA, ubra-
nych w koszulki z napisem
„Bądź mądry” i „Piłem, nie

jadę” przygotowywało się do
przejazdu Zieloną Strzałą.

Do cyklistów z Wyborowej
SA dołączyli członkowie
Stowarzyszenia Rowerem do
Przodu, na siodełko wsko-
czył też prezydent Janusz
Kubicki. Wszyscy pomknęli
rowerostradą.

Po drodze oficjalnie
otwarto stację serwisową dla
rowerzystów, przy rondzie
Nauczycieli Tajnego Na-
uczania. Można tu m.in. na-
pompować opony, naprawić
drobną usterkę, wyregulo-
wać hamulce, przerzutki,
dokręcić kierownicę.

W mieście są jeszcze dwa
takie punkty - przy CRS oraz
przy rondzie PCK.

(kg)

REFERENDUM W OBIEKTYWIE. LOKAL W STARYM KISIELINIE > > > > >

Malwina Filipiak-Kunefał i Adrian Kunefał ze Starego Kisielina
: - Zagłosowaliśmy przeciw połączeniu. Jak dla nas, miasto za
dużo obiecywało. Skala obietnic była aż nierealna. Stąd nasz
negatywny głos.

Wiesław Koziołowski z Nowego Kisielina: - Przyjechałem za-
głosować na tak. Ludzie są rozsądni, według mnie więcej gło-
sów będzie za połączeniem. Nie mamy nic do stracenia, tylko
do zyskania. (pm)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Noc z niedzieli na poniedziałek, urząd gminy. Przyklejanie na
drzwiach wejściowych oficjalnego komunikatu o wynikach re-
ferendum. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE
Na Winobraniu
wino z Gruzji
Półwytrawne białe Tbilisuri
i czerwone Pirosmani - te
gruzińskie trunki będą ofi-
cjalnymi winami tegorocz-
nych Dni Zielonej Góry.

Wybór najlepszego wina
wymaga specjalnej oprawy.
Organizatorzy Winobrania
zaprosili do Palmiarni wi-
niarzy oraz dziennikarzy. Ki-
perom oddano do przetesto-
wania 12 rodzajów win.

Smakosze przyznawali
punkty każdej testowanej
próbce. Najwięcej uznania
zdobyły wina gruzińskie,
dwa półwytrawne: białe Tbi-
lisuri i czerwone Pirosmani.
I to właśnie one będą wino-
braniowymi trunkami. Rów-
nie wysoko oceniono wino
półsłodkie - Telavuri.

Jak zapowiedział Zdzisław
Strach, prezes Centrum Biz-
nesu, organizującego Wino-
branie: - Sprowadzimy ok.
3,5 tysiąca butelek gruziń-
skiego wina. Każda będzie
kosztowała 25 zł. Butelki,
tradycyjnie, będą miały oka-
zjonalne etykiety.

(ed)
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Mieszkańcy, dla Was, czapki z głów
- Frekwencja na referendum sięgająca 55 proc., to w polskich warunkach rekord świata. Mieszkańcy gminy są wspaniali! Wzię-
li sprawy w swoje ręce. Nam pozostaje jedynie wykonać ich wolę. Po to jesteśmy. Mam na myśli władze miasta i gminy - mó-
wi prezydent Janusz Kubicki.

- Spotkał się pan w
czwartek z premierem Do-
naldem Tuskiem?

- Tak. Rozmawialiśmy
przez chwilę, m.in. o wyni-
kach niedzielnego referen-
dum.

- Premier wiedział o czym
pan mówi?

- Zaskoczył mnie. Oriento-
wał się w sytuacji. To mnie
bardzo cieszy, bo robimy
coś, czego nikt w Polsce nie
dokonał - łączymy dwa sa-
morządy. A na końcu będzie
przecież decyzja premiera.
Liczę na jego zrozumienie i
wsparcie. Przekazałem pre-
mierowi Tuskowi najważ-
niejsze dokumenty dotyczą-
ce połączenia miasta z gmi-
ną.

- Czuje się pan zwycięz-
cą?

- To bardzo złe sformuło-
wanie, bo zakłada, że jeżeli
ktoś zwyciężył, to ktoś inny
został pokonany. A ja bym
nie chciał, żebyśmy rozma-
wiali w wojennych katego-
riach. Nie podoba mi się wy-
kopywanie rowów pomiędzy
ludźmi. Trzeba zabrać się za
ich zasypywanie. Mieszkań-
cy gminy sami zdecydowali,
czego chcą. Jestem im bar-
dzo za to wdzięczny. Dzię-
kuję wszystkim, którzy po-
szli głosować. Zarówno tym,
którzy byli na „tak”, jak i
tym, którzy oddali głos na
„nie”. Po prostu czapki z
głów. Frekwencja sięgająca
55 proc., to w polskich wa-
runkach rekord świata.
Mieszkańcy są wspaniali!
Wzięli sprawy w swoje ręce.
Nam pozostaje jedynie wy-
konać ich wolę. Po to jeste-
śmy. Mam na myśli władze
miasta i gminy.

- Pańskim zdaniem, ma-
my dwa scenariusze dal-
szych działań. Wolniejszy i

szybszy. W tym pierwszym
przypadku, zgodnie ze
wszystkimi procedurami,
dojdzie do połączenia od 1
stycznia 2016 r. W drugim
przypadku, połączenie na-
stąpi…

- 1 stycznia 2015 r. Uwa-
żam, że nie ma na co czekać.
Skoro mieszkańcy zadecydo-
wali o połączeniu, to nie ma
sensu dwa razy w ciągu roku
organizować wyborów. Po-
winniśmy kuć żelazo, póki

jest gorące. W Polsce z niedo-
wierzaniem przyjęto wynik
referendum. Wielu samorzą-
dowców odradzało mi pomysł
referendum. My jednak świa-
domie wybraliśmy drogę od
dołu, od przekonywania
mieszkańców. I dokonaliśmy
czegoś, czego nikt nie doko-
nał. Jesteśmy prekursorami i
dlatego będę przekonywał mi-
nisterstwo i rząd, by nam po-
mogli - przyśpieszając wszyst-
kie procedury. Możemy być
dobrym przykładem, jak takie
połączenie: demokratycznie,
oddolnie i w zgodzie z miesz-
kańcami, zrobić. Liczę, że ten
proces można przyspieszyć.
W innym przypadku będzie-
my mieli półtora roku osobne-
go działania gminy i miasta, w
takim zawieszeniu. Szkoda
czasu, sił i pieniędzy. Trzeba
iść do przodu.

- Pamięta pan jednak, że
było też sporo osób, które
głosowały przeciw połącze-
niu.

- Pamiętam. Szanowni
Państwo, szanuję Wasze
zdanie i zrobię wszystko, że-
by Was przekonać do moich
propozycji. To naprawdę jest
dobra koncepcja. Jeszcze raz
zapewniam - szkoły pozosta-
ną. Będziemy dowozić dzie-
ci do szkół. Zostaną sołec-
twa, trafi do nich 100 mln zł.
Dalej funkcjonować będą
Ochotnicze Straże Pożarne i
organizacje pozarządowe.
Ceny biletów MZK i podatki
będą niższe. Razem lepiej
wykorzystamy wszystkie
szanse, by nasz wspólny
dom, Zielona Góra, wciąż się
rozwijał. Jestem pewien
wspólnego sukcesu. I skoro
naszą kampanię zaczynali-
śmy od hasła: Ułóżmy to
jeszcze lepiej! To układajmy.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski
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Emil Arkita ze Starego Kisielina: - Los mojej małej ojczyzny nie
jest mi obojętny. Dlatego zagłosowałem na nie. Połączenie po-
dzieliło nawet młodych mieszkańców. Podczas meczy, zamiast
grać, kłóciliśmy się o połączenie.

Robert Jamont z Nowego Kisielina: - Jestem zwolennikiem po-
łączenia, dlatego głosowałem na tak. Nie mogłem inaczej, sko-
ro jestem zwolennikiem rozwoju i gminy, i miasta. Taką szan-
sę na rozwój da nam tylko połączenie. (pm)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

- Chciałbym, żeby połączenie nastąpiło 1 stycznia 2015 r. Uwa-
żam, że nie ma na co czekać. Skoro mieszkańcy zadecydowali
o połączeniu, to nie ma sensu dwa razy w ciągu roku organizo-
wać wyborów. Powinniśmy kuć żelazo, póki jest gorące - uwa-
ża Janusz Kubicki. Fot. Tomasz Czyżniewski

PODZIĘKOWANIA...
Szanowni Mieszkańcy gminy Zielona Góra,

w imieniu Gminnego Komitetu na Rzecz
Poparcia Połączenia Miasta i Gminy Zielona
Góra „Jesteśmy na TAK”, składam serdeczne
podziękowania za poparcie koncepcji integracji
obu naszych samorządów. Pozytywny wynik
referendum otwiera drogę do kolejnego etapu
połączenia miasta z gminą w jeden samorząd
terytorialny i stwarza dobrą perspektywę na
przyszłość. Licznym udziałem w referendum
pokazali Państwo, że nie są Wam obce sprawy
Waszej małej ojczyzny i z odpowiedzialnością
podchodzicie do trudnych wyzwań. Warto
wznieść się ponad grupowe i środowiskowe
interesy, aby wspólnie prędzej i łatwiej
podejmować i rozwiązywać strategiczne
problemy. Na pewno czas pokaże, że podjęta w
referendum decyzja była odpowiedzialna i
mądra oraz wzmacniająca znaczenie Zielonej
Góry i sołectw dzisiejszej gminy
Zielona Góra. Jeszcze raz
dziękuję.

Stanisław Iwan
senator RP

...I GRATULACJE
- Serdeczne gratulacje. To wspaniała

informacja dla Zielonej Góry i okolicznych
miejscowości. Rzeszów, przed pierwszymi
powiększeniami w 2006 r., miał 54 km kw.
powierzchni i liczył 159 tys. mieszkańców.
Obecnie mamy 117 km kw. powierzchni a
liczba mieszkańców wzrosła do 184 tys.
Pozyskaliśmy nowe tereny inwestycyjne. To
właśnie na nich rozwija się szybko
budownictwo mieszkaniowe. Powstają sklepy i
zakłady usługowe. Na terenach, należących
jeszcze kilka lat temu do ościennych gmin,
utworzyliśmy Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych lat
znajdzie tu pracę ok. 10 tys. osób. Nam nie
udało się włączyć do Rzeszowa
całej gminy. Nie rezygnujemy
jednak z dalszego poszerzenia
miasta.

Tadeusz Ferenc
prezydent Rzeszowa

- Gratuluję odwagi i skuteczności w
przekonywaniu do połączenia. Zielona Góra jest
dla nas wzorem do naśladowania. Okazuje się,
że można do tego doprowadzić. Liczy się
odwaga, determinacja i ogrom pracy jaką
wykonaliście. Jesteście pierwsi i staniecie się
dobrym przykładem, jak łączyć samorządy.
Jestem przekonany, że musimy to robić, żeby
miasta mogły się rozwijać. To problem
występujący w wielu miejscach w Polsce. Trzeba
go rozwiązać. My też chcemy
połączyć miasto z gminą, ale
druga strona nie chce o tym
rozmawiać, nie mówiąc już o
zorganizowaniu referendum.

Robert Raczyński
prezydent Lubina
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Referendum. Jak głosow
Wianuszek wsi bezpośrednio okalających Zieloną Górę zdecydowanie stoi za połączeniem miasta z
połączeniu były również wsie bardziej oddalone od miasta. Natomiast najwięcej fanów połączenia

A jak
głosowaliśmy?

Oficjalne dane z ośmiu ko-
misji obwodowych publiko-
wane były przez wszystkie
media. My też je przypomina-
my (patrz str. 1). Równie cie-
kawe są wyniki w poszczegól-
nych sołectwach. Znamy je
dzięki badaniom exit poll
prowadzonym przez ankiete-
rów przed wszystkimi lokala-
mi wyborczymi. - Jak głoso-

wała, pytaliśmy co trzecią
lub co czwartą osobę. To

zależało od miejsca głoso-
wania. W sumie, przepy-
taliśmy ponad dwa ty-
siące mieszkańców.
Problemem był wyso-
ki odsetek osób, któ-
re nie chciały odpo-
wiadać ankiete-
rom na pytania.
Około 20 proc. -
tłumaczy dr
Krzysztof Li-
sowski, pra-
cownik nauko-
wy Uniwersy-
tetu Zielono-
górskiego i
w ł a ś c i c i e l
P r a c o w n i
Badań Spo-
łecznych i
Marketingo-
wych. -
K o ń c o w y
wynik jest
zbliżony do
rzeczywi -

stego. Mnie
bardzo cieszy

jeszcze jeden
fakt. Robiliśmy
również po-

przednie badania,
w których przewi-

dzieliśmy frekwencję
ponad 50 proc. oraz to, że
przewagę będą mieli zwo-
lennicy połączenia. Po-
twierdziło się.

Wyniki są
na mapie

Na mapie obok podajemy
tylko wyniki głosowania na
tak lub nie. W wielu przypad-
kach nie stanowi to 100 proc.,
bo część badanych nie chcia-
ła zdradzić, jak głosowała. W
większości przypadków nie
miało to wpływu na wynik,

ale np. w Przylepie z badań
wynikało, że zwolennicy po-
łączenia przeważali, a w rze-
czywistości było inaczej.
Przylep to jedyna z miejsco-
wości bezpośrednio przylega-
jących do Zielonej Góry, w
której zwyciężyli przeciwnicy

połączenia. Bastionem scep-
tyków okazała się Zawada i
małe wsie oddalone od mia-
sta (z wyjątkiem Kiełpina).

Wielcy
wygrani

re
ri
d
P
M
re
o

R E F E R E N D U M W O B I E K T Y W I E . L O K A L W R A C U L I > > > > >

Emilia Bratkowska z Raculi: - Razem z córką Alicją poszłyśmy
zagłosować za połączeniem. Bo tak każe rozsądek. Jeśli coś
ma się zmienić na lepsze, warto zaryzykować. Połączenie mia-
sta i gminy to duża szansa.

Dorota Fołta z Raculi: - Mieszkam tu od 14 lat. I nie mam wąt-
pliwości, że tylko połączenie wyrwie naszą wieś z marazmu.
Przecież gmina przez te lata nie wykazała się niczym szczegól-
nym. Głosowałam na tak.

Tomasz Świderski z Raculi: - Część młodych nie ma wyrobio-
nego zdania. Dlatego zagłosowali na wzór rodziców. Ja na tak.
Innej szansy na zmianę nie widzę. Nie wiem, jaki będzie wynik.
Ale jestem dobrej myśli. (pm)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Gdyby patrzeć na wyniki referendum tylko w kategoriach spor-
towych, to mamy dwóch wielkich wygranych. Pierwszym z nich
jest radny Mariusz Rosik. - Ja jestem za połączeniem. Jeżeli
mieszkańcy Starego Kisielina będą innego zdania, to podam się
do dymisji, bo jak mogę ich reprezentować? - mówił kilka dni
przed referendum. Nie musi, bo ponad 70 proc. mieszkańców tej
wsi opowiedziało się za połączeniem. Fot. Krzysztof Grabowski

LEGENDA:

ZA POŁĄCZENIEM

PRZECIW POŁĄCZENIU

* WYJĄTEK: PRZYLEP,
W BADANIU ANKIETOWYM ZA,
W RZECZYWISTOŚCI
PRZECIW

ZA: 45,5 proc.

PRZECIW: 50,9 proc.

ŁĘŻYCA

ZA: 45,2 proc.

PRZECIW: 37,6 proc.

PRZYLEP

ZA: 81 proc.

PRZECIW: 18,1 proc.

ŁĘŻYCA-CZARKOWO

ZA: 25 proc.

PRZECIW: 75 pr

KRĘPA

ZA: 57,

PRZECIW:

DRZON
ZA: 58,8 proc.

PRZECIW: 41,2 proc.

KIEŁPIN
ZA: 57,5 proc.

PRZECIW: 42,5 proc.

OCHLA

ZA: 18,8 proc.

PRZECIW: 81,3 proc.

JELENIÓW

ZA: 34,6 proc.

PRZECIW: 65,4 proc.

JAROGNIEWICE

ZA: 30,8 proc.

PRZECIW: 53,8 proc.

BARCIKOWICE DUŻE

ZA: 12,5 proc.

PRZECIW: 62,5 pro

BARCIKOWICE MAŁ

* Na podstawie badań ankietowych
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waliśmy w sołectwach?
z gminą. Wyjątkiem jest Przylep, gdzie przeciwnicy połączenia zyskali niewielką przewagę. Przeciw
mieszka w Nowym Kisielinie.

Gdyby patrzeć na wyniki
eferendum tylko w katego-
iach sportowych, to mamy

dwóch wielkich wygranych.
Pierwszym z nich jest radny
Mariusz Rosik, radny ze Sta-
ego Kisielina, który jasno się

określił za połączeniem, zo-

stając założycielem komitetu
„Jesteśmy na TAK”. Kilka dni
później radni odwołali go ze
stanowiska wiceprzewodni-
czącego rady. Chcieli go uka-
rać a zrobili mu „prezent”.
Stał się symbolem sekowania
ludzi o innych poglądach.

- Ja jestem za połączeniem.
Jeżeli mieszkańcy Starego Ki-
sielina będą innego zdania, to
podam się do dymisji, bo jak
mogę ich reprezentować? -
mówił kilka dni przed refe-
rendum. Nie musi, bo ponad
70 proc. mieszkańców tej wsi
opowiedziało się za połącze-
niem.

Drugim wielkim wygranym
jest Rafał Nieżurbida, szef Ze-
społu ds. przeciwdziałania li-
kwidacji gminy. Co prawda,
jego ostra retoryka nie zyska-
ła akceptacji większości
mieszkańców, ale on sam wy-
rósł na znaczącą postać w
gminie. Nie mając żadnego
mandatu społecznego, wyni-
kającego z wyborów, sam się
wykreował na lidera. I tak jest
postrzegany, zwłaszcza przez
media. To gigantyczny kapi-
tał.

Wygrani

Do wygranych na pewno
można zaliczyć senatora Sta-
nisława Iwana i Janusza Ja-
sińskiego, szefów Komitetu
„Jesteśmy na TAK”, bo udo-
wodnili, że w gminie jest wie-
le osób na tak. W tej grupie
jest również Jarosław Berent,
radny z Ochli, który jako
pierwszy jasno określił się za
połączeniem. Dziś apeluje: -
Zmarnowaliśmy już wiele
czasu. Trzeba zacząć rozma-
wiać z prezydentem.

Do grupy wygranych moż-
na również zaliczyć Piotra
Bandosza, radnego z Przylepu
i Sylwię Brońską, radną z Za-
wady, którzy aktywnie agito-
wali przeciw połączeniu.
Zwłaszcza ta druga dobrze
odczytała nastroje swojej wsi.

Wielcy
przegrani

Po mieście krąży plotka, że
magistrat zapłacił Robertowi
Gromadzkiemu (doradcy

wójta) więcej niż gmina. Tyl-
ko po to, by dalej kontynu-
ował kampanię atakującą po-
łączenie. Zmobilizowała ona
wielu ludzi.

- Jak tak dalej pójdzie, to
trzeba będzie wydać jakieś
oświadczenie, dementując te
plotki - coraz częściej słychać
w magistracie.

Do wielkich przegranych
zaliczyć też można przewod-
niczącego rady Jacka Rusiń-
skiego. Nie brał udziału w
agresywnej kampanii, ale
był przeciwny połączeniu.
Przewodniczący zalet w po-
łączeniu nie dostrzegał, ale
jego wyborcy uwierzyli w
miasto. Za połączeniem za-
głosowało 85 proc. an-
kietowanych. Nowy
Kisielin okazał się naj-
bardziej propołącze-
niową wsią.

Wygrał
i przegrał

Osobną kategorią jest
wójt Mariusz Zalew-
ski. To on na samym
początku postawił
twardy warunek:
najważniejsza jest
oferta dla miesz-
kańców, decyzja
powinna zapaść w
referendum. I do re-
ferendum doprowa-
dził. Mieszkańcy zadecy-
dowali. Przez półtora ro-
ku M. Zalewski grał rolę
wójta wszystkich miesz-
kańców. Pod koniec posta-
nowił się jasno określić na
„nie”. I znalazł się w mniej-
szości. Teraz ma dylemat
do rozwiązania: być znów
wójtem wszystkich
mieszkańców i dopełnić
woli obywateli czy oko-
pać się w „mniejszo-
ści”? To drugie rozwią-
zanie wydaje się naj-
mniej racjonalne.

Tomasz Czyżniewski

R E F E R E N D U M W O B I E K T Y W I E . L O K A L W R A C U L I I D R Z O N K O W I E I > > > > >

Anna Nowakowska z Raculi: - Jeszcze jestem tu zameldowana,
ale lada dzień stanę się wrocławianką. To ostatni moment, by
uczestniczyć w referendum. Jak głosowałam? Niech to będzie
moją słodką tajemnicą.

Kazimierz Sobów z Suchej: - Osobisty pogląd mój i mojej żony
Jolanty na połączenie mieści się w jednym słowie: tak. Zale-
głości w gminie są tak wielkie, że tylko połączenie daje cień
szansy na pozytywną zmianę.

Czesław Kałużny z Ługowa: - Zmobilizowaliśmy całą rodzi-
nę, by wzięła udział w referendum. Wszyscy są za połącze-
niem. Od dawna mówimy tak, dla dobrej przyszłości naszych
dzieci. (pm)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Drugim wielkim wygranym jest Rafał Nieżurbida, szef Zespołu ds.
przeciwdziałania likwidacji gminy. Co prawda, jego ostra retoryka nie
zyskała akceptacji większości mieszkańców, ale on sam wyrósł na
znaczącą postać w gminie. Nie mając żadnego mandatu społecznego,
wynikającego z wyborów, sam się wykreował na lidera. I tak jest po-
strzegany, zwłaszcza przez media. To gigantyczny kapitał.Fot. Krzysz-
tof Grabowski

.

roc.
ZA: 43,1 proc.

PRZECIW: 56,9 proc.

ZAWADA

ZA: 33,3 proc.

PRZECIW: 66,7 proc.

JANY

ZA: 31,1 proc.

PRZECIW: 68,9 proc.

STOŻNE

ZA: 73,9 proc.

PRZECIW: 22,9 proc.

STARY KISIELIN

ZA: 81,7 proc.

PRZECIW: 15,5 proc.

NOWY KISIELIN

ZA: 47,1 proc.

PRZECIW: 40 proc.

RACULA

ZA: 40 proc.

PRZECIW: 60 proc.

ŁUGOWO

ZA: 32,1 proc.

PRZECIW: 50 proc.

SUCHA

2 proc.

27,2 proc.

NKÓW

ZA: 37,7 proc.

PRZECIW: 45,9 proc.

ZATONIE

oc.

ŁE
ZA: 11,1 proc.

PRZECIW: 66,7 proc.

MARZĘCIN



6 łącznik zielonogórski | 23 maja 2014 www.Lzg24.pl

Z J A Z D N A B Y L E C Z Y M . B A C H A N A L I A W O B I E K T Y W I E > > > > >

- Nasza kochana „Lama”, to konstrukcja oparta na trzykoło-
wym rowerku dla dzieci i kartonach. Tylko cudem wytrzymała
przejazd po trasie - mówiła Joanna Szostak z piątego roku pe-
dagogiki.

„Kanapa sołtysa” zajęła pierwsze miejsce w zjeździe. - Zacho-
waliśmy klimat zgodny z motywem przewodnim tegorocznych
Bachanaliów. Jest i kiełbasa na grillu - żartował Krzysztof
Kwiatkowski.

- Miała być kamera, ale w czasie prac pojazd zaczął bardziej
przypominać dziką świnię w kropki. To jedziemy! Niech nam po-
może grawitacja! - mówił jeden z konstruktorów machiny. (kg)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Fuma po raz szósty
W ten weekend czekają nas

emocje Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Fuma. Wystąpi 28
osób, wybranych spośród
100, które zgłosiły się do kon-
kursu. Młodzi artyści zaprezen-
tują się przy akompaniamencie
orkiestry festiwalowej, a oce-
niać ich będą m.in. Katarzyna
Groniec, Jarosław Wasik,
Aleksander Maliszewski. Kon-
certy odbędą się w sobotę -
dziecięcy o 12.00 (o tytuł lau-
reata Fumki), młodzieżowy o
18.00 (o Grand Prix i tytuł lau-
reata Fumy). Wstęp wolny.

W niedzielę, podczas kon-
certu galowego w auli UZ,
usłyszymy laureatów. Gwiazdą
będzie zespół Poluzjanci, za-
grają o 18.00 (bilety - abi-
let.pl). (dsp)

W DRZONKOWIE

Kaliszuk z Pucharem Szeryfa
W weekend, rozegrano Pol-

sko-Niemieckie Zawody w
Skokach przez Przeszkody. W
sobotę, po raz pierwszy, odbył
się konkurs o Puchar Szeryfa
Majewskiego. Wygrał go Piotr
Kaliszuk, zawodnik Zielonogór-
skiego Klubu Jeździeckiego
Przylep-Lotnisko. Niedzielny
konkurs Grand Prix Zielonej
Góry wygrał Grzegorz Psiuk z
Gdańska, P. Kaliszuk zajął 6.
miejsce. Zawodnicy z naszych
klubów wygrali też konkursy:
Daria Kobiernik z ZKJ Przylep
(6-latków i klasy C), Maja Rut
z ZKS Drzonków (w klasie L1),
Marcin Pakulski z ZKS Drzon-
ków (w klasie L). Miejsca na
podium zajęli też Julia Prze-
ździeg z ZKJ Przylep i Jan
Ryczkowski z ZKS Drzonków.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wszyscy biegamy!
Miejski Ośrodek Sportu i Re-

kreacji w Zielonej Górze zapra-
sza w tę sobotę, 24 maja, na
bieg w ramach ogólnopolskiej
akcji Polska Biega 2014. O
godz. 10.30, wystartują wspól-
nie i kobiety, i mężczyźni -
spod hali lekkoatletycznej obok
Hotelu Leśny. Trasa czerwona
będzie miała ok. 5 km. Będą
puchary dla pierwszych trzech
kobiet i pierwszych trzech
mężczyzn oraz dodatkowe wy-
różnienia dla najstarszego i naj-
młodszego uczestnika biegu.
Każdy zawodnik otrzyma pa-
miątkowy dyplom za uczest-
nictwo. Organizator zapewnia
wodę oraz drobny poczęstunek
- grochówkę dla każdego
uczestnika biegu.

Zapisy na miejscu od godz.
9.30. (dsp)

W ZAWADZIE

Dwa dni zabawy!
W przyszły piątek i sobotę

(30-31 maja), na boisku przy
szkole podstawowej odbędzie
się Szkolno-Rodzinny Festyn.
W piątek impreza w godz.
17.00-20.30. w sobotę w
godz. 14.00-18.30. W progra-
mie m.in. rejs po Odrze, wy-
stępy dzieci, spektakl „Królowa
Śniegu”, zabawy i konkursy.
Będzie pokaz ratownictwa i
tresura psów policyjnych. Pił-
karze zagrają o puchar sołtysa
Zawady, a rodziny pogrillują o
puchar sołtysa Krępy. Dla ła-
suchów - ciasta upieczone
przez rodziców i smakołyki
przygotowane przez miejsco-
we Koło Gospodyń Wiejskich.

Na festyn zaprasza Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju
Zawady i Krępy oraz szkoła
podstawowa w Zawadzie. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Paradują przedszkolaki
W przyszły piątek, 30 maja,

deptak zamieni się w kolorową
promenadę. Tuż po godz.
11.00 al. Niepodległości, ze
wszystkich stron podążać bę-
dą korowody zielonogórskich
przedszkolaków.

- Motywem przewodnim pa-
rady, a jednocześnie zada-
niem, z jakim w tym roku będą
musiały się zmierzyć dzieci,
będzie „Zeszyt szóstoklasisty”.
Każda placówka będzie para-
dować z odpowiednimi tema-
tecznymi gadżetami - tłumaczą
organizatorzy z Zielonogórskie-
go Ośrodka Kultury. Przed-
szkolaki skierują swoje kroki w
stronę ratusza, gdzie na scenie
będą już czekać animatorzy i
władze miasta. W programie
występy małych artystów, gry
i zabawy ruchowe. (dsp)

W ZATONIU

Fruuu! Jak najwyżej!
Co poleci? A latawce! Niebo

nad Zatoniem z pewnością za-
roi się od barwnych konstruk-
cji! W przyszłą sobotę (31 ma-
ja), o 11.00, na placu oddziału
przedszkolnego, odbędzie się
Wiosenny Turniej Latawców.
Organizator - Stowarzyszenie
Nasze Zatonie, zaprasza na im-
prezę już po raz czwarty. Tur-
niej odbędzie się w dwóch ka-
tegoriach: indywidualnej i gru-
powej (szkoły podstawowe).
Jury oceni konstrukcję lataw-
ców, ich zdobienia i staran-
ność wykonania. Jurorzy będą
też obserwować, jak latawiec
radzi sobie w powietrzu.

Zwycięzcy otrzymają nagro-
dy rzeczowe i puchary, dla 25
najlepszych uczestników przy-
gotowano pamiątkowe dyplo-
my i medale. (dsp)

Rondo PCK do pomalowania
- Nowe pasy na jezdni ułatwią życie kie-
rowcom. Rondo PCK stanie się bezpiecz-
niejszym, częściowo turbinowym ron-
dem - informuje Paweł Urbański z urzę-
du miasta.

Do końca miesiąca prze-
jeżdżający przez rondo PCK
poczują się pewniej. W przy-
szłym tygodniu rozpocznie
się tam malowanie oznako-
wania poziomego. Farba,
która pokryje asfalt będzie
odmiany gruboziarnistej i
trudnozmywalnej. Wyzna-
czy też nowy układ pasów
ruchu.

- Kierowcy pojadą jak po
sznurku. Nowe malowanie
spowoduje ograniczenie ilo-
ści punktów kolizyjnych -
mówi Paweł Urbański, dy-
rektor Departamentu Inwe-
stycji Miejskich i Zarządza-
nia Drogami.

Trzeba jednak pamiętać,
by jeszcze przed wjazdem na
rondo wybrać odpowiedni
pas ruchu. Później, gdy już
na krzyżówkę wjedziemy, w
żadnym miejscu linie nie bę-
dą się przecinać.

- Od oddania przebudowa-
nego ronda, czyli od 19
grudnia do 18 maja, zgłoszo-
no zaledwie 22 kolizje dro-
gowe. A wcześniej, nie było
praktycznie dnia, byśmy nie
odnotowywali tego typu
zdarzeń - podsumowała pod-
insp. Małgorzata Barska z
Komendy Miejskiej Policji.

(kg)

22
tyle kolizji zgłoszono

do tej pory na
„nowym” rondzie
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W niedzielę eurowybory. Gdzie głosujemy?
W niedzielę, 25 maja, wy-
bierzemy naszych przedsta-
wicieli do Parlamentu Euro-
pejskiego. Gdzie można za-
głosować? Warto sprawdzić
w naszej ściągawce. To
ważne, bo w mieście po-
zmieniały się obwody głoso-
wania. Niektórzy będą wy-
bierać w zupełnie innych
miejscach niż zwykle!

Przypomnijmy, lokale wy-
borcze będą czynne od 7.00
do 21.00. Głosujemy, stawia-
jąc znak X w kratce przy na-
zwisku jednego kandydata. W
mieście głosowanie odbędzie
się w 66 lokalach wyborczych.
Podajemy adres lokalu wybor-
czego i ulice, które są do da-
nego obwodu przypisane.

ww OB WÓD NR 1 - przed szko le
nr 22, ul. Po rzecz ko wa 34, uli -
ce: Dział ko wa, Fo lu szo wa,
Krę ta od nr 6, Ma ła, Ol cho wa,
Po rzecz ko wa, Ró ża na, Wrzo -
so wa, Za ci sze.
ww OB WÓD NR 2 - ha la spor to -
wa uni wer sy te tu, ul. Pro sta
39, uli ce: Agre sto wa, Ba na no -
wa, Fi go wa.
ww OB WÓD NR 3 - ha la spor to -
wa uni wer sy te tu, ul. Pro sta
39, uli ce: Ana na so wa, Ci so wa,
Cy pry so wa, Cy try no wa, Dwor -
ko wa, Gra bo wa, Je sio no wa,
Ko ko so wa, Le śna, Ma gnac ka,
Mig da ło wa, Mo drze wio wa,
Pro sta, Szla chec ka, Świer ko -
wa, Za ścian ko wa.
ww OB WÓD NR 4 - szko ła pod -
sta wo wa nr 18, ul. Fran cu ska
10, uli ce: Bu dzi szyń ska od nr
10, Kral je vska.
ww OB WÓD NR 5 - szko ła pod -
sta wo wa nr 18, ul. Fran cu ska
10, uli ce: Gie rym skich, Bu dzi -
szyń ska do nr 9, Cheł moń skie -
go, Kos sa ka, Mal czew skie go,
Mi cha łow skie go, Wy czół kow -
skie go.
ww OB WÓD NR 6 - Ze spół
Szkół Eko lo gicz nych, ul. Fran -
cu ska 25a, uli ce: Fran cu ska.
ww OB WÓD NR 7 - Ze spół Szkół
Eko lo gicz nych, ul. Fran cu ska
25a, uli ce: Buł gar ska, Ce ra micz -
na, Du ni kow skie go, Fa jan so wa,
Hisz pań ska, Hof f ma na, Ka mion -
ko wa, Ke ram zy to wa, Klin kie ro -
wa, Por ce la no wa, Sło wac ka.
ww OB WÓD NR 8 - przed szko le
nr 37, ul. Wę gier ska 9, uli ce:
Wę gier ska.
ww OB WÓD NR 9 - Gim na zjum
nr 1, ul. Wy szyń skie go 101,
uli ce: Woj ska Pol skie go za wy -
jąt kiem nu me rów od 1 do 9,
Krę ta do nr 5, Wiej ska.
ww OB WÓD NR 10 - Gim na -
zjum nr 1, ul. Wy szyń skie go
101, uli ce: Wy szyń skie go od
nr 29 do 165.
ww OB WÓD NR 11 - przed szko -
le nr 21, ul. Ry dza -Śmi głe go
5, uli ce: II Ar mii, Ry dza -Śmi -
głe go.
ww OB WÓD NR 12 - ZSM, ad -
mi ni stra cja os. Łu życ kie, ul.
Kro śnień ska 17c, uli ce: Dą -
brów ki, Kro śnień ska, Mio do -
wa, Św. Trój cy.
ww OB WÓD NR 13 - Ze spół
Szkół Eko no micz nych, ul. Dłu -
ga 5, uli ce: 1 Ma ja, Dłu ga, Ko -
nop nic kiej, Mo niusz ki od nr
12, Owo co wa, We so ła.

ww OB WÓD NR 14 - przed szko -
le nr 20, ul. Stu dzian ki 8, uli ce:
Ar mii Kra jo wej, Mor wo wa,
Oku lic kie go, Stu dzian ki, Sza -
rych Sze re gów.
ww OB WÓD NR 15 - przed szko -
le nr 10, ul. Mon te Cas si no
21a, uli ce: Łu życ ka do nr 26,
Mon te Cas si no, Su char skie go.
ww OB WÓD nr 16 - szko ła pod -
sta wo wa nr 1, ul. Wy szyń skie -
go 17, uli ce: Wy szyń skie go od
nr 1 do 25.
ww OB WÓD NR 17 - szko ła
pod sta wo wa nr 1, ul. Wy szyń -
skie go 17, uli ce: Po wstań ców
War sza wy, Wi śnio wa.
ww OB WÓD NR 18 - Ze spół
Szkół Spe cjal nych nr 1, ul.
Pia stow ska 9, uli ce: Pia stow -
ska, Pta sia do nr 32, Wy po -
czy nek.
ww OB WÓD NR 19 - Ze spół
Szkół Spe cjal nych nr 1, ul.
Pia stow ska 9, uli ce: Fa brycz -
na, Ja sna, Ogro do wa.
ww OB WÓD NR 20 - Gim na -
zjum nr 7, ul. Za chod nia 63,
uli ce: Go dlew skie go, Łu życ ka
od nr 28, Pio nie rów Zie lo nej
Gó ry, Unii Eu ro pej skiej, Za -
chod nia.
ww OB WÓD NR 21 - Gim na -
zjum nr 2, ul. Świę tych Cy ry la
i Me to de go 9, uli ce: Świę tych
Cy ry la i Me to de go, Krzy woń,
Wi teb ska, Za wadz kie go „Zoś -
ki” od nr 57.
ww OB WÓD NR 22 - Gim na -
zjum nr 2, ul. Świę tych Cy ry la
i Me to de go 9, uli ce: Fe sti wa lo -
wa, Pta sia od nr 33.
ww OB WÓD NR 23 - przed szko -
le nr 8, ul. Wi teb ska 1, uli ce:
Za wadz kie go „Zoś ki” do nr 56.
ww OB WÓD NR 24 - I LO, ul.
Ki liń skie go 7, uli ce: Ja skół cza
nu me ry nie pa rzy ste do nr 15 D
i pa rzy ste do nr 34, Ki liń skie -
go, Kra sic kie go, Ks. Mi chal -
skie go, Nie me na.
ww OB WÓD NR 25 - Ze spół Re -
ha bi li ta cji Dzie ci i Mło dzie ży
Nie peł no spraw nej „Pro myk”,
ul. Gło wac kie go 8a, uli ce: Bo -
cia nia, Bo ta nicz na do nr 22,
Brzo zo wa, Czy ży ko wa, Gło -
wac kie go, Ja skół cza nu me ry
nie pa rzy ste od nr 17 i pa rzy ste
od nr 36, Je ży ko wa, Ko ściusz -
ki, Ko żu chow ska nu me ry nie -
pa rzy ste do 29 i pa rzy ste do
10, Ku kuł cza, Ła bę dzia, Or la,
Pa wia, Piw na, Po nia tow skie -
go, So ko la, So wia, Żu ra wia.
ww OB WÓD NR 26 - Ze spół
Szkół Bu dow la nych, ul. Bo ta -
nicz na 50, uli ce: Bo ta nicz na
od nr 23, Ko sy nie rów, Ma cie -
jo wic ka, Ma da liń skie go, Na -
sza, Po ła niec ka, Ra cła wic ka,
Szcze ko ciń ska do nr 14, Ta -
trzań ska, Wasz czy ka
ww OB WÓD NR 27 - przed szko -
le nr 13, ul. Jęcz mien na 1, uli -
ce: Bro war na, Eko lo gicz na, Ja -
go do wa, Ja łow co wa, Ja rzę bi -
no wa, Jęcz mien na, Ko nop na,
Ko żu chow ska, nie pa rzy ste od
31, pa rzy ste od 12, Krzy wa,
Ol brych ta, Osie dle Ro bot ni cze,
Osie dle Wy go da, Par ko wa,
Pla ter, Po dwój na, Przy rod ni -
cza, Pszen na, Rol ni cza, Rze -
mieśl ni cza, Rze pa ko wa,
Szcze ko ciń ska od nr 15, Win -
na, Za wi szy Czar ne go, Żyt nia.
ww OB WÓD NR 28 - szko ła
pod sta wo wa nr 8, ul. Ką pie lo -
wa 7, uli ce: Arc tow skie go,

Bocz na, Bol ka i Lol ka, Ca li -
necz ki, Cze ka now skie go, Czer -
skie go, Do mey ki, Do żyn ko wa,
Fun ka, Grosz kow skie go, He -
we liu sza, In fel da, Ja sia i Mał -
go si, Ję drzy chow ska, Ko cha,
Kol ber ga, Kop ciusz ka, Kra sno -
lud ków, Kró lew ny Śnież ki, Ku -
bu sia Pu chat ka, Łu ka sie wi cza,
Mi sia Uszat ka, Na ru to wi cza,
No bla, Ol szew skie go, Pi no kia,
Pio tru sia Pa na, Sier piń skie go,
Strze lec kie go, Śnia dec kie go,
Wa rzyw na, Wierz bo wa, Wró -
blew skie go, Zbo żo wa, Zło tej
Ryb ki.
ww OB WÓD NR 29 - szko ła
pod sta wo wa nr 8, ul. Ką pie lo -
wa 7, uli ce: Aga to wa, Ame ty -
sto wa, Brat ko wa, Bry lan to wa,
Bu dow la na, Bursz ty no wa,
Cha bro wa, Dia men to wa, Kasz -
ta no wa, Ką pie lo wa, Kieł piń ska,
Ko ra lo wa, Li lio wa, Ma ko wa,
Mo kra, Na giet ko wa, No wo ję -
drzy chow ska, Per ło wa, Ru bi -
no wa, Sło wi cza, Sto lar ska,
Sza fi ro wa, Szma rag do wa, Tur -
ku so wa, Uro cza, Wro nia.
ww OB WÓD NR 30 - szko ła
pod sta wo wa nr 8, ul. Ką pie lo -
wa 7, uli ce: Aza lio wa, Da lio wa,
Fioł ko wa, Goź dzi ko wa, Iry so -
wa, Ja śmi no wa, Ka czeń co wa,
Ka li no wa, Kon wa lio wa, Kro ku -
so wa, La wen do wa, Lesz czy -
no wa, Mie czy ko wa, Re ze do -
wa, Ru mian ko wa, Sa san ko wa,
Sło necz ni ko wa, Sto krot ko wa,
Stor czy ko wa, Tu li pa no wa, Za -
wil co wa.
ww OB WÓD NR 31 - Szko ła
My śle nia Twór cze go, ul. So -
wiń skie go 27, uli ce: Ja siń -
skie go, Kra szew skie go, Prze -
my sło wa, Sien kie wi cza, Si -
kor skie go od nr 11, So wiń -
skie go od nr 17, Śred nia,
Twar dow skie go, Tyl na, Zie lo -
na.
ww OB WÓD NR 32 - III LO, ul.
Strze lec ka 9, uli ce: Ali ny, Bal -
la dy ny, Be niow skie go, Cho -
chli ka, Cy nar skie go, Dan tysz -
ka, Der wi da, Fan ta ze go, Fi lo -
na, Geo de tów, Go pla ny, Grab -
ca, Grun waldz ka, Gry fa, Grze -
go rza, Haw ry ło wi cza, Horsz -
tyń skie go, Kar ło wi cza, Kir ko -
ra, Kor dia na, Krze mie niec ka,
Lau ry, Le cha, Le chi tów, Li lii
We ne dy, Ma ze py, No wa, Or -
ka na, Pi lec kie go, Sa lo mei,
Skier ki, Strze lec ka, Wa cła wa,
Wod na.
ww OB WÓD NR 33 - szko ła
pod sta wo wa nr 17, ul. Staf fa
10, uli ce: Sło wac kie go, Par ty -
zan tów, Rey mon ta, Skraj na,
Stro ma, Stru ga, Tu wi ma, Wą -
ska, Wro cław ska.
w OB WÓD NR 34 - szko ła
pod sta wo wa nr 17, ul. Staf fa
10, uli ce: Mo re lo wa, Staf fa.
ww OB WÓD NR 35 - Gim na -
zjum nr 3, ul. Św. Kin gi 1, uli -
ce: Bra ni bor ska, Gli nian ki, Św.
Kin gi, Lwow ska, Ło kiet ka, Nad
Łą ka mi, Pia sko wa, Pięk na,
Sie mi radz kie go, Sorb ska,
Tkac ka.
ww OB WÓD NR 36 - Gim na -
zjum nr 3, ul. Św. Kin gi 1, uli -
ce: Ce gla na, Krót ka, pl. La za -
ro wi cza, Pod gór na do nr 44,
Zy ty, Za ru gie wi cza.
ww OB WÓD NR 37 - szko ła
pod sta wo wa nr 7, ul. Zie lo no -
gór ska 5, uli ce: Chmiel na,
Gór na, Gro no wa, Kom ba tan -

tów, Let nia, Lu bu ska, Osie dlo -
wa, Prze czni ca, Zie lo no gór ska.
ww OB WÓD NR 38 - Spo łecz na
Szko ła Pod sta wo wa, ul. Wła -
dy sła wa IV 1, uli ce: Ar mii Lu -
do wej, Nie ca ła, Wi leń ska, Wła -
dy sła wa IV.
ww OB WÓD NR 39 - Dom
Dzien ne go Po by tu „Ne sto ria”,
Osie dle Po mor skie 28, uli ce:
De re szo wa, Jeź dziec ka, Ka ro -
wa, Ku cy ko wa, Osie dle Ślą skie
od nr 3A, Po lan ka, Prze wal -
skie go, Przy le śna, Ra cul ka,
Ru ma ko wa, Sta jen na, Strze -
mien na, Tar pa no wa, Wy ści go -
wa, Zie lo ny Las.
ww OB WÓD NR 40 - szko ła
pod sta wo wa nr 21, Osie dle
Po mor skie 13, uli ce: Osie dle
Po mor skie od nr 1A do nr 6E
ww OB WÓD NR 41 - szko ła
pod sta wo wa nr 21, Osie dle
Po mor skie 13, uli ce: Osie dle
Po mor skie od nr 7A do nr
19B.
ww OB WÓD NR 42 - szko ła
pod sta wo wa nr 21, Osie dle
Po mor skie 13, uli ce: Au gu -
stow ska, Bał tyc ka, Bos mań -
ska, Fre ga to wa, Gi życ ka, Gra -
nicz na, Hel ska, Ka pi tań ska,
Kę trzyń ska, Ko le jo wa, Mrą -
gow ska, Okręż na, Olsz tyń ska,
Osie dle Ka szub skie, Osie dle
Po mor skie od nr 20A, Osie dle
Ślą skie nr 1A do nr 2D, Ró ży
Wia trów, Ry bac ka, So poc ka,
Stu dzien na, Su wal ska, Szan to -
wa, Sztor mo wa, Że glar ska.
ww OB WÓD NR 43 - bu dy nek
A -2 uni wer sy te tu, ul. Sza fra na
2, uli ce: Aka de mic ka, Ga jo wa,
Ko ściusz kow ców, Mi ła, Pod -
gór na od nr 45, Sza fra na, Szo -
sa Ki sie liń ska.
ww OB WÓD NR 44 - Lu bu ska
Wo je wódz ka Ko men da OHP,
ul. Za men ho fa 1, uli ce: Kle -
men tow skich, Ko ni cza, Wa ryń -
skie go, Wa zów od nr 45, Za -
men ho fa.
ww OB WÓD NR 45 - MCKiE
„Dom Har ce rza”, ul. Dzi ka 6,
uli ce: Be ma, Bil le wi czów ny,
Ci cha, Czu biń skie go, Do li na
Zie lo na, Dzi ka, Ke tlin ga, Kmi ci -
ca, Koł łą ta ja, pl. Kor cza kow -
ców, Pod bi pię ty, Skrze tu skie -
go, Sta szi ca, Szwaj car ska,
Ustron na, Wo ło dy jow skie go,
Wy spiań skie go nu me ry nie pa -
rzy ste od nr 17, pa rzy ste od nr
38, Za gło by, Ża bia.
ww OB WÓD NR 46 - szko ła
pod sta wo wa nr 10, ul. Wy -
spiań skie go 23, uli ce: Dol na,
Skło dow skiej -Cu rie, Spor to wa,
Za kręt.
ww OB WÓD NR 47 - ha la akro -
ba tycz na MO SiR, ul. Ur szu li 22,
uli ce: Ame lii, Do li na Lu izy, Po to -
ko wa, Ru cza jo wa, To wa ro wa,
Ur szu li, Wi no gra du, Zdro jo wa,
Źró dla na nu me ry nie pa rzy ste do
nr 17 i pa rzy ste do nr 74.
ww OB WÓD NR 48 - ha la akro -
ba tycz na MO SiR, ul. Ur szu li
22, uli ce: Stru my ko wa, Su le -
chow ska.
ww OB WÓD NR 49 - szko ła
pod sta wo wa nr 5, ul. Tru -
skaw ko wa 12, uli ce: Ama ran -
to wa, Be żo wa, Bia ła, Błę kit na,
Błot na, Bor do wa, Bo rów ko wa,
Brą zo wa, Bu ko wa, Chłod na,
Chy now ska, Dę bo wa, Drzy ma -
ły, Fio le to wa, Go rzow ska, Gra -
fi to wa, Gra na to wa, Grzy bo wa,
Ja strzę bia, Je mio ło wa, Je sien -

na, Je ży no wa, Jo dło wa, Kar -
mi no wa, Ko lo ro wa, Ko strzyń -
ska, Kre mo wa, Krę pow ska,
La zu ro wa, Łę życ ka, Ma ho nio -
wa, Ma li no wa, Mię dzy rzec ka,
Mo dra, Nie bie ska, Oliw ko wa,
Orze cho wa, Pa ste lo wa, Pi sta -
cjo wa, Pla ty no wa, Po ma rań -
czo wa, Po pie la ta, Po ziom ko -
wa, Po znań ska, Pur pu ro wa,
Ró żo wa, Se le dy no wa, Si wa,
Słu bic ka, So sno wa, Srebr na,
Szkar łat na, Szpa ko wa, Tę czo -
wa, Tru skaw ko wa, Wa ni lio wa,
Zło ta, Żół ta, Żu ra wi no wa.
ww OB WÓD NR 50 - przed szko le
nr 6, ul. Wy spiań skie go 16, uli -
ce: Chro bre go, Krzy wo uste go,
Miesz ka I, pl. Ko le ja rza, pl. Pił -
sud skie go, Spo koj na, Wa zów do
nr 44, Wy spiań skie go nie pa rzy -
ste do nr 15 i pa rzy ste do nr 36.
ww OB WÓD NR 51 - przed szko -
le nr 17, ul. Pie nięż ne go 22,
uli ce: Nie pod le gło ści, Ban ko -
wa, Ka zi mie rza Wiel kie go, Ku -
piec ka, Pie nięż ne go, pl. Bo ha -
te rów, pl. Ma ku sy nów, pl. Ma -
tej ki, Pod To po la mi, Ułań ska.
ww OB WÓD NR 52 - rek to rat
uni wer sy te tu, ul. Li ce al na 9,
uli ce: 30 Ma ja 1960 r., Kon sty -
tu cji 3 Ma ja, Cie siel ska, Drzew -
na, Grot t ge ra, Ka spro wi cza,
Ko per ni ka, Ko ściel na, Kra wiec -
ka, Li ce al na, Li sow skie go, Ma -
riac ka, Ma sar ska, Mic kie wi cza,
pl. Bi sku pa Plu ty, pl. Pocz to wy,
pl. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich, pl. Sło wiań ski, Pod Fi la -
ra mi, Si kor skie go do nr 10,
Skar gi, So wiń skie go do nr 16,
Sta ry Ry nek, Św. Ja dwi gi, ks.
Waw rzy nia ka, Że rom skie go.
ww OB WÓD NR 53 - Ze spół
Szkół Eko no micz nych, ul. Dłu -
ga 5, uli ce: Jed no ści, Mo -
niusz ki do nr 11, Po lna, Re ja,
So bie skie go, Wan dy do nr 39.
ww OB WÓD NR 54 - przed szko -
le nr 34, ul. Boh. We ster plat te
11a, uli ce: Aka cjo wa, Woj ska
Pol skie go od nr 1 do nr 9,
Boh. We ster plat te, Cho pi na,
Dwor co wa, Ke ple ra, Klo no wa,
Ko cha now skie go, Li po wa,
Spół dziel cza.
ww OB WÓD NR 55 - szko ła
pod sta wo wa nr 15, ul. Li sia
37, uli ce: Li sia.
ww OB WÓD NR 56 - szko ła pod -
sta wo wa nr 15, ul. Li sia 37, uli -
ce: Bo du ena, Dą brow skie go,
Je le nia, Kra ku sa, Kru cza, Łą ko -
wa, Młyń ska, Pie sza, Przy Ga -
zow ni, Ry mar ska, Skła do wa,
Sło necz na, Świę to jań ska, Wan -
dy od nr 40, Wę glo wa, Zam ko -
wa, Zjed no cze nia do nr 11.
ww OB WÓD NR 57 - Ze spół
Szkół Pla stycz nych, ul Ba to re -
go 70a, uli ce: Ba to re go nu me -
ry nie pa rzy ste do nr 67 i pa -
rzy ste do nr 116, Har cer ska,
Ja na z Kol na, Lan gie wi cza, Lu -
do wa, Oby wa tel ska, Raj ska,
Trau gut ta.
ww OB WÓD NR 58 - bu dy nek
A -22 uni wer sy te tu, ul. Ener ge -
ty ków 2, uli ce: Che micz na,
Naf to wa, Ob jaz do wa, Osad ni -
cza, Zim na, Zjed no cze nia od nr
12.
ww OB WÓD NR 59 - bu dy nek
A -22 uni wer sy te tu, ul. Ener ge -
ty ków 2, uli ce: Ja giel lon ki, De -
ko ra cyj na, Elek tro no wa, Ener -
ge ty ków, Lot ni ków.
ww OB WÓD NR 60 - szko ła
pod sta wo wa nr 11, ul. Spa wa -

czy 3d, uli ce: Kon struk to rów,
Spa wa czy, Tra sa Pół noc na.
ww OB WÓD NR 61 - szko ła
pod sta wo wa nr 11, ul. Spa wa -
czy 3d, uli ce: Kra siń skie go,
Me cha ni ków, Ru sał ki, Rzeź ni -
cza ka, Tech no lo gów, Źró dla na
nu me ry nie pa rzy ste od nr 19 i
pa rzy ste od nr 76.
ww OB WÓD NR 62 - szko ła
pod sta wo wa nr 11, ul. Spa wa -
czy 3d, uli ce: Afro dy ty, Apol la,
Are sa, Ar te mi dy, Ate ny, Ba to -
re go nu me ry nie pa rzy ste od nr
69 i pa rzy ste od nr 118, De me -
ter, Dio ni zo sa, He lio sa, He ra -
kle sa, Her me sa, He ry, Mel po -
me ny, Ni ke, Po sej do na, Sob -
ko wia ka, Za moy skie go, Zeu sa.

Od ręb ne ob wo dy gło so wa nia
ww OB WÓD NR 63 - Dom Po -
mo cy Spo łecz nej, ul. Sło wac -
kie go 29.
ww OB WÓD NR 64 - Dom Po -
mo cy Spo łecz nej dla Kom ba -
tan tów, ul. Lu bu ska 11.
ww OB WÓD NR 65 - szpi tal wo -
je wódz ki, ul. Zy ty 26.
ww OB WÓD NR 66 - areszt
śled czy, ul. Łu życ ka 2.

W gmi nie gło so wa nie zo sta nie
prze pro wa dzo ne w 8 lo ka lach
wy bor czych. Po da je my ad res
lo ka lu wy bor cze go i so łec twa,
w przy pad ku Przy le pu - uli ce,
któ re są do da ne go ob wo du
przy pi sa ne.

ww OB WÓD NR 1 - szko ła pod -
sta wo wa w Za wa dzie, ul.
Szkol na 21, so łec two: Za wa da,
Krę pa, Ja ny  z przy siół kiem
Stoż ne.
ww OB WÓD NR 2 - szko ła pod -
sta wo wa w Przy le pie, ul. 9
Ma ja 6, so łec two: Przy lep, 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 OB WÓD NR 3 - szko ła pod -
sta wo wa w Sta rym Ki sie li nie,
ul. Szkol na 14, so łec two Sta ry
Ki sie lin i No wy Ki sie lin.
ww OB WÓD NR 4 - szko ła pod -
sta wo wa w Drzon ko wie, ul.
Szkol na 2, so łec two: Drzon -
ków, Bar ci ko wi ce, Łu go wo,
Su cha, Za to nie z osa dą Ma rzę -
cin.
w OB WÓD NR 5 - szko ła pod -
sta wo wa w Ochli, ul. Szkol na
1, so łec two: Ochla, Ja ro gnie -
wi ce, Je le niów, Kieł pin.
w OB WÓD NR 6 - fi lia bi blio te -
ki w Ra cu li, ul. Gło gow ska 64,
so łec two: Ra cu la.
w OB WÓD NWR 7 - świe tli ca
wiej ska w Łę ży cy, ul. Od rzań -
ska 16, so łec two: Łę ży ca.
w OB WÓD NR 8 - Gim na zjum
w Przy le pie, ul. 9 Ma ja 6, so -
łec two: Przy lep, uli ce: Do jaz -
do wa, Han dlo wa, Het mań ska,
Hu sar ska, 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.

(dsp)
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Od kon sul ta cji do re fe ren dum
Nie dziel ne re fe ren dum w gmi nie to hi sto rycz ne wy da rze nie. Bez dwóch zdań. Jesz cze ni gdzie w Pol sce miesz kań cy nie prze -
gło so wa li po łą cze nia dwóch sa mo rzą dów. Tyl ko u nas. Nie sa mo wi te.

- Czyż niew ski, już je ste -
ście po re fe ren dum, to mo że
prze sta niesz wciąż o tym
mó wić. Prze cież nikt nor -
mal ny z to bą nie wy trzy ma.
Po patrz, tu,… jest nie do my te
- mo ja żo na po sta no wi ła
spraw dzić ja kość my cia pa -
tel ni. Nie zda łem! Czło wiek
w ży ciu ma suk ce sy i po raż -
ki.

- Czyż niew ski, a ja ki był
wy nik? - mo ja żo na po sta no -
wi ła wró cić do za sad ni cze go
te ma tu. Wy nik jest re we la -
cyj ny - fre kwen cja wy no szą -
ca 55 proc. to coś nie sa mo -
wi te go. Ży wy do wód na to,
że Po la cy nie ma ją wszyst -
kie go w d…, jak cza sa mi usi -
łu je my so bie wmó wić.

Dla te go dzi siaj w na szym
spa ce row ni ku zaj mie my się
hi sto rią naj now szą. Hi sto rią,
któ ra dzie je się na na szych
oczach. Do tej po ry naj więk -
sze roz sze rze nie gra nic mia -
sta na stą pi ło 1 stycz nia
1962, gdy przy łą czo no Chy -
nów i Ję drzy chów, dzi siaj są
to dziel ni ce o in ten syw nej
za bu do wie jed no ro dzin nej.
W 1962 ro ku za miesz ki wa ło
mia sto 55,4 tys. osób. W
1986 r. do mia sta do łą czo no
przy sió łek Ra cul ka.

Do pierw szej ofi cjal nej
pró by po łą cze nia mia sta z
gmi ną do szło 23 ma ja 2001
r. Pod czas spo tka nia pre zy -
den ta Zyg mun ta Li stow skie -
go z wój tem Eu ge niu szem
Ugli kiem pa dła pro po zy cja
po łą cze nia gmin. Ogło szo no
to na kon fe ren cji pra so wej.
Wa ru nek był je den - do mia -
sta bę dzie do łą czo na ca ła
gmi na.

Spra wą za ję li się rad ni.
Pod ję to uchwa ły in ten cyj ne,
po wsta ła wspól na ko mi sja
po łą cze nio wa. I po mysł
utknął na rad nych.

Do roz sze rze nia po now nie
po wró co no za pre zy den tu ry
Bo że ny Ro no wicz. Prze pro -
wa dzo ne w 2005 r. kon sul ta -
cje nie da ły efek tów.

Ja nusz Ku bic ki jest trze -
cim pre zy den tem, któ ry za -
jął się tym te ma tem. Kie dy
roz po czę ły się pra ce nad
tym pro jek tem?

Li sto pad 2011 r. 

Pierw szym kon kret nym
kro kiem by ły kon sul ta cje w

Rze szo wie, w li sto pa dzie
2011 r.

- Po je cha li śmy we dwój kę
zo ba czyć, jak oni to ro bią.
Roz ma wia li śmy z peł no moc -
ni kiem ds. roz sze rze nia gra -
nic Krzysz to fem Ka dłucz ko i
pre zy den tem Ta de uszem Fe -
ren cem - wspo mi na Sta ni -
sław Do ma sze wicz. Dru gą
oso bą był au tor te go tek stu.

Na po cząt ku 2012 r. za pa -
dła de cy zja, że po łą cze nie
bę dzie do ty czyć ca łej gmi ny.
Pier wot ny plan za kła dał, że
do po łą cze nia doj dzie od 1
stycz nia… 2014 r. Eks pre so -
we tem po oka za ło się nie re -
al ne.

Lu ty 2012 r. 

Pre zy dent Ku bic ki ak cep -
tu je po mysł, by utwo rzyć
Fun dusz In te gra cyj ny, a
wszyst kie pie nią dze z bo nu -
sa mi ni ste rial ne go ma ją tra -
fić do so łectw.

22 mar ca 2012 r. 

Za mknię te spo tka nie kon -
sul ta cyj ne w ra tu szu. Za pro -
szo no kil ka dzie siąt osób -
au to ry te tów. Gmi nę re pre -
zen to wał wójt Ma riusz Za -

lew ski i prze wod ni czą cy ra -
dy Ja cek Ru siń ski.

- Chce my do pro wa dzić do
po łą cze nia mia sta z gmi ną.
Jed nak za nim to pu blicz nie
ogło szę, nie chciał bym ni ko -
go za ska ki wać - mó wił pre -
zy dent Ku bic ki. - Po roz ma -
wiaj my, ja kie wa run ki po -
win ni śmy speł nić, by do szło
do zgod ne go po łą cze nia, bo
wów czas do sta nie my bo nus
z mi ni ster stwa.

Pre zy dent tłu ma czył swo -
je pla ny przez go dzi nę. Po -
dob nie dłu go trwa ła dys ku -
sja. Pod ko niec spo tka nia
wójt po sta wił naj waż niej szy
wa ru nek. - To ma być ofer ta
dla miesz kań ców i oni mu -
szą wie dzieć, co zy ska ją -
mó wił M. Za lew ski. - Uwa -
żam, że na ko niec po win no
się od być re fe ren dum.

Po dob ne go zda nia był
prze wod ni czą cy Ru siń ski.

8 paź dzier ni ka 2012 r. 

Prof. Cze sław Osę kow ski,
któ ry mie siąc wcze śniej
prze stał być rek to rem Uni -
wer sy te tu Zie lo no gór skie go,
zga dza się sta nąć na cze le
ze spo łu ds. po łą cze nia mia -
sta z gmi ną.

10 paź dzier ni ka 2012 r. 

De ba ta na Uni wer sy te cie
Zie lo no gór skim. Pre zy dent
Ku bic ki pu blicz nie ogła sza
za miar po łą cze nia mia sta z
gmi ną od 1 stycz nia 2015 r.
Pod czas pa ne lu dys ku syj -
ne go roz ma wia ją wójt Za -
lew ski, pre zy dent Ku bic ki,
prof. Osę kow ski i szef or ga -
ni za cji pra co daw ców Ja -
nusz Ja siń ski. Póź niej trwa
se ria py tań z sa li. Chwi la mi
at mos fe ra jest bar dzo go rą -
ca.

26 paź dzier ni ka 2012 r. 

Uka zu je się pierw szy nu -
mer „Łącz ni ka Zie lo no gór -
skie go”. Ty go dnik jest na -
tych miast ata ko wa ny ja ko
tu ba Ku bic kie go, bo… na
pierw szej stro nie jest pre zy -
dent Ku bic ki, mó wią cy: -
Mu si my zro bić wszyst ko, że -
by na sze dzie ci stąd nie wy -
jeż dża ły.

26 paź dzier ni ka 2012 r. 

Pod czas se sji ra dy gmi ny
pre zy dent ofi cjal nie wrę cza
prze wod ni czą ce mu ra dy Jac -
ko wi Ru siń skie mu i wój to wi

Ma riu szo wi Za lew skie mu
do ku ment za wie ra ją cy wa -
run ki po łą cze nia i ofer tę
mia sta dla miesz kań ców
gmi ny.

13 li sto pa da 2012 r. 

Pierw sze ro bo cze spo tka -
nie władz mia sta i gmi ny nt.
oświa ty.

28 li sto pa da 2012 r. 

Pierw sze spo tka nie z
miesz kań ca mi gmi ny w Ja -
nach. Pre zen ta cja ofer ty
mia sta i za sad Fun du szu In -
te gra cyj ne go. Ta kie spo tka -
nia od by ły się we wszyst -
kich so łec twach.

21 grud nia 2012 r. 

Pre zy dent Ku bic ki ogła -
sza, że otrzy mał z mi ni ster -
stwa fi nan sów ofi cjal ną wy -
kład nię, jak li czyć pie nią -
dze, któ re otrzy ma my za
zgod ne po łą cze nie mia sta z
gmi ną. Jest to kwo ta o wie le
więk sza od pier wot nie za -
kła da nej. - W cią gu pię ciu lat
otrzy ma my 100 mln zł. Ty le
tra fi do so łectw. Co z ni mi
zro bić, za de cy du ją miesz -

kań cy - za pew niał pre zy -
dent.

6 lu te go 2013 r. 

Ze bra nie wiej skie w Ja -
nach, ja ko pierw sze w gmi -
nie, prze gło so wu je po dział
pie nię dzy z Fun du szu In te -
gra cyj ne go. Zo stał z nich
zbu do wa ny m.in. frag ment
chod ni ka.

20 mar ca 2013 r. 

Pu bli ka cja wy ni ków
pierw sze go son da żu spo -
łecz ne go nt. po łą cze nia. 38,9
proc. an kie to wa nych miesz -
kań ców gmi ny jest za po łą -
cze niem a 44,7 proc. prze -
ciw.

11 czerw ca 2013 r. 

Pre zen ta cja pierw szej,
wstęp nej wer sji Kon trak tu
Zie lo no gór skie go. Wy wo ła ła
go rą cą dys ku sję.

29 paź dzier ni ka 2013 r. 

Zgod nie ze wcze śniej szy -
mi de kla ra cja mi, ra da mia sta
uchwa la ob ni że nie po dat -
ków. Do cho dzi do awan tu ry
do ty czą cej po dzia łu 100 mln
zł. Po kil ku mie sięcz nych
prze py chan kach, pre zy dent
sta wia na swo im. Do so łectw
tra fi 100 mln zł, ale z róż -
nych źró deł.

Gru dzień 2013 r. 

Po wsta je Ze spół ds. prze -
ciw dzia ła nia li kwi da cji gmi -
ny. Na je go cze le sta je Ra fał
Nie żur bi da.

3 mar ca 2014 r. 

Wi sła wa Gliń ska, sze fo wa
gru py ini cja tyw nej, skła da
wnio sek o prze pro wa dze nie
re fe ren dum. - Niech miesz -
kań cy za de cy du ją - mó wi ła.

10 kwiet nia 2014 r. 

Ra da gmi ny wy zna cza ter -
min re fe ren dum na 18 ma ja.

18 ma ja 2014 r. 

Re fe ren dum.

To masz Czyż niew ski

Pra ce nad obec nym pro jek tem po łą cze nia roz po czę ły się w li sto pa dzie 2011 r. Naj now sza da ta, nie wąt pli we naj waż niej sza w tej
hi sto rii to 18 ma ja 2014 r. Re fe ren dum w gmi nie. Fot. Krzysz tof Gra bow ski


