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- Od 1 stycznia 2015 r. zwiększymy
liczbę kursów do miejscowości
obecnej gminy. Nasze autobusy
trafią do każdego sołectwa i będą
jeździć częściej, niż obecnie.
W godzinach szczytu będzie ich
dwa razy więcej – zapowiada
dyrektor MZK Barbara Langner.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w 2017 r. chore dzieci
nie będą musiały jeździć do klinik poza województwem

Tak zadecydowało Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji w piśmie przesłanym wo-
jewodzie Jerzemu Ostrouchowi. To ucina
spory o zarząd miastem w okresie przejścio-
wym.

Na każdym kroku widać, jak prekursor-
skim przedsięwzięciem jest połączenie
dwóch samorządów. Jeszcze tego nikt nie te-
stował w praktyce. Jesteśmy pierwsi w Pol-
sce. Mieszkańcy zadecydowali o tym w refe-
rendum i konsultacjach. Teraz trzeba zna-
leźć rozwiązanie, jak to zrobić. Przykła-
dów brak.

Na przykład - kto ma
rządzić miastem w
praktyce: komisarz,
pełnomocnik? I kto ma
nim zostać?

Teraz wszystko jest
jasne: zgodnie z wy-
kładnią ministerstwa,
kadencje obu rad -
miejskiej i wiejskiej -
zostaną wydłużone do
31 grudnia tego roku.
W Sylwestra zakończy
się również kadencja
wójta Mariusza Zalew-
skiego. Natomiast mia-
stem, po 1 stycznia
2015 r., nadal rządzić
będzie Janusz Kubicki. Aż do wyborów.

- Mam satysfakcję, że rząd i pani pre-
mier w ten sposób rozwiązali problem
komisarza. Jest to dla mnie powód do oso-
bistej satysfakcji - komentuje prezydent Ja-
nusz Kubicki. - Dostrzeżono jak wielkim i
nietypowym przedsięwzięciem jest połą-
czenie naszego miasta z gminą. Pani pre-
mier uznała, że osoby, które realizowały
ten projekt, powinny go dokończyć. To
cenny element kontynuacji i korzystne
rozwiązanie dla mieszkańców. Teraz naj-

ważniejszym wyzwaniem jest sprawne
przeprowadzenie tego procesu. Szczegól-
nie trudny będzie początek roku. Jeżeli do-
szłoby do jakiś perturbacji, komisarz z ze-
wnątrz miałby większe problemy z opano-
waniem sytuacji.

- Prezydent dalej rządzi miastem? To do-
bre rozwiązanie - uważają radni.

- Myślę, że Janusz Kubicki sprawdził się
jako prezydent. Ważna jest też ciągłość wła-

dzy. Dzięki tej decyzji będą większe
szanse na dotrzymanie wszystkich
obietnic - uważa Wiesław Kuchta, rad-

ny z Drzonkowa.
Również J. Kubic-

kiego, jako gwaranta
obietnic, widzi Ma-
riusz Rosik, radny ze
Starego Kisielina. -
Trafna decyzja. To
odpowiednia osoba,
na odpowiednim
miejscu - mówi M.
Rosik. - Prezydent już
realizuje zobowiąza-
nia miasta i daje gwa-
rancję, że umowy zo-
staną dobrze zrealizo-
wane.

- Trzeba na to pa-
trzeć pragmatycznie.

Na pewno nie można odmówić prezy-
dentowi Januszowi Kubickiemu ol-

brzymiego doświadczenia, zna miasto.
Jemu najłatwiej będzie przejść przez rafy
związane z połączeniem. To dobre rozwią-
zanie - komentuje radny Jacek Budziński. -
Jeżeli pełnomocnikiem zostanie Adam
Urbaniak, dla mnie będzie to optymalne roz-
wiązanie. Również zna problemy miasta.

Po 1 stycznia radę miasta i gminy zastąpi
osoba powołana przez premiera.

Tomasz Czyżniewski

KOMISARZ
JANUSZ
KUBICKI
Koniec niedomówień. Zieloną Górą, po połączeniu z gminą,
nadal będzie rządził prezydent Janusz Kubicki. Do wyborów
samorządowych, które prawdopodobnie odbędą się w marcu.

Fot. Krzysztof Grabowski

Jest 1 stycznia 2015 r.
ww mamy wielką Zieloną Górę

ww miastem rządzi prezydent 
Janusz Kubicki

ww nie ma rady miasta i rady
gminy

ww nie ma stanowiska wójta
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Jesz cze 25-lat te mu w Zie -
lo nej Gó rze nie by ło ga le rii
Fo cus. Ma ło te go. Nie by ło
wte dy żad nej ga le rii i ani
jed ne go hi per mar ke tu. Ist -
nia ły na to miast po tęż ne fa -
bry ki, któ re za trud nia ły ty -
sią ce lu dzi. Jed ne prze trwa -
ły upa dek PRL, in ne nie. Z
go spo dar czej ma py mia sta
znik nę ły m.in. Pol ska Weł -
na, Bro wa ry Lu busz, Za kła -
dy Mię sne w Przy le pie czy
Lu bu ska Wy twór nia Win.

In ne prze trwa ły dzię ki
pry wa ty za cji pra cow ni czej
lub ka pi ta ło wej. Od na la zły
się w rze czy wi sto ści wol ne -
go ryn ku. No vi ta od lat nie
pro du ku je wy kła dzin. Czy
to ozna cza, że już nie ist nie -
je? Ab so lut nie. By ła pierw -
szą zie lo no gór ską spół ką
gieł do wą. Wy kła dzin na
pod ło gę nie pro du ku je, ale
np. włók no na ta pi cer kę sa -
mo cho do wą już tak. W No -
vi cie, jak w so czew ce zo ba -
czy my 25 lat go spo dar czych
prze mian, wca le nie ła twych,
nie raz bo le snych. Z pre ze -
sem No vi ty, Jó ze fem Wo łej -
ko, umó wi li śmy się w ostat -

ni pią tek wrze śnia. Przy wi -
tał nas w swo im ga bi ne cie.
Opo wie dział o swo im ży ciu
zwią za nym z po tęż ną i pręż -
ną spół ką. Kil ka dni póź niej
zmie nił się za rząd, po nie -
waż za kład prze jął gieł do wy
Len tex. Czy to ozna cza ko -
niec No vi ty? Nie!

Wciąż ist nie je tak że le gen -
dar ny Fa lu baz. Ile ma
wspól ne go z fa bry ką, któ rą
pa mię ta my z PRL? Co się z
nim sta ło? Na ryn ku po zo -
sta ło mnó stwo firm, któ re
mo gą po szczy cić się bo ga tą
hi sto rią. To m.in. Lu mel,
Nor dis czy Elek tro cie płow -

nia. Przez ko lej ne ty go dnie
ak cji bę dzie my o tych

wszyst kich fir mach
opo wia dać. Po ka że my
zdję cia, przy po mni -
my hi sto rię, opo wie -
my, ja kie pla ny ma ją
fir my. Któ re i ko go
chcą za trud nić i

gdzie hi sto ria do bie -
gła koń ca.
Wspól nie uzna li śmy,

że war to wy róż nić tak że
mło de fir my, któ re na ro dzi ły
się w no wej Rzecz po spo li tej.
Nie któ re wy star to wa ły już
na po cząt ku lat 90. Dziś się
roz wi ja ją i od no szą suk ce sy.
Kim są lu dzie, któ rzy stwo -
rzy li LUG, Stel met czy ADB?
Jak nie wiel kie (jesz cze) mia -
sto na ma pie kra ju sta ło się
god nym gra czem w bran ży
IT? Dla cze go to wła śnie u
nas po wstał Max Elek tro nik,
Stre am soft czy REC Glo bal.
Jak to moż li we, że z nie wiel -
kich biz ne sów roz wi nę ły się
ta kie in ter ne to we gwiaz dy
jak Cink ciarz.pl czy eobu -
wie.pl?

Po sta ra my się po szu kać
od po wie dzi na te py ta nia.

Za chę ca my do te go tak że
Czy tel ni ków. Ma my czym
się chwa lić i co wspo mi nać.

To nie praw da, że w mie -
ście nie dzie je się kom plet -
nie nic. Po móż cie uło żyć
nam wspól ną li stę naj waż -
niej szych firm, któ re prze -
trwa ły trud ny okres trans for -
ma cji i tych, któ rych w
ostat nim ćwierć wie czu po -
wsta ły i świet nie so bie ra dzą
na ryn ku. Po dziel cie się z
na mi swo imi wspo mnie nia -
mi, opi nia mi, zdję cia mi.
Oprócz ca łych przed się -
biorstw chce my rów nież
wy róż nić po szcze gól nych
lu dzi, któ rzy na trwa le wpi -
sa li się w go spo dar czą hi sto -
rię mia sta. Kto po wi nien
otrzy mać ho no ro we od zna -
cze nie?

Cze ka my na wa sze gło sy.
Pisz cie na: zie lo no gor -
ska_fir ma_25@zie lo na.ago -
ra.pl i na fo rum zie lo na go -
ra.ga ze ta.pl. Ko men tuj cie na
Fa ce bo oku, dzwoń cie do re -
dak cji „GW”. Fi nał ak cji 11
li sto pa da.

Ka li na Sta wiarz
„Ga ze ta Wy bor cza”

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Spo tka nie w mu zeum
Mu zeum Zie mi Lu bu skiej

przy al. Nie pod le gło ści za pra -
sza w śro dę, 8 paź dzier ni ka,
na spo tka nie z cy klu „Stu dium
Wie dzy o Sztu ce i Hi sto rii”.
Wie czór pt. „W Gru en ber gu na
An ty po dach” bę dzie oka zją, by
spo tkać się z dr. Anit tą Mak sy -
mo wicz. Po czą tek o godz.
16.00, wstęp wol ny.

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Za lef w Hy dro(za)gad ce
W so bo tę, 11 paź dzier ni ka,

o 19.00, w Hy dro(za)gad ce
wy stą pi Krzysz tof Za lew ski
(Za lef), mu zyk, kom po zy tor,
wo ka li sta. Po wy gra niu dru giej
edy cji „Ido la” i wy da niu pły ty
znik nął z pierw sze go pla nu na
9 lat. W tym cza sie szli fo wał
warsz tat. W ze szłym ro ku po -
wró cił z au tor ską pły tą „ZE -
LIG”. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Kij ki w dło nie!
MO SIR za pra sza w so bo tę

na marsz nor dic wal king.
Zbiór ka o 10.00, na par kin gu
przy am fi te atrze. Uczest ni cy
ma ją za pew nio ną bez płat ną
opie kę in struk to ra (bez wy po -
ży cza nia kij ków). Czas spa ce -
ru to 1,5 godz., tra sa 5-8 km,
wie dzie le śny mi ścież ka mi.
Wię cej na stro nie www.mo -
sir.zgo ra.pl (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Dwie pa nie pro fe sor
Pre zy dent Bro ni sław Ko mo -

row ski nadał ko lej ne dwa ty tu -
ły pro fe sor skie pra cow ni kom
Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie -
go: pro fe so ra na uk tech nicz -
nych - dr. hab. Zo fii Sa dec kiej
(In sty tut In ży nie rii Śro do wi -
ska), pro fe so ra na uk hu ma ni -
stycz nych – dr hab. An na
Szó stak (In sty tut Fi lo lo gii Pol -
skiej). (dsp)

Z  Ż Y C I A  M I A S T A  I  G M I N Y >>>>>

Na po dium moż na by ło wsko czyć za uro dę, spraw ność, mą -
drość... Ju ro rzy mie li trud ny wy bór, bo wszy scy uczest ni cy so -
bot niej II Wy sta wy Psów Nie ra so wych w Łę ży cy by li wspa nia li!

Fot. Ar chi wum or ga ni za to ra

- Są ta kie pysz ne i zdro we! Bę dą ko le gom sma ko wać! - Zu zia,
Oliw ka i Jul cia kro ją owo ce. Na Dzień Chło pa ka, dziew czyn ki z
„Roz śpie wa ne go Przed szko la” nr 34 przy go to wa ły sa łat kę.

Fot. Ar chi wum Przed szko la nr 34

W śro dę ru szył rok aka de mic ki na Uni wer sy te cie Zie lo no gór -
skim! Na ukę roz po czę ło ok. 14 tys. stu den tów. Pod czas uro czy -
sto ści na gro dy ode bra li au to rzy naj lep szych prac dy plo mo -
wych. Fot. Ewa Du ma

Roz mo wa z Ja nu szem Ku -
bic kim, pre zy den tem mia sta

- Skąd po mysł, aby wy -
brać Zie lo no gór ską Fir mę
25-le cia?

Ja nusz Ku bic ki: - W tym
ro ku ob cho dzi my wiel ki ju -
bi le usz. Świę tu je my nie tyl -
ko 25 lat wol no ści po li tycz -
nej, ale tak że wol no ści go -
spo dar czej. Wie le firm war to
z tej oka zji wy róż nić.

- Dla cze go?
- Nie ma my w Zie lo nej

Gó rze Co ca -Co li. Żad ne z
na szych przed się biorstw
nie osią gnę ło po zy cji li de ra
w ska li świa ta. Cza sa mi są

to wręcz fir my, o któ rych
ist nie niu na wet nie wie my.
Mi mo to je stem z nich dum -
ny. To wie le ma łych i śred -
nich przed się biorstw. Są
jak no gi, na któ rych sto imy.
Dzię ki te mu pro blem Ślą -
ska nas nie do ty ka. Nie ma -
my ta kie go kło po tu, że jak
je den pra co daw ca pad nie,
to ca łe mia sto cią gnie na
dno.

- Tro chę firm jed nak upa -
dło.

- W wy ni ku trans for ma cji,
wie le firm prze szło me ta -
mor fo zę. Nie wszyst kie po -
ko na ły jej tru dy, ale wie le ją
prze trwa ło. Wśród tych, któ -

rym, nie ste ty, to się nie po -
wio dło, jest Pol ska Weł na,
daw ne Bro wa ry Za chod nie
„Lu busz” czy Lu bu ska Wy -
twór nia Win. Na szczę ście,
po wsta ły tak że no we fir my.
Wca le nie gor sze, np. Cink -
ciarz.pl czy e -obu wie. Jest
się z cze go cie szyć. Szcze -
gól nie je stem dum ny z firm,
któ re po wsta ły w bran ży IT.
My ślę o ADB, Max Elek tro -
nik, Stre am soft. Cen ne są
tak że te, któ re po wsta ły od
ze ra. Tak na praw dę, z ni cze -
go. Na Za cho dzie, do for tun
do cho dzi ło się przez kil ka
po ko leń. U nas, w cią gu tych
25 lat na stą pił praw dzi wy
prze łom.

- Ma pan swo ich fa wo ry -
tów?

- Oczy wi ście, ale nie
chciał bym ko goś po mi nąć.
Jest LUG. któ ry po wstał
prak tycz nie od ze ra. Ma my
Lu mel, któ ry prze trwał wiel -
kie zmia ny. Po lmos, któ ry
mi mo ogrom nych prze mian
wciąż się roz wi ja. Ostat nio
zwięk szy li na wet za trud nie -
nie. Tych firm jest bar dzo
du żo. Gdy bym miał wska zać
jed ną, miał bym z tym wiel ki
pro blem. Ka li na Sta wiarz

Ca ły wy wiad czy taj 
w po nie dział ko wym wy da niu

„Ga ze ty Wy bor czej” oraz 
na www.zie lo na go ra.ga ze ta.pl

Wy bierz Zie lo no gór ską
Fir mę 25-le cia
„Ga ze ta Wy bor cza” wspól nie z pre zy den tem mia sta Ja nu szem Ku bic kim or ga ni zu je
ple bi scyt Zie lo no gór ska Fir ma 25-le cia. Za chę ca my do udzia łu w gło so wa niu.
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Do so łectw po je dzie wię cej au to bu sów
Nie dość, że MZK ob ni ży ło ce ny bi le tów, z po wo du po łą cze nia mia sta z gmi ną, to jesz cze pla nu je zwięk sze nie czę sto tli wo ści do
oka la ją cych mia sto miej sco wo ści.

- Po do ba mi się, że ce ny bi -
le tów spa dły. Czło wie ko wi
zo sta je wię cej w kie sze ni -
mó wi Krzysz tof, któ ry na
przy stan ku w Sta rym Ki sie li -
nie cze ka na au to bus do ogól -
nia ka. - Że by jesz cze tyl ko jeź -
dzi ły czę ściej… Są ol brzy mie
prze rwy po mię dzy kur sa mi.
Przy po mnij my, po po łą cze -
niu, zgod nie z obiet ni ca mi,
ma obo wią zy wać jed na ko wy,
niż szy cen nik na bi le ty, au to -
bu sy MZK do trą do wszyst -
kich miej sco wo ści gmi ny.

- Nie ma co cze kać na for -
mal ną da tą po łą cze nia, ce ny
bi le tów ob ni ży my już od 1
wrze śnia - za po wie dział w
lip cu pre zy dent Ja nusz Ku -
bic ki. I bi le ty od 1 wrze śnia
sta nia ły.

Miesz kań com ta de cy zja
się spodo ba ła. - Pil nie śle -
dzi my sprze daż. Licz ba
miesz kań ców ku pu ją cych
bi le ty okre so we zwięk szy ła
się o 600 osób - in for mu je
Bar ba ra Lan gner, dy rek tor
MZK. To do bry trend. A co z
do dat ko wy mi po łą cze nia mi?

- Od 1 stycz nia 2015 r.
zwięk szy my licz bę kur sów
do miej sco wo ści obec nej
gmi ny. Na sze au to bu sy tra -
fią do każ de go so łec twa i bę -
dą jeź dzić czę ściej, niż obec -
nie. W go dzi nach szczy tu
bę dzie ich dwa ra zy wię cej -
za po wia da dy rek tor Lan -

gner. W pią tek, o godz.
12.00, w ra tu szu, za pla no -
wa no pre zen ta cję no wych
za ło żeń ko mu ni ka cyj nych.
Oto kil ka przy kła dów.
ww Au to bus li nii nr 27 ja dą cy
do Ochli - część kur sów wy -
ko ny wa na bę dzie da lej: co
dru gi kurs z Ochli do Je le -

nio wa, na prze mien nie z kur -
sa mi przez Kieł pin do Ja ro -
gnie wic. Na wspól nym od -
cin ku tra sy obo wią zy wać bę -
dzie czę sto tli wość kur so wa -
nia po jaz dów co 30 mi nut w
go dzi nach szczy tów (te raz
co go dzi nę) oraz co 40-60
mi nut w po zo sta łych go dzi -

nach. W prak ty ce ozna cza
to, że au to bu sów bę dzie dwa
ra zy wię cej, niż obec nie.
ww Po dob ne roz wią za nie za -
sto so wa no na li nii nr 30. Au -
to bus do Drzon ko wa w go dzi -
nach szczy tu bę dzie jeź dził
co pół go dzi ny. Da lej au to bu -
sy bę dą jeź dzić na prze mien -
nie w kie run ku Za to nie -Bar -
ci ko wi ce lub Su cha -Łu go wo
(w szczy cie co go dzi nę).
ww Do Jan do je dzie my au to -
bu sem li nii nr 21. Część au -
to bu sów za trzy ma się na pę -
tli, przy bo isku, obok sta cji
uzdat nia nia wo dy w Za wa -
dzie, część po je dzie da lej do
Jan. Do Za wa dy jeź dzić bę dą
rów nież au to bu sy li nii nr 17,
tra sa przez Chy nów, os. Ko -
lo ro we i Krę pę. Li kwi da cji
ule gnie li nia nr 22.
ww Zli kwi do wa na zo sta nie li -
nia nr 26. Za stą pi ją li nia nr
25. Tra sa zo sta nie wy dłu żo -
na do ul. Wy czół kow skie go
(dziś au to bu sy koń czą kurs
przy dwor cu PKP). Au to bu -
sy do Drosz ko wa jeź dzić bę -
dą z do tych cza so wą czę sto -

tli wo ścią, na to miast na tra -
sie No wy Ki sie lin -Wy czół -
kow skie go w go dzi nach
szczy tu kur so wać bę dą co
pół go dzi ny.
ww Au to bu sy li nii 23, do Łę -
ży cy, w go dzi nach szczy tu
kur so wać bę dą co pół go dzi -
ny.

Zmie ni się rów nież fi lo zo -
fia ukła da nia roz kła du jaz dy.
Do tej po ry au to bu sy pod -
miej skie koń czy ły bieg w
cen trum prze siad ko wym
przy dwor cu PKP. - Te raz li -
nie zo sta ną wy dłu żo ne, co
uła twi po dró żo wa nie rów -
nież miesz kań com mia sta -
do da je dy rek tor Lan gner. - Na
przy kład: miesz ka niec os. Po -
mor skie go, ja dą cy w kie run -
ku Przy le pu, dzi siaj mu si się
prze siąść przy dwor cu PKP.
Po 1 stycz nia au to bu sy li nii
nr 20, z Przy le pu, bę dą koń -
czyć jaz dę nie przy dwor cu,
ale na os. Po mor skim.

Szcze gó ło wa pre zen ta cja
no wej siat ki po łą czeń MZK,
dzi siaj (pią tek), sa la se syj na
ra tu sza, godz. 12.00. (tc)

Po po łą cze niu, zgod nie z obiet ni ca mi, ma obo wią zy wać jed na ko wy, niż szy cen nik na bi le ty, 
a au to bu sy MZK do trą do wszyst kich miej sco wo ści gmi ny. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Zbu du je my
szko łę 
mu zycz ną
- To hi sto rycz ny mo ment.
Po wo ła nie ta kiej szko ły to
wyj ście na prze ciw ocze ki -
wa niom ro dzi ców, na uczy -
cie li i uczniów - mó wi ła do
rad nych Re na ta La to, dy rek -
tor ka szko ły mu zycz nej.

We wto rek rad ni wy ra zi li
zgo dę, by pre zy dent za warł
po ro zu mie nie z mi ni strem
kul tu ry do ty czą ce za ło że nia i
pro wa dze nia dwóch ogól no -
kształ cą cych szkół mu zycz -
nych - I i II stop nia. Czy li

szkół, gdzie dzie ci i mło dzież
nie tyl ko bę dą się kształ cić
mu zycz nie, ale rów nież
ukoń czą szko łę pod sta wo wą,
gim na zjum i li ceum.

Dzi siaj, ucznio wie Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej
uczą się w tra dy cyj nych szko -
łach i do pie ro po lek cjach
przy jeż dża ją na za ję cia do bu -
dyn ków przy al. Nie pod le gło -
ści i Chro bre go. Tu ćwi czą do
póź na. Ro dzi ce od daw na
ape lo wa li, by to zmie nić.

- Te raz bę dzie to moż li we.
Mu si my wska zać obiekt,
któ ry bę dzie moż na za adap -
to wać na po trze by szko ły -
tłu ma czy wi ce pre zy dent
mia sta Wio le ta Ha ręź lak.

I mia sto wska za ło ta ki
obiekt. Cho dzi o Dom Har ce -
rza przy ul. Dzi kiej. Wo kół

jest spo ro wol ne go te re nu,
któ ry na le ży do mia sta.

Dla cze go przy ję to ta kie
roz wią za nie? Mi ni ster stwo
nie da je pie nię dzy na bu do -
wę no wych obiek tów, ale
mo że do ło żyć się… do re -
mon tów lub roz bu do wy bu -
dyn ków już ist nie ją cych.
Do ło żyć, czy li po kryć ok. 80
proc. kosz tów.

- Przy Do mu Har ce rza
moż na bę dzie wy bu do wać
spe cjal ną sa lę kon cer to wą,
gdzie mło dzi mu zy cy bę dą
mo gli ćwi czyć w do brych
wa run kach - tłu ma czy rad na
Bo że na Ro no wicz.

W do dat ku mi ni ster stwo
prze ka że mia stu do tych cza -
so we bu dyn ki szko ły mu -
zycz nej przy al. Nie pod le gło -
ści i Chro bre go. Ta ka za mia -

na miejsc uła twi wie lo mi lio -
no wą do ta cję. Lu bu skie jest
ostat nim wo je wódz twem,
któ re nie ma ogól no kształ cą -
cej szko ły mu zycz nej.

- Wstyd, wstyd i jesz cze raz
wstyd. Gło suj cie „za” - prze -
ko ny wał rad nych pre zy dent
Ja nusz Ku bic ki. Za bar dzo
nie mu siał te go ro bić, bo rad -
ni nie mie li żad nych wąt pli -
wo ści. Po mysł prze gło so wa li.
Wy nik gło so wa nia przy ję li
bra wa mi. Zbu do wa nie po -
dob ne go obiek tu w Rze szo -
wie kosz to wa ło ok. 20 mln zł.

A jak da lej bę dzie funk cjo -
no wał Dom Har ce rze? Tu
jesz cze nie ma żad nych de cy -
zji. Je den z wa rian tów za kła -
da, że pla ców ki w po więk -
szo nym bu dyn ku bę dą mo gły
funk cjo no wać ra zem. (tc)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Co jesz cze
uchwa li li rad ni
Miej scy rad ni zgo dzi li się
na prze ję cie mo stu w Ci ga -
ci cach i mu ze ów w Świd ni -
cy i Drzo no wie.

Miej scy rad ni, pod czas
wtor ko wej se sji, naj wię cej
cza su po świę ci li dys ku sji na
te mat funk cjo no wa nia Uni -
wer sy te tu Zie lo no gór skie go.
Rek tor prof. Ta de usz Ku -
czyń ski, w przed dzień in au -
gu ra cji no we go ro ku aka de -
mic kie go, mó wił o sy tu acji
uczel ni i po wo ła nym wła -
śnie wy dzia le pra wa. To na
je go funk cjo no wa nie po -

trzeb ne by ły do dat ko we pie -
nią dze z mia sta. Rad ni prze -
gło so wa li 400 tys. zł wspar -
cia.

Rad ni prze gło so wa li rów -
nież kil ka uchwał „po łą cze -
nio wych”. - Wy ni ka ją one z
zo bo wią zań zło żo nych sta -
ro ście - tłu ma czył wi ce pre -
zy dent Krzysz tof Ka li szuk.

Rad ni zgo dzi li się na
prze ję cie mo stu w Ci ga ci -
cach wraz z frag men tem
pro wa dzą cej do nie go po -
wia to wej dro gi. Po no wym
ro ku to mia sto bę dzie od po -
wia da ło za utrzy ma nie i re -
mon to wa nie tej prze pra wy.
Rad ni zgo dzi li się rów nież
na prze ję cie od sta ro sty mu -
ze ów w Świd ni cy i w Drzo -
no wie.

(tc)
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To ci do pie ro ćwi cze nia!
Dro ga pod Za wa dą nie prze jezd na. Po wyw ra ca ne sa mo cho dy peł ne ran nych, do te go ulat nia się nie bez piecz ny gaz... Ży cie
ofiar wy pad ku, ale i miesz kań ców po bli skich do mów, jest w nie bez pie czeń stwie! Do ak cji ru sza ją stra ża cy!

W po nie dzia łek, tuż po
13.00, dro ga z Za wa dy do Ja -
nów sta wa ła się co raz bar -
dziej nie prze jezd na. Kie row -
cy z nie po ko jem roz glą da li się
po dro dze. Wi dok był ma ka -
brycz ny: po przew ra ca ne sa -
mo cho dy i groź nie „spo glą da -
ją ca” z po bo cza sta lo wo -sza ra
bu tla z ga zem. Na szczę ście,
to by ły tyl ko ćwi cze nia. Sce -
na riusz prze wi dy wał, że w
po bli żu sta cji uzdat nia nia
wo dy zda rzył się dro go wy
wy pa dek, z udzia łem dzie się -
ciu mło dych lu dzi. By do dat -
ko wo utrud nić ćwi cze nia, z
cię ża rów ki wy pa dła bu tla z
chlo rem. Po jem nik z tru ją cą
sub stan cją roz sz czel nił się,
za gra ża jąc po dróż nym i
miesz kań com Za wa dy.

Do ofiar wy pad ku dro go -
we go wy sła ne zo sta ły trzy
jed nost ki OSP: z Za wa dy,
Sta re go Ki sie li na i Przy le pu.
Gdy po ja wi ło się za gro że nie
che micz ne, do ak cji ru szy li
stra ża cy z Jed nost ki Ra tow -
ni czo -Ga śni czej nr 1 w Zie -
lo nej Gó rze oraz stra ża cy z
OSP Ra cu la.

- Nasz sce na riusz za kła dał
wy pa dek dro go wy, bo ta kie
zda rze nia to co dzien ność dla
stra ża ków, dla te go ćwi czyć
za wsze war to. Ce lo wo „pod -
krę ci li śmy” dra ma tur gię na -
szych ćwi czeń, bo wła śnie tą
dro gą do wo żo ny jest chlor
do sta cji w Za wa dzie, więc
ta kie za gro że nie za wsze jest
re al ne – prze ko ny wał An -
drzej Ge dran ge, od po wie -

dzial ny w gmi nie Zie lo na
Gó ra za ochro nę miesz kań -
ców.

- To świet na oka zja do
wspól nych ćwi czeń za wo do -
wych stra ża ków z ochot ni -
ka mi. Do te go ty pu ćwi czeń,
z uży ciem spe cja li stycz ne go
sprzę tu do ochro ny che -
micz nej, do cho dzi rzad ko -
tłu ma czył Mak sy mi lian Ko -
per ski z Ko men dy Miej skiej
PSP w Zie lo nej Gó rze.

W ćwi cze niach pod Za wa -
dą uczest ni czy ło 26 stra ża -
ków ochot ni ków i po nad
dzie się ciu stra ża ków za wo -
do wych. Ja ko po zo ran ci wy -
stą pi li ucznio wie li ceum
ogól no kształ cą ce go w Czer -
wień sku. (kg)

Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski
No ży ce do cię cia blach po ra dzi ły so bie z ka ro se rią w kil ka na ście se kund. Pierw sza część sce -
na riu sza za kła da ła spraw ne wy do sta nie ofiar ka ta stro fy dro go wej. 

Roz sz czel nio na bu tla, z tok sycz nym i sil nie draż nią cym chlo -
rem, to wiel kie za gro że nie dla śro do wi ska na tu ral ne go, ale
przede wszyst kim dla prze by wa ją cych w po bli żu lu dzi. Chlor
moż na roz po znać po żół to zie lo nym ko lo rze i du szą cym za pa chu.

Stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 1 w Zie lo nej Gó rze wy glą da li w ga zosz czel nych ubra nia jak przy by sze z ob cej pla -
ne ty. Pra ca w ta kich stro jach wy ma ga od ra tow ni ków du żej kon dy cji.

Ucznio wie z li ceum w Czer wień sku, z pierw szej kla sy o pro fi lu
po li cyj nym i dru giej o pro fi lu woj sko wym, w in sce ni za cji od -
gry wa li ro lę ofiar wy pad ku dro go we go. 

Udzie le niem pierw szej po mo cy ofia rom ka ta stro fy dro go wej za -
ję ły się jed nost ki z OSP Za wa dy, Sta re go Ki sie li na i Przy le pu.

Spe cjal ny na miot do de kon ta mi na cji, czy li oczysz cze nia ob ję -
tych ska że niem z sub stan cji che micz nych. Za to za da nie od po -
wia da li stra ża cy z OSP w Ra cu li.
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- Co ro ku Uni wer sy tet Zie -
lo no gór ski koń czy spo ro uta -
len to wa nej mło dzie ży. Wie -
lu z nich ma cie ka we po my -
sły, ale nie ma pie nię dzy na
biz ne so wy start. Miej ski in -
ku ba tor przed się bior czo ści
na pew no im po mo że - uwa -
ża Ur szu la Prze ga liń ska,
mło dziut ka sze fo wa spół ki
Ga lac ti co.pl.

Od 1 wrze śnia ru szył
miej ski in ku ba tor przed się -
bior czo ści, w No wym Ki sie -
li nie, tuż obok tra sy S3. No -
wo cze sny bu dy nek, wła -
sność UZ, ofe ru je ok. 1.000
mkw. po wierzch ni biu ro -
wej i pro duk cyj nej. Mia sto,
na mo cy po ro zu mień z UZ,
nie tyl ko prze ję ło ro lę za -
rząd cy obiek tu, ale tak że
od po wia da za je go utrzy ma -

nie oraz za współ pra cę z
fir ma mi.

ww  Co ofe ru je in ku ba tor?
Przede wszyst kim ume blo -

wa ną po wierzch nię biu ro wą
oraz łą cza te le ko mu ni ka cyj -
ne. Fir my mo gą ko rzy stać z
in ku ba to ra mak si mum przez
trzy la ta. W pierw szym ro ku
pła cą 6 zł za mkw., w dru gim
- 8 zł, w trze cim - 12 zł.

Rów nie atrak cyj nie przed -
sta wia się cen nik opłat za
prąd, gaz, wo dę czy ście ki.
Do koń ca 2014 r. wszyst kie
kosz ty zwią za ne z ob słu gą
me diów w in ku ba to rze ob -
cią żą bu dżet mia sta. Od 1
stycz nia 2015 r., je śli fir ma
zdo ła swo je mie sięcz ne ra -
chun ki za prąd czy wo dę
„zdu sić” do po zio mu 1.200

zł, wów czas za me dia nie za -
pła ci mia stu ani gro sza.

ww  Jak tra fić do in ku ba to ra?
Trze ba spro stać kil ku wa -

run kom. Ten pierw szy żą da,
by kan dy dat ka by ła fir mą
no wą lub ma ją cą po wstać la -
da mo ment. Bez zna cze nia
jest sta tus praw ny fir my. To
mo że być ak tyw ność go spo -
dar cza tzw. oso by fi zycz nej
al bo spół ka. Fir ma mu si
mieć sie dzi bę w Zie lo nej Gó -
rze. I trze ci wa ru nek - mu si
za pro po no wać in no wa cyj ny
po mysł na biz nes. Wnio ski o
przy ję cie do miej skie go in -
ku ba to ra są ana li zo wa ne
przez ra dę in ku ba to ra. To
ona za de cy do wa ła o za pro -
sze niu 13 mło dych firm pod
dach in ku ba to ra w No wym

Ki sie li nie. Pięć ko lej nych zo -
sta ło ulo ko wa nych w in ku -
ba to rze przy ul. Kra sic kie go
25. Wa run ki po by tu w obu
bu dyn kach są dla wszyst -
kich firm ta kie sa me.

ww  Tyl ko in no wa cje
Na czym po le ga in no wa -

cyj ność firm z miej skich in -
ku ba to rów? Po służ my się
przy kła dem dwóch spół ek:
Ga lac ti co.pl i Per cep tus. Ta
pierw sza spe cja li zu je się w
pro jek to wa niu i sprze da wa -
niu kom plek so wych sys te -
mów do za rzą dza nia i mo ni -
to ro wa nia in fra struk tu rą ła -
do wa nia po jaz dów elek -
trycz nych. Na au to stra dach i
szo sach przy by wa elek trycz -
nych sa mo cho dów. Ich aku -
mu la to ry trze ba do ła do wy -

wać, ni czym sa mo cho do wy
bak ben zy ną.

- Sa ma pro ce du ra po bo ru
prą du nie jest skom pli ko wa -
na, ale już sys tem roz li cza -
nia, ow szem. Sta ra my się za -
spo ko ić ro sną cy po pyt na te -
go ty pu usłu gi - in for mu je
Ur szu la Prze ga liń ska, sze fo -
wa spół ki Ga lac ti co.pl.

In nym przy kła dem in no -
wa cyj no ści ro dem z zie lo no -
gór skie go in ku ba to ra jest
ofer ta spół ki Per cep tus, kie -
ro wa nej przez Jac ka Sta ro -
ści ca. Spół ka, za ło żo na w
ma ju br., pro jek tu je oraz bu -
du je kom plek so we sys te my
bez pie czeń stwa po le ga ją ce
na szy fro wa niu wszel kich
da nych, np. in for ma cji wy -
sy ła nych przez in te li gent ne
licz ni ki, wy ko rzy sty wa ne

przez fir my zaj mu ją ce się
dys try bu cją ener gii elek -
trycz nej.

- Per cep tus SA ist nie je za -
le d wie kil ka mie się cy, ale od
paź dzier ni ka br. bę dzie za -
trud niać 12 osób - pod kre śla
wła ści ciel i pre zes za rzą du,
Ja cek Sta ro ścic.

ww  Nie tyl ko ni skie ce ny
Czy miej skie in ku ba to ry to

tyl ko pre fe ren cyj ne ce ny po -
wierzch ni biu ro wej?

- Po ma ga my or ga ni zo wać
wy jaz dy na róż ne mi sje go -
spo dar cze czy udział w tar -
gach i wy sta wach. Tu przy -
da je się na sza wie dza i do -
świad cze nie - prze ko nu je
Krzysz tof Si ko ra, dy rek tor
miej skie go de par ta men tu
przed się bior czo ści. (pm)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Po baw się z „Szóst ką”
Kon cert na 6, czy li mo je

mia sto, mo ja szko ła, mo je pa -
sje – na fe styn pod ta kim ha -
słem za pra sza dziś (pią tek, 3
paź dzier ni ka) Gim na zjum nr 6
przy ul. Cho pi na oraz Sto wa -
rzy sze nie Mo żesz Ina czej. Za -
ba wa roz pocz nie się o 12.30
na bo isku za szko łą. W pro gra -
mie moc atrak cji! Już na star -
cie kon cert ze spo łu New Mes -
sa ge, póź niej zo ba czy my Spo -
ko Fa mi ly - ta necz ne for ma cje
Fi li pa Cze szy ka. Bę dą po ka zy
szkol nych ta len tów, spo tka nia
ze zna ny mi zie lo no gó rza na mi.
Wy stą pi szkol ny chór, ze spół
ta necz ny i wo kal ny, za pre zen -
tu ją się ko ła za in te re so wań.
Nie za brak nie słod kich nie spo -
dzia nek dla ła su chów! (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Kon cert na dzień mu zy ki
To pro po zy cja Fil har mo nii

Zie lo no gór skiej na Mię dzy na ro -
do wy Dzień Mu zy ki! Dziś (pią -
tek, 3 paź dzier ni ka) o 19.00, w
sa li MCM, kon cert w mię dzy na -
ro do wej ob sa dzie. Wy ko naw cy:
Or kie stra Sym fo nicz na Fil har -
mo nii Zie lo no gór skiej pod ba tu -
tą Cze sła wa Gra bow skie go, na
wio lon cze li Ja ni na Ruh z Nie -
miec, na or ga nach Pe ter Win -
grich z Nie miec. W pro gra mie
trzy wiel kie dzie ła do by ro man -
ty zmu, usły szy my: W ste pach
Azji Środ ko wej - Bo ro di na,
Kon cert wio lon cze lo wy h -moll -
Dwo rza ka oraz III Sym fo nię
„Ogro do wą” Sa int -Sa en sa. Bi -
le ty kosz tu ją 25/30 zł, ka sa fil -
har mo nii w dniu kon cer tu czyn -
na 13.00-19.00. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Elek tro cie płow nia za pra sza
Chcesz po znać ta jem ni ce

Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra,
zo ba czyć jak po wsta je ener gia
elek trycz na i cie pło? Przyjdź w
so bo tę, 4 paź dzier ni ka, w godz.
9.30-15.00, na dzień otwar ty.
W pro gra mie dnia m.in. zwie -
dza nie elek tro cie płow ni z prze -
wod ni kiem, pre zen ta cja ele men -
tów sys te mu cie płow ni cze go.
W godz. 10.00-12.00 za pla no -
wa no po kaz ra tow nic twa me -
dycz ne go w wy ko na niu stra ża -
ków z miej sco wej PSP. Przez
ca ły dzień bę dą od by wa ły się
za ba wy oraz kon kur sy dla do ro -
słych i dzie ci. Elek tro cie płow nia
znaj du je się przy al. Zjed no cze -
nia 103. Uwa ga! Na jej te re nie
obo wią zu je obu wie na pła skim
ob ca sie. (dsp)

W ZA TO NIU

Ad o re mus na mszy
W nie dzie lę, 5 paź dzier ni ka,

pod czas mszy, o 11.30, w ko -
ście le Mat ki Bo żej Czę sto chow -
skiej wy stą pi chór Ad o re mus.
Ze spół po wstał w 1972 r., w pa -
ra fii św. Mar ka w Ber li nie -Span -
dau, obec nie kie ru je nim
Agniesz ka Wi śniow ska -Kirch.
Chór chęt nie wy stę pu je w pol -
skich ko ścio łach. - W Za to niu
bę dzie to wa rzy szył nam przez
ca łą mszę, póź niej usły szy my
nie du ży kon cert, utwo ry m.in.
Ha en dla, pie śni ma ryj ne – za -
chę ca Do ro ta Po li tow ska ze Sto -
wa rzy sze nia Na sze Za to nie, któ re
wal czy o „przy wró ce nie ży cia”
or ga nom ko ściel nym z 1799 r.
Nie dziel ne wy da rze nie to do sko -
na ła oka zja, by po dzi wiać za byt -
ko wy in stru ment. (dsp)

W OCHLI

Cier le nie w skan se nie
W nie dzie lę, 5 paź dzier ni ka,

o 11.00, mu zeum et no gra ficz -
ne za pra sza na im pre zę „U
pro gu je sie ni”. – Po ka że my
dwie tra dy cje na sze go re gio nu:
żni wa ku ku ry dzia ne osad ni ków
z Bu ko wi ny oraz zwy cza je
zwią za ne ze zbio ra mi i ob rób ką
lnu – tłu ma czą or ga ni za to rzy.
W pro gra mie m.in.: baśń „Jak
to ze lnem by ło”, pra ce przy
ob rób ce lnu (mię dle nie, cier le -
nie, cze sa nie, przę dze nie),
przed sta wie nie „Lis Wi ta lis” w
wy ko na niu Gru py Te atral nej z
Ośrod ka Ko lo ry Ży cia, wi do wi -
sko „Łu pacz ka z tań cem” - ze -
spół Wa tra z Brzeź ni cy. Bę dzie
oka zja, by spró bo wać tra dy -
cyj nych po traw z ku ku ry dzy.
Wstęp – 6 zł. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Pra ca o mie ście
Fun da cja „Bez piecz ne Mia -

sto”, mia sto i Uni wer sy tet Zie -
lo no gór ski przy po mi na ją o
kon kur sie na naj lep szą pra cę
ma gi ster ską z za kre su pro fi lak -
ty ki spo łecz nej, re so cja li za cji,
po pra wy bez pie czeń stwa, wa -
run ków i ja ko ści ży cia w Zie lo -
nej Gó rze. Jesz cze do 20 paź -
dzier ni ka moż na zgła szać pra -
ce ma gi ster skie, te ma tycz nie
zwią za ne z mia stem. Jest on
otwar ty dla stu den tów i ab sol -
wen tów UZ. Pu la na gród - 6
tys. zł. Pra ce na le ży prze słać
na ad res: Fun da cja „Bez piecz -
ne Mia sto”, ul. Sza rych Sze re -
gów 8, 65-807 Zie lo na Gó ra, z
do pi skiem „Kon kurs -pra ca
ma gi ster ska”. Szcze gó ły na
www.zie lo na -go ra.pl (dsp)

Masz po mysł na własny biz nes?
In ku ba tor cze ka właśnie na ciebie!

Roz mo wa z Ur szu lą Prze -
ga liń ską, pre ze ską zie lo no -
gór skiej spół ki Ga lac ti co.pl

- Dla cze go pa ni fir ma wy -
bra ła Zie lo ną Gó rę, sko ro
wcze śniej ku si ła was sto li ca
Dol ne go Ślą ska?

Ur szu la Prze ga liń ska: -
Zie lo na Gó ra za pro po no wa ła
nam sie dzi bę w zna ko mi cie
po ło żo nym in ku ba to rze
prze d  się bior czo ści, tuż obok
tra sy S3. Bu dy nek wy po sa -
żo no w me ble biu ro we oraz
sieć te le ko mu ni ka cyj ną.
Mia sto od firm „ho do wa -
nych” w in ku ba to rze po bie ra
ni skie opła ty za po wierzch -
nię biu ro wą oraz za ogrze -
wa nie, prąd i wo dę. W efek -
cie spo tka ło się tu spo re gro -
no in te re su ją cych lu dzi, bar -
dzo kre atyw nych, z licz ny mi
po my sła mi. Zie lo no gór ski
in ku ba tor sprzy ja na sze mu
pro fe sjo nal ne mu roz wo jo wi
oraz na wią zy wa niu za wo do -
wych kon tak tów. Po nad to
je stem ab sol went ką UZ, czu -
ję się zie lo no gó rzan ką. I wią -

żę swo ją przy szłość, rów nież
ro dzin ną, wła śnie z tym
mia stem.

- Pierw sze kro ki już za
wa mi. Co te raz?

- Spół kę Ga lac ti co.pl wy -
my śli łam i za re je stro wa łam
we wrze śniu 2011 r. Za pro si -
łam wte dy do współ pra cy
swo ich ko le gów, ab sol wen -
tów UZ. Dziś spół ka sta le
współ pra cu je z sze ścio ma
oso ba mi, fa chow ca mi wy so -
kiej kla sy.

- Uchyl my rąb ka ta jem ni -
cy, czym zaj mu je się pa ni
spół ka?

- Fir ma jest au to rem elek -
tro nicz ne go sys te mu za rzą -
dza nia i mo ni to ro wa nia in -
fra struk tu rą ła do wa nia po -
jaz dów elek trycz nych…

- …a mó wiąc mniej uczo -
nym ję zy kiem?

- Po słu żę się przy kła dem.
Do bre ho te le za czy na ją in sta -
lo wać ter mi na le po bo ru prą -
du dla swo ich klien tów, wła -

ści cie li elek trycz nych sa mo -
cho dów. Pro blem po ja wia się
na eta pie roz li czeń: ile klient
„za tan ko wał”, ja ki za sto so -
wać sys tem płat no ści, sko ro
kar ty kre dy to we emi to wa ne
są przez róż ne ban ki itd. Ten
sam pro blem po ja wia się rów -
nież w por tach jach to wych,
ło dzie mo to ro we tak że ma ją
aku mu la to ry. Mo ja fir ma roz -
wią zu je te pro ble my po przez
pro jek to wa nie i do star cza nie
ca łych sys te mów za rzą dza -
nia, np. dla Wro cła wia, dla
któ re go już do star czy li śmy te -
go ty pu sys tem.

- Ban ki nie lu bią ma ło
roz po zna nych nisz ryn ko -
wych. Skąd spół ka Ga lac ti -
co.pl po zy sku je ka pi tał roz -
wo jo wy?

- Na pew no bez wspar cia i
opie ki miej skie go in ku ba to ra
przed się bior czo ści by ło by
nam znacz nie trud niej. Je -
ste śmy bar dzo mło dą fir mą.
I choć na bie żą ce utrzy ma -
nie po tra fi my sa mi za ro bić,
to jed nak jesz cze dłu go bę -

dzie my się wspo ma ga li ban -
ko wy mi kre dy ta mi.

- A co ma ją ro bić ci, któ -
rzy wpa dli na in no wa cyj ny
po mysł, ale nie prze ko na li
ban ku?

- Sen sow nie by ło by, gdy by
w przy szło ści po wstał miej -
ski fun dusz star to wy, dla in -
no wa cyj nych firm sta wia ją -
cych ab so lut nie pierw sze
kro ki. Ta kie fun du sze dzia ła -
ją w in nych kra jach. Po kil ka
la tach wła ści cie le ta kiej fir -
my, już po jej okrzep nię ciu,
od ku pu ją udzia ły od fun du -
szu star to we go. W ten spo sób
za in we sto wa ne wcze śniej
pie nią dze po wra ca ją do fun -
du szu i po now nie mo gą po -
słu żyć za na rzę dzie wspar cia
no wych firm.

- Mo że kil ka słów o so bie?
- Mam 29 lat, pra cu ję od 8

ra no do 20 wie czo rem.  Za
mie siąc zmie niam stan cy -
wil ny.

- Dzię ku ję.
Piotr Mak sym czak

- Na pew no bez wspar cia i opie ki miej skie go in ku ba to ra przed -
się bior czo ści by ło by nam znacz nie trud niej. Je ste śmy bar dzo
mło dą fir mą - mó wi Ur szu la Prze ga liń ska. Na zdję ciu z Ro ber -
tem Dą brow skim, spe cja li stą ds. IT Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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W te go rocz nej edy cji kon -
kur su Lu bu ski Mi ster Bu do -
wy, aż dwie głów ne na gro dy i
czte ry wy róż nie nia przy zna -
no bu dyn kom z Zie lo nej Gó -
ry. Mi ste rem w ka te go rii „Bu -
dow nic two miesz ka nio we
wie lo ro dzin ne” uzna no bu -
dy nek by łe go Po la nu przy ul.
Sta szi ca 9 AB w Zie lo nej Gó -
rze. Na gro da tra fi ła do zie lo -
no gór skiej fir my pro wa dzo -
nej przez mał żeń stwo Lesz ka
i Elż bie ty Ja rząb ków. Do ce -
nio no pro jekt ar chi tek to nicz -
ny, m.in. za po łą cze nie funk -
cji miesz kal nych z usłu go wy -
mi, oraz ob szer ne ta ra sy re -
kre acyj no -wy po czyn ko we.

W by łym Po la nie miesz ka ją
Piotr i Edy ta Hry nie wiec cy.

- Je ste śmy za do wo le ni z
wy bo ru do ko na ne go przed
nie speł na ro kiem. Miesz ka -
nie ma trzy bal ko ny i spo ry
ta ras, na któ rym moż na mi ło
spę dzić wie czór. Mógł by być
jesz cze więk szy, ale uzna li -
śmy, że 24 me try nam w zu -
peł no ści wy star czą, za to zy -
ska li śmy osob ną sy pial nię -
mó wi Piotr Hry nie wiec ki.

Mi ste rem w ka te go rii
„Ada pta cje i re mon ty” zo stał
bu dy nek dy dak tycz ny Wy -
dzia łu Elek tro tech ni ki, In -
for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji
UZ.

- Wiel ka w tym za słu ga je -
go pro jek tan tów, bo my, wy -
ko naw cy, je ste śmy od po wie -
dzial ni za ja kość wy ko na nia
oraz do trzy my wa nie ter mi -
nów - tak na gro dę sko men to -
wał kie row nik bu do wy, Mar -
cin Ma ły cha z fir my SKAN -
SKA.

- Naj więk sze in we sty cje
bu dow la ne re ali zo wa ne są w
dwóch lu bu skich sto li cach,
za to w tzw. „miesz ka niów -
ce” prym wie dzie Win ny
Gród - pod kre śla Ze non
Bam bro wicz, pre zes Lu bu -
skiej Izby Bu dow nic twa,
któ ra or ga ni zu je kon kurs.

(kg)
Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski

Zie lo na Gó ra… tu się bu du je!
- Miesz ka nie ma trzy bal ko ny i spo ry ta ras, na któ rym moż na mi ło spę dzić wie czór
- przy zna ją Edy ta i Piotr Hry nie wiec cy. Miesz ka ją w by łym Po la nie. Ich blok zo stał
Lu bu skim Mi ste rem Bu do wy w ka te go rii bu dyn ków wie lo ro dzin nych.

- Jesz cze na eta pie prac bu dow la nych mie li śmy moż li wość zmie nić pro jekt na sze go ta ra su. Po -
sta no wi li śmy go zmniej szyć i zy skać do dat ko wą sy pial nię - mó wią Piotr i Edy ta Hry nie wiec cy.

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Pozbędziesz się
elektrośmieci
a zy ska szko ła
Nie wiesz, co zro bić 
ze sta rym te le wi zo rem, 
lo dów ką? Nie martw się.
Fir ma za bie rze sprzęt 
z two je go do mu.

Wy star czy za dzwo nić
pod ogól no pol ski nr tel.
222 233 300 i zgło sić chęć
po zby cia się sta rych gra -
tów, by po kil ku dniach
przy je cha ła spe cjal na eki pa
z fir my Elek tro Eko, któ ra
bez płat nie od bie rze nie -
chcia ny sprzęt. Wa ru nek
jest je den – trze ba sa mo -

dziel nie „od piąć” wy słu żo -
ne apa ra ty od sie ci elek -
trycz nej lub ka na li za cyj nej.

- Ma my jed ną proś bę, nie
dzwoń cie pod nasz nu mer,
gdy bę dzie cie chcie li się po -
zbyć su szar ki do wło sów lub
że laz ka. Sa mo chód przy je -
dzie tyl ko po więk sze urzą -
dze nia. Te mniej sze przyj -
mu je my bez płat nie w na -
szym tym cza so wym punk cie
od bio ru, ulo ko wa nym na
par kin gu przy ul. Ba to re go
128, tuż obok hi per mar ke tu
Au chan. Od po nie dział ku do
piąt ku – ape lu je Wi told Mia -
zga, dy rek tor i czło nek za -
rzą du spół ki Elek tro Eko.

Bar dzo waż ną for mą ak -
tyw no ści spół ki jest edu ka -
cja eko lo gicz na. Jej naj now -
szym prze ja wem jest ogól -
no pol ski pro gram „Mo je

mia sto bez elek tro śmie ci”,
do któ re go Zie lo na Gó ra
przy stą pi ła ja ko pierw sza
w wo je wódz twie.

Opi su jąc w skró cie:
ucznio wie mo bi li zu ją ro -
dzi ców do od da wa nia do -
mo wych elek tro śmie ci do
punk tów od bio ru. W za -
mian szko ły do sta ją punk -
ty, za któ re bę dą mo gły ku -
pić me ble, kom pu te ry czy
in te rak tyw ne ta bli ce. Im
wię cej elek tro śmie ci tra fi
do uty li za cji, tym wię cej
sko rzy sta ją szko ły.

- W Zie lo nej Gó rze do
pro gra mu fir my Elek tro Eko
przy stą pi ło 12 szkół pod -
sta wo wych – in for mu je
Krzysz tof Si ko ra, dy rek tor
De par ta men tu Przed się -
bior czo ści i Go spo dar ki Ko -
mu nal nej.

Każ da szko ła, oprócz pie -
nię dzy, do sta nie od spół ki
po mo ce dy dak tycz ne, aby
wes przeć na uczy cie li w
przy go to wa niu i pro wa dze -
niu lek cji po świę co nych
elek tro śmie ciom i spo so -
bom ich bez piecz nej li kwi -
da cji.

Od 1 stycz nia 2015 r.
pro gram „Mo je mia sto bez
elek tro śmie ci” obej mie tak -
że miesz kań ców oraz szko -
ły z te re nu obec nej gmi ny
wiej skiej.

Elek tro śmie ci mo że my
tak że od da wać w punk tach
pro wa dzo nych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i
Miejskiej: na te re nie sie dzi -
by za kła du, przy al. Zjed no -
cze nia 110 oraz w Ra cu li,
przy ul. Wro cław skiej 73.

(pm)

W MIE ŚCIE I GMI NIE
Wy staw
sta re gra ty
Czas na po rząd ki! 
W Zie lo nej Gó rze i pod miej -
skich wsiach trwa je sien na
zbiór ka od pa dów wiel ko ga -
ba ry to wych.

Po da je my har mo no gram
zbiór ki na pierw szą po ło wę
paź dzier ni ka.
ww Mia sto. Po da ne po ni żej
da ty do ty czą wy sta wie nia
od pa dów w po bli żu po jem -
ni ków na śmie ci – wy wóz
dwa dni póź niej. 6 paź dzier -
ni ka – zbiór ka na ob sza rze
os. Łu życ kie go, tj. re jo nu
ogra ni czo ne go uli ca mi: Wy -
szyń skie go, Woj ska Pol skie -

go, Dą brów ki, Łu życ ką. 8
paź dzier ni ka – os. Przy jaź ni,
re jon ogra ni czo ny uli ca mi:
Woj ska Pol skie go, Wy szyń -
skie go, Łu życ ką, Fran cu ską.
13 paź dzier ni ka – os. Za ci -
sze, re jon ogra ni czo ny uli ca -
mi: Woj ska Pol skie go, Krę tą
oraz Ci so wą. 15 paź dzier ni -
ka – re jon ogra ni czo ny uli ca -
mi: Zjed no cze nia, Woj ska
Pol skie go, Boh. We ster plat -
te, Su le chow ską, Źró dla ną,
Ba to re go.
ww Gmi na. Po da ne da ty do ty -
czą wy sta wie nia od pa dów w
po bli żu po jem ni ków na śmie -
ci. Wy wóz na stą pi w dni ko -
lej ne. Zbiór ka od bę dzie się: 6
paź dzier ni ka – Przy lep, 13
paź dzier ni ka – Ra cu la.

Wię cej in for ma cji na
www.zgkim.zgo ra.pl

(dsp)

Zie lo no gór skie bu dyn ki
na gro dzo ne w kon kur sie

ww Lu bu ski Mi ster Bu do wy
(bu dow nic two miesz ka nio we
wie lo ro dzin ne): bu dy nek
miesz kal ny, ul. Sta szi ca 9 AB
- Po lan Apar ta men ty
ww Lu bu ski Mi ster Bu do wy
(ada pta cje i re mon ty): bu dy -
nek dy dak tycz ny Wy dzia łu
Elek tro tech ni ki, In for ma ty ki i
Te le ko mu ni ka cji Uni wer sy te -
tu Zie lo no gór skie go
ww wy róż nie nie (bu dow nic two
miesz ka nio we wie lo ro dzin -
ne): bu dy nek wie lo funk cyj ny,
ul. Pia sko wa 1
ww wy róż nie nie (bu dow nic two
uży tecz no ści pu blicz nej): su -
per mar ket In ter mar che, ul.
Za ci sze 6
ww wy róż nie nie (za byt ko we
obiek ty bu dow la ne): re wi ta li -
za cja bu dyn ku miesz kal no -
-usłu go we go, ul. Re ja 3
ww wy róż nie nie (ada pta cje i
re mon ty): bu dy nek biu ro wy
fir my Asi nit, ul. Po znań ska
18 ANie spo sób przejść obo jęt nie obok prze szklo ne go bu dyn ku Wy -

dzia łu Elek tro tech ni ki, In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji UZ

W RA CU LI
Do me ty
z mi strzem
Na star cie so bot nie go 
VI Bie gu Ra cu lan sta nę ło
po nad 130 za wod ni ków.

W so bo tę, 27 wrze śnia,
no ga mi prze bie ra ła ca ła
wieś! Do VI Bie gu Ra cu lan z
Mi strza mi zgło si ło się po -
nad 130 uczest ni ków, w
prze róż nym wie ku. „Z mi -
strza mi” - bo na star cie za -
mel do wał się też m.in. żuż -
lo wiec An drzej Husz cza i
pię cio bo ista Mar cin Hor -
bacz. Po da je my wy ni ki bie -
gów (trzy pierw sze miej sca
w każ dej z ka te go rii). Przed -
szko la: dziew czyn ki - 1. Zu -
zan na Ku rek, 2. Ame lia Wy -
cho wa łek, 3. Ka li na Grzyś;
chłop cy - 1. Jan Po źniak, 2.
Ku ba Fe dro, 3. Wik tor Ja ro -
wicz. Kla sy I -III szko ły pod -
sta wo we: dziew czyn ki - 1.

Zu zan na Sro czyń ska, 2.
Alek san dra Ka sper czak, 3.
Alek san dra Po źniak; chłop -
cy - 1. Kon rad Ka sp szak, 2.
Ga briel Ro ga czew ski, 3.
Kon rad Ge tran ge. Kla sy IV -
-VI szko ły pod sta wo we:
dziew czę ta - 1. In ez Ja sman -
-Jocz, 2. Mar ty na Stę pień, 3.
Alek san dra Te ra; chłop cy -
1. Łu kasz So snow ski, 2.
Kac per Dzię bór, 3. Bar tosz
Kra ko wiak. Kla sy I -III gim -
na zjum: dziew czę ta - 1.
Kin ga Gle isner, 2. Iza be la
Zió kow ska, 3. Ni co la Ja -
now ska; chłop cy - 1. Mi chał
Ko masz ko, 2. Ma rek Pią tak,
3. Pa tryk Ba na szak. Open:
ko bie ty - 1. Agniesz ka Lo -
renc, 2. Jo an na Jad czak -Lit -
ke, 3. Na ta lia Ro ga czew ska;
męż czyź ni - 1. Bar tosz Mu -
sioł, 2. Ka mil Przy wor ski, 3.
An drzej Szcze pań ski.

In for ma cje po cho dzą od
or ga ni za to ra - Sto wa rzy sze -
nia na rzecz Pro mo cji Wsi
Ra cu la. Wię cej na www.ra -
cu la.pl (dsp)

Bie ga li ma li, du zi i... mi strzo wie! An drzej Husz cza dziel nie
wspie rał bie ga czy. Fot. Ma te ria ły or ga ni za to ra
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Utwo rze nie Wie lo spe cja li -
stycz ne go Cen trum Pe dia trii
w Zie lo nej Gó rze znaj du je
się na li ście pro jek tów stra -
te gicz nych i ma być fi nan so -
wa ne w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Lu bu skie 2020, a tak że z bu -
dże tu wo je wódz twa, bu dże -
tu mia sta Zie lo na Gó ra oraz
fun du szy Mi ni ster stwa
Zdro wia. Sza cun ko wy koszt
re ali za cji in we sty cji to ok.
80 mln zł (koszt roz bu do wy
szpi ta la o cen trum pe dia trii
oraz ada pta cji po miesz czeń
po zo sta łych po obec nym od -
dzia le pe dia trii).

Pro jekt jest więc nie ba ga -
tel ny i że by do pro wa dzić go
do szczę śli we go fi na łu, po -
wo ła ny zo stał spo łecz ny
ko mi tet, w któ re go skład
we szli par la men ta rzy ści
(Bo żen na Bu kie wicz, Jó zef
Zych i Sta ni sław Iwan),
mar sza łek Elż bie ta Po lak,
pre zy dent Ja nusz Ku bic ki i
przed sta wi cie le śro do wisk
go spo dar czych i kul tu ral -
nych mia sta. In au gu ra cyj ne
spo tka nie ko mi te tu od by ło
się we wto rek w szpi ta lu. -
Pra cu je my nad kon cep cją
re ali za cji pro jek tu. Ta bę -
dzie mu sia ła ulec pew nej
mo dy fi ka cji, po nie waż Ko -
mi sja Eu ro pej ska nie zga -
dza się na no we obiek ty w
ochro nie zdro wie - po in for -
mo wa ła mar sza łek Po lak. -
Bę dzie to więc utwo rze nie
cen trum po przez roz bu do -
wę szpi ta la w Zie lo nej Gó -
rze.

Jak pod kre śli ła, utwo rze -
nie cen trum jest nie zbęd ne,
po nie waż woj. lu bu skie
znaj du je się na ostat nim
miej scu w Pol sce w za kre sie
do stęp no ści le cze nia dla naj -
młod szych pa cjen tów. - Te
da ne sta ty stycz ne po grą ża ją
nasz re gion. Nie po sia da my
ta kie go szpi ta la dzie cię ce go,
któ ry speł niał by stan dar dy
eu ro pej skie, nie ma szpi tal -
ne go od dzia łu ra tun ko we go,
nie ma in ten syw nej te ra pii -
wy ja śni ła mar sza łek. - De -

kla ra cję wy po sa że nia cen -
trum w sprzęt pod trzy mu je
Ju rek Owsiak. Nam po zo sta -
je po zy tyw nie za koń czyć ne -
go cja cje z KE i mam na dzie -
ję, że już w li sto pa dzie bę dę
mia ła dla pań stwa do bre
wia do mo ści.

Roz bu do wę szpi ta la
wspie ra ją tak że lu bu scy par -
la men ta rzy ści. Jak pod kre śli -
ła po słan ka Bo żen na Bu kie -
wicz, ma li pa cjen ci po win ni
być le cze ni w god nych wa -
run kach. - Po sta wi li śmy dia -
gno zę: ta kie cen trum jest po -
trzeb ne. W Lu bu skiem wa -
run ki le cze nia pe dia trycz ne -
go są naj gor sze w Pol sce. Je -
ste śmy jed no myśl ni w tej
kwe stii. Wa run ki le cze nia
ma łych pa cjen tów mu szą
być god ne i zgod ne ze stan -
dar da mi Unii Eu ro pej skiej -
prze ko ny wa ła.

Przy kła dów na to, że bu -
do wa cen trum pe dia trii jest
moż li wa, do star cza po wsta łe
we Wro cła wiu Cen trum He -
ma to on ko lo gii. Jed nym z je -
go twór ców jest prof. Ewa
Gor czyń ska, spe cja li sta on -
ko lo gii i he ma to lo gii dzie cię -
cej. - Jak się chce, to moż na -

mó wi ła prof. Gor czyń ska. -
Stwo rzy li śmy prak tycz nie
coś z ni cze go: po wstał naj -
więk szy w Eu ro pie od dział
trans plan ta cji szpi ku u dzie -
ci. Więc jak wi dać, je że li jest
en tu zjazm i za an ga żo wa nie,
to mu si się udać.

Pro fe sor prze ko ny wa ła,
że bu do wa spe cja li stycz ne -
go cen trum pe dia trii w Zie -
lo nej Gó rze jest ab so lut ną
ko niecz no ścią. - Do tej po ry
pa cjen ci, wy ma ga ją cy le -
cze nia spe cja li stycz ne go,
od sy ła ni by li do ośrod ków
w ościen nych re gio nach.
Szcze gól nie pil ne jest zor -
ga ni zo wa nie od dzia łu in -
ten syw nej te ra pii, któ re go
nie ma w ca łym wo je wódz -
twie. Lu bu skie to tak że bia -
ła pla ma na ma pie Pol ski,
gdzie nie ma od dzia łu on -
ko he ma to lo gii dzie cię cej.
W Pol sce jest 15 ta kich
ośrod ków. Jest tu taj ogrom -
ny po ten cjał in te lek tu al ny
oraz do sko na łe za ple cze -
za pew nia.

Pro jekt bu do wy szpi ta la
dzie cię ce go mo że li czyć
tak że na wspar cie mia sta
Zie lo na Gó ra. - Jest mi po -

dwój nie wstyd - mó wił pod -
czas spo tka nia ko mi te tu
pre zy dent Ja nusz Ku bic ki. -
Po pierw sze, za to, że nie
ma ta kie go ośrod ka w re gio -
nie i ro dzi ce, któ rzy po trze -
bu ją ta kiej po mo cy, mu szą
jej szu kać po za wo je wódz -
twem. Po dru gie, dla te go,
że są lu dzie, któ rzy tyl ko
przez pry zmat te go, gdzie to
cen trum mia ło by po wstać,
mó wią nie. To jest rzecz ab -
so lut nie nie zbęd na. Oczy -
wi ście, nie ży czę ni ko mu
po trze by sko rzy sta nia z ta -
kiej po mo cy, ale je że li bę -
dzie ta ka po trze ba, to po -
moc po win na być do stęp na
bli sko do mu i każ de go po -
win no być na nią stać.

Przy po mnij my, że po mysł
utwo rze nia cen trum pe dia -
trycz ne go zro dził się w
2009 r. O po trze bie je go bu -
do wy by ła mo wa pod czas
kon sul ta cji RPO w ro ku
2013, jed nak w stycz niu br.
prze ciw ko tej ini cja ty wie
nie spo dzie wa nie opo wie -
dzie li się sta ro sto wie lu bu -
scy (z wy jąt kiem sta ro sty
zie lo no gór skie go) oraz peł -
no moc nik wo je wo dy lu bu -
skie go ds. pe dia trii. Po ja wi -
ły się m.in. ar gu men ty, że
zlo ka li zo wa nie te go cen -
trum w Zie lo nej Gó rze od -
bie rze pa cjen tów od dzia łom
pe dia trycz nym w szpi ta lach
po wia to wych. Tym cza sem
lu bu ski od dział NFZ na le -
cze nie dzie ci po za gra ni ca -
mi wo je wódz twa wy da je
rocz nie po nad 20 mln zł. -
To ozna cza, że nasz re gion
nie jest w sta nie w peł ni za -
spo ko ić po trzeb zdro wot -
nych naj młod szych pa cjen -
tów. Bu do wa cen trum pe -
dia trycz ne go ma to zmie nić
- do da ła mar sza łek Po lak.

Ma rze na To czek

Strona
przygotowana przez
Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubuskiego

Ma li pa cjen ci będą 
pod szcze gól ną ochro ną
Re gion po trze bu je cen trum pe dia trycz ne go. Co do te go nie ma ją wąt pli wo ści wła dze wo je wódz twa lu bu skie go, wła dze Zie lo -
nej Gó ry, dy rek cja zie lo no gór skie go szpi ta la, ani też - przede wszyst kim - ro dzi ce i opie ku no wie pie lę gnu ją cy w cho ro bie swo -
je dzie ci. By do pro wa dzić ten pro jekt do fi na łu, za wią zał się spo łecz ny ko mi tet na rzecz bu do wy te go cen trum.

Je śli wszyst ko pój dzie do brze, to już w 2017 r. cho re dzie ci nie bę dą mu sia ły jeź dzić na le cze nie do kli nik po za wo je wódz twem.
Na zdję ciu spo tka nie człon ków ko mi te tu na rzecz utwo rze nia Cen trum Pe dia trii w Zie lo nej Gó rze, od le wej: pre zy dent Ja nusz Ku -
bic ki, po seł Bo żen na Bu kie wicz, mar sza łek Elż bie ta Po lak, dy rek tor Wal de mar Ta bor ski, prof. Ewa Gor czyń ska.

Fot. Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Lu bu skie go

CO, GDZIE, JAK I DLA CZE GO?

Pro jekt Wie lo spe cja li stycz ne go Cen trum
Pe dia trii za kła da część in we sty cyj ną do ty -
czą cą prze bu do wy czę ści szpi ta la. Po re -
ali za cji in we sty cji, ca łość dru gie go pię tra
zo sta nie prze zna czo na dla od dzia łu po łoż -
ni czo -gi ne ko lo gicz ne go z pod od dzia łem
gi ne ko lo gii on ko lo gicz nej: pion po łoż ni -
czy - od ci nek pa to lo gii cią ży, pion gi ne ko -
lo gicz ny - w za kre sie pod od dzia łu gi ne ko -
lo gii on ko lo gicz nej, pion gi ne ko lo gicz ny -

w za kre sie pa to lo gii wcze snej cią ży, gi ne -
ko lo gii on ko lo gicz nej za cho waw czej, pro -
ce dur gi ne ko lo gii on ko lo gicz nej jed ne go
dnia.

W ra mach in we sty cji zo sta nie upo rząd -
ko wa ny bu dy nek, w któ rym znaj du je się
od dział po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ny z pod -
od dzia łem gi ne ko lo gii on ko lo gicz nej. Obec -
nie roz miesz czo ne na trzech kon dy gna -
cjach, zo sta ną zlo ka li zo wa ne na jed nym
pię trze w za kre sie sal po łoż ni czych jak i gi -
ne ko lo gii on ko lo gicz nej, co po zwo li na

więk szy kom fort le cze nia. Po nad to pla no -
wa na jest zmia na lo ka li za cji od dzia łu no -
wo rod ko we go - prze nie sie nie ze skrzy dła A
do skrzy dła na trze cim pię trze, któ re ma
więk szy ob szar. Bę dzie moż li wość przyj -
mo wa nia rów nież nie mow ląt do trze cie go
mie sią ca ży cia. Do tej po ry na od dział mo -
gły tra fiać tyl ko no wo rod ki bez po śred nio
po po ro dzie.

Po za tym na trze cim pię trze zlo ka li zo -
wa na zo sta nie ca ła dzia łal ność od dzia łu
po łoż ni czo - gi ne ko lo gicz ne go z za kre su

sal ope ra cyj nych i po ro do wych - cen tral ny
blok ope ra cyj ny w za kre sie sal ope ra cji gi -
ne ko lo gicz nych, pion po łoż ni czy i sa le po -
ro do we - sa le od cięć ce sar skich oraz sa le
do po ro dów fi zjo lo gicz nych, od dzie lo ne,
gwa ran tu ją ce in tym ność oraz kom fort pa -
cjent kom. Obec nie pa cjent ki ro dzą w tzw.
bok sach, od dzie lo nych tyl ko ścian ka mi,
znaj du ją cych się na jed nej sa li, z jed nym
ukła dem ko mu ni ka cyj nym, co jest bar dzo
ma ło kom for to we. Ta ki układ po zwo li na
udzie le nie szyb kiej po mo cy no wo rod kom.

Elż bie ta Po lak, mar sza łek woj. lu bu skie go:

- Dia gno za sta nu lu bu skiej pe dia trii wska zu je, że naj istot niej -
szym pro ble mem w za bez pie cze niu wła ści wej opie ki me -
dycz nej dla dzie ci jest brak od dzia łu in ten syw nej te ra pii pe -
dia trycz nej na te re nie wo je wódz twa lu bu skie go. Dzie ci kie ro -
wa ne są do pod mio tów spo za wo je wódz twa, co zmniej sza
szan se tych naj cię żej cho rych na prze ży cie i po wrót do zdro -
wia. Ko lej nym waż nym pro ble mem jest brak dzie cię ce go od -
dzia łu/pod od dzia łu la ryn go lo gii, oku li sty ki oraz od dzia łu za -
kaź ne go. Ta ki stan lecz nic twa po wo du je, iż kosz ty mi gra cji
lu bu skich pa cjen tów do in nych ośrod ków me dycz nych w Pol -
sce wy no szą rocz nie po nad 20 mln zł. Ja ko sa mo rząd wo je -
wódz twa je ste śmy od te go, by ta kie pa to lo gicz ne sy tu acje po -
pra wiać w spo sób kom plek so wy. Re ali za cja tej in we sty cji sta -
no wi pierw szy krok do re ali za cji spój nej kon cep cji roz wo ju
lu bu skiej pe dia trii. Uzu peł nie niem dzia łań bę dzie otwar cie
na Uni wer sy te cie Zie lo no gór skim kie run ku le kar skie go. Pra -
ce w tym za kre sie trwa ją od 3 lat. Prze wi du je się uru cho mie -
nie kie run ku w 2016 r. Na to miast ter min re ali za cji bu do wy
cen trum pe dia trycz ne go jest prze wi dzia ny do ro ku 2017.



„Ga ze ta Wy bor cza” or ga -
ni zu je ple bi scyt Zie lo no gór -
ska Fir ma 25-le cia. To do bry
pre tekst, by spraw dzić, jak
się kie dyś te fir my mia ły?

- Czyż niew ski, wi dzia łeś
wy sta wę na dep ta ku? - mo ja
żo na wy raź nie za po mnia ła
wy dać mi in struk cje w spra -
wie my cia pa tel ni.

-Wi dzia łem. O któ rą to bie
cho dzi?

- Na 40-le cie ist nie nia.
Wy bierz so bie! - ko bie ta po -
tra fi być ta jem ni cza.

Kie dy ostat ni raz tam by -
łem, we wto rek, to przed ra -
tu szem sta ły dwie wy sta wy.
Na 40-le cie ZOK -u i 40-le cie
No vi ty. Wy bra łem dru gą!
Przy go to wa ną przez fa bry kę
i Ar chi wum Pań stwo we.

Tak, tak, No vi ta po wsta ła
40 lat te mu. A to Edward
Gie rek ją wi zy to wał, a to
Cze sław Nie men zło żył au -
to graf w za kła do wym stu dio
ra dio wym. Obej rza łem z za -
cie ka wie niem.

I po my śleć, że No vi ta to,
po woj nie, je den z nie licz -
nych wy bu do wa nych od
pod staw du żych za kła dów
prze my sło wych. Moż na
jesz cze wspo mnieć o gór ni -
kach z PGNiG czy za kła dach
mię snych w Przy le pie. I du -
żych fir mach ostat nie go 25-
le cia: LUG i Stel met. Oczy -
wi ście, jest jesz cze Lu mel
po wsta ły w la tach 50. I je go
no wy za kład w Stre fie Ak -
tyw no ści Go spo dar czej (lo -
kal ni pa trio ci nie po win ni
uży wać na zwy Spa lo ny Las,
bo źle się ko ja rzy).

Ge ne ral nie jed nak, zmie -
ni li śmy przed wo jen ny cha -
rak ter mia sta z prze my sło -
we go na ad mi ni stra cyj ne
cen trum. Po 1945 r. głów nie
za ję li śmy się od two rze niem
sta rych nie miec kich fa bryk.

Przed wo jen na Zie lo na
Gó ra swój naj lep szy okres
prze ży wa ła od mo men tu
wy bu do wa nia li nii ko le jo -

wej, w 1871 r., do wy bu chu
I woj ny świa to wej. Z za py -
zia łe go, po wia to we go mia -
stecz ka prze mie ni ła się w
pro spe ru ją ce mia stecz ko
po wia to we i sil ny ośro dek
prze my sło wy.

Po ten ta tem by ły za kła dy
Beu chel ta, czy li po wo jen ny
Za stal. Po wsta wa ły tu taj ty -
sią ce wa go nów i set ki kon -
struk cji sta lo wych. Na prze -
ło mie XIX i XX wie ku więk -
szość mo stów na Od rze, w
tym słyn ny most Ce sar ski
(dziś Grun waldz ki) we Wro -
cła wiu, po sta wi ła wła śnie
fir ma z Zie lo nej Gó ry. Po
woj nie kon ty nu owa no tę
pro duk cję.

Po dob nie jak w gi gan tycz -
nej fa bry ce włó kien ni czej
Deut sche Wol l wa ren Ma nu -
fak tur, przy ul. Wro cław -
skiej, czy li po wo jen nej Pol -
skiej Weł nie. Po my śl cie tyl -
ko: w tych dwóch fa bry kach
pra co wał co pią ty miesz ka -
niec Grünber ga.

W 1925 ro ku w prze my śle
i rze mio śle by ło za trud nio -
nych aż 60,8 proc. zie lo no -
gór skich pra cow ni ków. W
ad mi ni stra cji i tzw. wol nych
za wo dach tyl ko 5,6 proc. W
ca łym wo je wódz twie bar -
dziej ro bot ni czym mia stem
by ła je dy nie No wa Sól, ze
wskaź ni kiem prze kra cza ją -
cym 65 proc. Naj wię cej
urzęd ni ków by ło w Gło go -
wie - 11,3 proc. i Ko strzy nie
-10,3 proc. Na to miast w pra -
wie dwu krot nie więk szym
Go rzo wie ro bot ni cy sta no wi -
li ok. 44 proc. za trud nio -
nych.

Śred nia dla re gio nu wy no -
si ła ok. 35 proc.

Zie lo na Gó ra po utwo rze -
niu, w 1950 r., wo je wódz twa
zie lo no gór skie go roz wi ja ła
przede wszyst kim ad mi ni -
stra cję i usłu gi. Prze mysł bu -
do wa no w in nych mia stach,
np. w Go rzo wie.

To masz Czyż niew ski
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Prze my sło wa hi sto ria mia sta
Wie cie, że 100 lat te mu Zie lo na Gó ra by ła jed nym z naj bar dziej uprze my sło wio nych miast w wo je wódz twie? Bar dziej niż Go -
rzów! Stal i płót no - to by ły na sze sym bo le. Oczy wi ście, oprócz wi na i ko nia ków. Jak ten świat się zmie nił.

Ha la fa brycz na w przed wo jen nej Pol skiej Weł nie Ze zbio rów Mu zeum Zie mi Lu bu skiej Re kla ma fa bry ki Gru schwit za przy ul. Dą brow skie go

Rok 1889. Je den z pierw szych wa go nów pro du ko wa nych w za -
kła dzie Beu chel ta. Męż czy zna sto ją cy na po mo ście wa go nu to
praw do po dob nie inż. Mit t mann, od po wia dał za wy dział wa go -
nów. Z ar chi wum Za sta lu

W Grünber gu po wsta wa ły rów nież ele ganc kie wa go ny pa sa -
żer skie Z ar chi wum Za sta lu

WIEL KIE STA RE FA BRY KI
BRO WAR przy ul. Ko żu chow skiej - zo stał wy bu do wa ny w la -
tach 1872/73. Je go dy na micz ny roz wój roz po czął się po wy ku -
pie niu go przez przed się bior cę z Bre my, Car la Brand ta, któ ry
roz wi nął pro duk cję i zbyt. Do Brand ta na le ża ła wil la przy al. Nie -
pod le gło ści (dzi siaj szko ła mu zycz na).

DE KO RA przy ul. Kra ku sa - fa bry ka dy wa nów Sto ec ke ra wy -
bu do wa na w 1901 r.

FA LU BAZ przy ul. Dą brow skie go - przed wo jen na fa bry ka
Christ & Co. Prze nie sio na w 1908 r. z Ber li na do Zie lo nej Gó -
ry. Za kład pro du ko wał głów nie ar ma tu rę ga zo wą i wod ną,
wy po sa że nie dla stat ków oraz wy ro by dla prze my słu ma szy -
no we go. W 1927 r. za trud niał 300 osób.

LU MEL - za kład przy ul. Su le chow skiej to pier wot nie tkal nia
wy bu do wa na w 1906 r. przez fa bry kan ta suk na Wolf fa. Na to -
miast w za kła dzie przy ul. Dą brow skie go, w XIX wie ku funk -
cjo no wa ła fa bry ka San de ra. W 1875 r. wy ku pi ła ją ro dzi na
Gru schwit zów, wła ści cie li m.in. fa bry ki ni ci w No wej So li.
Pro du ko wa no tu taj m.in. ni ci lnia ne, ko nop ne sznur ki. W
1928 r. w fa bry ce pra co wa ło 450 osób. Gru schwit zo wie wy -
bu do wa li pięk ną wil lę przy al. Nie pod le gło ści (na jej ty łach
jest ki no Ne wa).

MLE CZAR NIA przy ul. Li siej - przed woj ną za kład włó kien ni -
czy Gu sta wa Frit za. Za ło żył ją w 1884 r.

OD LEW NIA przy ul. Dą brów ki - na le ża ła do Fa lu ba zu, dziś hi -
per mar ket Car re fo ur. Przed woj ną fa bry ka ma szyn i od lew nia
Ern sta Ba brow skie go, za ło żo na w 1913 r. 14 lat póź niej pra -
co wa ło tu taj 250 ro bot ni ków.

PO LMOS przy ul. Jed no ści - to przed wo jen na wy twór nia ko -
nia ków Bu ch hol za, po wsta ła pod ko niec XIX wie ku. Na dal
pro du ku je al ko ho le.

PO LON przy ul. Fa brycz nej - przed woj ną po obu stro nach uli cy
funk cjo no wa ły dwie róż ne fa bry ki. W bu dyn ku z czer wo nej ce -
gły znaj do wa ła się fa bry ka Janc ke go (uru cho mio na w 1873 r.),
na to miast po dru giej stro nie pier wot nie dzia łała tzw. Fa bry ka
Związ ko wa. To praw do po dob nie naj star szy bu dy nek fa brycz ny
w mie ście, z 1840 r. Dziś, w czę ści bu dyn ków są lo fty.

WI NIAR NIA przy ul. Mo niusz ki - naj star szy du ży za kład wi -
niar ski w mie ście po wsta ły w 1826 r. i wie lo krot nie prze bu -
do wy wa ny. Dziś czę ścio wo zruj no wa ny.

ZE FAM - przed woj ną fa bry ka ma szyn bra ci Suc ker, do któ -
rych na le ża ły pięk ne wil le wciąż sto ją ce w oko li cach fa bry ki.
Wcze śniej by ła tu taj fa bry ka włó kien ni cza Eeich man na, wy bu -
do wa na w 1864 r. W 1880 r. bra cia Suc ker roz po czę li tu taj
pro duk cję ma szyn dla prze my słu włó kien ni cze go, ba weł nia -
ne go i lniar skie go. W 1927 r. za kład za trud niał 350 osób.


