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- Nasz pierwszy film o pionierach
Zielonej Góry odniósł sukces,
dlatego kontynuujemy opowieść.
Bo warto upamiętniać ludzi, dzięki
którym żyje miasto - tłumaczy
Paweł Wysocki, scenarzysta
i reżyser. Premiera drugiej części
w sobotę, o 16.00, w kinie Newa.

620 mln zł - tyle wyniesie budżet wielkiej Zielonej Góry.
Jesteśmy najbogatszym samorządem w województwie!

- Mam marzenie.
Zbudujmy w mieście
halę do jazdy
na wrotkach.
W ramach
budżetu
obywatel-
skiego -
mówi Andrzej
Cyrankowski.

Gdzie miała-
by powstać ta-
ka wrotkarnia?

- A chociaż-
by tutaj. To
bardzo dobre
miejsce, w sa-
mym środku
miasta - pan
Andrzej po-
kazuje ręką
na pusty
plac przed
Gimnazjum
nr 6, przy
ul. Chopi-
na. Zimą
działa tutaj
sztuczne lo-
dowisko.

- Korzystają
z niego
uczniowie i
tłumy
dziecia-
ków, nie
tylko ze
śród-
mieścia.
To bar-
dzo do-
bry przykład, jak
takie obiekty są potrzebne. Dzie-
ciaki powinny zażywać ruchu
przez cały rok. Trzeba stworzyć
im tylko dobre warunki - tłuma-
czy pan Andrzej, który jest in-
struktorem na pobliskim orliku.

(tc)

Został tydzień!

Tylko do przyszłego piątku, 28
listopada, można zgłaszać swoje
propozycje do budżetu obywatel-
skiego. Do podziału jest 6 mln zł!
Sami zdecydujmy, na co te pienią-
dze wydać. Nowy chodnik, remont
schodów? Co jest jeszcze do zrobienia
w mieście?

Nasz przewodnik
po budżecie obywatelskim

>> 4-5

Dwa
miliony
pływaków

Basen w Centrum Rekre-
acyjno-Sportowym gościł
właśnie dwumilionowego
klienta! To Łukasz Lecho-
wicz. W czwartek, razem z
dziećmi: 13-letnim Kacprem
i czteroletnią Mają, pojawił
się na uroczystym spotkaniu
w urzędzie miasta. Tu ode-
brał pamiątkowy certyfikat,
nagrody oraz karnet o warto-
ści 500 zł. - Bardzo się przy-
da, moja rodzina regularnie
korzysta z basenu - przyznaje
pan Łukasz. W wodzie naj-
częściej pluska się Kacper. -
Często z kolegami chodzę po-
pływać, to nasza forma odpo-
czynku po treningu piłki noż-
nej - opowiada chłopiec.

Z dwumilionowego gościa
basenu cieszy się dyrektor
MOSiR-u, Robert Jagieło-
wicz. - To rewelacyjny wy-
nik. Średnio, w ciągu dnia, z
obiektu korzysta ok. 1300
osób - dodaje. (kg)

Rodzina Lechowiczów: Łu-
kasz, Kacper i Maja.

Fot. Krzysztof Grabowski

U NAS
NA ZACHODZIE
BEZ ZMIAN
W sejmiku nadal rządzić będzie koalicja
PO-PSL, która bezapelacyjnie wygrała wy-
bory. Teraz koalicjanci targują się o miej-
sca w zarządzie województwa.

Wybory do sejmiku zaskoczyły wszystkich. PO prawie
utrzymała stan posiadania, PSL poszybowało niesamowicie w
górę a SLD dramatycznie zjechał w dół. Tymczasem Państwo-
wa Komisja Wyborcza nadal nie radziła sobie z komputeryza-
cją. Do czwartku nie była w stanie policzyć oficjalnych wyni-
ków wyborów. Wszystkie dane cały czas są nieoficjalne.

W sumie, koalicja PO-PSL będzie miała 18 radnych, o
dwóch więcej, niż obecnie (PO o jednego mniej, PSL o
trzech więcej). Bez problemów nadal będzie rządzić woje-
wództwem. - Marszałkiem nadal będzie Elżbieta Polak - za-
powiedziała szefowa PO, Bożenna Bukiewicz. Jednak PSL
nie jest z tego zadowolone.

- Bożenna Bukiewicz ogłosiła miastu i światu, że najlep-
szym marszałkiem będzie Elżbieta Polak. Nie byłbym tego
pewien, nic jeszcze nie zostało przesądzone - twierdzi Cze-
sław Fiedorowicz, radny PSL. - Negocjacje trwają. Przecież
na PSL zagłosowało w tym roku znacznie więcej wyborców,
niż cztery lata temu. Tym samym doszło do poważnej zmia-
ny w układzie sił na wojewódzkiej scenie politycznej. Nasz
koalicjant musi wziąć ten fakt pod uwagę. Będziemy ocze-
kiwali albo naszego marszałka, albo trzech naszych człon-
ków w zarządzie województwa.

Co na to Platforma? - Nasz koalicjant, PSL, ma prawo for-
mułować różne swoje oczekiwania, nawet najbardziej nie-
prawdopodobne, wobec przyszłego składu zarządu woje-
wództwa - komentuje Adam Urbaniak, który prawdopodob-
nie też może dostać się do sejmiku. - Czym innym jest pro-
ponować a czym innym jest twarda arytmetyka wyborcza w
postaci liczby zdobytych mandatów. A skoro lubuska Plat-
forma zdobyła więcej mandatów od lubuskiego PSL, to nikt
nie powinien mieć wątpliwości: kto będzie miał prawo de-
sygnować swego kandydata do fotela marszałka wojewódz-
twa. Dla mnie, to sprawa oczywista. (pm)

Więcej >> 3

BUDŻET OBYWATELSKI

Zbudujmy
w Zielonej
wrotkarnię!

TAK GŁOSOWALIŚMY W WOJEWÓDZTWIE

PO - 73 tys. - 10 mandatów
PSL - 65,8 tys. - 8 mandatów
PIS - 48,7 tys. - 5 mandatów
SLD - 42,9 tys. - 5 mandatów
Lepsze
Lubuskie

- 34,4 tys. - 2 mandaty
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Stowarzyszenie „Lubuska
Fabryka Młodych Społeczni-
ków” porwało się na prawie
niewykonalne zadanie. Na-
kręcenie profesjonalnego fil-
mu dokumentalnego nie jest
prostą sprawą nawet dla za-
wodowców. A cóż dopiero
mówić o filmie z bardzo
skromnym budżetem, reali-
zowanym przez amatorów,
którzy mają ambicję udoku-
mentowania najważniej-
szych wydarzeń i postaci z
powojennej historii miasta.

Mimo licznych proble-
mów, film „Śladami dziad-
ków naszych” trafił w ze-
szłym roku do widzów. Opo-
wiada o wędrówce pionierów
z tzw. kresów wschodnich do
powojennej Zielonej Góry.

- Nasz pierwszy film od-
niósł spory sukces. Na pre-
mierze było ponad 200 wi-
dzów. Postanowiliśmy kon-
tynuować opowieść. Bo war-
to upamiętniać ludzi, dzięki
którym odżyło nasze miasto
- tłumaczy Paweł Wysocki,
reżyser i scenarzysta.

W najbliższą sobotę, godz.
16.00, w kinie Newa odbędzie
się premiera drugiej części

„Śladami dziadków naszych”.
Twórcy skupili się tym razem
na przybliżeniu powojennych
realiów miasta. Przed kamerą
wystąpiło dziewięciu pionie-
rów. Wśród nich Regina Mak-
symowicz, która opowiada
m.in. o trudnych kontaktach
pierwszego burmistrza Zielo-
nej Góry, Tomasza Sobkowia-
ka, z radziecką komendanturą
miasta. Rozmowy zilustro-
wane zostały zainscenizo-

wanymi scenami, mającymi
oddać koloryt tamtych cza-
sów. Mundury żołnierzy ra-
dzieckich wypożyczyła jed-
na z lubuskich grup rekon-
strukcyjnych, cywilne stroje
z epoki pochodzą z prywat-
nych szaf. Na planie filmo-
wym wystąpili nie tylko
pierwsi mieszkańcy miasta,
ale także członkowie „Lubu-
skiej Fabryki Młodych Spo-
łeczników” oraz dzieci z

fundacji „Klub Otwartych
Drzwi”.

Film trwa ok. 55 minut.
Scenariusz i reżyseria - Pa-
weł Wysocki. Za stronę tech-
niczną filmu, łącznie z
udźwiękowieniem, odpowia-
da firma Peter Sound - Piotr
Banach z Przylepu. Film
kosztował 15 tys. zł., przy
wsparciu finansowym zielo-
nogórskiego urzędu miasta w
wysokości 10 tys. zł. (pm)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pokolędujmy!
ZOK zaprasza szkoły podsta-

wowe i gimnazja na eliminacje
miejskie XXV Spotkań Grup Ko-
lędniczych i Jasełkowych, które
odbędą się 15 grudnia w Hy-
dro(za)gadce. Zgłoszenia do 2
grudnia: Zielonogórski Ośrodek
Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-
520 Zielona Góra. Szczegóły na:
www.zok.com.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Turniej tenisa stołowego
MOSiR zaprasza w niedzielę,

23 listopada, na Grand Prix w
Tenisie Stołowym. Drugi już
turniej odbędzie się w hali
sportowej przy ul. Urszuli. Za-
pisy zaczynają się na 45 minut
przed rozpoczęciem zawodów
i trwają 30 minut (9.15-9.45).
Więcej informacji na stronie
mosir.zgora.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nie tylko o snach
Dziś, piątek, 21 listopada, o

11.00, w Galerii Grafiki Biblio-
teki Sztuki (Wydział Artystycz-
ny, ul. Wiśniowa 10) odbędzie
się otwarcie wystawy Małgo-
rzaty Rekusz, poznańskiej ar-
tystki. Autorka pokaże prace z
cyklu Nie tylko sny. W progra-
mie także wykład pt. „Nie tyl-
ko sny - wklęsłodruki”. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Bajka o zwierzakach
Biblioteka im. C. Norwida za-

prasza na bajkę w wykonaniu
Teatru Idy Ochockiej pt. „Ko-
ciopsik” - w tę sobotę, 22 listo-
pada oraz w przyszłą, 29 listo-
pada, o 12.00 w sali Dębowej
biblioteki przy al. Wojska Pol-
skiego. Wstęp wolny - ilość
miejsc ograniczona. Spektakl
dla widzów od 3 lat. (dsp)

Rozmowy z pionierami zostały zilustrowane scenami, mającymi oddać koloryt tamtych czasów.
W filmie pojawia się m.in. scena w szkolnej klasie. Fot. Jerzy Malicki

Drugi raz o pionierach
- Nasz pierwszy film odniósł sukces, dlatego kontynuujemy opowieść. Bo warto upa-
miętniać ludzi, dzięki którym żyje nasze miasto - tłumaczy Paweł Wysocki. Premie-
ra drugiej części w sobotę, o 16.00, w kinie Newa.

Raculska świetlica, po remoncie, tętni życiem! Niedawno od-
była się tu promocja książki Zama Believingooda „Życie Jadzi
według mnie”. Goście spotkali się z autorem i wysłuchali kon-
certu. Fot. Materiały wydawcy/MW SKALA Piotr Wower

- Staram się być na wszystkich wyborach. Każdy głos się liczy
i warto się tym interesować - mówi Ewa Biernaczyk. W minio-
ną niedzielę głosowała w lokalu w podstawówce nr 8, na Ję-
drzychowie. Fot. Krzysztof Grabowski

Zielonogórska Rada Seniorów obradowała już po raz szósty.
Na czwartkowej sesji była mowa min. o tym, że miasto zostało
uznane, w konkursie Senatu RP, za przyjazne starszym miesz-
kańcom. Fot. Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>

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

Wybitna
mezzosopranistka

MAŁGORZATA
WALEWSKA
wystąpi 30 listopada,

o godz. 17.00
w Filharmonii

Zielonogórskiej

Mamy dwa pojedyncze bilety
na ten niezwykły wieczór.
Dostaną je osoby, które
zadzwonią w poniedziałek,
24 listopada, o 10.00,
pod nr tel. 68 415 22 44,
i jako pierwsze odpowiedzą
na pytanie: w jakim mieście
znajduje się jeden
z najsłynniejszych teatrów
operowych - Metropolitan
Opera?

Bilety na występ
Małgorzaty Walewskiej
także do nabycia, na
www.abilet.pl, www.kupbile-
cik.pl, w MUZ-ART przt
al. Niepodległości 12 oraz

pod nr tel. 603 759 959.Fot. Bartek Banaszak/Materiały organizatora
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Sejmikowy przekładaniec
Jedni się cieszą, drudzy smucą. Jak to po wyborach. Największego powyborczego kaca ma SLD. Tymczasem prezydent Janusz
Kubicki już zapowiada, że do marcowych wyborów w Zielonej Górze wystartuje z własnym komitetem.

Kto będzie asem, królem,
damą, waletem lub zwykłą
blotką? W tej talii znajduje
się również jeden joker. Za-
powiada się arcyciekawy po-
jedynek - pisaliśmy miesiąc
przed wyborami.

Asy okazały się asami a jo-
ker zrobił swoje. Niewątpli-
wie asem Platformy pozosta-
ła marszałek Elżbieta Polak,
która w okręgu zielonogór-
skim zdobyła najwięcej gło-
sów - 6.550. Choć jest to wy-
nik o wiele gorszy, niż przed
czterema laty, ale wówczas
w mieście była o wiele wyż-
sza frekwencja.

Jokerem okazał się prezy-
dent Kubicki, który wystarto-
wał z ostatniego miejsca z li-
sty PO. Kampanii nie prowa-
dził i nie ukrywał, że nadal
chce rządzić miastem, co z
góry oznaczało, że jeżeli do-
stanie się do sejmiku, zrezy-
gnuje z mandatu. I się dostał,
zbierając 4,6 tys. głosów.

- Odszedł do PO, bo stracił
rozum - tak o Kubickim mó-
wił szef SLD, Leszek Miller,
podczas wizyty w naszym
mieście.

Sam J. Kubicki zebrał w
mieście więcej głosów, niż
cały SLD. A w powiecie zie-
lonogórskim, Kubicki o 15
głosów pokonał intensywnie
się promującego Tomasza
Wontora.

Platformie opłacił się ma-
riaż z popularnym prezy-

dentem, bo zdobyła w okrę-
gu trzy mandaty. - Czy poli-
tyczna współpraca będzie
kontynuowana - pytamy.

- Współpracuję i będę
współpracował z każdym,
kto pracuje na rzecz Zielonej
Góry. Dlatego wsparłem PO,
bo Platforma wspierała mnie
przy połączeniu miasta z
gminą. Dobrze współpracu-
jemy z zarządem wojewódz-
twa, z korzyścią dla miasta -
tłumaczy J. Kubicki.

- W marcowych wyborach
wystartuje pan z PO? - drą-
żymy.

- Nie. Nie mam żadnej par-
tyjnej legitymacji. Będę star-
tował z własnym, bezpartyj-
nym komitetem. Najważniej-
sza jest Zielona Góra - dekla-
ruje prezydent Kubicki.

On i Platforma są wygra-
nymi zielonogórskich wybo-
rów. Największą porażkę
poniósł SLD, stracił jeden
mandat. Stan posiadania
utrzymało PSL i PiS. Temu
ostatniemu nie udał się
dziwny manewr z wstawie-
niem na czoło listy mało
znanego Wojciecha Percza-
ka. To był swoisty kompro-

mis w sporach wewnątrz-
partyjnych. W. Perczak oka-
zał się blotką, prawdziwym
asem pozostał Zbigniew Ko-
ścik, który zdobył trzecie
miejsce w regionie (3,9 tys.
głosów). W wewnątrzpartyj-
nej rywalizacji wysforował
się o całe lata świetlne przed
konkurencję. Natomiast
mocnym punktem PSL-u,
już tradycyjnie okazała się
imienniczka pani marszałek
Elżbiety Polak - inna Elżbie-
ta Polak, szefowa biura OSP.
Mocnym punktem tej listy
był też wójt Mariusz Zalew-

ski, który zdobył ok. tysiąca
głosów.

A jak wybory oceniają po-
litycy?

Adam Urbaniak, PO: - Je-
śli zdobędę mandat radnego
sejmiku województwa, zre-
zygnuję, bo nie będzie moż-
na łączyć mandatu radnego
z rolą pełnomocnika premie-
ra, pełnomocnik będzie za-
stępował zielonogórską radę
miasta od 1 stycznia 2015 r.
do przyszłorocznych wybo-
rów. Najprawdopodobniej
zostanę tym pełnomocni-
kiem. Same wybory do sej-
miku i wynik PO oceniam w
„kratkę”. W Zielonej Górze
odnieśliśmy duży sukces,
potwierdzając mocną pozy-
cję PO w mieście, ale w in-
nych punktach regionu nie
było już tak dobrze.

Czesław Fiedorowicz,
PSL: - Tezę o wielkim wpły-
wie tzw. książeczek na wy-
nik wyborów traktuję ni-
czym żart. Podczas wyborów
do europarlamentu także by-
ły książeczki. Podobnie te-
raz: kto chciał odnaleźć Ku-
bickiego lub Tyszkiewicza,
odnalazł bez problemu. Suk-
ces wyborczy PSL nie jest
skutkiem czyjegoś niedoin-
formowania. To efekt wielo-
letniej pracy u podstaw. Mo-
ja partia być może nie jest
najlepsza z najlepszych, ale
duży przyrost oddanych na
nas głosów najlepiej za-

świadcza, że wyborcy nas
akceptują.

Edward Fedko, SLD: - Nie
będę ukrywał, lubuski So-
jusz przegrał, stracił aż czte-
ry mandaty w sejmiku woje-
wództwa. To bardzo dużo.
Ale mam spore wątpliwości,
czy te wyniki są zgodne z
rzeczywistym podziałem
sympatii politycznych w na-
szym regionie. Według
mnie, efekt tzw. książeczki
mocno odkształcił wynik
wyborów. Ludzie w punk-
tach wyborczych byli po-
ważnie zdezorientowani. Te-
raz niektórzy chcieliby po-
nownych wyborów. Ale kto
tak sądzi, niech idzie do są-
du. Ja do nich nie należę.
Szanuję wynik wyborów.

Zbigniew Kościk, PiS: - W
polityce wszystko jest możli-
we, także koalicja PSL-SLD-
-PiS. Przypomnę słowa szefa
lubuskich struktur mojej par-
tii, Marka Asta, że PiS jest
przygotowane do współrzą-
dzenia województwem lubu-
skim. Czy do takiej koalicji
dojdzie? Już sam pomysł PSL
może posłużyć za straszak,
by wymusić na koalicjancie
swego marszałka albo trzech
członków zarządu również
dla PSL. Negocjacje pewnie
trwają. Ale do takiej koalicji
najpewniej i tak dojdzie już
po przyszłorocznych wybo-
rach parlamentarnych.

(pm, tc)

- Kłopoty z systemem infor-
matycznym PKW to skumu-
lowany efekt wieloletnich,
czasami nawet drobnych
zaniechań i błędów - tłuma-
czy dr hab. Lech Szczegóła,
socjolog polityki.

- Jak potraktować wielo-
dniowe opóźnienie przy li-
czeniu głosów w Państwo-
wej Komisji Wyborczej: ja-
ko wypadek przy pracy, czy
jako symbol kiepskiego sta-
nu państwa?

Dr hab. Lech Szczegóła,
socjolog polityki: - Ostatnie
wybory samorządowe, nawet
bez względu na ich ostatecz-
ny wynik, na pewno przejdą
do historii polskiej demokra-
cji. Po pierwsze, z powodu
paraliżu systemu wyborcze-
go, który obnażył słabość na-
szego państwa. Po drugie, z
powodu kryzysu polityczne-
go związanego z szukaniem
winnych, oskarżeniami o fał-
szerstwa wyborcze i żądania-
mi powtórzenia wyborów.
Ale największy wpływ na
skalę tego politycznego kry-
zysu wywrzeć może informa-
cja o dużej liczbie głosów
nieważnych…

- … dlaczego taką wagę
przypisuje pan nieważnym
głosom?

- Ich duża liczba będzie
podsycać już rozbudzoną
nieufność: czy wybory prze-
prowadzono rzetelnie? A
skoro za wybory odpowiada,
najkrócej rzecz ujmując, pań-
stwo, to tym samym opozycja
znajdzie dowód dla tezy o je-
go fatalnym stanie. Jeśli w
kilku województwach pojawi
się szczególnie duża liczba
nieważnych głosów, to naj-
pewniej spotkamy się z żąda-
niami powtórzenia tam wy-
borów.

- Kto odpowiada za bla-
maż PKW?

- Przede wszystkim sama
PKW. Ale nie tylko ona. Kło-
poty z systemem informa-
tycznym to skumulowany
efekt wieloletnich, czasami
nawet drobnych zaniechań i
błędów. Ponadto uśpiły nas
poprzednie wybory, podczas
których liczenie głosów prze-
biegało w miarę sprawnie.

- Czyli wystarczy rozli-
czyć sędziów z PKW i bę-

dziemy mogli uznać sprawę
za załatwioną?

- Według mnie, Krajowe
Biuro Wyborcze i PKW po-
winny były mocniej sygnali-
zować swoje problemy logi-
styczne, finansowe czy ka-
drowe. Premier i prezydent
nie mogą samodzielnie po-
dejmować interwencji. PKW
jest niezależną instytucją.

- Sędziowie z PKW twier-
dzą, że informowali prezy-
denta, rząd i parlament o
problemach z systemem in-
formatycznym…

- Jeśli informowali, to zy-
skujemy kolejny dowód na
rzecz słynnej tezy byłego już
ministra Sienkiewicza - o
państwie polskim, które nie
działa jako całość. Dlatego
będziemy mieli wielką aferę,
którą do grudniowych świąt
będą podsycały niektóre par-
tie, żądając kolejnych dymi-
sji i śledztw.

- Będzie aż tak źle?
- Mamy sytuację nadzwy-

czajną! I żadne jej rozwiąza-
nie nie będzie dobre dla
wszystkich. Przed prezyden-
tem stoi bardzo trudne zada-

nie minimalizacji szkód, któ-
re już się stały.

- Pomimo kłopotów PKW,
znamy wyniki głosowania
do sejmiku województwa.
Co nam mówią?

- Na pewno widzimy kur-
czącą się przewagę PO nad
PiS. Nie tyle w liczbie zdoby-
tych mandatów, ile w liczbie
oddanych głosów na poszcze-
gólne partie. Koalicja Kaczyń-
ski-Ziobro-Gowin zdobyła ko-
lejne punkty poparcia, ale nie
zmienia to jeszcze podstawo-
wego układu sił. Na lubuskiej
scenie politycznej nadal rzą-
dzi koalicja PO-PSL. Wielkim
przegranym jest SLD. Stracił
połowę mandatów, to już
chyba równia pochyła.

- Jak należy rozumieć
bardzo dobry wynik Janu-
sza Kubickiego, który, de-
biutując na liście PO, od ra-
zu zdobył kilka tys. głosów?

- Kubicki uratował regio-
nalną listę PO. Gdyby nie
on, wynik Platformy byłby
znacznie gorszy. Ten trans-
fer bardzo się PO opłacił.

- A Kubickiemu?

- Ten transfer opłaca się
obu stronom. Choćby w po-
staci lepszej współpracy
miasta z zarządem woje-
wództwa w grze o pieniądze
z unijnych programów.
Zresztą, jeśli lubuska PO
chce pozostać u władzy, mu-
si pozyskać popularne na-
zwiska i zmienić fatalny styl
komunikacji z wyborcami, a
w zasadzie jej brak.

- Kilku znanych prezy-
dentów nie zdobyło popar-
cia wyborców. O czym to
świadczy, o końcu samorzą-
dowych królestw?

- Przegrana Jędrzejczaka
w Gorzowie, słaby wynik
Grobelnego w Poznaniu po-
kazują, że wyborcy zaczyna-
ją mieć dosyć udzielnych
królestw, w jakie zbyt długo
rządzący zamieniają swoje
urzędy. Ten trend napawa
mnie największym optymi-
zmem.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

Od redakcji: rozmowę
przeprowadzono w środę,
19 listopada.

Tak głosowaliśmy w okręgu zielonogórskim: PO - 18,5 tys. - 3 mandaty, PSL - 10,5 tys. - 1 man-
dat, PiS - 10,2 tys. - 1 mandat, SLD - 5,8 tys. - 1 mandat, Lepsze Lubuskie - 3,4 tys. - 0 man-
datów. Fot. Krzysztof Grabowski

Wybory: mamy sytuację nadzwyczajną!

- Kubicki uratował regionalną
listę PO. Gdyby nie on, wynik
Platformy byłby znacznie gor-
szy. Ten transfer bardzo się
PO opłacił - przekonuje Lech
Szczegóła.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Wrotkarnia miałaby po-
wstać na pustym dziś placu
przed Gimnazjum nr 6, przy
ul. Chopina. To w tym miej-
scu zimą rozkładane jest nie-
wielkie lodowisko, które tak
chętnie odwiedzają młodzi
zielonogórzanie.

- Obserwuję, jak działa i
bardzo mi się to podoba.
Do południa uczniowie ma-
ją tu zajęcia z wuefu, po
południu tafla jest dostęp-
na dla wszystkich - opo-
wiada pan Andrzej, który
jest instruktorem na pobli-
skim orliku. Sam jest siat-
karzem, trenuje m.in. dzie-
ci z podstawówek.

- Ruch to zdrowie. Powin-
niśmy jak najlepiej organizo-
wać zajęcia i stwarzać dzie-
ciakom jak najwięcej możli-
wości - tłumaczy. - Lodowi-
sko jest świetne, ale w na-
szym klimacie, gdy zimą pa-
da więcej deszczu niż śnie-
gu, działa ono przez kilka-
dziesiąt dni. A wrotkarnia
działa przez cały rok. I moż-
na zastosować taki sam wa-
riant jak z lodowiskiem - ra-
no zajęcia szkolne z wuefu,
po południu obiekt dostępny
dla wszystkich za minimal-
ną opłatą.

Jak A. Cyrankowski wy-
obraża sobie taką wrotkar-
nię? Na placu z betonu lub
ułożonym z równego polbru-
ku, układa się posadzkę i
nad całością stawia namiot. -
To nie jest żaden problem
techniczny. Takie wrotkar-
nie funkcjonują w Polsce,
choćby w Poznaniu. Robią je
specjalistyczne firmy, podło-
gi mają odpowiednie atesty,
można na nich prowadzić
zajęcia sportowe - opowiada
nasz pomysłodawca.

Pan Andrzej o wrotkarni
myśli już od dłuższego cza-
su. - Gdzieś na przełomie
lutego i marca zacząłem
przekonywać do tego po-
mysłu dyrektora gimna-
zjum. Od razu mówiliśmy,
że jeżeli taki obiekt ma po-
wstać, to w ramach budże-
tu obywatelskiego. To do-
bry pomysł i myślę, że
przekonamy zielonogó-
rzan, by nas wsparli w gło-

w Z przyjemnością obserwowaliśmy w lipcu zeszłego roku, jak
Artur Zdziński i Bogdan Sztul rozwijają z rolek nowiutką, soczy-
ście zieloną murawę boiska przy ul. Truskawkowej. Mobilizacja
mieszkańców Chynowa była imponująca! Wymarzyli sobie więk-
sze, odnowione boisko, z wiatami, trybuną, zapleczem... Pomysł
zgłosili. A potem zagłosowali! I to jak! „Chynowianka” dostała
na przebudowę ponad pół miliona złotych.

w Barbarę i Zdzisława Bielerzewskich spotkaliśmy w minioną
środę, przed siedzibą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regularnie,
od 16 lat, korzystają z łącznika ul. Świętojańskiej z al. Wojska
Polskiego. - Gdyby nie budżet obywatelski, nierówny chodnik i
strome schody nadal budziłyby przerażenie wśród słuchaczy. Zi-
mą było niebezpiecznie, niejeden wywinął tu kozła - wspomina
pan Zdzisław. Nowy polbruk i schody kosztowały ok. 20 tys. zł.

w W takiej budowli, wysokiej
na kilka metrów, znajdują
schronienie maleńkie, śmigają-
ce nad naszymi głowami
ptaszki. Wieża lęgowa dla je-
rzyków stała się nieformalnym
symbolem pierwszej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. Dlacze-
go? Nikt nie spodziewał się, że
właśnie TEGO chcą mieszkań-
cy! - Pełne zaskoczenie. Nie
dość, że ktoś zgłosił taki po-
mysł, to jeszcze ludzie go
przegłosowali. Ja nigdy bym
się nie domyślił, że zielonogó-
rzanie mają takie potrzeby.
Dzięki budżetowi obywatelskie-
mu wiemy, czego chcą miesz-
kańcy - cieszył się prezydent
Janusz Kubicki.

Wieże powstały dwie. Kosz-
towały 40 tys. zł.

Został tydzień! Na co wy
Jedno jest pewne - budżet obywatelski pozwala spełniać mar

świadczeń. Najpierw były pomysły, czasem niemalże „z kosm
mieszkańcy chcą rzeczy, o których władzy się nawet nie śniło!
wyszedł od przyrodników, ale poparły go setki zielonogórzan!

Nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba tylko swoje marzenia i
nicy czekają na wnioski do 28 listopada. Został zaledwie tydzie

A propozycji przybywa. Jest ich kilkadziesiąt. Tworzą kolorow
re prowadzą prosto do szczęścia. I nie ma w tym przesady. Sp
prawej strony! Uwierzcie, widzieliśmy, „Tygryski” wprost szale
budżetu obywatelskiego.

Takich uśmiechów może być więcej! Zacznijmy od zgłoszen
na. Dlatego są wnioski o remonty lub przebudowę ulic (np. Tę
kingów (np. przy ul. Św. Cyryla i Metodego) i zrobienie oświet

Pojawiły się pomysły miłośników przyrody: na rewitalizację P
wę ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Są też propozycje
dowa fontanny przy filharmonii, pomnika Piłsudskiego na pl. B
czyli wnioski o stworzenie miejsc do zabawy, np. przy ul. Sow

Pamiętajmy! Do podziału jest 6 mln zł! Sami zdecydujmy, na
listopada. Po tym czasie zostaną zweryfikowane przez wydziały
my mogli głosować w styczniu.

BUDŻET OBYWATELSKI 2013 R.

Piękne marzenia

- Chciałbym, żeby namiot z wrotkarnią powstał na tym placu, przed

Ry
s.
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be

rt
Ju

rg
a

- Mam marzenie. Zbudujmy w mieście halę do jazdy na wrotkac
ski. Jest jednym z kilkudziesięciu marzycieli, którzy złożyli już swo

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 R.
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w Przez pierwsze dni nowego
roku szkolnego, dyrektorka Ze-
społu Szkół Budowlanych
osobiście sprawdzała czy-
stość na boisku. - Zaufanie,
zaufaniem, ale kontrola musi
być - śmiała się podczas ro-
bienia tego żartobliwego zdję-
cia Małgorzata Ragiel. Ale zu-
pełnie serio - nowe boisko
stało się oczkiem w głowie
całej szkoły. I nic dziwnego! -
Od 10 lat nasze marzenie o
nowoczesnym boisku wciąż
pozostawało w sferze poboż-
nych życzeń. Postanowiliśmy
wziąć sprawy we własne ręce.
Budżet obywatelski stworzył
nam realną szansę na pozy-
skanie dużych pieniędzy - mó-
wiła pani dyrektor. Za 1,2 mln
zł powstały boiska: do piłki
nożnej, koszykówki i siatkówki
oraz teren pod festyny szkol-
ne, zaplecze socjalne, całość
ogrodzono i oświetlono.

(dsp, kg)

dać 6 mln?
rzenia. Możemy tak powiedzieć, mając za sobą już dwa lata do-
mosu” wzięte. A potem głosowanie. I okazywało się nagle, że

Stąd mamy w mieście np. wieże lęgowe dla jerzyków. Pomysł

potrzeby przelać na papier albo wklepać do komputera. Urzęd-
eń!
wą mozaikę naszych potrzeb, oczekiwań, wskazują ścieżki, któ-
ójrzcie choćby na radosne buzie przedszkolaków, na zdjęciu z
eją na nowym placu zabaw, który ufundowali im mieszkańcy z

ia naszej recepty na szczęście. Sprawa jest bardzo indywidual-
czowej), chodników (np. na ul. Braniborskiej), rozbudowę par-
lenia (np. na ul. Oliwkowej).
Parku Piastowskiego, zagospodarowanie Doliny Gęśnika, budo-
na estetyczne zagospodarowanie miejskiej przestrzeni, np.: bu-

Bohaterów. Znajdziemy również coś dla naszych milusińskich,
wińskiego albo między Francuską a braci Gierymskich.

a co wydać te pieniądze. Wnioski można składać do piątku, 28
y merytoryczne urzędu. Powstanie lista zadań, na które będzie-

(dsp)

w Hooop, siup! - żadna siła nie zmusi Wojtka i Mikołaja, by zwolnili miejsce na huśtawce. Na
szczęście, każdy czterolatek z grupy Tygrysków znajdzie na nowym placu miejsce do zabawy!
Kolorowe, wymyślne sprzęty, całkiem niedawno zajęły miejsce starych, wysłużonych zabawek w
przedszkolu nr 17 przy ul. Pieniężnego. Mieszkańcy dobrze głosowali - za 80 tys. zł można za-
pewnić maluchom tyyyle radości!

w Tarcze, semafor, pe-
ron... Ekspozycja otwarta,
związana z Muzeum Lokal-
nym Kolei Szprotawskiej,
to prezent dla osób zako-
chanych w historii miasta!
Z Mieczysławem Bonisław-
skim, z Klubu Miłośników
Kolei Szprotawskiej, na
czele. - Widoczny fragment
peronu to pierwszy krok w
realizacji naszych planów.
Chcielibyśmy kiedyś prze-
dłużyć torowisko, postawić
tu zabytkową lokomotywę -
mówi. Na ten pierwszy
krok mieszkańcy przezna-
czyli z budżetu 70 tys. zł.

a zielonogórzan

Gimnazjum nr 6 przy ul. Chopina - pokazuje Andrzej Cyrankowski.
Zdjęcia Krzysztof Grabowski

sowaniu - uważa A. Cyran-
kowski.

- Pan Andrzej nie musiał
mnie długo przekonywać -
przyznaje Sławomir Bara-
nowski, dyrektor Gimna-
zjum nr 6. - Rzeczywiście,
ten plac intensywnie jest
wykorzystywany tylko przez
kilka miesięcy. Obiekt, który
może służyć przez cały rok,
bardzo by się nam przydał.
Nie będzie problemu z orga-
nizacją zajęć, bo jeden z na-
szych nauczycieli, Paweł Le-
pa, ma uprawnienia instruk-
torskie do jazdy na łyżworol-
kach. Oprócz tego, na po-
sadzce wymalujemy też np.
kontury boiska do koszy-
kówki i siatkówki. Będzie
też można prowadzić inne
zajęcia.

To dla szkoły bardzo waż-
ne, bo zbudowane 60 lat te-
mu gimnazjum ma malutką
salę gimnastyczną, odstającą
od współczesnych standar-
dów. A przy Chopina uczy
się 630 gimnazjalistów. Na
część zajęć z wuefu dojeż-
dżają do hali sportowej przy
ul. Urszuli.

Od wiosny obaj panowie
nie próżnowali, rozglądali
się po Polsce - jak wygląda-
ją takie hale i kto je produ-
kuje. - Otrzymałem wiele
informacji od producentów.
Wiemy, jak taka hala po-
winna wyglądać - mówi A.
Cyrankowski.

- I wiemy, ile może koszto-
wać - dodaje S. Baranowski.

Panowie obliczyli, że na
placu można ustawić namiot
o wymiarach 25 na 30 me-
trów. Dla niezorientowa-
nych - boisko do siatkówki
ma wymiary 9 na 18 me-
trów. Czyli namiot jest czte-
ry razy większy.

- Według naszych szacun-
ków, opartych na przesła-
nych nam ofertach, taki na-
miot powinien kosztować
nieco ponad 400 tys. zł - li-
czy dyrektor Baranowski. W
utrzymaniu będzie o wiele
tańszy, niż lodowisko, gdzie
kosztują agregaty chłodnicze
i rozkładanie urządzeń.

- Taka hala nie wymaga
żadnej dodatkowej infra-
struktury, bo obok stoją już
toalety i szatnie będące za-
pleczem orlika. Wystarczy
przejść kilka metrów - doda-
je A. Cyrankowski. - W cen-
trum miasta brakuje takich
obiektów sportowych, do-
stępnych po południu dla
dzieci i młodzieży. Myślę,
że przekonamy mieszkań-
ców do potrzeby budowy ta-
kiego namiotu i zagłosują
na nasz pomysł. W końcu
po to jest budżet obywatel-
ski, żeby realizować różne
marzenia. Zwłaszcza jeżeli
służą one wielu zielonogó-
rzanom.

(tc)

BUDŻET OBYWATELSKI 2014 R.h i łyżworolkach - mówi Andrzej Cyrankow-
oje wnioski do budżetu obywatelskiego.

w Kto by pomyślał! Na dworze zimno,
wietrznie a Zenona Kijewski, na przekór
listopadowej szarudze, śmiga po mie-
ście na dwóch kółkach! - Dużo jeżdżę.
A mąż ze mną! Nawet do Przylepu, na
działkę, przez las pedałujemy - uśmie-
cha się zielonogórzanka. I przyznaje, że
marzy o tym, by w mieście było jak
najwięcej tras rowerowych. Złożyła już
w urzędzie miasta wniosek o przedłu-
żenie jednej ze ścieżek. - Ja szczegól-
nie lubię Zieloną Strzałę, mieszkam
przy al. Wojska Polskiego, mam ją w
pobliżu. Trasa pieszo-rowerowa biegnie
przez osiedle, z dala od ruchu, space-
ruje tędy mnóstwo matek z dziećmi.
Jeździ się wyśmienicie! Tylko... Trasa
urywa się przed wiaduktem. A mogłaby
prowadzić dalej, w stronę al. Zjedno-
czenia.



6 łącznik zielonogórski | 21 listopada 2014 www.Lzg24.pl

Gotowy nowy rozkład jazdy
MZK jest już gotowy do styczniowego połączenia miasta z gminą. Znamy nowy rozkład jazdy.

- Od września zrównali-
śmy ceny biletów w mie-
ście i gminie. Teraz szy-
kujemy się do objęcia na-
szą komunikacją ostat-
nich czterech sołectw -
tłumaczy Barbara Lan-
gner, dyrektor MZK. Cho-
dzi o: Jany, Kiełpin, Jaro-
gniewice i Jeleniów. To
realizacja zapisów Kon-
traktu Zielonogórskiego.
Jednak miejski przewoź-
nik nie tylko zwiększy
liczbę obsługiwanych
miejscowości, ale również
częstotliwość autobusów
w gminie. Będzie ich wię-
cej.

Na zmianach skorzysta-
ją również mieszkańcy
miasta, bo dotychczasowe
linie podmiejskie nie będą
już kończyć kursów na
dworcu PKP. Przykłado-
wo, po 1 stycznia, miesz-
kaniec os. Pomorskiego,
wsiadając do autobusu li-
nii 25, dojedzie na ul. Wy-
czółkowskiego (przez os.
Zacisze), bez przesiadania
się.

Cały rozkład jazdy z go-
dzinami odjazdów z przy-
stanków na stronie inter-
netowej przewoźnika:
mzk.zgora.pl. (tc, kg)

ww Li nia 5
Za miast do ul. Wy czół kow -
skie go, au to bu sy do ja dą do
Za wadz kie go „Zoś ki”. Tra -
sa: Za wadz kie go „Zoś ki” -
Pta sia - Wy szyń skie go - al.
Woj ska Pol skie go - Bo ha te -
rów We ster plat te - dwo rzec
PKP (wy bra ne kur sy: Sta -
szi ca - Su le chow ska - Zdro -
jo wa - Rzeź ni cza ka - Tra sa
Pół noc na - Ba to re go).
ww Li nia 12
Za miast do ron da Ba to re go,
au to bu sy do ja dą do ul. Naf -
to wej. Tra sa: dwo rzec PKP -
Bo ha te rów We ster plat te -
Ku piec ka - Ba to re go - Ener -
ge ty ków - Elek tro no wa -
De ko ra cyj na - Zjed no cze nia
- Naf to wa.
ww Li nia 17
Wy bra ne kur sy zo sta ną
skie ro wa ne do ob słu gi os.
Ko lo ro we go, Krę py i Za wa -
dy. Tra sa: os. Le śne - al.
Woj ska Pol skie go - Pro sta -
Za ci sze - al. Woj ska Pol -
skie go - Bo ha te rów We ster -
plat te - dwo rzec PKP - Sta -
szi ca - Su le chow ska - Po -
znań ska - Chy nów (wy bra -
ne kur sy: Krę pow ska - Krę -
pa lub Krę pow ska - Krę pa -
Za wa da sta dion).

ww Li nia 19
Tra sa zo sta je wy dłu żo na
do os. Ślą skie go. Tra sa: Ba -
to re go - Ku piec ka - Bo ha te -
rów We ster plat te - dwo -
rzec PKP - Sta szi ca - Wa -
ryń skie go - Pod gór na - Szo -
sa Ki sie liń ska - os. Po mor -
skie - os. Ślą skie.
ww Li nia 20
Tra sa zo sta je wy dłu żo na
do os. Ślą skie go. Tra sa: os.
Ślą skie - os. Po mor skie -
Szo sa Ki sie liń ska - Pod gór -
na - Wa ryń skie go - Sta szi -
ca - dwo rzec PKP - Bo ha te -
rów We ster plat te - al. Woj -
ska Pol skie go - ron do PCK
- Zjed no cze nia - Przy lep
(wy bra ne kur sy: Przy lep
lot ni sko).
ww Li nia 25
Tra sa zo sta je wy dłu żo na
do ul. Wy czół kow skie go.
Tra sa: Wy czół kow skie go -
Pro sta - Za ci sze - al. Woj -
ska Pol skie go - Bo ha te rów
We ster plat te - dwo rzec
PKP - Sta szi ca - Wy spiań -
skie go - Chro bre go - pl.
Pił sud skie go - Pod gór na -
Szo sa Ki sie liń ska - Sta ry
Ki sie lin - No wy Ki sie lin
(wy bra ne kur sy: Drosz -
ków).

ww Li nia 27
Wy bra ne kur sy bę dą re ali -
zo wa ne do Ja ro gnie wic i Je -
le nio wa. Tra sa: dwo rzec
PKP - Bo ha te rów We ster -
plat te - al. Woj ska Pol skie go
- Dą brów ki - Dłu ga - 1 Ma ja
- Ja skół cza - Bo ta nicz na -
Bo ta nicz na - Ochla (wy bra -
ne kur sy: Je le niów lub Kieł -
pin - Ja ro gnie wi ce).
ww Li nia 30
Wy bra ne kur sy bę dą re ali zo -
wa ne do Łu go wa i Bar ci ko -
wic. Au to bu sy za miast do
dwor ca PKP, do ja dą do ul.
Ba to re go. Tra sa: Ba to re go -
Tra sa Pół noc na - Rzeź ni cza -
ka - Zdro jo wa - Tra sa Pół -
noc na - Su le chow ska - Sta -
szi ca - dwo rzec PKP - Bo ha -
te rów We ster plat te - al. Woj -
ska Pol skie go - Dą brów ki -
Dłu ga - al. Kon sty tu cji 3 Ma -
ja - Wro cław ska - Ra cu la -
Drzon ków (wy bra ne kur sy:
Bar ci ko wi ce lub Łu go wo).
ww Li nia 21 (no wa)

Tra sa: Wy czół kow skie go
- al. Woj ska Pol skie go - Bo -
ha te rów We ster plat te -
dwo rzec PKP - Sta szi ca -
Wy spiań skie go - Su le chow -
ska - Po znań ska - Za wa da
(wy bra ne kur sy: Ja ny).

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Uwol nij swo ją sza fę
W tę so bo tę, 22 li sto pa da,

ko lej na od sło na ba by sza fing -
gieł dy, na któ rej moż na wy -
mie nić al bo sprze dać ubran ka,
za baw ki, książ ki i in ne ak ce so -
ria dzie cię ce oraz odzież cią żo -
wą. Tym ra zem od bę dzie się
ona w sa li ko lum no wej urzę du
mar szał kow skie go przy ul.
Pod gór nej, w godz. 11.00-
14.00. - Uwol nij cie swo je sza -
fy, skom ple tuj cie wy praw kę,
bądź cie z na mi i baw cie się
do brze w ro dzin nej at mos fe rze
- za chę ca ją or ga ni za tor ki. -
Bę dą kon sul ta cje spe cja li stów
z róż nych dzie dzin, po ka zy,
gry i za ba wy dla dzie ci, po czę -
stu nek. Wszyst ko nie od płat nie.

Wię cej na fa ce bo ok.com/ba -
by sza fing.zgo ra.

(dsp)

W OCHLI

Po ma luj so bie bomb kę
W nie dzie lę, 23 li sto pa da,

Mu zeum Et no gra ficz ne za pra -
sza na im pre zę, któ ra przy bli ży
tra dy cyj ne przy go to wa nia do
świąt Bo że go Na ro dze nia. -
Bę dzie moż na sa me mu zro bić
uszka z grzy ba mi, pie ro gi z
roż nym na dzie niem, przy pra wy
zio ło we czy pier ni ki - or ga ni za -
to rzy za chę ca ją tak, że aż ciek -
nie ślin ka... - Pro wa dzo ne bę -
dą też warsz ta ty two rze nia roz -
ma itych ozdób, na uczy my się
np. jak po ma lo wać szkla ne
bomb ki, wy ko nać szma cia ną
la lecz kę czy sło mia ną za wiesz -
kę na cho in kę. Im pre za od by -
wać się bę dzie w godz. 11.00-
16.00, na te re nie Za gro dy Ka -
mien nej, obok Ol cho we go Go -
ściń ca. Wstęp 6 zł od oso by.

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Skarb ar che olo gów
„Był 25. dzień kwiet nia 2014

r., pią tek, gdy gru pa śmiał ków,
po wie lo go dzin nej po dró ży,
sta nę ła u pod nó ża be skidz kich
wzgórz...” Pod czas tej wy pra -
wy zna le zio no... No wła śnie,
co? Te go do wie my się w nie -
dzie lę, 23 li sto pa da, w Mu -
zeum Ko lei Szpro taw skiej, przy
ul. Ogro do wej 3a. Or ga ni za to -
rzy za pra sza ją od 10.00 do
14.00 na ko lej ną wy sta wę z
cy klu „Po god na nie dzie la”. W
ga blo tach bę dzie moż na po dzi -
wiać plo ny kwiet nio wej wy pra -
wy w Be ski dy, wcze śniej szej
wy pra wy na Po wi śle oraz zdo -
by cze ar che olo gów prze ko pu -
ją cych wzgó rza na po łu dnie od
Zie lo nej Gó ry. Wstęp wol ny.
Ak cję wspie ra mia sto.

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Jak ku cha rzą w SP 17
Sie dem nast ka pro si o gło sy!

- ape lu je w imie niu swo ich
uczniów Ma rze na Ju rec. I za -
raz wy ja śnia, o ja kie gło sy
cho dzi. Otóż Szko ła Pod sta wo -
wa nr 17 wal czy o głów ną na -
gro dę w kon kur sie zor ga ni zo -
wa nym przez Te sco . Trze ba
na krę cić fil mik o wspól nym
go to wa niu i przy go to wy wa niu
po sił ków. Mło dym fil mow com
moż na po móc re je stru jąc się
na stro nie www.te sco dlasz -
kol.pl i co dzien nie od da jąc
głos na Si kor ki - bo ta ką na -
zwę przy ję ła dru ży na ma łych
ku cha rzy z SP nr 17. Gło so wa -
nie po trwa do 15 grud nia. Film
przy go to wa ny przez Si kor ki
moż na obej rzeć pod wska za -
nym wy żej ad re sem in ter ne to -
wym. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Na ucz się pły wać
MO SiR za pra sza na ko lej ne

kur sy pły wa nia. Za ję cia roz -
pocz ną się w grud niu, ale już
te raz moż na ku po wać kar ne -
ty. Za ję cia dla dzie ci w wie ku
4-6 lat za pla no wa no od 2
grud nia do 10 lu te go, bę dą
od by wać się we wtor ki i
czwart ki (o 16.15, o 17.15 
i 18.15 - gru py po cząt ku ją ca
i kon ty nu ują ca). Za ję cia dla
dzie ci po wy żej 6. ro ku ży cia 
i do ro słych roz pocz ną się 
1 grud nia i po trwa ją do 
9 lu te go, bę dą od by wać się
w po nie dział ki i śro dy (17.15
i 18.15 - gru pa po cząt ku ją ca
i kon ty nu acja, o 19.00 - do -
ro śli - gru pa po cząt ku ją ca 
i kon ty nu acja). Wię cej na
www.mo sir.zgo ra.pl

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Zdol ni, mło dzi po eci
Zna my wy ni ki Au tu na lio we -

go Tur niej Jed ne go Wier sza,
któ ry od był się w mi nio ny wto -
rek w ZOK -u. Wzię ło w nim
udział 15 mło dych po etów z
miej skich gim na zjów i szkół
śred nich. Lau re ata mi zo sta li:
Ma ja Wa si lew ska z Ze spo łu
Szkół Eko lo gicz nych, Na ta lia
Ho wis z Gim na zjum nr 7 oraz
Ka mil Opio ła z Ze spo łu Szkół
Tech nicz nych. Wy róż nie nia
otrzy ma li: Ka ro li na Kra siń ska z
Gim na zjum nr 7, Kor ne lia Mat -
kow ska z LO nr 6 i Ja kub
Dran czew ski z Gim na zjum nr
1. Za pre zen to wa no tak że to mik
po etyc ki „Pa pie ro we pta ki”, w
któ rym zna la zły się naj lep sze
wier sze mło dych po etów z ro -
ku szkol ne go 2013/2014.

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Ucznio wie
chcą gło su
- Co mo że my zmie nić 
w mie ście? - to jed no z py -
tań, na któ re szu ka no od po -
wie dzi, w pią tek, w I LO.

Gru pa 18 uczniów już we
wrze śniu br. po wo ła ła Gru pę
Ini cja tyw ną „Mło dzi Ra zem”,
aby wspól nie opra co wać for -
mu łę ofi cjal nej współ pra cy z
mia stem. Wszy scy oni są
ucznia mi pierw szych klas,
przede wszyst kim z I LO, V
LO i Ze spo łu Szkół Bu dow la -

nych. Po mysł po wo ły wa nia
mło dzie żo wych rad na ro dził
się pod czas XX se sji Sej mi ku
Dzie ci i Mło dzie ży w War sza -
wie. Swo ją po moc na tych -
miast za ofe ro wa ło dwóch rad -
nych: Ra do sław Bro dzik i Fi -
lip Gry ko. Ucznio wie nie sko -
rzy sta li.

- Nie chce my być ko ja rze ni
z żad ną par tią. Dla te go po wo -
ła li śmy gru pę ini cja tyw ną.
Je śli zo sta nie za ak cep to wa na,
zło ży my wnio sek o po wo ła -
nie Mło dzie żo wej Ra dy Mia -
sta - tłu ma czył ko or dy na tor
ini cja ty wy, Pa weł Ski biń ski. 

Na piąt ko wą de ba tę za pro -
si li ró wie śni ków. Fre kwen cja
do pi sa ła.

De ba tę za czę to od pre zen ta -
cji an kie ty prze pro wa dzo nej
wśród uczniów I LO: 
ww Tyl ko 30 proc. uczniów an -
ga żu je się spo łecz nie. ww 70
proc. ba da nych dy stan su je się
od udzia łu w ży ciu pu blicz -
nym. ww 84 proc. uczniów de -
kla ru je chęć wy jaz du z mia sta.

Cze go chcą ucznio wie?
- Chce my spo ro zmie nić w

mie ście. Je ste śmy go to wi. Nie
pod da my się - de kla ro wa ła
Zu zan na Ma lec z gru py „Mło -
dzi Ra zem”. 

Adam Urba niak, prze wod ni -
czą cy ra dy mia sta, przy po mi -
nał, że mło dzi mu szą zło żyć do
ra dy mia sta wnio sek w spra wie
po wo ła nia wła snej ra dy.

- Ja de kla ru ję da le ko idą cą
po moc, ale bę dzie cie tyl ko
cia łem do rad czym, bez pra -
wa wią żą cych de cy zji - przy -
po mi nał A. Urba niak.

- Z tą ra dą bę dzie jak ze
szkol ny mi sa mo rzą da mi,
du żo szu mu, ma ło nie za leż -
no ści - kpio no, bez po da wa -
nia na zwisk.

Przed sta wi ciel ka Par la me -
n  tu Mło dzie ży Wro cła wia
pró bo wa ła od wo łać się do
roz sąd ku słu cha czy.

- In ten syw ne za an ga żo wa -
nie spo łecz ne zwięk sza
szan se mło dych na zna le zie -
nie do brej pra cy - ar gu men -
to wa ła K. Kłod nic ka.

(pm)

- Sły sza łem już o no wym roz kła dzie. Dla mnie to jest kon kret. Do -
tych cza so we po łą cze nia, śred nio co go dzi nę, to nie by ła kom for -
to wa sy tu acja. Póź ną je sie nią i zi mą moż na by ło moc no zmar z -
nąć, nim pod je chał au to bus - mó wi Mi chał Pac z No we go Ki sie -
li na. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

ZMIA NY NA TRA SACH MZK OD 1 STYCZ NIA

Gru pa „Mło dzi Ra zem” za po wie dzia ła ko lej ne kon sul ta cje
Fot. Krzysz tof Gra bow ski



7www.Lzg24.pl 21 listopada 2014 |  łącznik zielonogórski

- Wy dat ki wy nio są 619,5
mln zł a do cho dy 611,4 mln
zł. Je ste śmy naj bo gat szym sa -
mo rzą dem w wo je wódz twie -
mó wił pre zy dent Ja nusz Ku -
bic ki. Mia sto ma do dys po zy -
cji o 126,6 mln zł wię cej, niż
Go rzów i po nad 150 mln zł
wię cej, niż mar sza łek.

Zie lo na Gó ra za wsze dys -
po no wa ła du żym bu dże tem,
a te raz za dzia łał efekt po łą -
cze nia mia sta z gmi ną. Dzię ki
te mu zna czą co wzro sną do -
cho dy z udzia łu w po dat kach
PIT i CIT - o 37,4 mln zł.
Część te go wzro stu to tzw.
bo nus mi ni ste rial ny za zgod -
ne po łą cze nie mia sta i gmi ny.

- Ma my za pi sa ne w bu dże -
cie, że zgod nie z Kon trak tem
Zie lo no gór skim, 18 mln zł tra -
fi do so łectw, w ra mach Fun -
du szu In te gra cyj ne go. To
miesz kań cy sa mi za de cy du ją,
na co je wy dać. W bu dże cie
jest też 6 mln zł na in we sty cje
w ra mach bu dże tu oby wa tel -
skie go - wy li czał pre zy dent.

- Jest wie le in we sty cji na
te re nie gmi ny. Cho dzi głów -

nie o bu do wę dróg, któ re
pro wa dzą na roz wi ja ją ce się
osie dla. To są pro po zy cje,
mam na dzie ję, że zy ska ją ak -
cep ta cję miesz kań ców. Cho -
dzi o to, by w ra mach Fun -
du szu In te gra cyj ne go re ali -
zo wać pro jek ty, któ re ma ją
już np. go to wą do ku men ta -
cję - tłu ma czył wójt Ma riusz
Za lew ski. - Tak by ło np. w
Ra cu li, gdzie miesz kań cy,
zgod nie z mo ją su ge stią, za -
de cy do wa li, że by bu do wać
dro gi do jaz do we na osie dla.
Pro po nu ję rów nież bu do wę
sa li gim na stycz nej w Ochli.

- Miesz kań cy so łectw ma ją
do spo żyt ko wa nia ok. 18 mln
zł. To te go rocz na część z obie -
ca nych 100 mln zł w cią gu
pię ciu lat - mó wił J. Ku bic ki. -
Czę ści in we sty cji, zgło szo -
nych przez miesz kań ców w
ra mach Fun du szu In te gra cyj -
ne go, do tej po ry nie uda ło się
zre ali zo wać, na przy kład roz -
bu do wać re mi zy OSP w Sta -
rym Ki sie li nie (pra ce ma ją się
skoń czyć w kwiet niu 2015 r. -
red.) czy zbu do wać pla cu fe -

sty no we go w Krę pie. To za da -
nie bę dzie wy ko na ne. Chciał -
bym jesz cze raz pod kre ślić,
na wet je że li coś nie zo sta ło
zre ali zo wa ne w ter mi nie, to
pie nią dze nie prze pa da ją.

- W bu dże cie jest też 1,5
mln zł na kup no dwóch wo -
zów stra żac kich dla OSP w
Ra cu li i Za wa dzie - do dał M.
Za lew ski.

Nie któ re in we sty cje są
prze wi dzia ne na 2015 r.:
w dal sze uzbro je nie par ku

prze my sło we go w No wym
Ki sie li nie - 12,7 mln zł

w ścież ki ro we ro we - 10 mln
zł

w bu do wa ze spo łu edu ka cyj -
ne go na os. Za sta low skim
- 8 mln zł

w do fi nan so wa nie bu do wy
czę ści lo ka li w KTBS - 6
mln zł

w I etap bu do wy ul. Aglo me -
ra cyj nej - 5 mln zł

w sys tem in for ma cji prze -
strzen nej GIS - 4,5 mln zł

w roz bu do wa ho spi cjum -
4,6 mln zł

w roz bu do wa ha li lek ko atle -
tycz nej przy ul. Ur szu li -
3,9 mln zł

w roz bu do wa cmen ta rza
przy ul. Wro cław skiej - 2
mln zł.
Tra dy cyj nie, naj więk szą

po zy cją w wy dat kach jest
oświa ta, na któ rą wy ło ży my
237 mln zł. A co z pła ca mi
na uczy cie li z gmi ny?

- Li kwi da cji ule gnie m.in.
do da tek wiej ski - in for mu je
pre zy dent. - Zgod nie z Kon -
trak tem Zie lo no gór skim, na -
uczy cie le na zmia nie nie
stra cą. W bu dże cie są za pi -
sa ne pie nią dze na re kom -
pen sa ty, któ re za stą pią te do -
dat ki. Ta za sa da bę dzie obo -
wią zy wać od 1 stycz nia.

- A co z pod wyż ka mi płac
dla urzęd ni ków? - do py ty -
wa li się dzien ni ka rze.

- Bę dzie my to ne go cjo wać.
Na pew no nie bę dą to ła twe
roz mo wy, ale je stem na nie
przy go to wa ny - od po wia dał
pre zy dent.

(tc)

W po nie dzia łek, wójt Ma riusz Za lew ski i pre zy dent Ja nusz Ku bic -
ki wspól nie pod pi sa li pro jekt bu dże tu Zie lo nej Gó ry na 2015 r.

Fot. Krzysz tof Gra bow ski

ZIE LO NA GÓ RA

Od piąt ku
zmia ny
na Pod gór nej
Kie row co, jeź dzisz ul. Pod -
gór ną? Uwa żaj! Te raz bę dzie
ona uli cą jed no kie run ko wą.

Cho dzi o nie wiel ki od ci -
nek na wy so ko ści szpi ta la,
po mię dzy ul. Lwow ską a
Kin gi. Od te go piąt ku, kie -
row cy ja dą cy z os. Po mor -

skie go i Sta re go Ki sie li na już
na tę część Pod gór nej nie
wja dą. Ma gi strat wy ty czył
ob jazd. Kie row ca, by do je -
chać do urzę du mia sta lub
urzę du mar szał kow skie go,
bę dzie mu siał skrę cić w ul.
Lwow ską, na stęp nie w Pia -
sko wą i po kil ku set me trach
do trze do ul. Pod gór nej,
gdzie wró ci na sta rą tra sę.

Na to miast sa mo cho dy ja -
dą ce z cen trum na os. Po -
mor skie, na dal bę dą jeź dzić
„po sta re mu”, bo na od cin ku
Kin gi -Lwow ska uli ca bę dzie
jed no kie run ko wa.

Skąd ten po mysł?
- To in we sty cja szpi ta la

wo je wódz kie go, do któ rej do -
łą cza się mia sto. Cho dzi o
wy bu do wa nie du że go par -
kin gu i prze bu do wę frag -
men tu uli cy. Że by pra ce mo -
gły spraw nie prze bie gać,
trze ba zmniej szyć ruch na
ul. Pod gór nej - tłu ma czy Pa -
weł Urbań ski, dy rek tor De -
par ta men tu In we sty cji Miej -
skich i Za rzą dza nia Dro ga mi.

Przy ul. Pod gór nej są trzy
bu dyn ki szpi tal ne. Pa nu je
tu taj du ży ruch, oso by przy -
jeż dża ją ce do szpi ta la lub

licz nych przy chod ni nie ma -
ją gdzie za par ko wać. Stąd
po mysł, by roz bu do wać ist -
nie ją cy nie wiel ki par king.
Po prze bu do wie bę dzie tu taj
56 miejsc po sto jo wych.

- Przy oka zji zo sta nie zmo -
der ni zo wa na rów nież uli ca.
Prze bu du je my za tocz kę au to -
bu so wą i po wsta nie trze ci pas
ru chu z le wo skrę tem na par -
king. Dzię ki te mu sa mo cho dy
wjeż dża ją ce na par king nie
bę dą blo ko wać ru chu - do da -
je dy rek tor Urbań ski.

Utrud nie nia ma ją po trwać
do 30 czerw ca! (tc)

Jesz cze dwa
sa mo rzą dy

Już je den
du ży bu dżet

620 mln zł - ty le wy nie sie bu dżet wiel kiej
Zie lo nej Gó ry. Na bu dżet oby wa tel ski i
Fun dusz In te gra cyj ny za pi sa no 24 mln zł.

O 40 mln zł wzro sną do cho dy z po dat -
ków PIT i CIT. Są pie nią dze dla na uczy -
cie li z gmi ny.

Rys. An drzej Świ stak



- Czyż niew ski! Skup się.
Mó wisz, że bę dziesz pi sać o
Zło tym Gro nie. Tak? - mo ja
żo na mi mo cho dem po sta no -
wi ła spraw dzić, o czym bę -
dzie ko lej ny od ci nek spa ce -
row ni ka.

- Tak. O Zło tym Gro nie.
- To zdradź mi, dla cze go

oglą dasz zdję cia Ga ga ri na.
Ga ga rin prze cież po le ciał w
ko smos, a twór cy Zło te go
Gro na mo że i gdzieś od la ty -
wa li, ale na pew no nie w ko -
smos. Prze cież to by ło sym -
po zjum pla stycz ne. Ko mu
zno wu chcesz ro bić wo dę z
mó zgu - na sza roz mo wa
zmie rza w dziw nym kie run -
ku. Ale… o co cho dzi? Że ro -
bię wo dę z mó zgu i na do da -
tek… zno wu?

- A kto przed ty go dniem
na pi sał, że chcia łam zro bić
so bie zdję cie na mo lo w Świ -
no uj ściu? Prze cież tam mo lo
ro ze bra no jesz cze przed woj -
ną! - w tej nie zbyt przy jem -
nej for mie mo ja żo na za żą -
da ła spro sto wa nia.

Fakt. Mo lo kie dyś by ło, te -
raz go nie ma, a my miesz ka -
li śmy ko ło wiel kiej bu do wy
cen trum kon fe ren cyj no -ho -
te lo we go, któ re ma być
zwień czo ne no wym mo lo.
Tak mi się spodo bał ten po -
mysł, że… ist nie ją cy fa lo -
chron por to wy prze mia no -
wa łem na mo lo.

A Ga ga rin? Co ma wspól -
ne go ze Zło tym Gro nem?
Nic! O je go wi zy cie pi sa łem
w ze szłym od cin ku. Pierw -
szy ko smo nau ta świa ta był
w Zie lo nej Gó rze 22 lip ca
1961 r. Przed wiel kim wie -
cem za je chał na obiad w dzi -
siej szym urzę dzie mar szał -
kow skim (wów czas by ła tam
Wo je wódz ka Ra da Na ro do -
wa). Zjadł, wy pił i… do stał
pre zen ty. Jed nym z nich był
ob raz przed sta wia ją cy pa no -
ra mę Zie lo nej Gó ry. Ob raz
jesz cze pach ną cy far bą. Trzy
dni wcze śniej, „Ga ze ta Zie -
lo no gór ska” po ka zy wa ła na
pierw szej stro nie, jak Ma rian
Szpa kow ski ostat ni mi ru -
cha mi pędz la koń czy dzie ło.

- Czyż niew ski. Two im
zda niem ten ob raz łą czy Ga -
ga ri na ze Zło tym Gro nem? -
mo ja żo na chy ba ni gdy nie
za koń czy swo je go śledz twa.

Nie ob raz, tyl ko je go twór -
cę. Ma rian Szpa kow ski był
jed nym z naj wy bit niej szych
ma la rzy, któ rzy two rzy li w
po wo jen nej Zie lo nej Gó rze.
Był ar ty stą for ma tu ogól no -
pol skie go i jed nym z li de rów
Zło te go Gro na. Bez nie go by
nie po wsta ło.

Cho ciaż po mysł na ro dził
się gdzie in dziej. - To za słu -
ga to wa rzy szy z gma chu
przy ul. Bo ha te rów We ster -
plat te - tak twier dzi Jan Mu -
szyń ski, by ły dy rek tor zie lo -
no gór skie go mu zeum. - Wie -

dzie li, że chcą coś zro bić, ale
nie wie dzie li co. Po cząt ko wo
my śla no o kon gre sie ar chi -
tek tów, ale ja ką my tu ma my
ar chi tek tu rę? W koń cu sta -
nę ło na pla sty kach, bo w
Zie lo nej Gó rze ta gru pa by ła
rze czy wi ście moc na.

W ra mach na ka zów pra cy,
w la tach 60., tra fi ło tu taj kil -
ku 30-let nich twór ców o
spo rych moż li wo ściach, do -
rob ku i am bi cjach twór -
czych.

I wy sta wa pla sty ki, i sym -
po zjum Zło te Gro no roz po -

czę ło się w so bo tę, 5 paź -
dzier ni ka 1963 r. W mie ście
trwa ło aku rat wi no bra nie.
Przed sta wio no ok. 100 prac
kil ku dzie się ciu ar ty stów z
ca łej Pol ski. O sztu ce dys ku -
to wa li m.in. Ar tur San dau er,
któ ry póź niej był czę stym
go ściem sym po zjum i Ju lian
Przy boś. Przy oka zji, z try -
bu ny ho no ro wej, mo gli obej -
rzeć ko ro wód wi no bra nio -
wy. Zło te Gro no oka za ło się
wy da rze niem w ska li kra ju.

Naj waż niej szym by ło III
Zło te Gro no, w 1967 r. Pod -

ję ło spra wę prze strze ni. Ar -
ty ści ode szli od tra dy cyj ne go
ma lo wa nia. Po wsta ło coś, co
dzi siaj na zy wa my in sta la cja -
mi prze strzen ny mi, a co wte -
dy by ło ab so lut ną no wo ścią.

Przy po mi na o tym wy da na
wła śnie książ ka „Prze strzeń
spo łecz na. Hi sto rie mó wio -
ne Zło te go Gro na i Bien na le
Sztu ki No wej”.

- Zło te Gro no tro chę ode -
szło w nie pa mięć. War to je
przy po mi nać, bo ono two -
rzy ło hi sto rię na sze go mia -
sta - mó wił pod czas po nie -
dział ko wej pre zen ta cji Woj -
ciech Ko złow ski, dy rek tor
BWA.

- Książ ka opie ra się na
tzw. hi sto rii mó wio nej.
Na sze roz mo wy róż nią się
od tra dy cyj nych wy wia -
dów dzien ni kar skich. Od -
da li śmy głos na szym roz -
mów com, w nie wiel kim
stop niu in ge ru jąc w ich
wy po wie dzi - tłu ma czy li
au to rzy roz mów: Piotr
Słod kow ski i Mar ta Gen -
de ra. A roz ma wia li m.in.
z Ta de uszem Do bo szem,
Ja nem Mu szyń skim, Ze -
no nem Po lu sem, Wie -
sła wem Mysz kie wi -
czem, Zbi gnie wem
Szy mo nia kiem i Ste fa -
nem Pap pem.

My zaj rzyj my za ku li sy VII
Zło te go Gro na, w 1975 r. Je -
go bo ha te rem był kra kow ski
ar ty sta Ste fan Papp. Był
przed sta wi cie lem nur tu mó -
wią ce go, że dość już z be to -
no wa niem miast i trze ba im
przy wró cić zie leń, a nie ją
nisz czyć.

- Pod czas mo ich wcze -
śniej szych wi zyt w Zie lo nej
Gó rze, zwró ci łem uwa gę na
wy sy cha ją ce drze wa w alei
Nie pod le gło ści, przy któ rej
znaj du ją się sie dzi by Związ -
ku Pla sty ków i Mu zeum -
opo wia da w książ ce S. Papp.
- Po wo dem śmier ci tych
pięk nych drzew by ło cał ko -
wi te wy ło że nie uli cy bru -

kiem - od ścia ny do ścia ny.
Głu po ta au to rów po my słu
uka mie no wa nia drzew,
prze ra zi ła mnie. Po sta no wi -
łem środ ka mi sztu ki zwró cić
uwa gę opi nii pu blicz nej na
to nie wia ry god ne bar ba rzyń -
stwo.

S. Papp zgło sił na wy sta -
wę ak cję pt. „Drze wa umie -

ra ją pu blicz nie”. Po le ga ła
ona na roz pla ka to wa niu
1.000 ne kro lo gów o śmier ci
drze wa. Tu po ja wił się pro -
blem - cen zu ra nie zgo dzi ła
się na druk klep sydr.

- Wy dru kuj je u zna jo -
mych dru ka rzy w Kra ko wie -
pod po wie dział ar ty ście T.
Do bosz, rów nież czyn ny
uczest nik Zło te go Gro na.

S. Papp po słu chał ra dy i
do Zie lo nej Gó ry, w ta jem ni -
cy, przy wiózł pacz kę ne kro -
lo gów. Po zo sta ła ostat nia
prze szko da do po ko na nia -
na kle je nie.

- Mia łem za przy jaź nio ne -
go dy rek to ra Zgo dziń skie go,

któ ry wła dał szcze pem har -
cer skim Kor cza kow cy. Po -
szli śmy do dy rek to ra, wy ło -
ży li śmy spra wę: po trze bu je -
my har ce rzy w mun du rach -
wspo mi na w książ ce T. Do -
bosz.

Cho dzi ło o to, że chłop cy
w mun du rach, roz kle ja ją cy
ra no pla ka ty, nie bu dzi li ni -

czy ich wąt -
pli wo ści. Ar -
ty ści ba li się
in ter wen cji
mi li cji. Spra -
wa wy glą da -
ła jak cał ko -
wi cie urzę do -
wa. Ak cja po -
szła bar dzo
spraw nie.

- I na gle wo -
je wo da Lem -
bas, któ ry mie -
szał tuż przy
re dak cji, wsta je
ra no do pra cy i
wi dzi, że coś się
dzie je, wszyst -
kie drze wa ob le -
pio ne klep sy dra -
mi. (…) Za mu ro -
wa ne, za be to no -
wa ne drze wo za -
wia da mia o swo -
jej śmier ci. No i
zro bi ła się ak cja,
m o  b i  l i  z a  c j a
władz, służb po -

rząd ko wych - opo wia da T.
Do bosz.

Eki py po rząd ko we bły ska -
wicz nie ze rwa ły pla ka ty, ale
wcze śniej set ki zie lo no gó -
rzan zdą ży ły je obej rzeć. S.
Papp skrzęt nie ze brał ze rwa -
ne klep sy dry i pod czas
otwar cia wy sta wy umie ścił
je w ko szu, usta wio nym na
ho no ro wym miej scu. Ju ry
wy sta wy do ce ni ło Pap pa
przy zna jąc mu za ak cję me -
dal Zło te go Gro na. Ar ty sta
li czył na na gro dę pie nięż ną.
Do koń ca po by tu w mie ście
ob ser wo wa ny był przez mi li -
cję. Że by już nic nie kle ił.

To masz Czyż niew ski
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Klep sy dry nie mi le wi dzia ne
Wła śnie uka za ła się książ ka po świę co na Zło te mu Gro nu. Czy li im pre zie kul tu ral nej, wy my ślo nej pół wie ku te mu, któ rej chy -
ba ni gdy nie do rów na ło żad ne in ne wy da rze nie kul tu ral ne w Zie lo nej Gó rze.

Al. Nie pod le gło ści - la ta 80. Na czę ści uli cy do pie ro po sa dzo no no we drze wa Ju rij Ga ga rin od bie ra pa no ra mę mia sta, na ma lo wa ną przez Ma ria na Szpa kow skie go

Pra cow nik służb ko mu nal nych zdzie ra klep sy dry na kle jo ne na
drze wa Fot. Bro ni sław Bu giel


