
Na co przeznaczyć Fundusz Integracyjny? - Drogi, drogi i jeszcze raz 
drogi! – tak można podsumować zebranie wiejskie w Przylepie. 7

nr 6 (107) 6 lutego 2015

- Nadleśniczy przyznał bez ceregieli: 
To zwykły las gospodarczy. Są tam 
drzewostany rębne, które będziemy 
wycinali w najbliższym czasie, są 
drągowiny, które do trzebieży i wycinki 
poczekają kilka, kilkanaście lat i są 
młodniki, które wytniemy za kilka 
dziesięcioleci – do dyskusji o południowej 
obwodnicy miasta włącza się 
Andrzej Brachmański.
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W DZIELNICY NOWE MIASTO

Możesz zostać
radnym dzielnicy
Jak to zrobi�? Podstawą jest zdo-
bycie poparcia mieszka�ców. Ale 
zanim wyborcy pomaszerują do 
urn, kandydat na radnego musi 
sprosta� obowiązkowym formal-
nościom. Czas jest do 13 lutego.

W poniedziałek, 2 stycz-
nia, Urszula Zamiatała, 
Miejski Komisarz Wybor-
czy, publicznie wylosowa-
ła, spośród 12 chętnych, 
czterech członków Dzielni-
cowej Komisji Wyborczej. 
W ten sposób wylosowano 
przewodniczącego, jego za-
stępcę i dwóch członków 
komisji. Piątego, sekretarza, 
wskazał prezydent Janusz 
Kubicki. Od wtorku, 3 lute-
go, to oni przyjmują zgło-

szenia kandydatów na rad-
nych dzielnicy.

Co kandydat na radnego 
musi przynieść do DKW?

- W dzielnicy Nowe Miasto 
będą okręgi jednomandato-
we, dlatego statut dzielnicy 
nie wymaga powoływania 
komitetów wyborczych, to 
znacznie upraszcza procedu-
rę – informuje U. Zamiatała.

Ale i tak nie da się całkiem 
uciec od wyborczej biuro-
kracji. Kandydat na radne-
go musi przynieść pisemne 
zgłoszenie, które będzie 
zawierało: imię i nazwisko, 
datę urodzenia, zawód, nu-
mer PESEL oraz adres za-
mieszkania.

Jeśli adres zamieszkania 
nie będzie pokrywał się z 
adresem zameldowania, 
kandydat będzie musiał 
wpisać się do rejestru wy-
borców dzielnicy. Rejestr 
prowadzi wydział praw oby-

watelskich urzędu miasta, 
przy ul. Grottgera 7. Oczy-
wiście, warunek ten doty-
czy tylko tych kandydatów, 
którzy wcześniej nigdy nie 
byli zarejestrowani jako wy-
borcy w byłej gminie.

Następnie kandydat musi 
zadeklarować, w którym 
okręgu wyborczym chce 
kandydować. Dzielnica bę-
dzie podzielona na 15 okrę-
gów. Ich granice pokrywają 
się ze starymi okręgami, 
jeszcze z czasów byłej gmi-
ny. Warto jednak sprawdzić 
w siedzibie dzielnicy lub 
w internetowym BIP urzę-
du miasta, jakie dokładnie 
ulice zostały przypisane do 
każdego okręgu.

Kolejny wymagany pra-
wem dokument to oświad-
czenie o wyrażeniu zgody 
na kandydowanie oraz 
oświadczenie o posiadaniu 
praw wyborczych.

Wykaz minimum 25 osób 
popierających kandydata 
na radnego to ostatni, ale 
bardzo ważny załącznik. 
Wykaz ten musi zawierać 
imiona i nazwiska popiera-
jących, ich adresy zamiesz-
kania i numery PESEL oraz 
osobiste podpisy.

Jeśli Dzielnicowa Komisja 
Wyborcza przyjmie przed-
kładane dokumenty, wysta-
wi kandydatowi protokół 
przyjęcia, który będzie za-
razem ofi cjalnym potwier-
dzeniem zarejestrowania 
kandydata.

Wszystkie wzory formu-
larzy są w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz 
w siedzibie Dzielnicowej 
Komisji Wyborczej, przy 
ul. Dąbrowskiego 41, pok. 
201. Termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa 13 lutego, 
o 15.00.

(pm)

 W ZIELONEJ GÓRZE

Wiceminister
chwali połączenie
- Dobrowolne połączenie dwóch 
gmin to ewenement na skalę kra-
ju. Nikomu wcześniej nie udała 
się ta sztuka – mówił wiceminister 
Marek Wójcik.

Podczas wtorkowego spo-
tkania w urzędzie marszał-
kowskim, wiceminister ad-
ministracji i cyfryzacji Ma-
rek Wójcik komplemento-
wał władze i mieszkańców 
połączonej Zielonej Góry.

- Dobrowolne połącze-
nie dwóch gmin to ewene-
ment na skalę kraju. Niko-
mu wcześniej nie udała się 
ta sztuka. Wasz przykład 
dowodzi, że jeśli połącze-
nie zostanie wsparte rzą-
dowymi instrumentami 

fi nansowymi, to do tego 
typu oddolnych połączeń 
może dojść również w in-
nych miejscach w Polsce. 
To dlatego zdecydowaliśmy 
się zaproponować polskie-
mu parlamentowi zmiany 
w ustawie o samorządach, 
głównie zmierzających do 
wzmocnienia połączenio-
wych tendencji. Uważamy 
bowiem, również na pod-
stawie zielonogórskich do-
świadczeń, że nie trzeba 
nikogo zmuszać do połącze-
nia, lepsze będą fi nansowe 
zachęty – uzasadniał ostat-
nią legislacyjną inicjatywę 
rządu M. Wójcik.

Wiceminister spotkał się 
z marszałek Elżbietą Polak, 
z którą rozmawiał m.in. o 
współpracy w zakresie re-
alizacji projektów związa-
nych z budową społeczeń-
stwa informacyjnego.  

(pm)

Szykuje się kontrakt stulecia. Za jednym zamachem ku-
pimy 80 nowoczesnych, elektrycznych autobusów i w 
100 procentach wymienimy tabor MZK. Warszawa dała 
nam na to pieniądze. >> 3
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Dostaną walec i równiarkę
- Od grudnia doszedł nam nowy obowiązek, czyli dbałość o byłe gminne drogi. To prawie 
170 km głównie gruntowych nawierzchni – informuje Leszek Klim, dyrektor Komunalnego 
Zakładu Gospodarczego.

„Komunalny Zakład Go-
spodarczy Gminy Zielona 
Góra z siedzibą w Zawa-
dzie” – to wciąż obowiązu-
jąca nazwa firmy kierowa-
nej przez Leszka Klima. - W 
tej chwili trwają prace nad 
zmianą statutu KZG. Adam 
Urbaniak, pełniący funkcję 
jednoosobowej rady miasta 
powinien przyjąć nowy sta-
tut do końca lutego – tłuma-
czy dyrektor Klim.

Takie przynajmniej są 
przymiarki. Nie tylko z po-
wodu „zniknięcia” gminy, 
czyli dotychczasowego wła-
ściciela KZG, ale również z 
powodu zmiany zakresu za-
dań zakładu.

Bez wodociągów
Pierwsza poważna zmia-

na dotyczy gminnych wo-
dociągów i kanalizacji. Do 1 
kwietnia będą jeszcze admi-
nistrowane przez KZG oraz 
niewielką spółkę „Zielona 
Góra Media”, również nale-
żącą do byłej gminy. Dzień 
później cała gminna sieć 
wodno-kanalizacyjna trafi 
do Zielonogórskich Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Dzięki 
temu w „dużej” Zielonej 
Górze obowiązywać będzie 
tylko jedna taryfa opłat za 
wodę i ścieki, wspólna dla 
wszystkich.

170 km dróg
Druga poważna zmiana 

dotyczy dróg byłej gminny. 
To ok. 170 km głównie grun-
towych nawierzchni, któ-
re przy załamaniu pogody 
zamieniają się w błotniste 
potoki.

- Według mnie, dbałość 
o te drogi pochłonie ok. 90 
proc. mojego czasu i ener-
gii. Skala zaniedbań jest 
olbrzymia – zauważa L. 
Klim. Decyzją prezydenta 
Janusza Kubickiego, zakład 
już w marcu wzbogaci się 

o własny walec i równiar-
kę drogową. Na ten cel z 
budżetu miasta zostanie 
wydanych ok. 850 tys. zł. 
Przetarg na dostawę nowe-
go sprzętu już ogłoszono. 
Maszyny pod dach zakładu 
powinny trafić do końca 
marca. Akurat z począt-
kiem wiosennego sezonu 
naprawczego…

Naprawa dachów
Zakład wciąż odpowiada 

za stan komunalnych bu-
dynków mieszkaniowych. 
Gmina była właścicielem 
ok. 30 budynków ze 142 
mieszkalnymi lokalami. To 
prawie 6,5 tys. mkw. po-
wierzchni użytkowej. KZG 
odpowiada nie tylko za ich 
bieżące utrzymanie, ale 
również za remonty. Ostat-
nio na osiedlu Dworskie 
22, w Ochli, za ok. 600 tys. 
zł wymieniono dach oraz 
okna. Ten sam budynek 
czeka jeszcze na remont 
elewacji. Przewidywany 
koszt – ok. 150 tys. zł. To 
tylko przykład, bo remonto-

wych potrzeb jest znacznie 
więcej.

Cmentarze
Do byłej gminy należało 

10 cmentarzy. Dziś należą 
do miasta. KZG odpowiada 
za porządek na tych nekro-
poliach. - Dla mieszkańców 
dzielnicy Nowe Miasto po-
winno być ważne to, że nie 
likwidujemy starych gro-
bów, za które nikt nie za-
płacił po upływie 25 lat od 
pierwotnego pochówku – 
podkreśla dyrektor Klim.

Jeśli grób jest zadbany, 
jeśli widać, że ktoś się nim 
opiekuje, wówczas KZG 
powstrzymuje się od likwi-
dacji. – Na naszych cmen-
tarzach jest jeszcze sporo 
miejsca. Upłyną długie lata, 
zanim zabraknie wolnych 
kwater – dodaje dyrektor.

Świetlice
Administrowanie 11 świe-

tlicami wiejskimi to codzien-
ne zadanie KZG. Na szczęście 
już tylko jedna z nich czeka 
na remont wnętrza – w Zato-

niu. - Nie mamy żadnego pro-
blemu z bieżącym utrzyma-
niem świetlic. Mieszkańcy 
bardzo o nie dbają. To w nich 
koncentruje się życie każdej 
wsi – zapewnia L. Klim.

Interwencje
Komunalny Zakład Go-

spodarczy mieści się w Za-
wadzie, przy ul. Szkolnej 18. 
Jeśli szukamy pomocy, np. 
w przypadku awarii instala-
cji wodnej lub elektrycznej, 
można skorzystać z dwóch 
numerów dyżurnych telefo-
nów: 68 321 22 13 lub 68 321 
12 79. Po 15.00 telefony od-
biera dyżurny, po rozpozna-
niu problemu przekierowuje 
zgłoszenie do właściwego 
pracownika KZG. W przy-
padku zgłoszeń dotyczących 
gminnych dróg, obowiązuje 
inny nr tel.: 68 45 64 203. 
Dzwonić można od 7.30 do 
15.30, od poniedziałku do 
piątku, lub wysłać zgłosze-
nie, np. o niebezpiecznej 
dziurze w drodze, na adres: 
drogi@um.zielona-gora.pl.

(pm)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Film o muzeum
Dziś (piątek, 6 lutego) o 18.30, w 

kinie Newa, odbędzie się premiera fil-
mu promującego Muzeum Dawnych 
Tortur. Film „Stos Grünbegu” opo-
wiada o procesie kobiety posądzonej 
o czary. Autorom: Aleksandrowi 
Czerniewiczowi i Kamilowi Gniew-
czyńskiemu, pomagali wolontariusze 
i pracownicy muzeum.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Targi staroci
Tu możesz znaleźć przedmioty 

niebanalne i oryginalne! Zielonogór-
skie Stowarzyszenie Kolekcjonerów 
„Gustatores” zaprasza chętnych w 
niedzielę, 8 lutego, na Targi Staroci. 
Odbędą się one w godz. 8.00-13.00 
na terenie Zespołu Szkół Elektro-
nicznych i Samochodowych przy ul. 
Staszica 2.

(dsp)

Piątek był ostatnim dniem 
na zagłosowanie w budżecie 
obywatelskim. Tradycyjnie, 
mieszkańcy zasypali urzędni-
ków ankietami! Paczki z 7 ty-
siącami głosów przynieśli na 
ul. Podgórną, do prezydenta 
Janusza Kubickiego, ucznio-
wie III LO. A w Biurze Analiz 
i Rozwoju stawili się przed-
stawiciele przedszkola nr 22 
„Kraina Ekoludków”. Woźny 
Janusz Balcerek i dyrektor-
ka Barbara Kowalska przy-
taszczyli kartony z ponad 4 
tysiącami głosów (zdjęcie z 
prawej)! Tuż po nich, przy al. 
Niepodległości 13, pojawili 
się ze swoim „dorobkiem” 
członkowie grupy Młodzi Ra-
zem (zdjęcie z lewej). Teraz 
trwa wielkie liczenie głosów. 
Wyniki poznamy w przy-
szłym tygodniu. 
 Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Komunalny zakład już w marcu wzbogaci się o własny walec i równiarkę drogową. - Przetarg 
na dostawę nowego sprzętu już ogłoszono – informuje Leszek Klim.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Mamy elektryczne autobusy!
To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się futurystyczną mrzonką, dziś staje się rzeczywistością. Zielona Góra będzie pierwszym miastem  
w Europie, po którym będą jeździć wyłącznie elektryczne autobusy.

To pewne. We wtorek, 
prezydent Janusz Kubic-
ki odebrał od wiceministra 
Waldemara Sługockiego do-
kument potwierdzający, że 
nasze miasto otrzymało 160 
mln zł w ramach projektów 
z programu Infrastruktura i 
Środowisko finansowanego 
przez Unię Europejską. Ko-
lejne kilkadziesiąt milionów 
mamy zapewnione m.in. na 
termomodernizację i moder-
nizację sieci ciepłowniczych.

- Wiele osób powątpiewa-
ło, gdy mówiłem, że w naj-
bliższych latach pozyskam 
dla miasta miliard złotych. 
A już mamy połowę tej kwo-
ty – prezydent Kubicki jest 
wyraźnie zadowolony z wi-
zyty w Warszawie.

- Jeżeli do tego, co uzyska-
liśmy we wtorek, w Warsza-
wie, dodamy pieniądze po-
zyskane ze Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, 
to mamy już 500 mln zł brut-
to – wylicza wiceprezydent 
Krzysztof Kaliszuk, który 
odpowiada za pozyskiwanie 
unijnych środków. – Do tego 
trzeba doliczyć kolejne 100 
mln zł z bonusa za zgodne 
połączenie miasta z gminą.

Dobrze! Skończmy z bu-
chalterią i zajmijmy się tym, 
co za te pieniądze można 
zrobić.

Sama wymiana starych 
autobusów na nowe, elek-
tryczne, kosztować będzie 
145 mln zł. To olbrzymi kon-
trakt, bo Zielona Góra kupi 
aż 80 pojazdów. I to w jed-
nym przetargu!

- Wieść o naszych planach 
już się rozniosła. Dostaliśmy 
nawet zaproszenie do Korei, 
żeby zobaczyć ich autobusy. 
Holendrzy chcą nam dać na 
rok pojazd testowy. Oczy-
wiście, zainteresowany jest 
również Solaris, którego 
autobusy kursowały u nas 
w październiku – wylicza 
prezydent. Zainteresowanie 
jest spore, bo to pionier-

ski projekt, jeszcze nikt nie 
zdecydował się na wymianę 
całego taboru w stutysięcz-
nym mieście.

To kiedy robimy zakupy?
– Jeszcze w tym roku, bo 

jeżeli się szybko uwiniemy, 
to mamy szansę na kolejne, 
dodatkowe pieniądze prze-
widziane dla nowatorskich 
projektów w dużych mia-
stach – odpowiada prezy-
dent. To ważne, bo cały pro-
jekt ma kosztować ok. 260 
mln zł netto. Z tego 65 mln 
zł musimy wyłożyć sami.

Od kiedy po Zielonej Gó-
rze będą jeździć wyłącznie 
elektryczne autobusy?

- Prawdopodobnie od 
2017 r. Trudno to teraz oce-
nić, bo autobusy trzeba 
wyprodukować. Nie stoją 
w salonie i nie czekają na 
nabywców. Zobaczymy, w 
jakim tempie fabryki dadzą 
sobie radę – odpowiada J. 
Kubicki.

Projekt to nie tylko kup-
no autobusów. Przy oka-
zji powstanie nowoczesne 
centrum przesiadkowe, zo-
stanie wyremontowana ul. 
Bohaterów Westerplatte, 
Wojska Polskiego, nawet 
wydrążymy tunel pod tora-
mi kolejowymi.

- Przejazd pod torami na 
ul. Batorego jest bardzo cia-
sny. Nie mogą się w nim mi-
nąć dwa autobusy a miesz-
kańcy mają do dyspozycji 
wąski chodnik. Zlikwiduje-
my ten chodnik i samocho-
dy przejadą bez problemów. 
W zamian, kilkanaście me-
trów obok, powstanie tunel 
dla pieszych – opowiada wi-
ceprezydent Kaliszuk.

Elektryczne autobusy są 
droższe od tradycyjnych, 
ale są o wiele tańsze w eks-
ploatacji. To m.in. z tych 
oszczędności ma być sfi-
nansowany wkład własny 
do projektu. Ceny biletów 
zostaną utrzymane na obec-
nym poziomie. (tc)

NA CO WYDAMY 260 MLN ZŁ?
 145 mln zł   zakup 80 autobusów elektrycznych,
 21 mln zł   budowa stacji do ładowania wraz  

z systemem  telemetrycznym,

 30 mln zł  adaptacja hali obsługi i budowa  
wiaty z systemem doładowania,

 1 mln zł  szkolenia pracowników,
 5 mln zł  rozbudowa informacji pasażerskiej  

w czasie rzeczywistym,
 18 mln zł   budowa centrum przesiadkowego 

oraz parkingu na rowery,
 

17 mln zł 
  przebudowa istniejącego układu 

komunikacyjnego w zakresie ulic: 
Bohaterów Westerplatte,  
al. Wojska Polskiego oraz Zacisze,

 4 mln zł   budowa przejścia pieszo-rowerowego 
pod torami PKP, przy ul. Batorego,

 
16 mln zł 

  budowa i przebudowa pętli oraz  
peronów przystankowych  
z infrastrukturą.

Trzeba szybko 
działać

- Intensywnie pracowa-
liście podczas wtorkowego 
spotkania z prezydentem 
Januszem Kubickim.

Waldemar Sługocki, poseł 
PO i wiceminister w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwo-
ju: - Przeprowadziliśmy całą 
serię rozmów. Niech zajrzę 
do kalendarza... Rozpoczęli-
śmy o 11.30 a skończyliśmy 
przed 16.00. Przez cały czas 
wymieniali się nasi rozmów-
cy. Warto było, bo omówili-
śmy wiele ważnych spraw.

- Narzuca pan mocne 
tempo. Dwa tygodnie temu 
chwalił pan w „Łączniku” 
zielonogórski projekt auto-
busowy, dodając, że pana 
zadaniem jest jak najszyb-
sze uruchomienie unijnych 
środków.

- Nie ma na co czekać. Pro-
jekt jest bardzo dobry. Bę-
dziemy mogli się nim chwa-
lić w Brukseli. Teraz trzeba 
go szybko wdrażać. Na ten 
cel przeznaczyliśmy ok. 160 
mln zł. Co bardzo ważne, 
jest to projekt zakładający 
całkowitą wymianę taboru.

- Prezydent Kubicki 
mówi, że można też walczyć 
o pieniądze z rezerwy.

- Tak. Jest taka rezerwa. 
Największą szansę na te re-
zerwowe pieniądze będą mie-
li ci, którzy szybko i spraw-
nie zrealizują innowacyjne 
projekty. Dlatego z przetar-
gami trzeba ruszyć w tym 
roku. Jestem optymistą. My-
ślę, że nasze miasto skorzy-
sta jeszcze z wielu unijnych 
programów nadzorowanych 
przez moje ministerstwo.

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

Zmiany na zajezdni
Zanim elektryczne autobu-

sy zaczną jeździć po Zielonej 
Górze, trzeba przebudować 
zajezdnię MZK, przy ul. Dą-
browskiego. – Będzie się to 
odbywało stopniowo, przez 
pewien czas będziemy mieli 
na stanie stare, tradycyjne 
autobusy z silnikiem spali-
nowym, i nowe, elektryczne. 
Największy problem to dopro-
wadzenie dużej ilości energii 
elektrycznej, by wystarczyło 
jej do jednoczesnego nałado-
wania kilkudziesięciu autobu-
sów – mówi Barbara Langner, 
szefowa MZK.

Centrum przesiadkowe
Największe zmiany zajdą 

w pobliżu dworca PKP, gdzie 
koło wiaduktu zostanie 
zbudowane nowoczesne 
centrum przesiadkowe. 
Powstanie nowy budynek do 
obsługi pasażerów, z którego 
bez problemu wejdziemy na 
pobliski trzeci peron dworca 
kolejowego, gdzie zatrzymują 
się pociągi lokalnych linii. Z 
przesiadką nie będzie kłopotu. 
Tu również znajdzie się winda 
dla niepełnosprawnych, dzięki 
której bez problemu będzie 
można wjechać na wiadukt.

Zmieni się też układ komu-
nikacyjny. Zamiast obecnego 
ronda Maćkowiaka, będą dwa 
nowe ronda – jedno klasyczne, 
drugie (pod wiaduktem) w 
kształcie elipsy. Dzięki temu 
autobusy, nie blokując ruchu, 
wjadą na zadaszony przysta-
nek przy centrum przesiadko-
wym i bez problemu stamtąd 
wyjadą.
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wym i bez problemu stamtąd 
wyjadą.

Janusz Kubicki odbiera od wiceministra Waldemara Sługoc-
kiego dokument potwierdzający przyznanie pieniędzy m.in. 
na kupno elektrycznych autobusów

Fot. Urząd Miasta Zielona Góra
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To las gospodarczy.  
I tak go wkrótce wytną
W całej Polsce mieszkańcy miast i wsi domagają się budowy obwodnic. Tylko nie w Zielonej Górze! Jako zdeklarowany zwolennik budowy 
obwodnicy, w jej planowanym przebiegu, chciałbym przedstawić mój punkt widzenia i pokazać, gdzie odbywa się manipulacja opinią pu-
bliczną.

1. Będą cięli Las Pia-
stowski. Na to hasło wielu 
zawyło z oburzenia. Nie 
wgłębiało się w niuanse, nie 
próbowało wejść w szczegó-
ły. Będą cięli Las Piastow-
ski, ergo: nie będę mogła 
chodzić na spacery z pie-
skiem, przynosić wody ze 
źródełka etc. etc. Pierwsza 
część tej manipulacji polega 
na tym, że nie ma czegoś ta-
kiego jak „Las Piastowski”. 
Sięgnijcie, kochani zielo-
nogórzanie, w głąb swej 
pamięci. Czy jeszcze latem 
ubiegłego roku był „Las 
Piastowski”? Znaliście takie 
pojęcie? Nie. Były Wzgórza 
Piastowskie. Pojęcie „Las 
Piastowski” stworzono na 
użytek akcji sprzeciwu. Bo 
w podświadomości ludzi 
mniej zorientowanych 
powstaje zbitka pojęciowa 
- „Las Piastowski – Wzgórza 
Piastowskie”. Więc jak ktoś 
krzyczy – tną „Las Piastow-
ski”, to większość myśli – 
będą cięli las na Wzgórzach. 
A to nieprawda. Planowana 
obwodnica przebiegać ma 
poza terenem Wzgórz Pia-
stowskich. Na okrągło li-
cząc, od amfiteatru, w linii 
prostej, jest to ok. 3 km. To 
dalej niż od amfiteatru, w li-
nii prostej, do ratusza.

2. Będą cieli las. Gdy to 
słyszymy, to co widzimy ? 
Olbrzymie połacie wycię-
tego lasu, zręby i halizny. A 
jaka jest prawda? Zostanie 
wycięty pas lasu o długości 
mniej więcej 4 km i szero-
kości mniej więcej 40-50 
metrów. Portal internetowy 
Geoportal pozwala liczyć 
powierzchnie. Teren lasu 
zawarty między drogami 
Zielona Góra-Ochla-Wilka-
nowo-Zielona Góra to ok. 
18,5 km kw. Do wycinki 
pójdzie co najwyżej 0,2 km 
kw.! Zostanie jeszcze 18,3 
km kw., z czego ok. 17,8 km 
kw. w zwartym kompleksie 
między amfiteatrem a ob-
wodnicą (są to, oczywiście, 
bardzo zgrubne obliczenia 
na podstawie Geoportalu).

3. Zostanie zniszczony 
cenny przyrodniczo teren. 
By to sprawdzić, zadzwoni-
łem do zastępcy nadleśni-
czego Nadleśnictwa Zielona 
Góra, pana mgr. inż. Piotra 
Puzio. Jeszcze nim otwar-
łem usta, powiedział, że jest 
przeciwnikiem obwodnicy. 
- Dlaczego? Bo my, leśnicy, 
jesteśmy przeciw wycina-

niu drzew. Uśmiałem się 
setnie, bo właśnie w chwi-
li, kiedy to piszę, z terenu, 
który nas interesuje, trwa 
intensywny wywóz ścięte-
go drewna. Ale pan nadle-
śniczy przyznał bez zbęd-
nych ceregieli: Ten teren 
nie jest cenny przyrodniczo, 
to zwykły las gospodarczy. 
Są tam drzewostany rębne, 
które będziemy wycinali w 
najbliższym czasie, są drą-
gowiny, które do trzebieży 
i wycinki poczekają kilka, 
kilkanaście lat i są młodni-
ki, które wytniemy za kilka 
dziesięcioleci.

Dla mniej biegłych użyję 
takiego porównania: las 
gospodarczy niczym nie 
różni się od uprawy zboża. 
Tylko, że zboże ścina się 
co roku, las co 40-70 lat. I 
jeszcze jedna informacja 
- terenami ciekawszymi i 
cenniejszymi przyrodni-
czo są tereny na południe 
od drogi Ochla-Świdnica, 
gdzie niektórzy proponują 
„odsunąć” obwodnicę. Tu 
mamy, w nomenklaturze 
leśnej, tylko „bór świeży” - 
czyli zwykłą sośninę, a tam 
są bagna, torfowiska, ols i 
kolonie bobrów. Jeśli gdzieś 
jest coś cennego przyrodni-
czo to tam, a nie tu.

Wszystkie te zmanipulo-
wane informacje przeciw-
ników obwodnicy grają na 

emocjach – ludzie, bądźcie 
przeciw, bo zabierają Wam 
coś cennego. A to niepraw-
da! Ale w Polsce, jak w Eu-
ropie, „zielonym” bardzo 
łatwo rozhuśtać emocje i 
jakoś tak się dziwnie składa, 
że media zawsze przedsta-
wiają życzliwiej ich racje, 
przysparzając im tym sa-
mym zwolenników. Widzie-
liście kiedyś, by media po-
wiedziały, że „zieloni” nie 
mają racji? Nawet jak przez 
rok blokowali otwarcie tra-
sy S-3 z powodu jeziorka, a 
w Poznaniu od lat nie moż-
na domknąć obwodnicy z 
powodu żabki, której nikt 
nie widział, to i tak media 
wezmą stronę „zielonych”. 
Po prostu, protesty i emocje 
sprzedają się lepiej. Zwłasz-
cza, jeśli są to protesty prze-
ciwko władzy. Nawet jakby 
miała najracjonalniejsze 
pomysły.

A teraz popatrzmy na ar-
gumenty z pozoru racjonal-
ne.

1. Nie ma potrzeby bu-
dowania obwodnicy, bo w 
Zielonej Górze ruch samo-
chodowy jest mały, nie ma 
korków, a obwodnicą nikt 
nie będzie jeździł. To praw-
da! Na dziś. Ale obwodnica 
powstanie za kilka lat i ma 
służyć miastu przez lat 40 
albo i więcej. Czy uświada-

miamy sobie, co by było, 
gdyby prezydent Doganow-
ski i jego ekipa 25 lat temu 
nie podjęli decyzji o budo-
wie Trasy Północnej i dzisiaj 
by jej nie było?

2. Zamiast wydawać 150 
milionów na obwodnicę, 
niech miasto wyda je na re-
monty dróg osiedlowych, 
które są w opłakanym sta-
nie. Prawda. Wiele dróg 
osiedlowych jest w opła-
kanym stanie. Ale… te 150 
milionów to nie są pienią-
dze z budżetu miasta, lecz 
z budżetu państwa! Ot, taki 
datek Skarbu Państwa dla 
Zielonej Góry. Znaczony. 
Można go wydać na ob-
wodnicę lub nie otrzymać 
wcale. Więc nawet jeśli ob-
wodnica nie powstałaby, to 
nie będzie 150 milionów na 
drogi osiedlowe! A jest na te 
pieniądze sporo chętnych, 
którzy z dziką rozkoszą 
słuchają zielonogórskiej 
awanturki i zacierają rącz-
ki. Środowa „Gazeta Praw-
na” doniosła, że o wpisanie 
na listę obwodnic realizo-
wanych ze środków Skarbu 
Państwa dopominają się 
m.in. Myślibórz, Gryfino, 
Węgorzyno, Milicz, Oława, 
Świdnica (dolnośląska) i 
Wałbrzych. Stawiam do-
lary przeciwko orzechom, 
że trzymają kciuki za to, 

by projekt południowej 
obwodnicy Zielonej Góry 
padł!

Z tym wiąże się argument, 
który przytoczę za „Gazetą 
Prawną” – stawka jest wyso-
ka a czasu niewiele. Obec-
ny okres programowania 
Unii Europejskiej to ostatni 
okres, gdzie będzie sporo 
(choć ciągle niewystarcza-
jąco) pieniędzy z unijnego 
budżetu na dopłaty do dro-
gowych inwestycji. Ta nasza 
też ma być realizowane ze 
środków europejskich. Więc 
jeśli nie teraz, to kiedy? Gdy 
już nie będzie europejskiego 
wspomagania? Wtedy szan-
se na budowę tej drogi spad-
ną bardzo. Aż mam ochotę 
zapytać przeciwników: co 
powiecie swoim wnukom, 
kiedy zapytają Was, dlacze-
go muszą jeździć przez zap-
chane centrum (a wtedy już 
będzie zapchane).

3. Zamiast wydawać na 
obwodnicę, wyremontuj-
my istniejącą drogę nr 279 
ze Świdnicy do Drzonkowa, 
niech pełni rolę południo-
wej obwodnicy. Po pierwsze 
– znaczna część tej drogi jest 
wyremontowana a ostatni 
odcinek nie wiadomo kiedy 
będzie remontowany, bo to 
droga marszałka i remon-
tu nie ma w planie tej ka-
dencji. Ale nawet jeśli, to… 

rozumiem, że przeciwnicy 
obwodnicy chcą „uszczę-
śliwić” mieszkańców no-
wych części Zielonej Góry 
- Ochli, Kiełpina, Drzonko-
wa - zwiększonym ruchem 
samochodowym? Kilkaset 
pospolitych sosenek jest dla 
nich ważniejsze niż zdrowie 
mieszkańców tych osiedli?

Czy więc w sprawie ob-
wodnicy nie ma o co wal-
czyć? Jest ! Po pierwsze o 
to, by szła jak najbliżej po-
łudniowego skraju lasu. Po 
drugie – choć nie ma takich 
norm - by w środkowym jej 
odcinku powstało choć jed-
no przejście dla zwierzyny, 
które jednocześnie mogło-
by pełnić funkcję przejścia 
dla spacerowiczów i rowe-
rzystów (ew. przejście dla 
zwierzyny plus kładka dla 
ludzi). Po trzecie - by po-
wstała jak najszybciej.

Czy po wybudowaniu ob-
wodnicy nic się nie zmieni? 
Oczywiście, że się zmie-
ni. W pierwszej kolejności 
zniknie parking za Wilkano-
wem, z którego korzystali 
grzybiarze. Trzeba będzie 
go przenieść bliżej wsi. Po 
drugie, ulegnie zmianie tra-
sa, z której latem często ko-
rzysta niewielka grupa, ale 
regularnie uprawiająca nor-
dic walking. Zmienią się cią-
gi zwierzyny i wielu space-
rowiczów, ruszających spod 
amfiteatru, dotrze dalej niż 
tylko do Wieży Wilkanow-
skiej. I doda jeszcze te pra-
wie trzy kilometry spaceru, 
by zobaczyć mitycznego 
potwora – „Obwodnicę Po-
łudniową”.

Pani poseł Bożenna Bu-
kiewicz nie jest bohaterką 
mojej bajki. Ale uważam, że 
za jej działania i za jej sku-
teczny lobbing w sprawie 
obwodnicy należą się grom-
kie oklaski. Południowa ob-
wodnica Zielonej Góry jest 
nam potrzebna!

Andrzej Brachmański

P.S. A tak swoją szosą… 
Który z przeciwników bu-
dowy obwodnicy był kie-
dykolwiek na terenie, gdzie 
ma przebiegać obwodnica? 
Ja byłem przed chwilą, by 
jeszcze raz obejrzeć ten 
las. Zobaczyłem obraz, jaki 
kiedyś posłużył za tło dla 
żartobliwego określenia wo-
jewództwa zielonogórskie-
go: piaski, laski i lembaski. 
Las bez podszytu, sośnina 
pospolita. Nawet nie kopal-
niak. Zwykła papierówka…

Andrzej Brachmański – mieszkaniec Zielonej Góry, radny miasta w minionej kadencji, zasłynął z walki o zieleń w centrum mia-
sta i rewitalizację miejskich skwerów Fot. Krzysztof Grabowski

O P I N I A  > > > > >



www.Lzg24.pl 6 lutego 2015    łącznik zielonogórski 5

- To jest pan teraz leśni-
czym miejskim…

Mariusz Rosik, były wice-
przewodniczący rady gmi-
ny, leśniczy: - Tak mi mówią 
znajomi (śmiech). Faktem 
jest, że teraz całe leśnictwo 
Kisielin leży w granicach 
miasta. W 100 procentach. 
To 1.700 hektarów lasów. 
Cała wschodnia część Zie-
lonej Góry. Bardziej to park 
miejski niż las. Gdy do nie-
go wejdziemy, to jest w nim 
więcej ludzi niż zwierząt. 
Jestem chyba jedynym le-
śniczym, który nie ma w 
lesie szkód powodowanych 
przez zwierzęta. Za to jest 
problem ze śmieciami. 
„Miejskość” ma też jedną 
dużą zaletę. Jestem prze-
konany, że w najbliższych 
latach, dzięki połączeniu 
miasta z gminą i pienią-
dzom z Unii Europejskiej 
uda się sporo zrobić, by lasy 
były jeszcze bardziej przy-
jazne mieszkańcom. Myślę 
o całej sieci ścieżek rowe-
rowych, rewitalizacji parku 
w Zatoniu, budowie przy-
stani w Lesie Odrzańskim. 
To olbrzymie wyzwania. I 
olbrzymia szansa.

- Pan od 30 lat mieszka 
w leśniczówce, w Starym 
Kisielinie. Przez ten czas 
świat bardzo się zmienił?

- Bardzo. Kiedyś wydawa-
ło się, że żyjemy na odlu-
dziu. Teraz mam wrażenie, 
że jestem w jakimś centrum. 
Coraz więcej ludzi tu space-
ruje, biega, jeździ na rowe-
rach. Las spełnia olbrzymią 
rolę rekreacyjną. W sobotę i 
niedzielę dosłownie mamy 
tu wycieczki. To dobrze, że

tak zmieniają 
się obyczaje. 
O taki wypo-
czynek jest 
łatwiej, bo 
Zielona Góra 
jest jednym 
z nie-
licznych 
dużych 
miast z tak 
dużym 
stopniem 
zalesie-
nia. Po-
dobnie 
jak w 
woje-
wódz-
twie – 
połowa 
terenu 
to lasy.

- To 
dobrze 
czy źle?
- Bardzo 
dobrze, 
ale niesie 
to za sobą 
również 
problemy. 
Cokolwiek się 
chce zrobić, od 
razu napotyka 
się na problemy. 
Każde wycięcie 
drzew jest bolesne 
dla mieszkańców. 
Trzeba to umiejęt-
nie godzić.

- W ten sposób 
dotarliśmy do 
obwodnicy połu-
dniowej. Pan jest 
za jej budową 
czy przeciw?

- Jestem zdecydowanie 
za. Jako leśnik, w ramach 
normalnej gospodarki le-
śnej, wciąż wycinam jakieś 
drzewa i sadzę nowe. Wiem, 
że trzeba to robić z głową. 
I jestem przekonany, że 
można wszystko uzgodnić 
i zrobić tak, żeby pogodzić 
sprzeczne racje. Trzeba roz-
mawiać. Można wypraco-
wać kompromis. A teraz, w 
tej dyskusji, trochę się zapo-
mina, że są też mieszkańcy 
Ochli, Raculi, Drzonkowa, 
Jędrzychowa, których bu-
dowa obwodnicy dotyczy 
bezpośrednio. To jest kil-
kanaście tysięcy zielonogó-
rzan, których jakość życia 
poprawi się dzięki tej inwe-
stycji. Ruch samochodowy 
odsunie się od ich domów.

- Kosztem lasu?
- A widział pan jakąś dro-

gę wylotową z Zielonej Góry, 
która nie biegnie przez las?

- Nie widziałem.
- Właśnie. Trzeba myśleć 

perspektywicznie, co bę-
dzie za kilkanaście, kilka-
dziesiąt lat. I trzeba znajdo-
wać dobre rozwiązania. Na 
przykład: z ul. Szwajcarskiej 
swobodnie można biegać w 
kierunku Przytoku, bo pod 
S3 jest przejście. Można 
zastosować takie rozwiąza-
nia. Trzeba też pamiętać, 
że Wzgórza Piastowskie to 
prawie 1.300 ha lasu (bez la-
sów komunalnych). To jest 
ten teren na pagórkach. Do 
tego dochodzi jeszcze ok. 
400 hektarów na płaskim 
terenie, gdzie króluje sosna. 
Obwodnica ma przebiegać 
po tym płaskim terenie, z 
punktu widzenia rekreacyj-
nego - mniej cennym.

- A gdyby drogę przesu-
nąć za Ochlę?

- Tamte tereny są cenniej-
sze przyrodniczo. Pomijam 
to, że budowa byłaby tam 
pewnie droższa, bo jest spo-
ro podmokłych gruntów.

- Wzgórza Piastowskie to 
nie jest jedyny piękny kom-
pleks leśny?

- Mamy sporo perełek i te-
raz trzeba wykorzystać jak 
najlepiej unijne pieniądze, 

żeby nabrały one blasku. 
Chociażby park w Zatoniu.

- Tam jest problem z le-
śniczówką.

- Już nie. Park, który jest 
w zarządzie Lasów Państwo-
wych, można skomunali-
zować. Znajdująca się obok 
leśniczówka nie jest proble-
mem, bo została wydzielo-
na z parku. Jest już gotowa 
koncepcja rewitalizacji par-
ku. Myślę, że w ciągu kilku 
lat może on odzyskać część 
dawnej chwały. Część, bo 
trudno w tej chwili mówić 
o odbudowie zniszczonego 
pałacu Doroty de Talley-
rand. To ona, w połowie XIX 
w, przemodelowała stare za-
łożenie parkowe. W planie 
jest jednak odbudowa frag-
mentu oranżerii, gdzie bę-
dzie sala do spotkań. Dzięki 
połączeniu miasta z gminą 
park będzie można odno-
wić, o co tak pięknie walczą 
mieszkańcy zrzeszeni w sto-
warzyszeniu Nasze Zatonie. 
W ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
wreszcie powstanie sieć 
ścieżek rowerowych okalają-
cych miasto. Cieszy mnie to 
bardzo, bo sam dużo biegam 
i jeżdżę na rowerze.

Warto też pamiętać o 
przepięknych starych dą-
browach w Oderwaldzie.

- Czyli w Lesie Odrzań-
skim koło Krępy. Często 
tam jestem. Bardzo lubię to 
miejsce.

- Las od 1429 r. do 1945 r. 
był własnością miasta Zie-
lona Góra. Teraz jego część 
leży na terenie miasta. To 
naprawdę piękne miejsce 
do wypoczynku. Niemcy 
bardzo dbali o ten las i ro-
snące tu dęby. Myślę, że jed-
nym z zadań miasta, wraz z 
Lasami Państwowymi, jest 
rozbudowa istniejącej tam 
infrastruktury. Miejsc wy-
poczynku, tras wycieczko-
wych. W planach jest wybu-
dowanie tutaj przystani na 
Odrze, przy której będą mo-
gły cumować statki. Może 
ktoś odbuduje kiedyś tutaj 
przedwojenną restaurację?

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

tak zmieniają 
się obyczaje. 
O taki wypo-
czynek jest 
łatwiej, bo 
Zielona Góra 
jest jednym 

licznych 

miast z tak 

stopniem 

- Bardzo 

ale niesie 
to za sobą 

problemy. 
Cokolwiek się 
chce zrobić, od 
razu napotyka 
się na problemy. 
Każde wycięcie 
drzew jest bolesne 
dla mieszkańców. 
Trzeba to umiejęt-
nie godzić.

- W ten sposób 
dotarliśmy do 
obwodnicy połu-
dniowej. Pan jest 

W ZIELONEJ GÓRZE

Nie dla drogi
i referendum
Przeciwnicy obwodnicy połu-
dniowej żądają, by respektowa� 
zdanie mieszka�ców, ale… nie 
chcą referendum w tej sprawie.

Władze miasta już od 
dłuższego czasu mówią o 
budowie obwodnicy po-
łudniowej. To był jeden z 
tematów połączeniowej 
kampanii. Zarys przebiegu 
obwodnicy prezentowali-
śmy również w „Łączniku” 
(nr 74 z 16 maja 2014 r.).

Jednak o obwodnicy po-
łudniowej zrobiło się głośno 
na początku stycznia, gdy 
prezydent Janusz Kubicki 
i posłanka Bożenna Bukie-

wicz ogłosili, że dokumen-
tację drogi przygotuje Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

- Ta droga jest niepotrzeb-
na. Pan Kubicki zaczął ją ry-
sować palcem na mapie we-
dług przedwyborczego pla-
nu. Początkowo byliśmy za 
jej przesunięciem, ale teraz 
widzimy, że jest niepotrzeb-
na – mówił Piotr Sztermer 
ze Stowarzyszenia Biegam-
-Pomagam. Wraz z kilkuna-
stoma innymi stowarzysze-
niami chce zorganizować w 
niedzielę, w samo południe, 
protestacyjny marsz. Dla-
tego przeciwnicy budowy 
obwodnicy zwołali w środę 
konferencję prasową.

- Jesteśmy ruchem spo-
łecznym. Nie prowadzimy 
żadnej działalności politycz-
nej. Zależy nam na zachowa-

niu jedynego aż tak piękne-
go kompleksu leśnego – za-
pewniała Joanna Liddane z 
Zielonogórskiego Towarzy-
stwa Upiększania Miasta.

- Jestem zwykłym obywa-
telem. Według ofi cjalnych 
rankingów, Wzgórza Pia-
stowskie to jedno z najlep-
szych miejsc do biegania w 
Polsce. Przecięcie lasu ob-
wodnicą zniszczy to miej-
sce. Rowerzysta dojedzie 
do niej w 10 minut, biegacz 
dotrze w kwadrans – opo-
wiadał Tomasz Staszewski, 
prezes Bractwa Biegaczy, 
równocześnie pokazując 
zdjęcia z parku. – To wspa-
niały teren do rekreacji.

Cała trójka apelowała, 
żeby liczyć się z głosem 
mieszkańców i nie podej-
mować pochopnych decy-
zji. Co ciekawe, nie podoba 

się im pomysł, by w tej spra-
wie zrobić referendum.

- Po co ten pośpiech? W re-
ferendum można głosować 
na nazwę ulicy. Konsultacje 
nie mogą być fasadą, refe-
rendum to zrzucanie odpo-
wiedzialności na mieszkań-
ców – argumentowali.

Przez całą konferencję ci-
chutko w kąciku sali siedział 
wiceprezydent Krzysztof 
Kaliszuk, który tylko skrzęt-
nie notował uwagi. Na ko-
niec poprosił o głos. Organi-
zatorzy się zgodzili.

- To nieprawda, że sprawa 
obwodnicy wyskoczyła na-
gle, przed wyborami. Mówi-
my o niej od dwóch lat. Przed 
połączeniowym referendum 
pokazywaliśmy jej przebieg, 
mówiąc, że tylko w powięk-
szonym mieście będziemy 
mieć szanse na pozyska-

nie pieniędzy z zewnątrz. 
Uchwałę w tej sprawie podję-
li również radni – wyliczał K. 
Kaliszuk. - Prezydent Kubicki 
chce, żeby obywatele jak naj-
częściej decydowali o waż-
nych sprawach. Stąd budżet 
obywatelski czy referendum. 
W różnych publikacjach i wy-
powiedziach na temat budo-
wy obwodnicy wprowadza 
się mieszkańców w błąd, np. 
mówiąc o zagrożonym pięk-
nie Wzgórz Piastowskich i 
pokazując zdjęcia źródełka, 
w ten sposób sugerując, że 
ulegnie ono zniszczeniu. To 
nadużycie, bo droga pobie-
gnie kilka kilometrów dalej. 
Ominie Wzgórza Piastowskie 
i najcenniejsze tereny. Będzie 
poza nimi.

Kaliszuk tłumaczył rów-
nież, że inwestycja jest na 
etapie tzw. studium koryta-

rzowego, nad którym prace 
potrwają dwa lata. Wówczas 
zostaną przygotowane do-
kładne warianty jej przebie-
gu uwzględniające również 
ekologię. – Oczywiście, w 
czasie tych prac będą pro-
wadzone konsultacje – do-
dawał wiceprezydent.

Przypomnijmy. Propono-
wana obwodnica południo-
wa ma mieć 12 km długości. 
Ma odciążyć zapchaną Trasę 
Północną. Przebiegnie po-
między starymi granicami 
miasta a Raculą, Drzonko-
wem, Kiełpinem i Ochlą. W 
najbliższym miejscu zbliży 
się do amfi teatru na odle-
głość 3 km. Połączy projek-
towane rondo na ul. Wro-
cławskiej (skręt do Raculi) 
z przedłużeniem Trasy Pół-
nocnej tuż przed Świdnicą.

(tc)

Pan leśniczy
z miasta
- Znajomi śmieją się, że teraz jestem leśni-
czym miejskim. Prawda, teraz jestem z mia-
sta, ale… nadal mieszkam w lesie – mówi 
Mariusz Rosik.

Mariusz Rosik, były wiceprzewodniczący rady gminy Zielona Góra, 
leśniczy Fot. Krzysztof Grabowski
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Lumel szykuje tygrysi skok
- Po polsku potrafię powiedzieć tylko „dzień dobry” i „do widzenia”. Ale obiecuję, że do końca 2015 r. będę potrafił znacznie więcej – zapowia-
da prezes Lumelu, Dinesh Musalekar.

- Pracuje pan w Lumelu 
od stycznia zeszłego roku. 
Jak pan znosi nasze kapry-
śne zimy?

Dinesh Musalekar, pre-
zes zarządu spółki Lumel: - 
Cały ubiegły rok byłem bar-
dzo skupiony na pracy. Nie 
miałem czasu zastanawiać 
się nad polską zimą. Zresz-
tą, w Zielonej Górze nie jest 
tak źle. O wiele więcej śnie-
gu i mrozu jest w Nowym 
Jorku.

- Samotność panu nie do-
skwiera?

- Brak bezpośredniego, 
codziennego kontaktu z 
rodziną to stały element 
pracy bardzo wielu mene-
dżerów. Moja najbliższa 
rodzina, czyli żona Rohini 
i syn Advik byli u mnie, w 
Zielonej Górze, całe trzy 
tygodnie. Ja, co kilka mie-
sięcy, odwiedzam rodzinę. 
Nawet zastanawialiśmy się 
nad stałą przeprowadzką, 
ale mój syn właśnie kończy 
ostatnią klasę szkoły śred-
niej, z angielskim jako języ-
kiem wykładowym. Takiej 
szkoły, niestety, jeszcze nie 
ma w Zielonej Górze. Stąd 
nasza rozłąka.

- No to ma pan dużo wol-
nych wieczorów…

- (śmiech) Niestety, ale 
nie. Postawiłem sobie am-

bitne plany. Adaptowanie 
Lumelu do nowych wyzwań 
rynkowych było dla mnie i 
wciąż jest najważniejszym 
priorytetem. Stąd moja zni-
koma znajomość języka pol-
skiego. Potrafię powiedzieć 
tylko „dzień dobry” i „do 
widzenia”. Ale obiecuję, że 
do końca 2015 r. będę potra-
fił powiedzieć znacznie wię-
cej. Chcę bowiem bardziej 
aktywnie zaangażować się 
w życie miasta.

- Czyżby prywatni właści-
ciele Lumelu postanowili 
na stałe związać się z firmą 
i miastem?

- Plany mamy ambitne. Tyl-
ko w zeszłym roku zwiększy-
liśmy sprzedaż aż o 19 proc. 
Rentowność netto zwięk-
szyła się z minus dwóch do 
plus pięciu. A do końca 2018 
r. chcemy osiągnąć dodatko-
wych 200 mln zł przychodu, 
biorąc za punkt odniesienia 
wyniki z 2013 r.

- Tego nie osiągnie pan 
wyłącznie większą znajo-
mością polskiego. Potrzeb-
ne będą dodatkowe inwe-
stycje. Jakie?

- Inwestycje są pochodną 
czegoś znacznie ważniejsze-
go, czyli filozofii i strategii 
rozwoju spółki. Ważnym 
elementem tej nowej strate-
gii jest zmiana w portfelu za-
mówień spółki. W tej chwili 
połowę przychodów osiąga-
my na polskim rynku. W cią-

gu kilku lat chcemy dopro-
wadzić do głębokiej zmiany, 
by zagraniczna sprzedaż ge-
nerowała 80 proc. naszych 
przychodów. W tym celu 
musimy zdobyć nowe rynki, 
głównie niemiecki, amery-
kański i azjatycki.

- Lumel przed laty miał 
już swoją niemiecką spółkę. 
Wracacie do tego modelu?

- Rozważamy uruchomie-
nie własnego centrum logi-
stycznego w Niemczech. To 
byłaby nasza główna baza 
wypadowa do penetrowa-
nia innych europejskich 
rynków.

Ale najpierw trzeba być 
dobrze przygotowanym do 
zwiększenia produkcji. Stąd 
nasze plany inwestycyjne 
w postaci wybudowania od 
podstaw nowego zakładu 
elektroniki.

- Gdzie ten zakład miałby 
być wybudowany?

- Nie wypracowaliśmy 
jeszcze ostatecznych decy-
zji. Wciąż rozważamy różne 
warianty. Pewnik jest tylko 
jeden – ten nowy zakład po-
wstałby w Zielonej Górze.

- Jak duża działka wcho-
dzi w grę?

- Nie chciałbym składać 
oficjalnych deklaracji, wią-
żącej decyzji jeszcze nie 

ma. Wstępnie mogę tylko 
powiedzieć, że być może 
najpierw kupimy większą 
działkę, np. 1,5 ha, potem 
postawimy mniejszy budy-
nek. Jeśli nasze plany sprze-
daży się ziszczą, rozbudu-
jemy zakład elektroniki. I 
zwiększymy zatrudnienie.

- Kiedy podejmiecie de-
cyzję?

- To może potrwać od sze-
ściu miesięcy do dwóch lat.

- Jeśli wasze plany mają 
przybrać realną postać, 
to decyzje inwestycyjne 
będziecie musieli podjąć 
szybciej niż później…

- Stąd nasze porozumie-
nie o współpracy z Uniwer-
sytetem Zielonogórskim i 
Zespołem Szkół Budowla-
nych należącym do spółki 
PBO. Chcemy „wyłowić” 
najzdolniejszych studentów 
i zaprosić do współpracy 
przy projektach badawczo-
-rozwojowych. Współpra-
ca z ZSB będzie miała inny 
wymiar, szkoła zorganizuje 
dla nas specjalną klasę, ok. 
20 uczniów, którym Lumel 
zapewni praktyki i staże za-
wodowe w naszej odlewni, 
potem, najlepszym, zaofe-
rujemy zatrudnienie.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

Dinesh Musalekar urodził się w Dharwad w południowej części Indii. Ukończył Wydział Elek-
troniki i Komunikacji na Uniwersytecie Karnataka oraz studia MBA na Uniwersytecie w Mum-
baju. Pracował jako menadżer w dużych międzynarodowych firmach amerykańskich i brytyj-
skich. Fot. Krzysztof Grabowski

W DZIELNICY NOWE MIASTO

Kto odśnieży 
dzielnicę?
Jak wygląda przygotowanie  
do zimowej akcji na terenie byłej 
gminy? O odśnieżanie zadba  
w tym sezonie kilka firm.

Odcinkami dróg woje-
wódzkich zajmie się miasto 
i obsługujące je trzy firmy. 
Drogi powiatowe zostają 
jeszcze w tym sezonie pod 
opieką powiatu. A drogami 
gminnymi, w razie opadów 
śniegu, zajmie się firma 
wyłoniona w przetargu 
jeszcze przez dawny urząd 
gminy. – Gdyby zima na-
prawdę srogo nas potrak-
towała, wsparcia udzieli 
Ochotnicza Straż Pożarna – 
zapewnia Ryszard Huczek, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Inwestycji i Zarzą-
dzania Drogami. – Trzy jed-
nostki: z Przylepu, Ochli i 
Raculi, przyczepiają do wo-
zów pługi i ruszają do akcji!

a Drogi wojewódzkie
O odśnieżanie zadbają 

firmy: ZPB Kaczmarek (tel. 
68 329 04 39 w. 209, 785 555 
039, 697 769 484), Budmil 
PPB (tel./faks 68 329 92 93, 
512  379 080), Taxus (tel. 

501 844 422, tel./faks 68 321 
13 90, 512 483 695).

Mowa o odcinkach: dro-
ga nr 279, odcinek Zawada 
– Jany - Stary Kisielin - Ra-
cula - Ochla - granica byłej 
gminy; droga nr 280, odci-
nek dawna granica Zielonej 
Góry - granica byłej gminy 
(kierunek Przylep, Płoty); 
droga nr 281, odcinek daw-
na granica Zielonej Góry - 
granica byłej gminy (kieru-
nek Łężyca, Wysokie); dro-
ga nr 282, odcinek dawna 
granica Zielonej Góry - Sta-
ry Kisielin - granica byłej 
gminy (obwodnica wzdłuż 
LPPT); droga nr 283, odci-
nek dawna granica Zielonej 
Góry – granica byłej gminy 
(kierunek Zatonie i Barci-
kowice).

a Drogi powiatowe
- Firma Budmil PPB (tel. 

512 379 080) odśnieży dro-
gi: nr 1187F, dawna granica 
Zielonej Góry - Zawada - 
Cigacice (wraz z mostem); 
nr 1071 F, dawna granica 
Zielonej Góry - Ochla - Jele-
niów - granica dawnej gmi-
ny Zielona Góra/Nowogród 
Bobrz.

- Firma PUH „Iwopar” 
Iwona Różbicka (tel. 68 
321 19 85, 553 440 023, 603 
651 457), odśnieży drogi: 
nr 1176F, Zawada – Krępa 

– Łężyca; nr 1186F, dawna 
granica Zielonej Góry – Krę-
pa; nr 1053F, Kiełpin – Jaro-
gniewice; nr 1175F, Drzon-
ków – Sucha (do krajowej 
3); nr 1050F, Jeleniów; nr 
1029F, od Zatonia do drogi 
1051F; nr 1051F, do miejsco-
wości Ługi; nr 1185F, Jany – 
Przytok.

a Drogi gminne
Odśnieżaniem zajmuje 

się firma ZUT Józef Łucki. 
Dzwonić można do urzę-
du, pod interwencyjny nr 
68 475 56 82 (Nikołaj Zim-
parow) – do czasu przepro-
wadzki urzędników do bu-
dynku przy ul. Podgórnej. 
Kiedy to nastąpi, podamy 
nowy numer telefonu.

O których drogach 
mowa?

Racula, ulice: odcinek do 
Starego Kisielina (od Gło-
gowskiej do drogi nr 279); 
Wiejska – Profesorska (od 
Drzonkowskiej do os. Gra-
niczne); Międzylesie – Ja-
błonowa – Leszczynowa 
(od Głogowskiej w stronę 
osiedla); Św. Mikołaja (od 
Głogowskiej do Rataja); Sa-
perska (od Głogowskiej do 
Witosa); Szkolna; Cisowa; 
Rajtarowa;

Drzonków, ulice: Szkolna 
(od Olimpijskiej do końca 
nawierzchni bitumicznej); 

Cisowa (od Olimpijskiej do 
cmentarza); Rajtarowa (od 
Słonecznej do Cisowej); 
Bażantowa + Leśna z pętlą 
(od Olimpijskiej); Rekre-
acyjna (od Słonecznej do 
Rebusowej); Podgórna (od 
Olimpijskiej do Rycerskiej); 
Rycerska (od Podgórnej do 
Słonecznej); Kościelna (od 
Podgórnej do Rajtarowej).

Ługowo: droga nr 
007206F (od drogi nr 3 Zie-
lona Góra - Nowa Sól przez 
Ługowo); pętla autobusowa.

Barcikowice Duże - Bar-
cikowice Małe (droga przez 
las od skrzyżowania z drogą 
nr 283 Zatonie - Książ Śląski 
w Barcikowicach Dużych, 
przez Barcikowice Małe 
do skrzyżowania z drogą 
Kiełpin - Jarogniewice); 
Barcikowice Duże + pętla 
(od skrzyżowania z drogą 
nr 283 Zatonie - Książ Śląski 
w Barcikowicach Dużych, 
do skrzyżowania z drogą nr 
007208F oraz pętla).

Nowy Kisielin, ulice: Dę-
bowa (od skrzyżowania z 
Odrzańską do skrzyżowa-
nia z Sosnową-Świerkową); 
Spokojna (od Syrkiewicza 
do Odrzańskiej); Syrkie-
wicza (od Odrzańskiej 
do cmentarza); droga nr 
007261F (od Syrkiewicza 
do przejazdu kolejowego); 
Odrzańska (od wiaduktu 
do ronda obwodnicy).

Stary Kisielin, ulice: 
Św. Floriana - Szkolna (od 
skrzyżowania z Pionierów 
Lubuskich oraz wzdłuż 
szkoły do połączenia z 
Pionierów Lubuskich); Za-
torze (od drogi nr 279 do 
starej pętli); Pionierów Lu-
buskich (od dawnej grani-
cy miasta do drogi nr 279, 
Pocztowa).

Przylep, ulice: 9 Maja 
(od skrzyżowania z 22 
Lipca  do skrzyżowania z 
Gronową); Akacjowa (od 9 
Maja do Osiedlowej); Ro-
botnicza (od skrzyżowania 
z 22 Lipca, koło wieży do 
skrzyżowania z Szewską); 
Robotnicza, rondo, - Szew-
ska - Kolejowa (od 22 Lipca 
do Kosowej); Robotnicza 
(od ronda do kościoła); 
Handlowa (od Kolejowej 
do Ogrodniczej); Dojaz-
dowa (od Kolejowej do 22 
Lipca); 22 Lipca, do byłego 
Biznes Parku (od drogi nr 
280 do pętli); Skokowa (od 
skrzyżowania z drogą 280 
do pętli na lotnisku); Szy-
bowcowa (od Skokowej do 
22 Lipca); Turystyczna (od 
skrzyżowania z drogą nr 
280); Sosnowa (od skrzy-
żowania z drogą nr 280 do 
Turystycznej).

Jany - Stożne (od skrzy-
żowania z drogą nr 279 w 
Janach, przez Stożne, do 
drogi Zawada- Cigacice).

Zawada, ulice: Kożu-
chowska (od skrzyżowania 
z Zielonogórską do ob-
wodnicy); Akacjowa (od 
Kożuchowskiej); Torfowa 
(od Szkolnej do Łąkowej); 
parking przy skrzyżowaniu 
Zielonogórskiej i Szkolnej.

Ochla, ulice: Huberta (od 
skrzyżowania z drogą Zie-
lona Góra-Ochla do „Pod-
kowy leśnej”); Muzealna 
(od skrzyżowania z Zielo-
nogórską do skansenu); 
Leśna, Szkolna (od skrzy-
żowania z Zielonogórską 
do Kożuchowskiej); Maku-
szyńskiego, Konopnickiej, 
Sosnowa (od Szkolnej do 
skrzyżowania z Kożuchow-
ską); Leśna, Gaudiego, Kra-
szewskiego (od skrzyżowa-
nia Leśnej ze Szkolną dalej 
Gaudiego i Kraszewskiego 
do skrzyżowania ze Szkol-
ną); Jelenia (od skrzyżowa-
nia z Żagańską do skrzyżo-
wania z Wilczą); pętla au-
tobusowa (od Szkolnej do 
Kożuchowskiej).

Łężyca, ulice: Budowla-
nych, Inżynierska (od drogi 
nr 281 Zielona Góra – Łęży-
ca, Budowlanych, łączni-
kiem z Inżynierską za blo-
kami, Inżynierską i łączni-
kiem z Budowlanych).

droga Racula - Niedoradz 
(od drogi nr 279 w kierunku 
Niedoradza do dawnej gra-
nicy gminy). (dsp)
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Najważniejszy problem? Drogi!
Drogi, drogi i jeszcze raz drogi! – tak w skrócie można podsumować piątkowe zebranie wiejskie w Przylepie. – Macie do dyspozycji Fundusz 
Integracyjny. To państwo zadecydują, w jakiej kolejności robić ulice – zapewniał prezydent Janusz Kubicki.

Na zebranie w szkole pod-
stawowej przyszło dobrze 
ponad 100 osób. Żeby wszy-
scy się pomieścili, trzeba 
było dostawiać dodatkowe 
krzesełka. Zebrani bez uwag 
przyjęli sprawozdanie z 
działalności rady sołeckiej i 
zatwierdzili plan wydatków 
na ten rok. Interesowało ich 
co innego.

- Chciałbym bardzo po-
dziękować tym z państwa, 
którzy głosowali za połą-
czeniem miasta z gminą. A 
tych, którzy byli przeciw, 
zapewniam: zrobię wszyst-
ko, by udowodnić, że warto 
było łączyć nasze dwa sa-
morządy – mówił obecny na 
zebraniu prezydent Janusz 
Kubicki. – Już zrealizowali-
śmy wiele obietnic. Jeździ 
więcej autobusów MZK, sta-
niały bilety, mamy niższe 
podatki, powstała dzielnica 
Nowe Miasto. Wybierzecie 
jej radnych. Bez zgody rady 
dzielnicy nikt nie zmie-
ni planu przestrzennego 
zagospodarowania. Bez 
jej zgody nikt nie postawi 
wam pod oknami fabryki 
czy mieszkalnego bloku. 
Oczywiście, zostaną sołec-
twa i sołtysi. Chciałbym też 
przypomnieć, że Przylep, w 
ramach Funduszu Integra-
cyjnego, otrzyma w ciągu 
pięciu lat ponad 14 mln zł. 
To państwo sami zadecy-
dują, na co przeznaczyć te 
pieniądze. Oczekujemy, 
że określicie, jakie zdania 
trzeba wykonać. To są pie-
niądze wyłącznie do waszej 
dyspozycji.

Prezydent jeszcze raz 
przypomniał, że proces po-
łączenia to ewolucja, nie 
rewolucja. Zmiany będą 
postępować sukcesywnie, 
ale bez zbędnego pośpie-
chu.

Zanim jeszcze zebrani 
przeszli do tematu inwe-
stycji, głos zabrał Mariusz 
Zalewski, pełnomocnik 
prezydenta ds. dzielnicy 
Nowe Miasto. – Wybory do 
rady dzielnicy odbędą się 
również 15 marca, jednak 
w różnych komisjach. Czyli 

tutaj, w szkole, będziemy 
mieli dwa obwody i cztery 
komisje. W dwóch głosuje-
my na kandydatów do rady 
miasta a w dwóch innych do 
rady dzielnicy – tłumaczył 
M. Zalewski. – Jeżeli mają 
państwo jakieś problemy, 
dalej można je rozwiązywać 
w urzędzie przy ul. Dąbrow-
skiego.

Mieszkańcy słuchali cier-
pliwie, czekając na najważ-
niejszy punkt programu – 
podział pieniędzy z Fundu-
szu Integracyjnego.

- Ja pierwszy zabiorę głos 
– rozpoczął prowadzący 
zebranie Jerzy Szczepski, 
przewodniczący rady sołec-
kiej. – Proponuję przezna-
czyć wszystkie pieniądze na 
budowę dróg.

Sala zareagowała oklaska-
mi.

- Powinniśmy kontynu-
ować rozpoczęte inwesty-
cje i budować te drogi, dla 
których są już gotowe plany 
– mówił J. Szczepski. – Mam 
na myśli ul. Szybowcową, 
Robotniczą, Husarską, Osie-

dlową. Wiadomo, że każdy 
by chciał, by robić drogi 
koło niego.

W ten sposób przewodni-
czący rady sołeckiej otwo-
rzył wielki wór z życzeniami 
drogowych inwestycji. W 
dyskusji zabrało głos prawie 
20 osób. – W 2010 r. pan wójt 
pisemnie obiecał, że będzie 
robiona ul. Piłsudskiego. 
Nadal nie jest gotowa. Moż-
na tam przejść tylko w kalo-
szach – opowiadała miesz-
kanka ul. Piłsudskiego. – Ja 
chcę złożyć wniosek, żeby 
w pierwszej kolejności zro-
bić ul. Piłsudskiego.

- Istotna jest też ul. Szew-
ska – rzucił kolejny roz-
mówca.

- A co z kolektorem na 
ścieki? Strasznie tam śmier-
dzi. Nie można go czymś 
przykryć? – padł kolejny 
głos z sali.

- Trzeba zrobić ul. Tury-
styczną!

- A co z ul. Strażacką?
- Powinno powstać oświe-

tlenie na ul. Osiedlowej!
W sumie padło kilkadzie-

siąt propozycji. – Proszę 
państwa, dzisiaj tego nie 
rozstrzygniemy. Musimy 
ułożyć jakiś plan. Wiemy, ile 
mamy pieniędzy. Zakładam, 
że to program minimum. To 
pewne pieniądze i wy o nich 
zadecydujecie – odpowiadał 
prezydent Kubicki. – Teraz 
zbierzemy wszystkie propo-
zycje i zbadamy, co można 
zrobić. Sprawdzimy, gdzie 
są plany i dokumentacja. Co 
można wykonać wcześniej, 
na co trzeba więcej czasu. 

Jeżeli pan sołtys się zgodzi, 
bo to państwa pieniądze, to 
możemy ustalić termin ko-
lejnego spotkania, na któ-
rym państwo podejmą osta-
teczną decyzję.

- Proponuję, by kolejne 
spotkanie odbyło się w śro-
dę, 4 marca, o godz. 18.00 – 
zaproponował sołtys Maciej 
Olszewski.

- Podejrzewam, że trze-
ba je będzie zorganizować 
w sali gimnastycznej, żeby 
wszyscy się zmieścili – żar-
tował prezydent.

Mieszkańcy domagali się 
również, by na bieżąco łatać 
dziury.

- Na razie sprzęt wynaj-
mujemy, ale właśnie ogło-
siłem przetarg na kupno 
nowej równiarki. Będzie-
my ją mieli cały czas do 
dyspozycji – odpowiadał 
Leszek Klim, dyrektor Ko-
munalnego Zakładu Go-
spodarczego.

– Niestety, teraz jest taka 
pogoda, że na drogi grunto-
we nie można wpuścić rów-
niarki, bo tylko pogorszy 
sytuację. Wyrówna drogę i 
za chwilę wszystko zamie-
nia się w jedną wielką maź – 
tłumaczył Ryszard Huczek, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Inwestycji i Zarzą-
dzania Drogami.

- Wiem, że jest kłopot z 
drogami gruntowymi, dla-
tego z budżetu miasta ku-
pujemy równiarkę, żeby 
wzmocnić możliwości za-
kładu i szybciej reagować na 
kłopoty – dodał prezydent 
Kubicki. (tc)

Zebrani bez uwag przyjęli sprawozdanie z działalności rady sołeckiej i zatwierdzili plan wy-
datków na ten rok. Interesowało ich co innego – podział pieniędzy z Funduszu Integracyjnego.
 Fot. Tomasz Czyżniewski

A w innych sołectwach...
a Sucha

Sobotnie zebranie wiej-
skie zgromadziło ok. 30 
mieszkańców. Nie było dłu-
giej dyskusji. Dla wszyst-
kich było jasne, że podział 
pieniędzy z tzw. bonusa 
ministerialnego to dla Su-
chej sprawa pierwszej waż-
ności.

- Od lat borykamy się ze 
starą, brukowaną drogą, 
która do końca 2014 r. była 
drogą powiatową. Staro-
stwo nie miało pieniędzy na 
jej remont, teraz pojawiła 
się szansa na kompleksowe 
rozwiązanie tego problemu 
– tłumaczy Ireneusz Ryp-
son, sołtys Suchej.

Mieszkańcy jednogłośnie 
postanowili, że całą przypa-
dającą na nich część bonu-
sa wykorzystają na remont 
drogi: od wiejskiej remizy 
do końca miejscowości. Do-
kumentacja techniczna już 
jest, umożliwia nie tylko 
wymianę starej, brukowa-
nej nawierzchni, ale także 
poszerzenie drogi oraz po-
łożenie chodników wraz z 
instalacją nowego oświetle-
nia.

- Stare lampy świecą lu-
dziom w ogrodach, bo wiszą 
na słupach stojących na ich 
posesjach – sołtys Rypson 
uzasadnia decyzję miesz-
kańców.

Sucha przez pięć kolej-
nych lat ma otrzymać ok. 2,5 
mln zł. W tym roku będzie to 
461 tys. zł. Tymczasem kosz-
torysowa wartość remontu 
drogi to ok. 1,5 mln zł.

- To nie są wszystkie na-
sze potrzeby inwestycyjne. 
Będę negocjował z radą 
miasta, by remontu tej dro-
gi nie rozkładać na trzy lata, 
najlepiej całość zrobić za 
jednym podejściem – zapo-
wiada sołtys Suchej.
a Barcikowice

Wieś rozciągnięta na 2 
km, siłą rzeczy podzieliła 
się na dwie umowne części: 
na tzw. Barcikowice Małe 
i Barcikowice Duże. Z tych 
mniejszych Barcikowic nikt 
nie przybył na sobotnie ze-
branie mieszkańców. Z tego 
też powodu, 25 uczestni-
ków spotkania przesunęło 
decyzję w sprawie podziału 
tegorocznych pieniędzy z 

bonusa ministerialnego na 
14 lub 15 lutego. Dla Barci-
kowic, w 2015 r., kwota ta 
wynosi 372 tys. zł. Przez 
pięć lat wieś ma otrzymać 
łącznie ponad 2 mln zł.

Podczas sobotniego spo-
tkania wstępnie padło kilka 
propozycji. Jedni mieszkań-
cy chcieliby, aby do nowych 
budynków we wsi zostało 
doprowadzone oświetlenie 
drogowe. Drudzy proponują 
remont wewnętrznej, pra-
wie dwukilometrowej drogi 
gruntowej. W zeszłym roku 
utwardzono tłuczniem tyl-
ko 300 m tej drogi. Jeszcze 
inni chcieliby doprowadzić 
prąd do nowego placu za-
baw, oddanego do użytku 
rok temu, na dzień dziecka.

- Nie mogliśmy zadecydo-
wać, bez wysłuchania opinii 
mieszkańców Barcikowic 
Małych. Jesteśmy przecież 
jedną społecznością, ich 
zdanie jest tak samo ważne 
– podkreśla Mirosław Olej-
niczak, mieszkaniec wsi.
a Jeleniów

Niedzielne zebranie wiej-
skie nie rozstrzygnęło, na 

co przeznaczyć 362 tys. zł z 
tegorocznej puli bonusa mi-
nisterialnego. Mieszkańcy 
postanowili dać sobie czas 
do 22 lutego. Wtedy spotka-
ją się raz jeszcze i podejmą 
ostateczną decyzję. Na razie 
sołtyska wsi zbiera propo-
zycje, oprócz tych, które 
zgłoszono już podczas nie-
dzielnego zebrania.

- Padła propozycja kon-
tynuacji budowy chodni-
ka, rozpoczętego w 2013 r., 
wybudowania od podstaw 
świetlicy wiejskiej oraz 
odwodnienia wsi, bo nam 
wiosną pokoje w domach 
zalewa – relacjonuje Bożena 
Kokocińska, sołtyska Jele-
niowa.

Ale nie samymi inwesty-
cjami zajmowali się miesz-
kańcy podczas pierwszego 
w tym roku wiejskiego ze-
brania. Przyjęli sprawozda-
nie z wykonania funduszu 
sołeckiego za 2014 r., w 
wysokości 969 zł. Podzielili 
także tegoroczny fundusz, 
w wysokości 2 tys. zł.

- To nie są duże pieniądze, 
dlatego będziemy mogli sfi-
nansować tylko dwie impre-

zy integracyjne: „Jagodowe 
święto” oraz „Jesienne gril-
lowanie” – zapowiada pani 
sołtys.

Generalnie, mieszkańcy 
pozytywnie ocenili pracę 
sołtyski i rady sołeckiej w 
poprzednim roku. Szcze-
gólnie ciepło przyjęli zakup 
nowego namiotu biesiadne-
go na 80 osób.

- To dla nas bardzo ważny 
zakup, bo nie mamy wła-
snej świetlicy. Ten namiot 
pozwala nam na wspólne 
spędzanie czasu – cieszy się 
B. Kokocińska.
a Stary Kisielin

Podczas wtorkowego 
zebrania sołeckiego było 
tłoczno i gwarno. Ponad 90 
mieszkańców decydowało 
przede wszystkim o prze-
znaczeniu tegorocznego 
bonusa ministerialnego, w 
przypadku Starego Kisielina 
to ok. 1,5 mln zł, oraz fundu-
szu sołeckiego.

- Rada sołecka przygoto-
wała przed zebraniem swo-
ją listę propozycji. To głów-
nie budowa nawierzchni 
ulic: Dojazdowej, Szkolnej 

i Przedszkolnej - relacjonu-
je Kazimierz Poniatowski, 
przewodniczący rady sołec-
kiej.

Mieszkańcy zaakcepto-
wali propozycję rady, ale 
dołożyli jeszcze remont ul. 
Okrężnej. Decyzji wsi nie 
usankcjonowano w formie 
oficjalnej uchwały, tylko 
rekomendacji. Dlaczego? 
Wedle K. Poniatowskiego, 
najpierw trzeba jedno-
znacznie wyjaśnić, z jakie-
go źródła będzie finanso-
wana budowa ul. Szkolnej. 
Wieś uważa, że powinna 
być finansowana z budżetu 
miasta.

- Nie chcieliśmy też prze-
sądzać z góry, która ulica ma 
być wykonana jako pierw-
sza, druga itd. – tłumaczy K. 
Poniatowski.

Podczas wtorkowego spo-
tkania nie przyjęto propozy-
cji podziału tegorocznego 
funduszu sołeckiego. To ok. 
9 tys. zł. Mieszkańcy uzna-
li, że nie należy wiązać rąk 
przyszłej radzie sołeckiej, 
która zostanie wybrana w 
marcu lub kwietniu.

(pm)
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Płonie ul. Sobieskiego
Narożnik ul. Sobieskiego i Starego Rynku był pechowy. W ciągu pół wieku płonął dwa razy. Patrząc na stare zdjęcia, trudno rozpoznać to 
miejsce. Okazuje się, że nic tak nie wpływa na zmianę wyglądu miasta jak… pożary. Makabra.

- Czyżniewski, nie wiem 
czemu, ale lubisz zajmować 
się duperelami – moja żona 
na bok odłożyła właśnie 
umytą patelnię. Oho, mu-
szę uważać, bo taki wstęp 
zapowiada trudną konty-
nuację.

- Tydzień temu opisałeś 
pożar jakiegoś, za przepro-
szeniem, blaszaka a milcze-
niem zbywasz poważniejsze 
pożary – moja żona wreszcie 
wyłuszczyła, o co jej chodzi. 
– Nic ciekawszego się nie 
paliło w tym mieście? Na 
przykład, koło ratusza?

Odetchnąłem z ulgą. Na-
sze miasto paliło się dzie-
siątki razy. Parę razy stawa-
ło na krawędzi zagłady. Zaj-
mijmy się jednak mniejszy-
mi katastrofami, które tylko 
fragmentarycznie zmieniły 
nasze miasto. Trzymajmy 
się okolic ratusza.

Pali się! Pali się! Tłum 
ciekawskich przechod-
niów natychmiast rzucił się 
oglądać akcję strażaków. 
Był 4 maja 1903 r. Wcze-
sne przedpołudnie – godz. 
10.00. Kłęby dymu wydo-
bywają się z domu fabry-
kanta i kupca Hermana 
Hofrichtera i dwóch innych 
kamienic, na rogu Rynku i 
Oberthorstrasse (dzisiejsza 
ul. Sobieskiego). Błyska-
wicznie pojawili się stra-
żacy ze swojej strażnicy, 
przy ul. Kasprowicza. Mieli 
blisko, raptem kilkaset me-
trów. Ich akcję obserwowa-
ło kilkaset osób.

Po kilkunastu godzinach 
pożar opanowano, jednak 
dom Hofrichtera oraz są-
siednia kamienica rzeźni-
ka Otto Liebeherra uległy 
zniszczeniu.

Temu wydarzeniu po tro-
sze zawdzięczamy dzisiej-
szy wygląd ul. Sobieskiego. 
Herman Hofrichter był wła-
ścicielem sklepu w niewiel-
kiej kamieniczce.

- Myślę, że powstała przy-
najmniej w pierwszej po-
łowie XIX wieku. Można to 
sprawdzić na starej rycinie 
przedstawiającej rynek – 
zastanawia się Tomasz Ko-
walski, który udostępnił mi 
pocztówkę przedstawiającą 
gaśniczą akcję.

Rzeczywiście, dom Ho-
frichtera stał w tym miejscu 
już w latach 30. XIX w. A za-
pewne był jeszcze starszy.

Nasz kupiec błyskawicz-
nie podjął decyzję o odbu-
dowie. Może to niedobre 
słowo. W rzeczywistości 
całkowicie zburzył pogo-
rzelisko. Wcześniej wyku-
pił również pogorzelisko 
swojego sąsiada i na dwóch 
sąsiednich działkach po-
stawił olbrzymi dom to-
warowy specjalizujący się 
w handlu materiałami i 

ubraniami. W ten sposób z 
Rynku zniknęła kamienica 
nr 30. Ten ślad widzimy w 
później wydanych księgach 
adresowych. Mamy tam 
numer 29, później 31. „30” 
zniknęła.

Co ciekawe, Hofrichter  
nie zajął całych dwóch dzia-
łek. Jedna w części zosta-
ła niezabudowana. Dzięki 
temu ul. Sobieskiego o wie-
le się poszerzyła. Nie zrobił 
tego bezinteresownie. Dla-
czego?

- Zmusiły go do tego nie-
mieckie przepisy budow-
lane - tłumaczy Zbigniew 
Bujkiewicz z Archiwum 
Państwowego. - Dokładnie 
określały one proporcje po-
między wysokością domu 
a szerokością ulicy. Jeśli 
chciał postawić wysoką ka-
mienicę, musiał ją cofnąć.

Dlatego Hofrichter zre-
zygnował z połowy dział-
ki, ale postawił najwyższy 
dom w okolicy i na piętrach 
prowadził intensywny han-
del.

Dziś pewnie możemy 
żałować, że pożar nie do-
tarł do zabudowań sąsiada 
jubilera Georga Sendlera. 
To kamieniczka przy ul. 
Sobieskiego 3, która zaj-
muje pół ulicy. Takiej sze-
rokości była ta ulica 112 
lat temu. Gdyby ten dom 
wtedy również spłonął, 
dziś nie mielibyśmy tego 
przewężenia.

- Czyżniewski, Sendler 
na pewno by się z tobą nie 
zgodził. To niemądra uwa-
ga – moja żona postano-
wiła mnie sprowadzić na 
dobrą drogę. Ma rację, w 
1903 r. Sendler na pewno 
był zadowolony, że urato-
wał się z pożaru. Zostaw-
my go.

To nie koniec zmian. 
Dom towarowy Hofrichter 
działał przez 42 lata. To 
modne miejsce przyciągało 
różnych klientów. Nie wie-
my, czy w 1945 r. ogień za-
prószyli tutaj żołnierze ra-
dzieccy czy może szabrow-
nicy. Straż działa wówczas 
kiepsko i budynek wypalił 
się wewnątrz. Mury miały 
się jednak nieźle. Dlatego 
polskie władze nakazały 
zabić okna i drzwi deskami. 
Ruina straszyła przez kil-
ka lat. Ożywienie przyszło 
w lipcu 1950 r., gdy nasze 
miasto stało się stolicą wo-
jewództwa zielonogórskie-
go. Stary budynek zburzo-
no, w jego miejsce powstał 
obiekt, w którym dzisiaj 
mieści się bank BGŻ. To 
było około roku 1953. Nowy 
budynek tak się wkompo-
nował w otoczenie, że nie 
dostrzegamy jego „młode-
go wieku”.

Tomasz Czyżniewski

Narożnik Starego Rynku i ul. Sobieskiego. 3 maja 1903 r. pożar budynku Hermana Hofrichtera obserwował tłum gapiów
Ze zbiorów Tomasza Kowalskiego

Koniec XIX wieku - narożnik Starego Rynku i ul. Sobieskiego. 
Po prawej sklep Hermana Hofrichtera

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Widok na ul Sobieskiego. Nowoczesny dom towarowy prze-
trwał do pożaru w 1945 r.

Ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Widok współczesny  Fot. Tomasz Czyżniewski


