
3Po wyborach. W nowym parlamencie jest 15 przedstawicieli naszego 
województwa. Komu powierzyliśmy tę odpowiedzialną funkcję?

- Jak długo będę prezydentem 
miasta, tak długo nie będzie mojej 
zgody na likwidację sołectw. 
Gwarantuję to swoim słowem 
i honorem – mówi Janusz Kubicki.
Komu przeszkadzają
zielonogórskie sołectwa?
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W ZIELONEJ GÓRZE

Na co wydać
miejską kasę?
Czas goni. Do 20 listopada można 
zgłaszać propozycje do budżetu 
obywatelskiego 2016. Do podzia-
łu jest 6 mln zł. Sami zdecydujmy, 
na co te pieniądze wydać.

Nowy chodnik, plac za-
baw? Co przydałoby się 
zrobić w naszym mieście? 
Rzućcie pomysłami! Po raz 
czwarty sami możemy zde-
cydować, na jakie inwesty-
cje przeznaczyć pieniądze 
z budżetu obywatelskiego. 
W tej chwili najważniejszy 
jest krok pierwszy, jaki na-
leży wykonać w tej sprawie 
- przelać na papier nasze 
pomysły, potrzeby – czyli 

złożyć wniosek do urzędu 
miasta. Druki są do pobrania 
na stronie urzędu: www.zie-
lona-gora.pl, można je też 
dostać w Biurze Obsługi In-
teresanta na parterze urzę-
du, przy ul. Podgórnej, oraz 
w Biurze Analiz i Rozwoju, 
przy al. Niepodległości 13. 
Wypełnione wnioski moż-
na oddać w wymienionych 
miejscach lub wysłać elek-
tronicznie na: budzet2016@
um.zielona-gora.pl. Mamy 
na to czas do 20 listopada.

Co dalej? Harmonogram 
w skrócie: 21 listopada - 31 
grudnia – weryfi kacja wnio-
sków przez właściwe mery-
toryczne jednostki urzędu, 
stworzenie listy zadań do 
głosowania; 11 stycznia - 5 
lutego – głosowanie; 20 lu-
tego - ogłoszenie wyników 
głosowania. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Głosują 
młodzi
Dziś (piątek, 30 pa�dziernika) 
uczniowie wybiorą skład Mło-
dzieżowej Rady Miasta.

Głosowanie odbędzie się 
w godz. 8.00-14.00, w tych 
szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, któ-
rych dyrektorzy wyrazili 
chęć na udział placówki w 
wyborach. Do obsadzenia 
jest 30 mandatów, każda ze 
szkół będzie miała w radzie 
swojego reprezentanta. Wy-
niki wyborów poznamy w 
przyszły piątek, 6 listopada.

Więcej na www.mlodzilo-
kalni.org/wyborymrm

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nagrody dla
profesorów
- Uniwersytet Zielonog�rski to 
oczko w głowie całej społecz-
ności miejskiej. A nasi znako-
mici profesorowie to pow�d do 
zbiorowej dumy. Budżet miasta 
wielokrotnie wspomagał i nadal 
będzie wspomagał nasz uniwer-
sytet – zapowiedział prezydent 
Janusz Kubicki.

Środowe posiedze-
nie senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego miało 
szczególnie uroczysty cha-
rakter. Prezydent Janusz 
Kubicki wręczył nagrody 
12 zielonogórskim profe-
sorom, którzy w tym roku 
otrzymali tzw. belweder-

skie tytuły profesorskie. 
Wśród wyróżnionych jest 
pięciu profesorów nauk 
technicznych, trzech pro-
fesorów nauk humani-
stycznych, dwóch profe-
sorów nauk fizycznych i 
dwóch profesorów nauk 
społecznych. Na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim 
pracuje 91 profesorów bel-
wederskich.

Nagrody prezydenta 
miasta odebrali: prof. dr 
hab. inż. Elżbieta Krasic-
ka-Cydzik - Zakład Inży-
nierii Biomedycznej, prof. 
dr hab. Małgorzata Mi-
kołajczak - Zakład Teorii 
Literatury i Krytyki Lite-
rackiej, prof. dr hab. Da-
riusz Dolański - Instytut 
Historii, prof. dr hab. inż. 
Stanisław Laber - Zakład 
Obróbki Ubytkowej, Eks-

ploatacji Maszyn i Pojaz-
dów, prof. dr. hab. Rober-
to P. Mignani - Instytut 
Astronomii, prof. dr hab. 
Wiesław Leoński - Zakład 
Optyki i Inżynierii Kwan-
towej, prof. dr hab. inż. 
Andrzej Obuchowicz - Za-
kład Systemów Informa-
tycznych i Obliczeń Inteli-
gentnych, prof. dr hab. inż. 
Grzegorz Benysek - Zakład 
Systemów Elektroener-
getycznych, prof. dr hab. 
Wiesław Hładkiewicz – In-
stytut Politologii, prof. dr 
hab. Andrzej Małkiewicz 
– Instytut Politologii, prof. 
dr hab. inż. Marcin Wit-
czak - Zakład Systemów 
Informatycznych i Obli-
czeń Inteligentnych, prof. 
dr hab. Tomasz Skóra – In-
stytut Filozofii.

(red)
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 Już dziś czuję się
spełniona i szczęśliwa
- Byłam przeciwna połączeniu. Bałam się, że tej naszej przytulnej wiejskiej wspólnoty może 
nagle zabraknąć, bo miasto wszystko nam zabierze – tłumaczy Jolanta Rabęda, sołtyska Łę-
życy, patrząc prosto w oczy.

Ten obraz wciąż nosi pod 
powiekami: kilkuletnia Jola 
każdego poranka wdrapu-
je się na ojcowskie kolana. 
Jej długie włosy wymagają 
starannego szczotkowania. 
Tata jest w tym najlepszy. 
Czesze delikatnie, cierpli-
wie wypytując o dziecięce 
sprawy. Potem plecie war-
kocze i na końcówkach wią-
że dwie czerwone kokardy.

- Mój tata był dla mnie 
wielkim autorytetem. To 
był prosty robotnik, ale ży-
ciowej mądrości miał tyle, 
co niejeden profesor. Ko-
chał wszystkie swoje dzieci, 
ale ja byłam jego oczkiem w 
głowie – bez namysłu opo-
wiada Jolanta Rabęda, pyta-
na o rodzinny dom. I zaraz 
dodaje: - Moje dorosłe życie 
nie było usiane różami, los 
nie szczędził mi bolesnych 
chwil, ale zawsze mogłam 
liczyć na pomoc rodziców. 
Ich miłość dawała mi siłę do 
walki o każdy nowy dzień. I 
jeśli przetrwałam, to w du-
żej mierze dzięki nim.

Rodzice Jolanty Rabędy 
przeprowadzili się do Zielo-
nej Góry, w 1972 r. Przedtem 
mieszkali w Łężycy. Teraz 
zamieszkali w miejskim 
bloku. Tata pracował w Za-
stalu, mama w Polmosie.

- To może przypadek, ale 
po wielu latach i ja trafi łam 
do Polmosu. Jak na tamte 
lata, płacili nieźle. Chcia-
łam studiować, miałam za 
sobą nawet pierwszy rok 
polonistyki, ale musiałam 
zacząć zarabiać na życie, 
zaocznie zrobiłam jeszcze 
technikum ekonomiczne.

Rodzina Jolanty Rabędy 
powróciła do Łężycy, w 1995 
r. Do tego samego domu, z 
którego wyprowadzili się 20 
lat wcześniej. Od razu zaka-
sali rękawy. Sami remonto-
wali pokój za pokojem, cie-
sząc się, że jeszcze trochę i 
będą mieszkać jak ludzie.

Wspólny dom, dwa wej-
ścia. Osobne dla rodziców, 
osobne dla Jolanty Rabędy i 
jej dzieci. – Mama i tato byli 
bardzo dyskretni. Gdy mia-
łam kłopoty, pomagali, ale 
delikatnie, jakby przepra-

szali, że wtrącają się w moje 
dorosłe życie.

Na wsi dni płyną nie-
śpiesznie. Jolanta Rabęda 
większość czasu poświęca 
pracy i rodzinie. I właśnie 
wtedy usłyszała od rodzo-
nej siostry Anny, zakon-
nicy, urszulanki szarej, 
dziś mieszkającej w Mona-
chium, że powinna dać coś 
z siebie innym. Posłuchała.

Ukończyła kurs kate-
chetyczny. Zaczęła przygo-
towywać dzieci z Łężycy 
do pierwszej komunii. I tak 
już od dwóch dekad mat-
kuje kolejnym rocznikom, 
by zapamiętały ten dzień 
na całe życie. – Po 20 latach 
znam każdego chłopaka i 
każdą dziewczynę z mojej 
wsi. Na mój widok zawsze 
mają uśmiech od ucha do 
ucha – stwierdza z dumą. W 
2011 roku została prezeską 

nowopowstałego Stowarzy-
szenia „Nasza Łężyca”.

- Gdy mnie wybrali, by-
łam dumna jak paw – żar-
tobliwie wspomina tam-
ten bardzo ważny dla niej 
dzień. Ale zaraz zaznacza, 
że bez Kazimiery Rusiń-
skiej, skarbniczki, nie dała-
by rady: - Dzięki niej mam 
pewność, że wszystko jest 
w idealnym porządku.

Pracę w stowarzyszeniu łą-
czyła z pracą w radzie sołec-
kiej. Coraz lepiej poznawała 
wieś. Aż tu grom z jasnego 
nieba - sołtyska, Krystyna 
Chamera nieoczekiwanie 
złożyła rezygnację. Na ze-
branie wyborcze, dokładnie 
8 marca 2013 r., przybyło 
ponad 100 mieszkańców. Za 
kandydaturą Jolanty Rabędy 
opowiedziało się ponad 90.

Została sołtysem w bar-
dzo trudnym momencie. 

Kampania na rzecz połącze-
nia miasta i gminy nabrała 
rumieńców. Emocje sięgnę-
ły zenitu.

- Byłam przeciwna po-
łączeniu. Bałam się, że tej 
naszej przytulnej wiejskiej 
wspólnoty może nagle za-
braknąć, bo miasto wszyst-
ko nam zabierze – tłumaczy, 
patrząc prosto w oczy.

Od formalnego połącze-
nia minął prawie rok. Dziś 
na fuzję obu gmin patrzy 
znacznie spokojniej. - Przez 
ostatnie miesiące nie wy-
darzyło się nic specjalnego, 
ani w złym, ani w dobrym 
tego słowa znaczeniu. Życie 
toczyło się swoim normal-
nym torem. Ale na ocenę 
połączenia musimy jeszcze 
poczekać – zastrzega.

Czy to znaczy, że jej sołty-
sowanie to bułka z masłem? 
- Ludzie są tylko ludźmi, 
czasami potrafi ą zadać ból 
niesłusznymi podejrzenia-
mi – stwierdza ostrożnie.

Proszona o przykład, 
opowiada: - Nasze stowa-
rzyszenie od czterech lat 
organizuje wyjazdy rehabi-
litacyjne dla schorowanych 
mieszkańców wsi. Również 
w tym roku był taki wy-
jazd, dla 25 osób. Skreśleni 
z listy poskarżyli się w ma-
gistracie.

Jolanta Rabęda musiała 
się tłumaczyć. Na szczęście, 
wszystko miała potwier-
dzone: zasady kwalifi kacji, 
podpisy komisji rekruta-
cyjnej. Znacznie chętniej 
opowiada o wiejskich im-
prezach, zwłaszcza o zaba-
wach karnawałowych, na 
które wymyślają fantazyjne 
stroje. Hitem tegorocznych 
Walentynek było ośmiu 
smerfów i Gargamel.

Taniec to wielka miłość 
Jolanty Rabędy, nie przepu-
ści żadnej okazji, by puścić 
się w tany. Podczas niedaw-
nych swych urodzin, tań-
czyła niemal do upadłego.

- Marzę o roztańczonej 
starości w otoczeniu wnu-
ków. Ale spełniona i szczę-
śliwa czuję się już dziś – za-
pewnia sołtyska Łężycy.

Piotr Maksymczak

Wielką miłością Jolanty Rabędy jest taniec. - Marzę o roztań-
czonej starości w otoczeniu wnuków – przyznaje sołtyska Łę-
życy. Fot. Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M  C E P E R A  > > > > >

W ZIELONEJ GÓRZE

Zaduszki uniwersyteckie
We wtorek, 3 listopada, o 19.15, w 

kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
odbędzie się msza za zmarłych 
pracowników Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. W minionym roku 
akademickim odeszli: Marian Eckert, 
Edward Hajduk, Janusz Gil, Aneta 
Szymczak. O 20.00 w kawiarni „Pod 
Aniołami” - koncert zaduszkowy, 
wystąpi Essential Group. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień sp�dnicy
Dziś (piątek, 30 pa�dziernika), ob-

chodzimy �wiatowy Dzień Spódnicy. 
W godz. 15.00-18.00, panie zaprasza 
galeria Ramzes – będą bezpłatne 
porady, m.in. dietetyczne, kreatywny 
kącik dla dzieci (projektowanie 
własnej spódniczki – przewidziane 
nagrody). O 18.00 zaplanowano 
zrobienie wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Co otwarte w sobotę?
W sobotę, 31 pa�dziernika, nie-

czynna będzie Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Norwida 
przy al. Wojska Polskiego oraz fi lie. 
Czynne będzie Centrum Nauki 
Keplera – Centrum Przyrodnicze przy 
ul. Dąbrowskiego (10.00-16.00) oraz 
Planetarium Wenus (10.30-20.00, 
kasa do 19.00). 1 listopada CNK 
będzie zamknięte. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zielonog�rskie Zaduszki
W czwartek, 5 listopada, o 18.00, 

w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi 
Lubuskiej będziemy wspominać 
zielonogórzan: Wiesława Myszkie-
wicza, Mariana Eckerta, Wiesławę 
Cieślę, Danutę Cyganik. Klasyczne 
utwory przełomu wieków zagra 
Kwartet Filharmonii Zielonogórskiej, 
refl eksją podzieli się biskup senior 
Adam Dyczkowski. (dsp)

FUNDUSZ  INTEGRACYJNY  W ŁĘŻYCY
Wyjaśnia Sebastian Jagiełowicz, wiceprzewodniczący 
zarządu dzielnicy Nowe Miasto:
a  Z Funduszu Integracyjnego, w sołectwie Łężyca, w la-

tach 2013 i 2014 dofi nansowano w kwocie 594,8 tys. 
zł budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego, 
który jest teraz jednym z najlepszych tego typu kom-
pleksów sportowych w mieście. Realizacja całej inwe-
stycji kosztowała 1,7 mln zł.

a  Łężyca w ramach dużego Funduszu Integracyjnego na 
lata 2015-2019 ma do dyspozycji 9 mln 950,4 tys. zł.

a  W ramach dotychczas podzielonej przez mieszkańców 
puli, w sołectwie będzie realizowana inwestycja, po-
legająca na budowie oświetlenia ulic: Łężyca-Aronio-
wa, Łężyca-Borówkowa, Łężyca-Jagodowa, Łężyca-
Morwowa, Łężyca-Makowa, Łężyca-Maciejkowa, Łę-
życa-Murarska, Łężyca-Tulipanowa, Łężyca-Prosta. 
Przewidziana kwota inwestycji to blisko 400 tys. zł. 
Zaktualizowano dokumentację projektową zadania i 
jeszcze w tym roku planowane jest wyłonienie wyko-
nawcy robót oraz przystąpienie do realizacji.

a  Mieszkańcy zdecydowali również o zakupie i ustawie-
niu koszy oraz ławek wzdłuż ul. Łężyca-Odrzańska na 
kwotę 28 tys. zł. Ta inwestycja zrealizowana będzie do 
końca tego roku.

a  Również w tym roku będzie wywiercona studnia na 
boisku przy ul. Łężyca-Sportowa. Mieszkańcy na to 
zadanie zarezerwowali kwotę 65 tys. zł.

a  Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej inwe-
stycji, polegającej na zagospodarowaniu terenu przy 
pomniku Ofi ar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. 
Mieszkańcy na to zadanie zarezerwowali kwotę 487 
tys. zł.

a  Mieszkańcy sołectwa zdecydowali również o budowie 
parkingu przy cmentarzu, zarezerwowali kwotę 250 
tys. zł. W tej chwili miasto poszukuje projektanta tej 
inwestycji.

a  Dodatkowego spotkania z radnymi i sołtysem, w celu 
doprecyzowania zamierzeń, będzie wymagała reali-
zacja zadania pt. Projekt zagospodarowania terenu 
przy kompleksie sportowym ul. Łężyca-Sportowa. Na 
stworzenie dokumentacji projektowej mieszkańcy za-
rezerwowali kwotę 20 tys. zł.

a  Rozpoczęła się już inwestycja polegająca na zagospo-
darowaniu terenu przy świetlicy sołeckiej. Na placu 
obecni są już pracownicy fi rmy wykonującej zadanie. 
Inwestycja ta zamknie się w kwocie 50 tys. zł. (red)
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Nasi posłowie i senatorowie
W niedzielę wybraliśmy nowy parlament. Jest w nim 15 przedstawicieli naszego województwa. W Sejmie zasiądzie 12 lubuskich posłów  
– po pięcioro z Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, po jednym z Nowoczesnej Ryszarda Petru i komitetu Kukiz’15. Trzech 
lubuskich senatorów pochodzi z PO. Oto nasi parlamentarzyści, obok nazwisk podajemy, ile głosów zdobyli w wyborach, 25 października.

Elżbieta Rafalska
(Prawo i Sprawiedliwość) 
22.898 głosów

Marek Ast 
(Prawo i Sprawiedliwość) 
17.530 głosów

Jerzy Materna
(Prawo i Sprawiedliwość) 
15.089 głosów

Artur Zasada
(Prawo i Sprawiedliwość) 
5.821 głosów

Jacek Kurzępa
(Prawo i Sprawiedliwość) 
5.486 głosów

Stefan Niesiołowski 
(Platforma Obywatelska) 
29.304 głosy

Bożenna Bukiewicz 
(Platforma Obywatelska) 
25.715 głosów

Tomasz Kucharski 
(Platforma Obywatelska) 
7.105 głosów

Krystyna Sibińska 
(Platforma Obywatelska) 
6.868 głosów

Katarzyna Osos 
(Platforma Obywatelska) 
5.749 głosów

Paweł Pudłowski 
(.Nowoczesna)  
16.716 głosów

Jarosław Porwich
(Kukiz’15) 
10.777 głosów

Waldemar Sługocki 
(Platforma Obywatelska) 
61.018 głosów

Władysław Komarnicki 
(Platforma Obywatelska) 
44 .991 głosów

Robert Dowhan
(Platforma Obywatelska) 
39.008 głosów

Zobacz  jak  głosowaliśmy
KRAJ
Frekwencja:  
50.92 %
Wygrana: PiS  
37,58 %
Drugie oraz  
trzecie miejsce:  
PO 24,09 %,  
Kukiz’15 8.81 %

LUBUSKIE
Frekwencja:  
44.63 %
Wygrana: PiS  
28,27 %
Drugie oraz trzecie 
miejsce:  
PO 28,21 %,  
Zjednoczona  
Lewica 10,02 %

ZIELONA GÓRA
Frekwencja:  
56.97 %
Wygrana: PO 
28,64 %
Drugie oraz trzecie 
miejsce:  
PiS 24,89 %,  
.Nowoczesna  
16,49 %

W SEJMIE

W SENACIE

Zdjęcia: Krzysztof Grabowski, materiały wyborcze i strony internetowe parlamentarzystów
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Zdjęcia Tomasz Pastyrczyk, grafi ka Katarzyna Jerzak-Kaczmarek

PiS chce likwidacji sołectw?
- Statut rady miasta nie precyzuje, na jakich zasadach sołtysi będą uczestniczyć w posiedzeniach rady miasta – ostrzegł Marek Budniak, rad-
ny klubu PiS.

Procedura uchwalenia 
statutów dla 17 zielonogór-
skich sołectw zapowiadała 
się na spokojny punkt pro-
gramu wtorkowej sesji rady 
miasta. Zwłaszcza, że pro-
jekty te zostały wcześniej 
pozytywnie zaopiniowane 
przez radnych dzielnicy 
Nowe Miasto. Tymczasem 
Mariusz Rosik, szef komisji 
ds. integracji zgłosił pro-
pozycję kilku poprawek, 
głównie o charakterze 
techniczno-porządkowym. 
Tytułem przykładu: statut 
zakładał, że na ustąpienie 
sołtysa musi wyrazić zgodę 
rada sołecka. Po przyjęciu 
poprawki, abdykujący soł-
tys nie będzie musiał zabie-
gać o czyjąś akceptację.

Wystąpienie M. Rosika 
otworzyło worek uwag i 
postulatów. Jedne zyskały 
aprobatę rady, inne wywo-
łały protesty.

- Statut rady miasta nie 
precyzuje, na jakich zasa-
dach sołtysi będą uczestni-
czyć w posiedzeniach rady 
miasta – ostrzegł Marek 
Budniak, radny klubu PiS. 

Wtórował mu przewodni-
czący rady, Adam Urbaniak: 
- Ten brak musimy szybko 
uzupełnić.

W taki koncyliacyjny 
tryb uchwalania statutów 
wkradł się zgrzyt w postaci 
wystąpienia Bożeny Rono-
wicz, byłej prezydent mia-
sta, dziś radnej PiS. Według 
niej, w statutach powinny 

być zapisane zasady, wedle 
których dojdzie do likwida-
cji sołectw.

- To przecież tymczasowe 
twory, jeśli aspirujemy do 
miana metropolii, powinni-
śmy doprowadzić do likwi-
dacji i sołectw, i rady dziel-
nicy – argumentowała radna 
PiS. Z poglądem B. Ronowicz 
polemizował przewodni-

czący rady, Adam Urbaniak, 
przedstawiając argumenty 
prawniczej natury.

- Nie ma żadnej prawni-
czej konieczności, aby za-
pisy o zasadach likwidacji 
sołectw musiały trafi ć do 
statutów tychże sołectw. To 
w kompetencjach rady mia-
sta leży taka decyzja. Jeśli 
radni będą mieli kaprys, 

mogą przegłosować likwi-
dację sołectw choćby jutro 
- przekonywał A. Urbaniak.

Na łagodną próbę pole-
miki zdobył się także Ka-
zimierz Łatwiński, kolega 
klubowy B. Ronowicz. 

- Uwagi Bożeny Ronowicz 
zapewne nie wynikały z za-
kusów na sołectwa, tylko 
z troski o porządek praw-
ny. Generalnie, sołectwa 
oceniam jako bardzo przy-
datne, po prostu się spraw-
dziły, są dużą wartością 
nie tylko dla mieszkańców 
zielonogórskich wsi, ale 
również dla całego miasta 

– delikatnie protestował K. 
Łatwiński.

Na uwagi radnej PiS zare-
agował jedyny radny SLD, 
Tomasz Nesterowicz: - So-
łectwa stały się trwałym 
elementem miejskiego pej-
zażu, zamiast rozważać ich 
likwidację, lepiej pomyśl-
my o powołaniu rad dzielni-
cowych lub osiedlowych w 
starej części Zielonej Góry.

Po dłuższej dyskusji, rad-
ni przyjęli projekty statu-
tów dla 17 zielonogórskich 
sołectw bez zapisów o sa-
morozwiązaniu lub likwi-
dacji. (pm)

W DZIELNICY NOWE MIASTO

Spór o diety
sołtysów
Jeśli sołtys jest nieobecny na 
posiedzeniu komisji rady dzielni-
cy, potrąca się mu 25 proc. diety. 
Za nieobecność podczas sesji – 
kolejne 25 proc. Przeciw takiemu 
rozwiązaniu zaprotestowali 
sołtysi.

Tego punktu nie było 
w programie piątkowej 
sesji rady dzielnicy. Rad-
ny Krzysztof Wołczyński 
wprowadził go na forum se-
sji niejako tylnymi drzwia-
mi, wykorzystując statu-
tową możliwość w postaci 
prawa do zadawania pytań. 
- Proszę o odpowiedź, czy 

istnieje prawna możliwość 
zmiany metody naliczania 
potrąceń z diet sołtysów za 
ich nieobecności podczas 
posiedzeń komisji czy sesji 
rady dzielnicy – zaczął swo-
ją emocjonalną wypowiedź 
K. Wołczyński.

O co chodziło radnemu? 
Wedle uchwały rady mia-
sta, sołtysi otrzymują 936 zł 
miesięcznej diety, za czasów 
gminy dostawali maksimum 
450 zł. Jeśli sołtys jest nie-
obecny na posiedzeniu ko-
misji rady dzielnicy, potrąca 
się mu 25 proc. diety. Za nie-
obecność podczas sesji – ko-
lejne 25 proc. Jeśli sołtys np. 
długo choruje, wówczas jego 
dieta może zostać pomniej-
szona nawet dwukrotnie.

Przywoływana przed 
chwilą uchwała rady miasta 

precyzuje, że bezpośrednią 
podstawą do potrąceń z 
diety sołtysa jest brak jego 
podpisu na liście obecno-
ści. Ta sama zasada dotyczy 
również radnych, i z rady 
miasta, i z rady dzielnicy.

Z takim rozwiązaniem 
nie zgadzają się sołtysi, 
przypominając, że radny 
pracuje głównie podczas 
obrad komisji problemo-
wych i podczas sesji, te zaś 
odbywają się najczęściej 
tylko raz w miesiącu. Tym-
czasem sołtysi, jak prze-
konywali radnych, pracują 
najczęściej 24 godziny na 
dobę. Od poniedziałku do 
niedzieli, bez prawa do 
urlopu. Dlatego uważają, że 
potrącenia powinny doty-
czyć wyłącznie nieobecno-
ści nieusprawiedliwionych. 

Z takim podejściem pole-
mizował przewodniczący 
rady, Zenon Rabęda: - Każ-
dy sołtys, kandydując na to 
stanowisko, doskonale wie-
dział, jakie będą go obowią-
zywały zasady wypłacania 
diety. I skoro wówczas nie 
protestował, to teraz powi-
nien respektować wcześniej 
przyjęte zasady.

Wypowiedź przewod-
niczącego rady wywołała 
gwałtowny atak radnego 
Wołczyńskiego.

- Widzę, że pan prze-
wodniczący chętniej re-
prezentuje interes miasta, 
zamiast sołtysów. Pańskim 
obowiązkiem jest dbać o 
nasze interesy – perorował 
K. Wołczyński.

Rozpoczęła się namiętna 
i chaotyczna dyskusja. Rad-

ni i sołtysi przekrzykiwali 
się wzajemnie. Z. Rabęda 
proponował K. Wołczyń-
skiemu, aby złożył ofi cjal-
ną pisemną interpelację w 
sprawie potrąceń. K. Woł-
czyński uparcie domagał 
się natychmiastowego gło-
sowania w tej sprawie.

Narastający konfl ikt 
wyciszył radny Sebastian 
Jagiełowicz, proponując: 
- Skierujmy postulat rad-
nego Wołczyńskiego do 
wszystkich naszych komisji 
problemowych, najpierw 
spokojnie podyskutujmy, 
potem podejmijmy wspól-
nie decyzję.

Propozycja została przy-
jęta. Przewodniczący rady 
mógł spokojnie ogłosić 
przejście do kolejnego punk-
tu programu sesji. (pm)

- Uwagi Bożeny Ronowicz zapewne nie wynikały z zakusów na sołectwa, tylko z troski o po-
rządek prawny – tłumaczył Kazimierz Łatwiński z PiS (pierwszy z lewej).

Fot. Krzysztof Grabowski

Prezydent Janusz Kubicki:
- Jak długo będę prezydentem miasta, tak długo nie 

będzie mojej zgody na likwidację sołectw. Gwarantuję 
to swoim słowem i honorem. Nie wolno nam, polity-
kom, robić sobie żartów z obietnic i zapewnień dawa-
nych mieszkańcom przez ponad dwa lata intensywnej 
kampanii połączeniowej. Przypomnę: zachowanie in-
stytucji sołectw i sołtysów było jednym z najczęściej 
zgłaszanych postulatów. Dziś, każda sugestia o tymcza-
sowości tych instytucji to więcej niż głupota, to lekko-
myślne podważanie jedności miasta. Zapowiadam, nie 
będzie mojej zgody na takie oszukiwanie ludzi.

Radny dzielnicy Krzysztof 
Wołczyński

Fot. Krzysztof Grabowski
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W niedzielę odwiedzimy groby
W dniu Wszystkich Świętych na cmentarz, przy ul. Wrocławskiej, pojedzie więcej autobusów MZK, zmieni się organizacja ruchu przy nekro-
polii. Na cmentarzach odbędą się uroczyste procesje i msze.

AUTOBUSY MZK
Dodatkowe kursy auto-

busowe zostaną urucho-
mione jeszcze przed dniem 
Wszystkich Świętych, w 
sobotę, 31 października. 
Autobusy linii nr 10 będą 
jeździły: z ul. Batorego w 
godz. 8.48 do 16.08, z ul. 
Wrocławskiej w godz. 9.35 
do 16.55.

Z przystanku „cmen-
tarz komunalny”, przy ul. 
Wrocławskiej, autobusy nr 
0, 10, 30 i 80 w godz. 9.35-
16.59 będą odjeżdżały co 
10-15 minut.

Niedziela, 1 listopada
LINIA NR 0 Autobusy po-

jadą co 20 minut: z ul. Bota-
nicznej w godz. 8.10-19.10, 
z ul. Wrocławskiej w godz. 
8.37-18.37, po 19.00 pojadą 
wg świątecznego rozkładu 
jazdy.

LINIA NR 80 Autobusy 
pojadą co 10 minut: z ul. 
Botanicznej w godz. 7.02-
18.32, z ul. Wrocławskiej w 
godz. 7.32-19.32, po godz. 
19.32 wg świątecznego roz-
kładu jazdy.

Pozostałe autobusy będą 
kursowały według świą-
tecznego rozkładu jazdy.

a  Dodatkowo na cmentarz 
przy ul. Wrocławskiej po-
jadą:
LINIA NR 10 Autobusy 

pojadą co 40 minut na sta-
łej trasie – z ul. Batorego 
w godz. 8.28-17.08, z ul. 
Wrocławskiej w godz. 9.14-
17.54.

LINIA A Autobusy pojadą 
co 10 minut z ul. Zawadz-
kiego „Zośki” trasą: Ptasia, 
Wyszyńskiego, Łużycka, 
Długa, Konstytucji 3 Maja 
do pętli przy ul. Wrocław-
skiej. Z ul. Zawadzkiego 
„Zośki” w godz. 8.07-17.07. 
Z ul. Wrocławskiej w godz. 
8.36-17.46.

LINIA C Autobusy pojadą 
co 30 minut z os. Śląskiego 
trasą: os. Pomorskie, Szo-
sa Kisielińska, Podgórna, 
Lwowska do pętli przy ul. 
Wrocławskiej. Z os. Śląskie-
go w godz. 9.00-17.00, z ul. 
Wrocławskiej w godz. 9.30-
17.30.

LINIA D Autobusy pojadą 
co 20 minut z ul. Batorego 
trasą: Kupiecka, Boh. We-
sterplatte, Dworzec PKP, 
Staszica, Waryńskiego, Lwo- 
wska do pętli przy ul. Wro-
cławskiej. Z ul. Batorego 
w godz. 9.00-17.40, z ul. 
Wrocławskiej w godz. 9.47-
18.27.

LINIA H Autobusy pojadą 
co 60 minut z Jędrzychowa 
trasą: Jędrzychowska, Kożu-
chowska, Sienkiewicza do 
pętli przy ul. Wrocławskiej. 
Z Jędrzychowa w godz. 8.34-
16.34, z ul. Wrocławskiej w 
godz. 9.10-17.10.

Na wspólnym odcinku 
tras od ul. Boh. Westerplat-
te do ul. Wrocławskiej (w 
obu kierunkach) autobusy 
linii 0, 80 i D od godz. 8.56-
18.06 będą kursowały na 
przemian co 5 minut.

a  Na cmentarz na Jędrzy-
chowie pojadą:
LINIA G Autobusy pojadą 

co 60 minut z dworca PKP 
trasą: Boh. Westerplatte, 
al. Wojska Polskiego, Wy-
szyńskiego, Michalskiego, 
Botaniczna, Nowojędrzy-
chowska, os. Kwiatowe. Z 
dworca PKP w godz. 8.56-
16.56, z os. Kwiatowego w 
godz. 9.19-17.19.

Uwaga!
a  1 listopada w godz. 12.00-

18.00 jadący na cmentarz 
i z powrotem autobusami 
linii nr 0, 10, 44, 80, A, C, 
D, G i H mają prawo do 
bezpłatnego przejazdu.

MSZE NA CMENTARZACH
Na cmentarzu komunal-

nym w Zielonej Górze (ul. 
Wrocławska) uroczystości z 
okazji Wszystkich Świętych 
rozpoczną się o 12.00 - na 
nowym cmentarzu odpra-
wiona zostanie msza św., 

potem zaplanowano pro-
cesję. O 14.00 - na starym 
cmentarzu, przy krzyżu 
obok głównego wejścia roz-
pocznie się procesja, zakoń-
czy się przy kaplicy, gdzie 
zostanie odprawiona msza 
św.

Msze św. odbędą się także 
na cmentarzach komunal-
nych na Chynowie – o 12.00 
oraz na Jędrzychowie – o 
11.00 (procesja i msza św.)

Uroczystości w dzielnicy  
Nowe Miasto:
a  Przylep - msza św. o 8.00 

i 18.00 w kościele, o 12.00 
na cmentarzu (rozpoczy-
na się procesją i modli-
twami za zmarłych, po 
procesji msza św.);

a  Łężyca - msza św. o 12.00 
na cmentarzu, potem pro-
cesja;

a  Zawada - msza św. o 8.00 
w kościele, o 12.00 na 
cmentarzu i o 18.00;

a Krępa - msza św. o 10.30;
a  Jany - msza św. i procesja 

o 12.00 na cmentarzu pa-
rafialnym w Przytoku;

a  Stary Kisielin - msza św. o 
7.30 w kościele, o 11.00 na 
cmentarzu, o 18.00 róża-
niec za zmarłych z wypo-
minkami na cmentarzu;

a  Nowy Kisielin - msza św. 
o 9.00 na cmentarzu, o 
16.30 różaniec za zmar-
łych z wypominkami na 
cmentarzu;

a  Racula - msza św. o 14.00 
na cmentarzu;

a  Drzonków - procesja na 
cmentarzu o 12.00, po niej 
msza św., o 13.00;

a  Sucha - msza św. o 8.30 na 
cmentarzu;

a  Zatonie - msza św. o 11.30, 
później procesja na cmen-
tarz i modlitwy za zmar-
łych;

a  Jarogniewice - msza św. o 
12.00 na cmentarzu;

a  Ochla - msza św. o 8.00 w 
kościele, o 11.00 na cmen-
tarzu, później procesja;

a  Jeleniów - msza św. o 
9.00. (dsp)

Fot. Krzysztof Grabowski
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Zawada gotowa do podłączenia
Mieszkańcy Zawady mogą się już podłączać do nowej sieci kanalizacyjnej. Jej budowa kosztowała 10 mln zł.

- Mieszkańcy od lat cze-
kali na budowę i urucho-
mienie sieci. Myślę, że teraz 
szybko zaczną się do niej 
przyłączać – komentuje Je-
rzy Żetecki, radny dzielnicy 
z Zawady. Wtórują mu rad-
na dzielnicy Sylwia Brońska 
i sołtys Jan Smoter. – Zain-
teresowanie jest duże. Już 
teraz mieszkańcy złożyli 
wiele wniosków o przyłą-
czenie – mówią zgodnie.

W piątek, w siedzibie Zie-
lonogórskich Wodociągów 
i Kanalizacji było wesoło i 
bardzo uroczyście. Właśnie 
zakończono odbiór sieci ka-
nalizacyjnej w Zawadzie.

Za 10 mln zł powstało 14 
km sieci i trzy tłocznie. – 
Prace przebiegały bardzo 
sprawnie, pochwał za dobrą 
organizację prac było wię-
cej niż skarg – komentował 
Mariusz Zalewski, prze-
wodniczący zarządu dziel-
nicy Nowe Miasto.

- Nam też bardzo dobrze 
się pracowało i żałuję, że 
to koniec prac w Zielonej 
Górze. Z chęcią tutaj wróci-
my, gdy do wykonania będą 
kolejne sieci kanalizacyjne 
– gospodarzy komplemen-

tował Wiesław Tarczyński, 
szef fi rmy KANWOD z Go-
lina, która była wykonawcą 
robót. Po podpisaniu osta-
tecznego protokołu odbioru 

robót, przekazał pęk kluczy 
do przepompowni.

Te już działają, pompują 
ścieki ze starej sieci, która 
obejmowała część sołec-

twa. Teraz czas na pozosta-
łych mieszkańców.

Ilu ludzi będzie się chcia-
ło przyłączyć? To jedno z 
pytań, które zadają sobie 

w Zielonogórskich Wodo-
ciągach i Kanalizacji. – Na 
wszystkie projekty rozbu-
dowy kanalizacji otrzy-
maliśmy ponad 172 mln zł 
dofi nansowania. Jednak 
musimy spełnić warunek, 
że do sieci musi się podłą-
czyć odpowiednia liczba 
ludzi – tłumaczy Beata Jil-
ek, szefowa ZWiK. Dlatego 
apeluję do mieszkańców, 
by nie zwlekali z decyzją. 
Na przykład, w Krępie pod-
pisaliśmy dopiero dziewięć 
umów na odbiór ścieków.

To również problem tech-
niczny – ścieki, przy tak nie-
wielkiej ilości, nie płyną sta-
le w sieci i szybko gniją. Efekt 
– zaczynają śmierdzieć. Jeśli 
będzie ich więcej, problem 
zniknie. Jakie jest zaintere-
sowanie mieszkańców pod-
łączeniem? Otrzymaliśmy 
od ZWiK wykaz wydanych 
tzw. warunków. To oznacza, 
że tyle gospodarstw domo-
wych jest zainteresowanych 
podłączeniem się do sieci. 
Zawada – 218, Łężyca – 219, 
Krępa – 76, Drzonków – 42, 
Racula – 416.

W dwóch ostatnich sołec-
twach prace jeszcze trwają. 

Odbiór inwestycji został 
przesunięty na 15 grudnia. 
– Wciąż napotykamy na ja-
kieś błędy spowodowane 
przez poprzedniego wy-
konawcę i dochodzą nowe 
roboty – wyjaśnia prezes 
Jilek. - Główny system już 
działa i odłączyliśmy starą 
oczyszczalnię, w Drzonko-
wie. Ścieki już trafi ają do 
Łężycy. (tc)

Odbiór inwestycji został 

CHCESZ  SIĘ 
PODŁĄCZY�?

Wszystkie formalno-
ści można załatwić w 
wydziale rozwoju ZWiK, 
przy al. Zjednoczenia 110 
a, tel. 68 45 19 352-355.

Trzeba:
a  złożyć wniosek o wy-

danie warunków przy-
łączenia,

a  zatwierdzić dokumen-
tację,

a  wykonać przyłącze we 
własnym zakresie i po 
odbiorze technicznym 
podpisać umowę na 
odbiór ścieków.

Ostateczny protokół odbioru robót podpisują: Wiesław Tarczyński, szef fi rmy KANWOD 
i Henryk Kozyra ze ZWiK-u Fot. Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Firmy IT polują 
na zdolnych 
studentów
- Studenci mają okazję zobaczyć 
technologie, kt�re na co dzień są 
tworzone w ADB i przekonać się, 
jak linie kodu zamieniają się w 
żywy produkt – zapewnia Woj-
ciech Doganowski, wiceprezes 
Product Marketing ADB.

Przez wiele lat o współpra-
cy fi rm z zielonogórskiego 
sektora IT z Uniwersytetem 
Zielonogórskim mówiono 
zdawkowo, jakby chciano 
„ukryć” brak głębszych więzi 
pomiędzy nauką i miejskim 

biznesem. Od ponad roku 
widać głęboką zmianę. Ko-
lejne fi rmy, łącznie ze słynną 
spółką ADB, zaczęły otwar-
cie zabiegać o uniwersytec-
kie względy, proponując in-
teresujące formy współpra-
cy. Dość wspomnieć, że spół-
ka ADB ufundowała na rzecz 
UZ, konkretnie – wydziału 
informatyki, elektrotechni-
ki i automatyki, kompletnie 
wyposażone laboratorium 
systemów multimedialnych 
Pod uniwersytecką strzechę 
trafi ły wysokiej klasy ze-
stawy komputerowe wraz z 
oprogramowaniem oraz pro-
totypy najnowszej generacji 
odbiorników multimedial-
nych.

- Studenci mają okazję 
zobaczyć technologie, któ-

re na co dzień są tworzone 
w ADB i przekonać się, jak 
pisane linie kodu zamienia-
ją się w żywy produkt – za-
pewnia Wojciech Doganow-
ski, wiceprezes Product 
Marketing ADB.

Najpopularniejszą formą 
współpracy zielonogórskich 
fi rm IT z UZ stały się wspól-
nie organizowane warsz-
taty szkoleniowe. Tylko w 
tym tygodniu w gościnnych 
murach UZ rozpoczęły się 
zajęcia dwóch tego typu ini-
cjatyw.

W ostatnią środę, 21 paź-
dziernika, wystartowała 
Akademia ADB. Cykl wykła-
dów i praktycznych warsz-
tatów, przeprowadzanych 
pod czujnym okiem spe-
cjalistów spółki, opatrzono 

wspólną nazwą „Przemy-
słowe podejście do progra-
mowania”. Inauguracyjny 
wykład „Wstęp do pracy w 
grupie” wygłosił ekspert z 
ADB, Paweł Nowak.

Dzień później, 22 paź-
dziernika kolejna zielono-
górska fi rma, Perceptus, 
hucznie zainaugurowała 
własny cykl szkoleniowy, 
pod nazwą Perceptus IT Se-
curity Academy. Pierwszy 
wykład wygłosił dr inż. Re-
migiusz Wiśniewski, który 
łączy pracę dydaktyczną na 
UZ z pracą na rzecz Percep-
tusa.

Zajęcia akademii Percep-
tusa skoncentrowane są 
na zagadnieniach ochrony 
danych w systemach infor-
matycznych. Co prawda, 

zajęcia odbywają się w uni-
wersyteckich laboratoriach, 
na uczelnianych kompute-
rach, ale na oprogramowa-
niu i serwerach udostępnio-
nych przez spółkę.

- Chcemy przekazać prak-
tyczną wiedzę. Postawimy 
przed słuchaczami kon-
kretne problemy do roz-
wiązania – tłumaczył nam 
Tomasz Król, student i pra-
cownik spółki.

Zarówno w ADB, jak i 
Perceptus nie ukrywają, że 
głównym celem nowych 
form intensywnej współpra-
cy z UZ jest pozyskanie do-
brze przygotowanych kadr, 
dziś jeszcze studentów, ju-
tro już absolwentów.

- Będziemy oferować pra-
cę najzdolniejszym uczest-

nikom naszych warsztatów 
– zgodnie informują przed-
stawiciele obu fi rm.

Z rosnącego zaangażowa-
nia zielonogórskich fi rm IT 
cieszy się dziekan, prof. dr 
hab. inż. Andrzej Obucho-
wicz. Według niego, tylko 
w 2014 r. zielonogórskie fi r-
my IT były gotowe od ręki 
zatrudnić ok. 200 informa-
tyków, tymczasem UZ mógł 
„dostarczyć” tylko 50 ab-
solwentów tej specjalności.

- Lawinowo rosnąca 
chłonność rynku powoduje 
zjawisko windowania płac. 
Pracę dostają już nawet stu-
denci, stąd zjawisko rosną-
cych oczekiwań płacowych, 
czasami na poziomie profe-
sorskich pensji – śmieje się 
prof. Obuchowicz. (pm)

N A S Z E   S P R AW Y   W I D Z I A N E   Z   WA R S Z AW Y  > > > > >

Waldemar Sługocki
wiceminister infrastruktury
i rozwoju

Kolejne wsparcie
dla badań 
naukowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny 
konkurs, którego celem będzie wsparcie współpracy świa-
ta nauki i biznesu, celem - podniesienie konkurencyjności 
polskiej gospodarki. Wsparcie udzielane będzie z poddzia-
łania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”, działania 4.1. „Badania 
naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Z poddziałania 4.1.4. POIR dofinansowanie przezna-
czone będzie na realizację projektów, które obejmują 

badania przemysłowe i eksperymentalne prace roz-
wojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Do 
zgłaszania przedsięwzięć uprawnione są wyłącznie 
konsorcja, w których skład wchodzi przynajmniej jed-
na jednostka naukowa, w rozumieniu organizacji pro-
wadzącej badania i upowszechniającej wiedzę oraz co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum 
może wchodzić nie więcej niż pięć podmiotów, ale licz-
ba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum 
nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby kon-
sorcjantów.

W roku 2015 kwota środków przeznaczonych na dofi -
nansowanie projektów w przedmiotowym konkursie wy-
nosi 200 mln zł, z czego 14,25 mln zł przewidziano dla wo-
jewództwa mazowieckiego. Minimalna wartość kosztów 
kwalifi kowalnych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalny 
poziom dofi nansowania może sięgnąć równowartości 10 
mln zł kosztów kwalifi kowalnych danego projektu. Mikro- 
oraz małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie na 
poziomie 70 proc. kosztów kwalifi kujących się do objęcia 
wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz 45 

proc. kosztów kwalifi kujących się do objęcia wsparciem, 
w przypadku prac. Analogicznie, średnie przedsiębiorstwa 
uzyskają wsparcie odpowiednio na poziomie 60 proc. i 35 
proc. O wsparcie ubiegać mogą się również duże fi rmy, 
jednak w ich przypadku poziom wsparcia może osiągnąć 
odpowiednio 50 i 25 proc. wartości wydatków kwalifi ko-
walnych.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dla poddziałania 
4.1.4. POIR zostały zamieszczone na stronie interneto-
wej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.
pl, w zakładce Fundusze Europejskie. Nabór projektów 
rozpoczął się 21 października br. i będzie trwał do 19 
listopada br. Zachęcam wszystkich lubuskich przedsię-
biorców do budowania konsorcjów z Uniwersytetem 
Zielonogórskim i skutecznego aplikowania o środki 
unijne przeznaczone na prowadzenie wspólnych badań 
naukowych oraz prac rozwojowych. Mam nadzieję, że 
dzięki wspólnym przedsięwzięciom podejmowanym 
przez przedstawicieli lubuskiego świata nauki i biznesu 
wzmocniona zostanie konkurencyjność gospodarki na-
szego regionu.
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Zobacz, co się zmienia w planach
Miejscy urzędnicy przygotowują pięć kolejnych planów przestrzennego zagospodarowania. Każdy może sprawdzić, co w nich jest, i wnieść 
swoje uwagi.

Tym razem plany dotyczą 
śródmieścia, ul. Sulechow-
skiej, Starego Kisielina oraz 
Ochli, na skraju Kiełpina.
WYŁOŻENIA

Wyłożenie  
do publicznego 
wglądu projek-
tu miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego  
– Śródmieście 8.

Zmiany dotyczą terenu 
ograniczonego ulicami dra 
Pieniężnego, Bolesława 
Chrobrego, Jana Matejki, 
Podgórną, Kupiecką i Nie-
podległości.

- To jeden z najciekaw-
szych kwartałów w śród-
mieściu, który można 
ładnie zagospodarować. 
Chcemy tu stworzyć otwar-
tą przestrzeń publiczną 
dostępną dla wszystkich. 
Pomiędzy al. Niepodległo-
ści i pl. Matejki jest sporo 
niewiele wartych zabudo-
wań: baraków, komórek i 
magazynów. Można je zbu-
rzyć i uzyskać dla pieszych 
połączenie pl. Matejki z 
Niepodległości – tłumaczy 
wiceprezydent Dariusz Le-
sicki.

To tutaj miałby powstać 
plac teatralny z letnią sceną 
teatralną i miejscami, gdzie 
chciałoby się przyjść, posie-
dzieć i odpocząć. W kawiar-
niach czy np. przy tężni.

Ten pomysł to wspólny 
projekt miasta i teatru. Na 
jego realizację potrzebne 
są pieniądze z marszałkow-
skiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. De-
cyzji w tej sprawie jeszcze 
nie ma, ale zmiany w planie 
zagospodarowania prze-
strzennego uwzględniają te 
pomysły.

- Drugą poważną zmianą 
jest przeznaczenie terenów, 
na zapleczu pl. Matejki i 
Kupieckiej, na dwupozio-
mowy parking wykorzystu-
jący ukształtowanie terenu 
i duże różnice poziomów 
– wyjaśnia Małgorzata Maś-
ko-Horyza, kierowniczka 
biura urbanistyki i plano-
wania.

Terminy: Plan zostanie 
wyłożony 2 listopada. Moż-
na go oglądać w urzędzie 
miasta, przy ul. Podgórnej 
22, pokój nr 809, w godzi-
nach 8.00-14.00 do 24 listo-
pada. Uwagi można składać 
na piśmie do 8 grudnia.

Dyskusja publiczna nad 
propozycjami przyjętymi 
w projekcie planu odbędzie 
się 18 listopada, o godz. 
13.00, sala 810.

Wyłożenie  
do publicznego 
wglądu projek-
tu miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego  
– Śródmieście 8.

Zmiany dotyczą placu 
Słowiańskiego. – Powodem 
zmian jest plan budowy no-
wego gmachu sądu i dosto-
sowania układu komunika-
cyjnego – tłumaczy wice-
prezydent Dariusz Lesicki.

Sąd stanie na działce po-
między tzw. dawną resursą 
i hotelem Ruben. Dzisiaj w 
tym miejscu jest hotelowy 
parking. – Musimy tutaj 
nieznacznie zmienić układ 
komunikacyjny i w planie 
uwzględnić, że gmach sądu 
będzie miał sześć kondy-
gnacji wysokości – tłuma-

czy M. Maśko-Horyza. – 
Plan zakłada też zmiany na 
zapleczu hotelu, gdzie w 
dawnej koniakowni będzie 
m.in. parking hotelu.

Terminy: Plan jest wy-
łożony od poniedziałku 26 
października. Można go 
oglądać w urzędzie miasta, 
przy ul. Podgórnej 22, pokój 
nr 809, w godzinach 8.00-
14.00, do 17 listopada. Uwa-
gi można składać na piśmie 
do 1 grudnia.

Dyskusja publiczna nad 
propozycjami przyjętymi 
w projekcie planu odbędzie 

się 4 listopada, godz. 13.00, 
sala 810.
PRZYSTĄPIENIA

Przystąpienie 
do sporządzenia 
miejscowego 
planu prze-

strzennego zagospodaro-
wania w rejonie  
ul. Sulechowskiej.

Plan obejmuje teren, 
gdzie kilka lat temu AutoPol 
handlował samochodami 
marki fiat. – Chodzi o lep-
sze wykorzystanie terenu. 
Dalej będzie tu prowadzo-

na działalność usługowa. 
Zmienimy jedynie linie za-
budowy i umożliwimy po-
stawienie wyższego budyn-
ku. Po zmianie budynek bę-
dzie mógł mieć do sześciu 
kondygnacji, czyli do 25 m 
wysokości – informuje M. 
Maśko-Horyza. – Zwiększy-
my też powierzchnię zabu-
dowy do 85 proc.

Terminy: Zainteresowani 
mogą składać wnioski do 
planu do 20 listopada. In-
formacje - pokój 809.

Przystąpienie 
do sporządzenia 
miejscowego 
planu prze-

strzennego zagospodaro-
wania w rejonie ul. Ochla-
-Kożuchowska.

- Zarówno w Ochli, jak i 
w Starym Kisielinie chodzi 
o uporządkowanie terenów 
pod przyszłą zabudowę jed-
norodzinną, w miejscach, 
gdzie inwestorzy chcą sta-
wiać więcej domów – wyja-
śnia wiceprezydent Lesicki. 
– Prace dodatkowo odby-
wać się będą przy współ-
pracy z radą dzielnicy Nowe 
Miasto.

- Inwestorzy wystąpili o 
wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy. Wstrzy-
maliśmy ją i chcemy w 
planie określić, co na tych 

terenach będzie można bu-
dować – dodaje M. Maśko-
-Horyza.

W przypadku Ochli cho-
dzi o tereny wzdłuż Kożu-
chowskiej, pomiędzy ogród-
kami działkowymi Sawanna 
i Kiełpinem. Prywatny in-
westor chce tutaj zbudować 
osiedle na ok. 130 domów.

Terminy: Zainteresowani 
mogą składać wnioski do 
planu w terminie do 6 li-
stopada. Informacje - pokój 
809.

Przystąpienie 
do sporządzenia 
miejscowego 
planu prze-

strzennego zagospoda-
rowania w rejonie Stary 
Kisielin-Malinowa.

To podobny przypadek 
jak poprzedni. Agencja Wła-
sności Rolnej Skarbu Pań-
stwa sprzedaje tutaj działki 
pod zabudowę. – Dlatego 
musimy dokładnie określić, 
jak te osiedle będzie wyglą-
dało, gdzie będą drogi, bo 
mieszkańcy kupują większe 
działki i później dzielą je 
na mniejsze – tłumaczy M. 
Maśko-Horyza.

Terminy: Zainteresowani 
mogą składać wnioski do 
planu w terminie do 10 li-
stopada. Informacje - pokój 
809. (tc)

A

B
C

PLANOWANIE  PRZESTRZENNE   
-  RODZAJE  KONSULTACJI

Przystąpienie do  
sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

to pierwszy krok w konsulta-
cjach społecznych. Prezento-
wane dzisiaj plany przeszły 
wcześniej przez tę procedurę.

Wyłożenie do pu-
blicznego wglądu 
projektu miejscowe-
go planu zagospoda-
rowania przestrzen-
nego (MPZP).

- To drugi krok w procedurze 
konsultacji z mieszkańcami. 
Teraz można sprawdzić efekt 
prac projektowych – wyjaśnia 
M. Maśko-Horyza. – Czekamy na 
opinie mieszkańców dotyczące 
zaproponowanych rozwiązań. 
W tym czasie odbywa się pu-
bliczna dyskusja, podczas której 
projektant prezentuje przygoto-
wany projekt. Wszystkie projek-
ty są dostępne w internecie na 
stronie BIP urzędu. Mieszkańcy 
mogą składać uwagi na piśmie.
UWAGA! Zgodnie z obowią-
zującą procedurą, urząd nie 
wysyła odpowiedzi na złożone 

uwagi. To prezydent rozstrzyga, 
czy zostaną uwzględnione. 
Jeżeli oceni je negatywnie, 
przedstawiane są radnym, 
którzy uchwalają MPZP. I to 
radni ostatecznie decydują, czy 
uwagi zostaną uwzględnione 
lub odrzucone.

3. Gdzie składać 
swoje uwagi 
i wnioski?

Zainteresowani mogą składać 
uwagi i wnioski do wymienio-
nych planów miejscowych. 
Można je składać na piśmie  
w urzędzie miasta,  
ul. Podgórna 22,  
65-424 Zielona Góra.
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której  
dotyczy.

Znajdziesz  
w internecie.

Wszystkie informacje dotyczą-
ce planowania przestrzennego 
znajdziesz w BIP miasta: 
Bip.zielonagora.pl w zakładce 
„Planowanie przestrzenne”.

1

3

4

2

Ten teren stanie się otwartą przestrzenią publiczną. W planach jest plac teatralny z letnią sce-
ną. Piesi uzyskają połączenie pl. Matejki z al. Niepodległości.

Dawniej AutoPol handlował tu fiatami. Zmienią się tu jedynie linie zabudowy, będzie można 
postawić wyższy budynek. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Pomiędzy tzw. dawną resursą i hotelem Ruben jest teraz hotelowy parking. Powstanie tu 
nowy gmach sądu. Będzie miał sześć kondygnacji wysokości.

A

D

B

C

E
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Jedynka na Gwardii Ludowej
Zawsze fascynowali mnie patroni różnych instytucji. Taki Marceli Nowotko był patronem Zastalu, a Feliks Dzierżyńsi Szkoły 
Podstawowej nr 1. O jej początkach pisałem dwa tygodnie temu.

„Nie umiem na wpół 
nienawidzić czegoś lub ko-
chać, ja nie umiem pół du-
szy oddać tylko, ja mogę 
albo całą oddać, albo nic 
nie dać”.

- Czyżniewski, przerwij 
na chwilę szorowanie pa-
telni i wytłumacz mi, co 
to takiego? – tak zacieka-
wiłem moją żonę, że na 
chwilę zapomniała o swo-
jej roli w naszym domu.

- To cytat z Felisa Dzier-
żyńskiego – błysnąłem 
wiedzą.

- I ??? – moja żona dalej 
czekała na odpowiedź. 
To zacytujmy dalej: „Tak 
powiedział o sobie wielki 
Polak, wybitny rewolucjo-
nista, patriota i internacjo-
nalista, którego zaszczyt-
ne imię zostało nadane na-
szej szkole 3 listopada 1977 
r. Sylwetka patrona – czło-
wieka o wybitnych warto-
ściach moralnych będzie 
zawsze dla naszej szkolnej 
społeczności najwyższym 
wzorem”.

Uf. Dzisiaj trudno sobie 
wyobrazić, że Feliks Dzier-
żyński, twórca radzieckiej 
bezpieki, symbol terroru, 
często nazywany Krwa-
wym Feliksem, może być 
wzorem dla młodzieży. W 
PRL-u było to możliwe, w 
mieście istniała również 
ul. Dzierżyńskiego czy Bo-
lesława Bieruta. W wolnej 
Polsce nazwy te zmienio-
no.

- Dzierżyński chyba nie 
jest już waszym patronem? 
Na froncie szkoły widzia-
łem popiersie innej postaci 
– pytam Adama Szymcza-
ka, dyrektora SP 1.

- Nie jest naszym patro-
nem, ale po szkole krąży 
anegdota, że Dzierżyński 
do końca był niebezpiecz-
ny – z uśmiechem odpo-
wiada Szymczak. – Ja jesz-
cze tutaj nie pracowałem. 
Jego popiersie wisiało na 

korytarzu, na pierwszym 
piętrze. Kiedyś, podczas 
jakiejś uroczystości Dzier-
żyński runął na ziemię, 
raniąc jedną uczennicę. 
Na szczęście, nie odnio-
sła większych obrażeń, 
ale dyrektor szkoły tak się 
zdenerwował, że musiał 
pójść na zwolnienie lekar-
skie.

Krwawy Feliks zwany 
też Żelaznym Feliksem lub 
Krwawym Katem po kil-
kunastu latach odszedł w 
niepamięć. Obecnie szkoła 
nosi imię Henryka Sienkie-
wicza, na uroczystościach 
nadania nowego imienia 
gościł wnuk pisarza, Julian 
Sienkiewicz. W tym roku, 
z okazji 70-lecia istnienia 
szkoła zafundowała sobie 
nowy sztandar.

- Był Dzierżyński, jest 
Sienkiewicz, to dlaczego 
na froncie szkoły wisi ta-
blica pamiątkowa poświę-
cona Brunonowi Anderso-
wi? – pytam dyrektora.

- Jego dzieci bardzo 
chciały upamiętnić ojca i 
ufundowały tablicę. Wy-
konał ją nasz nauczyciel, 
rzeźbiarz Robert Tomak – 
opowiada A. Szymczak.

Kim był Brunon Anders? 
To on napisał zdanie: 
„Dnia 16 sierpnia 1945 r. 
napełnił się gmach szkol-
ny, przy Placu Słowiań-
skim nr 15, gwarem dzieci 
polskich, przybyłych z 
różnych stron. Rozpoczął 
się rok szkolny w Zielonej 
Górze”.

To nie był przypadek – B. 
Anders był pierwszym kie-

rownikiem zielonogórskiej 
podstawówki. Można po-
wiedzieć - pionierem zie-
lonogórskiej oświaty.

- Jadą transporty ze 
wschodu, jest ich coraz 
więcej. Pomocy szczegól-
nie udziela im Państwowy 
Urząd Repatriacyjny – pisał 
w swojej kronice B. Anders. 
– Przybywa dzieci do szkół. 
Napływają z Wileńszczy-
zny, z błotnistego Polesia, 
jadą z Wołynia i Podola. 
Nie brak nawet Polaków z 
Bukowiny, którzy najwię-
cej stęsknili się za polską 
mową i szkołą. Napływają 
dzieci, na których wojna 
wycisnęła swoje piętno. 
Niedorozwinięte fizycznie 
z powodu złych warun-
ków, zaniedbane fizycznie i 
umysłowo. Niektóre z nich 

dopiero w Zielonej Górze 
poznały szkołę polską.

Anders kierował szko-
łą do końca lat 40. Później 
wyjechał do Gdańska, gdzie 
również zajmował się orga-
nizowaniem szkolnictwa.

Przed wojną na pl. Sło-
wiańskim znajdowały się 
trzy szkoły. Po wojnie rów-
nież, ale szybko gmach 
dawnego gimnazjum real-
nego (wzdłuż ul. Moniusz-
ki) przeznaczono na inne 
cele. Dzisiaj to gmach sądu.

- Ja chodziłem do ósem-
ki, która mieściła się na 
tyłach poczty. W odróżnie-
niu od wielkiej sąsiedniej 
SP 1, ósemka była niewiel-
ka i była to szkoła ćwiczeń 
– wspomina radny Krzysz-
tof Machalica. - Później 
przeniesiono nas do szko-
ły, przy ul. Moniuszki.

Plac pomiędzy szkołami 
przegradzały słupki.

- Dziewczyny, też skaka-
łyście po słupkach, które 
dzieliły plac? – zapytała na 
Facebooku Zofia Przygoda. 
Otrzymała kilkanaście od-
powiedzi.

- Słupki? Jasne!!! – odpo-
wiedziała Danuta Morawska. 
– Wystarczyło hasło „Idzie-
my na słupki” albo „Spotyka-
my się na słupkach”…

Jak wyglądały słupki, do-
kładnie wytłumaczyła Z. 
Przygoda: - Słupki były ka-
mienne lub betonowe, wy-
sokie do ok. 60-80 cm, za-
kończone półokrągło. Dwie 
dziewczynki po bokach 
podtrzymywały tą, która 
przeskakiwała z jednego 
słupka na drugi słupek.

Tak było do 1967 r., gdy 
szkołę zlikwidowano. Po 
sześciu latach SP 1 wróciła 
do szkolnego obiegu.

1 września 1973 r. pierw-
szy dzwonek zabrzmiał 
w nowym budynku, przy 
ówczesnej ul. Gwardii 
Ludowej, dzisiaj Wyszyń-
skiego. Tuż obok, jeszcze 

w latach 60., mieścił się 
obiekt więzienny umiej-
scowiony przy nieistnie-
jącej już ul. Pułaskiego. 
Do dzisiaj przetrwała wie-
życzka strażnicza. Nie wia-
domo po co. Nie było chęt-
nych do jej wyburzenia.

Tomasz Czyżniewski

Brunon Anders przez cztery 
lata kierował SP 1

Z archiwum SP 1

Tablica pamiątkowa wykona-
na przez Roberta Tomaka

Fot. Tomasz Czyżniewski

SPACEROWNIK  ZIELONOGÓRSKI  ODC.  141

Budowa nowej szkoły, przy dzisiejszej ul. Wyszyńskiego. Wokół budowano nowe osiedle 
mieszkaniowe. Z archiwum SP 1

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w 1973 r.  
 Z archiwum SP 1

Uroczystość nadania szkole imienia Feliksa Dzierżyńskiego – 1977 r. Fot. Bronisław Bugiel


