
3Związkowcy z miejskich jednostek wynegocjowali podwyżki płac. 
140 zł brutto na etat przeliczeniowy.

25. fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbli-
ża się wielkimi krokami. A 
wraz z nim nowe wieści z 
zielonogórskiego sztabu. 
Wiadomo, że 15 stycznia, 
transmisje z naszego mia-
sta będą się pojawiać na 
antenie TVN... Nakręcamy 
się na mocne granie!nr 1 (196) 5 stycznia 2017 >> 2

NASZE MIASTO W APLIKACJI FOOTSTEPS TO 10 TRAS:
a Zielona Góra w pigułce (zabytki i ciekawe miejsca),
a Śladami wina (miejsca związane z winiarstwem),
a Rodzinna Zielona Góra (miejsca adresowane do rodzin),
a Kultura i sztuka w Zielonej Górze,
a Lubuski Szlak Wina i Miodu (najbardziej reprezentacyjne winnice),
a  Smaki Zielonej Góry (restauracje w mieście rekomendowane przez 

aplikację Footsteps),
a  Pub crawl w Zielonej Górze (lokale, kluby muzyczne i puby reko-

mendowane przez aplikację Footsteps),
a Sport i rekreacja (trasa dla osób aktywnie spędzających czas),
a  Nordic walking na Wzgórzach Piastowskich (najważniejsze punkty 

na trasie szlaków nordic walking),
a  Zielone obrzeża Zielonej Góry (piesza lub rowerowa trasa po 

zielonych obrzeżach miasta).

Zwiedzamy miasto. Mapa nie będzie potrzebna
Możesz wędrować po Zielonej Górze szlakiem miłośników sztuki, zwiedzać zakątki przyjazne 
dla rodzin albo tropić co smaczniejsze oferty miejscowych restauracji. Zapomnij przy tym 
o papierowych mapach i przewodnikach. Wystarczy aplikacja w telefonie.

- Dziś życie jest trudne bez 
telefonu. O, proszę, nawet tu 
widać, że niektórym ciężko 
się rozstać ze sprzętem – pre-
zydenta Janusza Kubickiego 
wyraźnie rozbawiły miny 
dziennikarzy odkładających 
w pośpiechu swoje smartfo-
ny. – Młodsze pokolenie już 
nie wyobraża sobie funk-
cjonowania bez tego urzą-
dzenia. Dlatego zdecydowa-
liśmy, że w Zielonej Górze 
powinna być dostępna apli-
kacja mobilna, z którą moż-
na zwiedzać nasze piękne 
miasto. Dodajmy – zwiedzać 
w nietypowy sposób!

- W aplikacji Footsteps 
opieramy się na personaliza-
cji użytkownika – tłumaczył 
na konferencji prasowej Jan 
Kamiński, reprezentując fi r-
mę o tej samej nazwie. – Tak 
naprawdę aplikacja to tak-
że platforma turystyczna, 
interaktywna mapa, pełna 
zdjęć, opisów, stale aktuali-
zowana. Użytkownik dosta-
je również powiadomienia i 
informacje o wydarzeniach, 
imprezach. Nasz team oce-
nia i rekomenduje komer-
cyjne aspekty życia Zielonej 
Góry, z kolei miasto poleca 
publiczne obiekty.

Na początku korzystania 
z interaktywnej mapy okre-
ślamy nasze preferencje, 
czego szukamy, kim jeste-
śmy. Smakoszem? Sportow-
cem? Miłośnikiem sztuki? 
Aplikacja zaoferuje nam go-
towe trasy zwiedzania, do-
pasowane do naszego pro-
fi lu, jest ich aż 10. – Oczy-
wiście, można też trasy 
mieszać, łączyć, dowolnie 
edytować, jeśli ktoś jest im-
prezowiczem i smakoszem 
jednocześnie – dodał J. Ka-
miński.

To nie wszystko! – Apli-
kacja jest fajna, bo uniwer-

salna. Działa nie tylko w 
Zielonej Górze. Ściąga się ją 
raz, ale można zwiedzać z 
jej pomocą inne miasta – za-
chwalał J. Kubicki.

- W tej chwili współpracu-
je z nami siedem miast, naj-
większe to Wrocław, War-
szawa, Gdańsk i Kraków. Do 
lutego będzie 20 miast – za-
pewniał J. Kamiński.

Aplikacja już działa w 
Zielonej Górze, można ją 
ściągnąć ze sklepu Google 
Play i App Store. Więcej o 
aplikacji na stronie foot-
steps.city.

(dsp)

Ozdobą Lubuskiego Orszaku Trzech Króli będą trzy wielbłą-
dy: Aladyn, Tamara i malutki Kacper. Pod ratuszem zobaczy-
my stajenkę z osiołkiem, kozami i kucykiem. Początek orsza-
ku: al. Niepodległości (obok fontanny), 6 stycznia, godz. 13.15. 

Noworoczny korowód błyskawicznie wrósł w zielonogórską 
tradycję. - Przychodzą całe familie: dzieci, rodzice i dziadko-
wie. To święto rodzin - cieszy się inicjatorka i organizatorka 
orszaku, Eleonora Szymkowiak. - Przygotowaliśmy ok. 20 

tys. papierowych koron, namawiamy rodziców do przebiera-
nia dzieci za aniołki, królów i księżniczki - dodaje Gerard No-
wak, reżyser widowiska. (pm)

Fot. Krzysztof Grabowski

TRZY WIELBŁĄDY
DLA TRZECH 

KRÓLI
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Nakręcamy się wszyscy 
na bardzo mocne granie!
25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. A wraz z nim 
nowe wieści z zielonogórskiego sztabu. Wiadomo, że transmisje z naszego miasta będą się 
pojawiać na antenie TVN. Co jeszcze czeka nas 15 stycznia?

- Same dobre rzeczy! – 
cieszy się Filip Gryko, szef 
sztabu WOŚP w Zielonej Gó-
rze. Bo jak tu się nie cieszyć, 
skoro udało się „zebrać” 
komplet wolontariuszy! A 
jeszcze niedawno nasi szta-
bowcy z lekkim niepoko-
jem myśleli o tym, czy aby 
nie zabraknie chętnych do 
współpracy z Orkiestrą. – 
Niepotrzebnie. Mamy 300 
wolontariuszy! To o 100 
osób więcej niż w zeszłym 
roku, zatem jest duża szan-
sa na to, że zbierzemy też 
więcej pieniędzy – mówi F. 
Gryko. – Jestem dumny z 
zielonogórzan.

Powodów do dumy i ra-
dości jest znacznie więcej. 
Czego nie potrafi ukryć szef 
sztabu i szybko dorzuca do 
grona dobrych wiadomo-
ści: – Przyjadą do nas wozy 
transmisyjne. Jako jedno z 
dziewięciu miast będziemy 
mieli wejścia na antenę TVN 
– aż sześć razy, obrazki z Zie-
lonej Góry pojawią się też w 
TVN 24 i TTV.

Będzie co pokazywać. - 
Zielonogórski finał WOŚP to 
mnogość atrakcji – cieszą się 
organizatorzy i przypomi-
nają, że scena główna stanie 
w samym sercu miasta – na 
deptaku, przy ratuszu. Od 
16.00 do 21.00 zagrają tu 
Mezo, Ewa Jach, Manche-
ster, The Analogs, Vespa, 
Trzynasta w Samo Połu-
dnie, Bullfinch i inni. Mię-
dzy koncertami odbędą się 
licytacje, wokół sceny roz-
lokują się też inne atrakcje, 
m.in. dla dzieci, sportowe. Z 
tego miejsca wystrzeli też w 
górę tradycjne Światełko Do 
Nieba.

Przy Filharmonii Zielono-
górskiej stanie druga, nieco 
mniejsza Scena Otwartych 
Serc, gdzie w godz. 13.00-
16.00 odbędą się pokazy i 

koncerty. – Na scenę zapro-
siliśmy wszystkich chęt-
nych, małych i dużych, 
wnuków i dziadków – wyli-
czają sztabowcy. To miejsce 
dla każdego, kto chce otwo-
rzyć swoje serce, zatańczyć, 
zaśpiewać, podziękować 
komuś, złożyć życzenia... Z 
zebranych zgłoszeń powstał 
piękny program!

W całym mieście będą od-
bywać się imprezy towarzy-
szące. Do kolorowej puszki 
będzie można wrzucić coś 
od serca i korzystać ze spe-
cjalnie zorganizowanych na 
ten dzień atrakcji.

Zgromadzone wokół dep-
taka kluby, za wrzutkę za-
praszają na kabarety i teatr 
(klub Prywatka, Stary Ry-

nek 2, w godz. 18.00-23.00), 
koncert zespołu Dobre Piwo 
(klub JazzKino, ul. Sobie-
skiego 14, w godz. 20.30-
23.00) oraz turniej steel 
darta (pub Piwnia, ul. Pod 
Filarami 3, godz. 18.00).

W niedzielę szykuje się 
sporo sportowych emocji!

- Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Drzon-
kowie zaprasza na strzel-
nicę, kort tenisowy, prze-
jazdy bryczką, od 10.00 do 
18.00 na krytą pływalnię 
– wylicza Katarzyna Sobec-
ka-Woźny. – O 11.00 będzie 
maraton zumby. Pokażą się 
strażacy ochotnicy, grupy 
taneczne i sportowe, nie 
zabraknie zabaw dla dzieci, 
domowe wypieki przygotu-

ją panie ze stowarzyszenia 
Babiniec.

Liga bilarda i Zielonogór-
ski Snooker Club zapraszają 
o 10.30, do siedziby przy ul. 
Okulickiego 35, na turniej. 
Zapisy przed imprezą, wy-
startować może każdy, bez 
względu na wiek.

- My kręcimy, i to do-
słownie, z WOŚP! – śmieje 
się Włodzimierz Sosnówka, 
który zaprasza na maraton 
indoor cycling w komplek-
sie sportowym przy ul. Wy-
spiańskiego. – Ruszamy od 
15.00. Będzie blisko setka 
cyklistów. Na rowerki wsko-
czą też VIP-y, m.in. sportow-
cy Andrzej Huszcza i Lucjan 
Błaszczyk oraz dyrektor 
teatru Robert Czechowicz. 
Na pewno pobijemy nasz 
ubiegłoroczny rekord zbiór-
ki. Całe wpisowe dajemy dla 
Orkiestry.

Emocji dostarczy też klub 
sportowy Cyklon, który za-
prasza na zajęcia brazylij-
skiego jiu jitsu. – Od 10.00 
do 15.00, każdy, kto się nie 
boi, kto chce spróbować, 
może zejść z nami do parte-
ru – dodaje Piotr Firlej.

Na małych i dużych cze-
ka dużo radości w Parku 
Trampolin Skokoloco przy 
ul. Dekoracyjnej 8. – Każ-
dy kto do nas przyjdzie i 
weprze Orkiestrę, dostanie 
wejściówkę do wykorzysta-
nia w dowolnym terminie. 
Można samemu poskakać 
albo zrobić komuś prezent – 
zachęca Joanna Talaga.

Na sportowo wspiera też 
Orkiestrę SKM Zastal. W hali 
UZ przy ul. Szafranqa roze-
grane zostaną ligowe me-
cze: o 9.00, 11.00 i 14.00. – O 
13.00 zapraszamy na mecz 
VIP-ów – mówi Damian 
Worchacz. – Na koniec, o 
17.00, AZS rozegra mecz fut-
salu. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Policyjny psiak 
na emeryturze
Toro, pies patrolowo-tropiący, 
po 11 latach służby przeszedł na 
zasłużoną emeryturę. Spędzi ją 
wraz z rodziną swojego przewod-
nika, mł. asp. Adriana Wąsika.

A. Wąsik w policji pracuje 
od 11 lat, a od siedmiu jako 
przewodnik psa służbowe-
go. Przewodnikiem został, 
gdy okazało się, że policjant 
opiekun jednego z psów 
odchodzi na emeryturę. - 
Nie wahałem się ani chwili. 
Tak naprawdę od początku 
pracy w policji myślałem o 
tym, żeby pracować z psami 

– przyznaje A. Wąsik. Jest 
wielkim miłośnikiem zwie-
rząt. W domu ma już cztery 
psy (trzy owczarki niemiec-
kie oraz polskiego owczarka 
nizinnego) i dwa koty. Ale 
ani on, ani jego rodzina nie 
wyobrażała sobie, żeby Toro 
miał zostać przekazany na 
licytację i trafić w obce ręce 
(zgodnie z przepisami, w 
przypadku gdy przewodnik 
nie zdecyduje się, aby za-
brać psa do domu, zwierzak 
musi trafić na licytację).

A. Wąsik miał świadomość, 
że czas służby policyjnego 
psa jest dużo krótszy niż czło-
wieka i liczył się z tym, że gdy 
pies będzie musiał przejść na 
emeryturę, on zdoła zapew-
nić mu godne schronienie. - 
Nie wyobrażałem sobie, żeby 

nie zabrać swojego psa. Przez 
lata wspólnej służby ogrom-
nie się zżyliśmy i zawsze wie-
działem, że w kryzysowych 
sytuacjach pies nigdy mnie 
nie zawiedzie, a w razie ko-
nieczności stanie w mojej 
obronie nawet z narażeniem 
życia – opowiada mł. asp.

Toro to prawdziwy, nieza-
wodny przyjaciel, przez lata 
ciężkiej służby zasłużył na 
spokojną starość w kochają-
cej rodzinie. ALMOZ 14409 - 
to jego kryptonim służbowy - 
zamieszkał w domu swojego 
opiekuna już 1 stycznia 2017 
roku. Chwili tej nie mogły się 
doczekać zwłaszcza córki po-
licjanta. czteroletnia Nikola 
i sześcioletnia Wiktoria, dla 
których był to wspaniały no-
woroczny prezent. (ms) Toro ze swoim przewodnikiem, mł. asp. Adrianem Wąsikiem Fot. Materiały KMP Zielona Góra

W ZIELONEJ GÓRZE

Spacer z kijkami
Zrób w nowym roku coś dobrego 

dla siebie! Lubuskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej oraz 
Nadleśnictwo Zielona Góra zaprasza-
ją na spacer pn. „Szlakami pomników 
przyrody”, w tę niedzielę, 8 stycznia. 
Zbiórka o godz. 10.00, w pobliżu 
obiektów sportowych, naprzeciw 
Zalewu Świdnickiego, przy drodze nr 
279 ze Świdnicy do Buchałowa. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowa siedziba PFRON
Oddział Lubuski Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych zmienił siedzibę. Nowa 
siedziba znajduje się przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 11 (siódme piętro). Wszelką 
korespondencję należy kierować na 
nowy adres, kod pocztowy to 65-043. 
Adres skrzynki mailowej i numery 
telefonów pozostają bez zmian. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pokaż magię lasu
Nie chodzi o fotograficzne odzwier-

ciedlenie natury. Pokaż to, co w lesie 
jest niewidoczne, magiczne, tajemnicze 
– las z Twojej wyobraźni. Zielonogórski 
Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w 
Miejskim Konkursie Plastycznym „FAN-
TAS(Y)tyczny las i jego mieszkańcy”. 
Termin składania prac do 10 stycznia, 
ZOK, pokój nr 302. Ogłoszenie wyników 
i wernisaż, 23 lutego. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wystawa fotografii
W poniedziałek, 9 stycznia, w Galerii 

na Ptasiej (filia nr 1 biblioteki wojewódz-
kiej, ul. Ptasia 32), odbędzie się wernisaż 
wystawy fotograficznej Włodzimierza 
Włodarczaka pt. Historie opowiedziane 
obrazem. W. Włodarczak jest członkiem 
Klubu Fotograficznego Fotooko Zielo-
nogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Początek o 18.00. (dsp)
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Związki wynegocjowały podwyżki
- Dopiero w okolicach września zdobywamy wiedzę o faktycznych możliwościach budżetu miasta. Dlatego nasze obecne negocjacje trochę 
przypominają wróżenie z fusów – przypomniał związkowcom prezydent Janusz Kubicki.

To już noworoczny rytu-
ał. Pod koniec roku, na za-
proszenie prezydenta mia-
sta, w jednej sali spotykają 
się przedstawiciele licznych 
organizacji związkowych 
zrzeszających pracowni-
ków miejskich jednostek. 
Cel spotkania? Negocjacje 
płacowe.

- Przychodzimy z wyj-
ściową propozycją w po-
staci 300 zł podwyżki dla 
każdego pracownika – tuż 
przed rozpoczęciem spo-
tkania poinformował nas 
Mirosław Trubacz z MKK 
NSZZ Solidarność.

Spotkanie zaczął prezy-
dent Janusz Kubicki, pre-
zentując szczegóły budżetu 
na 2017 r.

- 837 mln zł, dokładnie na 
tyle opiewa budżet miasta. 
Ale to wcale nie oznacza, że 
możemy w sposób dowolny 
projektować podwyżki płac, 
na bardzo wiele pytań wciąż 
nie znamy odpowiedzi, peł-
ną wiedzę będziemy mieć 
dopiero we wrześniu, stąd 
moja obawa, czy nasze ne-
gocjacje płacowe nie będą 
przypominać wróżenia z 
fusów – zastrzegł prezydent.

Grupa około 30 związ-
kowców wysłuchała infor-
macji prezydenta w milcze-
niu. Emocje pojawiły się 
dopiero podczas dyskusji.

- Rozumiemy uwarun-
kowania budżetowe, stąd 
nasza kompromisowa pro-
pozycja, by podwyżki wy-
niosły 150 zł dla każdego 
pracownika – zadeklarował 
M. Trubacz.

W tym momencie rozpo-
częła się długa i namiętna 
wymiana zdań pomiędzy 
związkowcami i prezyden-
tem, z jednej strony, oraz 
między przedstawicielami 

pracowników z różnych 
miejskich jednostek.

- Brak zrozumienia dla 
prezydenckiej propozycji, 
by najmniej zarabiający 
otrzymali najwyższe pod-
wyżki, nakazuje mi wątpić 

w solidarność związkow-
ców, wy myślicie przede 
wszystkim o podwyżkach 
dla siebie – wypaliła bez 
ogródek Elżbieta Sochacka, 
dyrektorka miejskiego Cen-
trum Usług Wspólnych.

Długa wymiana zdań 
pomiędzy kłócącymi się 
przedstawicielami pracow-
ników niczego nie wniosła 
do negocjacji. Zwłaszcza, 
że kompromis pomiędzy 
prezydentem i związkami 

wydawał się być dosłownie 
w zasięgu ręki. Związkowcy 
zaakceptowali propozycję 
prezydenta, by podwyżka 
na tzw. etat przeliczenio-
wy wyniosła 140 zł brutto, 
licząc od 1 stycznia 2017 r. 
Spór rozgorzał na nowo, 
gdy związkowcy zaczęli 
dociskać, wedle jakiej me-
todologii prezydent będzie 
dzielił pieniądze.

- Jednakowa podwyżka 
dla wszystkich jest niespra-
wiedliwa, najlepiej zarabia-
jący, powyżej 4 tys. zł, nie 
powinni dostać żadnej pod-
wyżki, najwięcej powinni 
dostać ci najmniej zarabia-
jący – upierał się prezydent 
J. Kubicki.

Nieoczekiwanie przeciw-
ko propozycji prezydenta 
wystąpiła jej dotychczaso-
wa zwolenniczka, czyli E. 
Sochacka: - Duże podwyżki 
dla najmniej zarabiających 
będą skutkować dziwnym 
paradoksem. Świeżo za-
trudnieni dostaną w efekcie 
większą pensję od tych z 
kilkuletnim stażem.

Kilkugodzinna dyskusja 
zakończyła się decyzją pre-
zydenta.

- Od 1 stycznia podwyżki 
wyniosą 140 zł brutto na 
etat przeliczeniowy. O spo-
sobie podziału pieniędzy 
zadecydują kierownicy jed-
nostek miejskich w porozu-
mieniu z przedstawicielami 
załogi – uciął dalszą dysku-
sję prezydent miasta.

Związkowcy w milczeniu 
zaakceptowali decyzję Ja-
nusza Kubickiego. (pm)

- Od 1 stycznia podwyżki wyniosą 140 zł brutto na etat przeliczeniowy. O sposobie podziału pieniędzy zadecydują kierownicy 
jednostek miejskich w porozumieniu z przedstawicielami załogi – mówił prezydent miasta. Fot. Krzysztof Grabowski

Oświata czeka na prezydencki podpis
Rodzice uczniów oraz nauczycie-
le z likwidowanych gimnazjów z 
lękiem spoglądają w przyszłość. 
Mówili o tym otwarcie podczas 
grudniowej sesji rady miasta.

Krzysztof Ostrowski re-
prezentował Radę Rodziców 
z Gimnazjum nr 7. Jego wy-
stąpienie sprowadzało się do 
trzech pytań. Pierwsze – czy 
miasto zabezpieczyło pie-
niądze na przekształcenie 
dotychczasowych gimna-
zjów w szkoły podstawowe? 
Drugie – kiedy poznamy 
nową sieć szkół w mieście? 
I trzecie pytanie – dlaczego 
władze miasta skierowały 

prywatnego przedsiębiorcę 
na oględziny Gimnazjum nr 
7, czy budynek tej szkoły nie 
będzie już miastu potrzebny.

Reakcja wiceprezydent 
Wiolety Haręźlak była na-
tychmiastowa: - Dementu-
ję i zaprzeczam. Nie było 
żadnego spotkania z kim-
kolwiek w sprawie oględzin 
czy wynajmu gimnazjum. 
Nie mogło być o tym mowy, 
bo to miejski majątek.

Pytanie delegata rady 
rodziców, te dotyczące pie-
niędzy na sfinansowanie 
procesu likwidacji zielono-
górskich gimnazjów, spo-

tkało się ze znacznie spo-
kojniejszą reakcją.

- Minister Anna Zalewska 
zapowiada rządową pomoc 
na rzecz przekształceń. Ile 
będzie tych pieniędzy i we-
dle jakich kryteriów będą 
przyznawane, oficjalnych 
danych wciąż brak. Mówi 
się tylko o kwocie 100 tys. 
zł na placówkę. Jeśli te ciche 
zapowiedzi się potwierdzą, 
będziemy mieli duży pro-
blem, bo zabraknie ministe-
rialnych pieniędzy na zakup 
ergonomicznych mebli do 
klas oraz na wyposażenie la-
boratoriów i pracowni. 

Pytanie o sieć szkół spo-
tkało się z krótką odpowie-
dzią: - O tym decyduje ku-
rator oświaty.

Głosy nauczycieli Gim-
nazjum nr 1 miały zupełnie 
odmienny charakter. Wy-
stępujący w imieniu rady 
pedagogicznej tej szkoły, 
dyrektor Roman Łuczkie-
wicz zaproponował, aby 
zamiast lokowania w bu-
dynku jego gimnazjum kil-
kunastu oddziałów przed-
szkolnych, budynek ten 
powinno się przeznaczyć 
na ośmioklasową szkołę 
podstawową.

- W naszej szkole jest 
bardzo dobra baza sporto-
wa i dydaktyczna, mamy 
świetny zespół nauczycieli, 
na terenie szkoły nie ma in-
frastruktury dla przedszko-
laków, tylko dla starszych 
dzieci. Szkoda byłoby do-
prowadzić do rozproszenia 
majątku szkoły i jej zespołu 
nauczycielskiego - przeko-
nywał R. Łuczkiewicz.

W podobnym duchu wy-
powiadali się inni nauczy-
ciele, proponując własny 
model przekształceń, który 
miałby zapewnić obu pla-
cówkom przetrwanie do-

tychczasowych zespołów 
pedagogicznych.

- Wasza propozycja jest 
ciekawa, warto się głębiej 
pochylić nad jej szczegó-
łami. Zaprosimy Was na 
styczniowe obrady komisji 
oświaty rady miasta, je-
śli tylko prezydent Duda 
podpisze ustawę inicjującą 
zmiany w oświacie, wtedy 
wspólnie przeanalizujemy 
wszystkie za i przeciw – za-
proponował Grzegorz Hry-
niewicz, szef komisji oświa-
ty i edukacji rady miasta.

Propozycja została przy-
jęta. (pm)
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To nie żarty, będziemy budow ać i budować
- Większość tych projek-

tów powinna była być zro-
biona wcześniej, ale czeka-
liśmy na unijne pieniądze. 
Dzięki nim można zrobić 
więcej – tłumaczył podczas 
sesji budżetowej prezydent 
Janusz Kubicki. – I dużo zro-
bimy.

Od roku na łamach „Łącz-
nika” opisujemy projekty 
różnych inwestycji, głównie 
tych, które będą realizowa-
ne w formule Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorial-
nych.

- Wyglądają jak wirtualne 
pomysły, my byśmy chcieli 
widzieć je gotowe. Na przy-
kład, co będzie gotowe w 
tym roku? – komentują Czy-
telnicy.

- W tym roku gotowy bę-
dzie nowy budynek Domu 
Harcerza. Wyremontujemy 
również główną ulicę mia-
sta – Bohaterów Westerplat-
te – podaje przykłady pre-
zydent Kubicki. Jednak re-
alizacja większości dużych 
projektów, chociaż rozpocz-
nie się w tym roku, to koń-
czona będzie w przyszłym.

 Elektryczne autobusy

To największy projekt, 
który kosztować będzie 
ponad ćwierć miliarda zło-
tych. Oznacza m.in. kup-
no 64 nowych autobusów, 
przebudowę okolic dworca 
PKP i budowę tam centrum 
przesiadkowego. Do tego 
dochodzi remont ulic, bu-
dowa miejsc parkingowych, 
kanalizacji deszczowej. Dla-
tego całość podzielono na 
kilka zdań.

Tuż przed świętami 
otwarto oferty, które zgło-
szono do przetargu na budo-
wę nowoczesnego centrum 
przesiadkowego MZK. Zgło-
siły się trzy firmy. Najtańszą 
ofertę przedstawiła firma 
Skanska, która zapropono-
wała, że wybuduje centrum 
przesiadkowe za 19,97 mln 
zł brutto. Kolejna oferta, za-
proponowana przez Exalo 
Drilling, opiewała na 20,56 
mln. Najdroższa była oferta 
firmy Budimex – 23,36 mln 
zł.

- W tej chwili sprawdza-
my wszystkie formalności, 
firmy uzupełniły oferty. 
Niedługo ostatecznie roz-
strzygniemy przetarg i pod-
piszemy umowę – informuje 
Barbara Langner, szefowa 
MZK.

Zwycięzca będzie praco-
wał w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. Na zakończenie 
inwestycji ma czas do maja 
przyszłego roku.

To pierwszy krok w tej 
wielkiej inwestycji. Miejski 
przewoźnik chce do koń-
ca stycznia ogłosić kolejne 
przetargi, m.in. na moder-
nizację zajezdni autobuso-

wej, dostarczenie zestawów 
do ładowania oraz na kupno 
autobusów.

- Na samo kupno autobu-
sów ogłosimy trzy przetar-
gi. Osobny na elektryczne, 
osobny na diesle, osobny na 
wyposażenie, żeby pasaże-
rowie wszędzie mieli takie 
same urządzenia – planuje 
dyrektor Langner.

Początkowy plan zakła-
dał, że wszystkie autobusy 
będą miały napęd elek-
tryczny. Na to nie chciała 
się jednak zgodzić Bruksela. 
Znaleziono kompromiso-
we rozwiązanie. Wszystkie 
krótsze autobusy (47 sztuk) 
będą miały napęd elektrycz-
ny. Natomiast większe prze-
gubowce (17 egzemplarzy) 
będą napędzane tradycyj-
nymi silnikami diesla. W ge-
stii MZK pozostanie jeszcze 
13 mercedesów kupionych 
w poprzednim unijnym bu-
dżecie. Pierwsze autobusy 
mogą się pojawić na prze-
łomie 2017 r. i przyszłego 
roku. Całość powinna być 
gotowa w 2018 r.

Dom Harcerza i hospicjum

Tuż przed świętami 
otwarto oferty na budowę 
Domu Harcerza. Przypo-
mnijmy, nowy obiekt ma 
stanąć przy ul. Wyszyńskie-
go, nieopodal SP 1. – Zgło-
siły się trzy firmy: Exalo, 
PBO i Skanska. Ta ostatnia 
zaoferowała najniższą kwo-
tę – 8,2 mln zł. – informuje 
Paweł Urbański, dyrektor 
Departamentu Inwestycji i 
Zarządzania Drogami. – W 
tej chwili trwa weryfikacja 
dokumentów.

Rozstrzygnięty jest na-
tomiast przetarg na rozbu-
dowę Hospicjum im. Lady 
Ryder of Warsaw. Tutaj star-
towało sześć firm. Najniższą 
cenę zaproponowało Exa-
lo Drilling – 1,9 mln zł. I to 
ona wykona tę pracę. Mają 
się one zakończyć do końca 
października. Firma wła-
śnie przejęła plac budowy.

Parki i winnica

Dzięki nowym inwesty-
cjom nie do poznania zmie-
nią się tereny zielone w na-
szym mieście. Do tej pory, 
nigdy nie było pieniędzy na 
tego typu duże inwestycje. 
Miasto przeznaczy na ten 
cel kilkadziesiąt milionów 
złotych.

- W tej chwili rozstrzy-
gnęliśmy przetarg na udo-
stępnienie terenu parko-
wego przy ul. Salomei. 
Zgłosiły się cztery firmy z 
całej Polski. Rozrzut ofert 
był olbrzymi. Ostatecznie 
wygrała Inwestycyjna Gru-
pa Budowlana z Sosnowca, 
która wykona to zadanie za 
ok. 870 tys. zł – informuje 

P. Urbański. Chociaż IGB 
ma siedzibę w Sosnowcu, 
to jednak jest zielonogórską 
firmą. To ona wykonała plac 
zabaw przy ul. Chmielnej. 
Wykonawca ma do 30 maja 
zrobić dokumentację, park 
ma być otwarty najpóźniej 
30 października.

W przyszłym tygodniu 
mija termin składania ofert 
na odnowienie parku w 
Kiełpinie. To niewielki, za-
pomniany obszar, ale cenny 
historycznie. Park zaprojek-
tował Peter Lenne.

Natomiast nikomu nie 
trzeba mówić, gdzie jest 
Winne Wzgórze, które ma 
być gruntownie zrewitali-
zowane. Na ten cel miasto 
przeznacza ok. 10 mln zł. Za 
tę kwotę, przy Palmiarni po-
wstaną m.in. fontanny, ka-
skady wodne, nowe chodni-

ki i miejsca do wypoczynku 
a nawet niewielka piwnicz-
ka winiarska. Otwarcie ofert 
nastąpi 23 stycznia. Plano-
wane zakończenie robót – 
maj 2018 r.

Jeszcze w styczniu br. 
planowane jest ogłoszenie 
przetargów na odnowie-
nie i ułatwienie dostępu do 
skweru przy ul. Partyzan-
tów (na wprost komendy 
policji) oraz parku Sowiń-
skiego.

Drogi i ronda

Również w styczniu ma 
być rozstrzygnięty prze-
targ na budowę Trasy 
Aglomeracyjnej. To nowa 
ulica, która połączy ul. 
Batorego z al. Zjednocze-
nia. Powstanie jedno nowe 
rondo, te już istniejące na 

skrzyżowaniu ul. Batorego 
i Dworcowej zostanie grun-
townie zmodernizowane. 
Przy okazji, w ramach tego 
samego zadania, zosta-
nie wyremontowana na-
wierzchnia ul. Dworcowej. 
Otwarcie ofert zaplano-
wano na 23 stycznia. Na 
realizację przedsięwzięcia 
miasto zabezpieczyło 36,6 
mln zł. Prace powinny się 
zakończyć najpóźniej w 
sierpniu 2018 r.

Magistrat przygotowuje 
się również do dwóch du-
żych inwestycji drogowych: 
remontu ul. Bohaterów We-
sterplatte i budowy nowe-
go ronda przy wyjeździe z 
Raculi w kierunku ul. Wro-
cławskiej.

- Zakładamy, że przetarg 
na realizację tych zamierzeń 
ogłosimy jeszcze w styczniu 

– informuje dyrektor Urbań-
ski.

Rewitalizacja placów i Gęśnika

W programie rewitaliza-
cji planowane są trzy duże 
zamówienia na ponad 22 
mln zł. Jeszcze w styczniu 
powinny być ogłoszone 
przetargi na zagospoda-
rowanie Doliny Gęśnika, 
odnowę placu pomiędzy 
filharmonią i kościołem 
Matki Bożej Częstochow-
skiej oraz stworzenie placu 
Teatralnego.

W pierwszym przypadku 
mieszkańcy, poprzez gło-
sowanie, wybrali elementy 
jakie powinny się znaleźć 
przy największym zielo-
nogórskim cieku wodnym. 
Najbardziej zauważalną 
zmianą będzie stworzenie 

Zielona Góra w tegorocznym budżecie zapisała 213,7 mln zł na inwestycje. Na przebudowę ul. Bohaterów Westerplatte, bud  owę centrum przesiadkowego, nowego Domu Harcerza, zagos- 
podarowanie Doliny Gęśnika czy pl. Teatralnego. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie są projekty, które tak bardzo zmie  nią miasto.

Plac pomiędzy filharmonią i kośckołem Matki Bożej Częstochowskiej ma być pełen zieleni, kwiatów i miejsc do siedzenia, będą też     fontanny
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To nie żarty, będziemy budow ać i budować
Zielona Góra w tegorocznym budżecie zapisała 213,7 mln zł na inwestycje. Na przebudowę ul. Bohaterów Westerplatte, bud  owę centrum przesiadkowego, nowego Domu Harcerza, zagos-

podarowanie Doliny Gęśnika czy pl. Teatralnego. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie są projekty, które tak bardzo zmie  nią miasto.

na Gęśniku niewielkiego 
stawu rekreacyjnego.

Natomiast przed fi lhar-
monią pojawią się fontanny, 
wiele ławek i zieleni oraz 
niewielka letnia scena. Ilu-
minację zyska również ko-
ściół pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej.

Trwają też pracę nad 
ogłoszeniem przetargu na 
rewitalizacją zapomnianego 
kwartału pomiędzy ulica-
mi: Kupiecką, Matejki, Pie-
niężnego i Niepodległości. 
W tym miejscu powstanie 
plac Teatralny wraz z pod-
ziemnym parkingiem oraz 
letnią sceną teatru. Wszyst-
kie te zadania realizowane 
będą metodą zaprojektuj i 
wybuduj. Prace rozpoczną 
się w tym roku i zostaną za-
kończone w 2018 r.

(tc)

Na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego pojawił 
się licznik pokazujący m.in. jak realizowane są umowy na 
wykorzystanie pieniędzy z Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. ZIT realizowane są w obszarach funkcjonalnych 
Gorzowa i Zielonej Góry.
Stan na koniec roku:

GORZÓW
Podpisano osiem umów na kwotę 

45,3 mln zł 
– 20,8 proc. zadań.

ZIELONA GÓRA
Podpisano 11 umów na kwotę 

118,3 mln zł 
– 46 proc. zadań.

Plac pomiędzy fi lharmonią i kośckołem Matki Bożej Częstochowskiej ma być pełen zieleni, kwiatów i miejsc do siedzenia, będą też     fontanny
Wizualizacja Jakub Zajączkowski  Z LICZNIKA MARSZAŁKA

W ZIELONEJ GÓRZE

Miliony 
na szkolnictwo 
zawodowe
Zielona Góra wyda 37 mln zł na 
poprawę jakości kształcenia 
zawodowego i dostosowanie go 
do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu jest 
„wsparcie nauczycieli i 
uczniów, doposażenie szkół 
oraz wiele innych działań”. 
Jak podkreśliła marszałek 
Elżbieta Anna Polak: - Nie-
słychanie ważna jest infra-
struktura i inwestycje w po-
prawę warunków życia, ale 
nie ma nic ważniejszego od 
kapitału ludzkiego. Szkol-
nictwo zawodowe było na-

szym defi cytem. Teraz to 
się zmieni.

Wartość zielonogórskiej 
części tego projektu to po-
nad 37,3 mln zł, będzie re-
alizowany przez sześć lat do 
30 czerwca 2022 r. Obejmie 
4 tys. uczniów z publicz-
nych i niepublicznych szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz 122 nauczy-
cieli przedmiotów zawodo-
wych i instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu.

Projekt obejmie Zespół 
Szkół Ekonomicznych, Ze-
spół Szkół Elektronicznych 
i Samochodowych, Zespół 
Szkół Technicznych, Zespół 
Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego, Zasad-
niczą Szkołę Zawodową 
Specjalną, Zespół Szkół Za-
wodowych PBO Sp. z o. o., 
Zasadniczą Szkołę Zawodo-

wą ZDZ, Lubuską Akademię 
Rzemiosła, Technikum Sto-
warzyszenia Przyjaciół Wo-
jewódzkiego Ośrodka Do-
kształcania Zawodowego.

Liderem projektu jest 
miasto Zielona Góra. Part-
nerami projektu są: Park 
Naukowo Technologiczny 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji im. Zbigniewa Ma-
jewskiego w Drzonkowie, 
Zielonogórski Związek Jeź-
dziecki, Zakład Doskonale-
nia Zawodowego w Zielonej 
Górze, Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego Sp. 
z o., Izba Rzemieślnicza i 
Przedsiębiorczości w Zielo-
nej Górze, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wojewódzkiego 
Ośrodka Dokształcania Za-
wodowego.

(red)

Poprawią się warunki 
leczenia małych pacjentów
- Zielonogórskie Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka będzie miej-
scem zintegrowanego leczenia, 
które połączy opiekę nad matką 
i dzieckiem. To dobry dzie� dla 
dzieci i rodziców – cieszyła się 
marszałek Elżbieta Anna Polak.

W urzędzie marszałkow-
skim podpisano umowę na 
dofi nansowanie budowy 
Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka przy wojewódzkim 
szpitalu klinicznym w Zielo-
nej Górze. Umowę podpisali 
marszałek Elżbieta Anna 
Polak i prezes szpitala Stani-
sław Łobacz.

O kulisach przygotowania 
projektu Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka opowie-
działa marszałek podczas 
konferencji prasowej: - Wy-
siłek był ogromny, przy-
gotowania trwały od 2009 
roku, projekt Centrum się 
rozrastał, ostatecznie jego 
wartość wyniosła 92 mln zł. 
Co bardzo ważne: projekt 
został pozytywnie oceniony 
przez niezależnych eksper-
tów.

Dofi nansowanie projektu 
wynosi 56 mln zł z progra-
mu RPO Lubuskie 2020.

– Samorząd województwa 
zapewnia wkład własny z 
budżetu województwa. W 

tym roku już przekazaliśmy 
4 mln zł, w przyszłym tyle 
samo, łącznie wkład samo-
rządu wyniesie aż 12 mln zł 
– podkreśliła marszałek.

Lubuskie ma obecnie naj-
gorszą w kraju dostępność 
do lecznictwa pediatryczne-
go, dlatego projekt Centrum 
został wysoko oceniony. 
- Chodzi tu nie tylko o po-
prawę standardów leczenia 
najmłodszych pacjentów, 
którzy muszą teraz liczyć 
na ośrodki kliniczne w Po-
znaniu, Szczecinie czy Wro-
cławiu. Chodzi tu również 
o wyłączenie leczenia pe-
diatrycznego z lecznictwa 
dorosłych. Nie mieliśmy 
nawet OIOM-u dla dzieci. 
Nowe Centrum spełni na-
sze oczekiwania, poprawi 
dostępność do leczenia oraz 
warunki leczenia małych 
pacjentów – cieszyła się 
pani marszałek.

Zakończenie całej inwe-
stycji zaplanowano na paź-
dziernik 2020 r. – To dość 
długi czas, w porównaniu 
np. z radioterapią, która 
powstanie już w 2018 r. Ale 
to praktycznie budowa no-
wego szpitala – podkreśliła 
marszałek Polak.

Na koniec konferencji, 
pani marszałek podzieliła 

się swoimi wspomnieniami 
z okresu wstępnych zabie-
gów o powstanie Centrum.

- Pamiętam negocjacje 
z Komisją Europejską w 
sprawie Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, kiedy 
to ochrona zdrowia miała 
być w ogóle wyłączona z fi -
nansowania z RPO. Ale jako 
Lubuskie mocno się posta-
wiliśmy, powiedzieliśmy, 
że nie ustąpimy, bo musimy 
zbudować Centrum Matki i 
Dziecka. I udało się, zabez-
pieczyliśmy środki. Co waż-
ne, nie będzie to jedyna in-
westycja w szpitalu klinicz-
nym, będą również kolejne.

Prezes Łobacz przedsta-
wił szczegóły inwestycji i 
całego projektu, którego be-
nefi cjentem jest Wojewódz-
ki Szpital Kliniczny im. 
Karola Marcinkowskiego w 
Zielonej Górze.

Wydatki ogółem: 92 mln 
zł, wydatki kwalifi kowane: 
92 mln zł, dofi nansowanie: 
56 mln zł.

Rozpoczęcie realizacji: 29 
kwietnia 2015 r., zakończe-
nie rzeczowe: 30 paździer-
nika 2020 r., zakończenie fi -
nansowe: 31 grudnia 2020 r.

Michał Iwanowski
(redakcja na podstawie www.lubuskie.pl)

Umowę podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak i prezes szpitala Stanisław Łobacz
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
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Jak to jest z naszym powietrzem?
Potoczne wyobrażenie obciąża samochodowe silniki główną odpowiedzialnością za zanieczyszczanie powietrza. Nic bardziej mylnego, 
sprawcami zimowego trucia miasta są przede wszystkim przestarzałe piece domowe.

Czy Zielona Góra ma pro-
blem z zanieczyszczeniem 
powietrza? Czy miasto, w 
którym właściwie zanikł 
ciężki przemysł, powinno 
bić na alarm, aby ostrzec 
mieszkańców przed nie-
bezpieczeństwem ciężkich 
schorzeń z powodu trwałe-
go i dużego stężenia groź-
nych związków w powie-
trzu?

Według radnego PO, Mi-
rosława Bukiewicza, który 
prawie na każdej sesji pod-
nosi temat zanieczyszczeń 
powietrza, różowo nie jest.

- Są takie dni, zwłaszcza 
te bez wiatru i z nisko wi-
szącymi chmurami, gdy 
stopień stężenia benzoapi-
renu znacznie przekracza 
normę. Ta dopuszcza 1 na-
nogram na metr sześcienny, 
u nas czasami jest nawet 
ponad 2, zwłaszcza w zimo-
wym sezonie grzewczym – 
twierdzi radny.

Zanim rozpoznamy głów-
ne źródła benzoapirenu w 
naszym mieście, wyjaśnij-
my, co się kryje pod tym 
określeniem. Najkrócej 
rzecz ujmując: benzoapi-
ren to związek chemiczny 
złożony z węgla i wodoru 
(C20H11). Występuje w smo-
le pogazowej, spalinach 
samochodowych, gazach 
koksowniczych, dymie pa-
leniskowym i tytoniowym. 
Wykazuje silne działanie 
trujące, atakuje zwłasz-
cza drogi oddechowe. Jest 
również substancją rako-
twórczą, przyczynia się do 
chorób serca, prowokuje 
problemy z oddychaniem i 
silne bóle głowy.

Potoczne wyobrażenie 
odpowiedzialnością za nad-
mierną obecność trującego 
benzoapirenu nad Zieloną 
Górą obciąża głównie trans-
port samochodowy, zwłasz-
cza dieslowskie silniki. Ale 
to nie samochody są głów-
nym trucicielem. Wprowa-
dzane od kilku lat rygory-
styczne normy, zwłaszcza 
Euro 5 i 6, istotnie ograni-

czyły obecność benzoapi-
renu w spalinach. Problem 
tylko w tym, że w Polsce 
mamy więcej samochodów 
starych niż nowych. Według 
Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w 
Zielonej Górze, po lubuskich 
drogach jeździ blisko 580 
tys. osobówek. Zdecydowa-
na większość ma ponad 10 
lat, co ma negatywne skutki 
w postaci wzmożonej emisji 
spalin. Dodajmy jeszcze, że 
tylko 12 proc. naszych samo-
chodów wykorzystuje inne 
źródło energii niż benzyna 
lub ropa.

Jednak to nie samochody, 
nawet te bardzo stare, są 
głównymi sprawcami trują-
cej mgły.

- Bardzo duży wpływ 
wywierają niskie kominy 
z przydomowych pieców, 
co w połączeniu z przesta-
rzałą konstrukcją samych 
palenisk, daje często fatal-
ne skutki – twierdzi Paweł 
Popko z WIOŚ.

Podobnie uważa Urszula 
Podgajna, szefowa miej-

skiego Biura Ochrony Śro-
dowiska.

- Mamy duży problem z 
czterema czynnikami, które 
często występują jednocze-
śnie. To przede wszystkim 
zapchane kominy, niskiej 
jakości spalany węgiel i sta-
re kotły wykorzystywane 
w znacznej części budyn-
ków mieszkalnych. To są 
urządzenia starej generacji 
o niskiej sprawności ener-

getycznej oraz wysokich 
wskaźnikach emisji zanie-
czyszczeń – tłumaczy U. 
Podgajna.

Dodatkowym problemem 
jest częste wykorzystywa-
nie domowych palenisk w 
charakterze kosza na śmie-
ci. Z niewiedzy lub z biedy 
pali się w nich plastikowe 
opakowania i folie, porąba-
ne stare meble, buty, szma-
ty, gazety, gumowe części, 

nawet opony. Stare piece 
nie potrafi ą jednak osią-
gnąć wysokiej temperatury 
spalania, dlatego trują na 
potęgę.

- Paląc śmieciami, zapła-
cimy zdrowiem, skazując 
siebie i otoczenie na choro-
by górnych dróg oddecho-
wych, astmę, alergię i wiele 
innych groźnych chorób – 
przypomina szefowa BOŚ.

Czym powinniśmy pa-
lić w domowych piecach? 
Najlepiej dobrej jakości wę-
glem, peletem i brykietami 
z biomasy lub drewnianymi 
odpadami niezawierający-
mi chemikaliów, np. lakie-
ru. Najbezpieczniejszy jest 
gaz.

- Skuteczną metodą 
zmniejszającą poziom za-
nieczyszczeń jest regular-
ne czyszczenie instalacji 
grzewczych, zmniejszanie 
ilości zużywanego paliwa 
poprzez termomoderniza-
cję domów, wymianę sta-
rych kotłów na nowe albo 
podłączenie budynku do 
miejskiej sieci ciepłowni-

czej. Dobrym pomysłem 
jest wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii, np. 
słonecznej. Ale najważniej-
sza jest rezygnacja z palenia 
śmieci – podkreśla U. Pod-
gajna.

Szefowa miejskiego BOŚ 
namawia do zainstalowania 
w prywatnych telefonach 
bezpłatnego programu, któ-
ry pozwala na monitoring 
poziomu wielu trujących 
substancji w powietrzu. 
Aplikacja jest do pobrania 
ze strony: http://powietrze.
gios.gov.pl/pip/content/
show/1000497. Rozpoczę-
cie walki z paleniem śmieci 
w domowych piecach po-
stulują także członkowie 
kilku organizacji miejskich, 
m.in Stowarzyszenia Baba 
i Towarzystwa Upiększania 
Miasta.

- Straż miejska powinna 
zacząć egzekwować już ist-
niejące przepisy i kontrolo-
wać zwłaszcza po 15.00, gdy 
ludzie wracają do domów i 
zaczynają palić w piecach. 
Ale miasto najpierw powin-
no edukować, dopiero po-
tem karać – apeluje Joanna 
Liddane.

Zielonogórskie organi-
zacje chcą także wymiany 
starych palenisk na nowe, 
poprzez dopłaty z budże-
tu miasta, proponują także 
ograniczyć ruch samocho-
dów.

Z ciekawą zapowiedzią 
wystąpił prezydent Janusz 
Kubicki: - Miasto przystę-
puje do realizacji programu 
ograniczania tzw. niskiej 
emisji poprzez inwentary-
zację źródeł energii, w tym 
przydomowych kotłów. Na 
tej podstawie poznamy ob-
szary najbardziej zagrożo-
ne, będziemy wiedzieć, w 
których konkretnie domach 
są przestarzałe piece.

Wyniki inwentaryzacji 
powinniśmy poznać naj-
później w drugiej połowie 
2017 r.

Piotr Maksymczak

W ZIELONEJ GÓRZE

Skąd wziąć
na wymianę
- Wspólna propozycja klubów 
Zielona Razem i PO pozwoli 
sfi nansować wymianę nawet 100 
starych pieców rocznie – przeko-
nuje radny Paweł Wysocki.

Zużyte przydomowe ko-
tły i paleniska to główni 
sprawcy zanieczyszczenia 
miejskiego powietrza tru-
jącym benzoapirenem. Są 
dwa radykalne rozwiązania 
problemu.

- Powinniśmy jak naj-
szybciej przystąpić albo do 
operacji wymiany starych 
palenisk, albo do operacji 

podłączania starych do-
mów, zwłaszcza w obrębie 
centrum, do sieci ciepłow-
niczej – uważa Tomasz Sro-
czyński, wiceprzewodni-
czący rady miasta.

Nie da się w jednym roku 
podłączyć do sieci ciepłow-
niczej wszystkich domów. 
To bardzo kosztowna i 
technicznie skomplikowa-
na operacja. Co prawda, 
Elektrociepłownia „Zielona 
Góra” niemal każdego roku 
przyłącza kolejne domy, ale 
trudno dziś przewidzieć, ile 
jeszcze i konkretnie które 
domy staną się benefi cjen-
tami rozwiązania.

- O wiele szybciej poradzi-
my sobie z benzoapirenem 
poprzez wymianę starych 
palenisk. Trzeba tylko zna-

leźć źródło, z którego będzie 
można sfi nansować tę wy-
mianę – uważa P. Wysocki.

Wedle radnych klubu Zie-
lona Razem i PO, pieniądze 
na sfi nansowanie operacji 
wymiany pieców można 
pozyskać poprzez zracjona-
lizowanie zasad sprzedaży 
mieszkań komunalnych.

- Jeśli sprzedaż mieszka-
nia komunalnego uzależni-
my od obowiązku zwrotu 
kwot wpłacanych przez 
miasto na fundusz remon-
towy tego mieszkania, to 
wówczas zdołamy zgroma-
dzić całkiem pokaźne kwo-
ty – przekonuje P. Wysocki.

W szczegółach pomysł 
wygląda następująco: tyl-
ko w 2017 r. będzie można 
wykupić stare mieszkanie 

komunalne za 1 proc. jego 
wartości, ale pod dwoma 
warunkami. Po pierwsze, 
wykupywane mieszkanie 
musi być ostatnim mieszka-
niem komunalnym w danej 
wspólnocie mieszkaniowej. 
Po drugie, nabywca zwróci 
wszystkie wcześniej wpła-
cone przez miasto pienią-
dze, które zostały zaksięgo-
wane na koncie funduszu 
remontowego przypisane-
go do nabywanego miesz-
kania. Wedle pomysło-
dawców, chodzi tu tylko o 
te kwoty, które nie zosta-
ły jeszcze wydane przez 
wspólnotę mieszkaniową.

- Jeśli w 2017 r. zostanie 
utrzymana dotychczaso-
wa dynamika sprzedaży 
mieszkań komunalnych, to 

przyjęcie naszych propozy-
cji pozwoli zgromadzić pie-
niądze, dzięki którym mia-
sto będzie mogło wymienić 
nawet 100 pieców rocznie 
– twierdzi P. Wysocki.

Radni obu klubów uwa-
żają, że przyjęcie ich pro-
pozycji może się spotkać z 
dezaprobatą części obec-
nych najemców.

- Niektórzy czekają z 
wykupem mieszkania tak 
długo, aż miasto na swój 
koszt zdoła wyremontować 
ich lokale. Musimy ukrócić 
praktyki wykorzystywania 
budżetu miasta. Chcemy 
odzyskać część nakładów 
poniesionych przez miasto 
– tłumaczy T. Sroczyński.

Propozycja radnych obu 
klubów trafi ła do urzędu 

miasta. Ostateczną decyzję 
podejmie w tej sprawie pre-
zydent Janusz Kubicki.

(pm)

Dym dymowi nierówny. Problem tworzą zapchane kominy, niskiej jakości węgiel, stare kotły oraz wykorzystywanie domo-
wych palenisk w charakterze kosza na śmieci. Fot. Krzysztof Grabowski

Przyjęty w 2015 r. uchwałą rady 
miasta. Dokument, oprócz diagnozy 
stanu obecnego, zawiera również 
informacje dotyczące sposobów 
walki z zanieczyszczeniem powietrza 
w mieście m.in. poprzez stopniową 
centralizację systemów grzewczych, 
zamianę paliwa na ekologiczne (np. 
gazowe, olejowe), wymianę starych 
węglowych źródeł ciepła, termomo-
dernizację budynków, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii (np. 
kolektory słoneczne, pompy ciepła). 
PGN znajdziesz na stronie bip.zielo-
nagora.pl

UŻYWAJ:
a   węgla dobrej jakości
a   peletu i brykietów z 

biomasy
a   drewna i odpadów 

drewnianych bez chemi-
kaliów

a   oleju opałowego
a   gazu

NIE PAL:
a   plastikowymi i gumowy-

mi przedmiotami
a   malowanym i lakierowa-

nym drewnem
a   kolorowymi śmieciami, 

np. czasopismami,  opa-
kowaniami

a   ubraniami i tkaninami
a   odpadami skórzanymi

 PLAN GOSPODARKI 
 NISKOEMISYJNEJ

 JE�LI PALISZ W PIECU
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Uczniowie Gimnazjum nr 7 odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Komba-
tantów. Przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Tajemnica Bożego Narodzenia”. Prze-
piękne wiersze, współczesne opowieści wigilijne i płynące z głębi serc życzenia zapewniły 
moc wzruszeń. Fot. Archiwum G 7

To był pracowity grudzień. Uczniowie Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 zebrali dla 
bezdomnych zwierząt: 25 kg karmy dla psiaków, 11 kg karmy dla kotów, koce, ręczniki, po-
duszki oraz zabawki. 1 stycznia prezenty zostały zawiezione do schroniska.

Fot. Archiwum SP 22

W ZIELONEJ GÓRZE

Klub PO
podsumował 
rok
- Miasto ma szansę na pozyska-
nie dużych pieniędzy. Dlatego 
zgodna współpraca rady miasta 
z prezydentem będzie dla nas 
priorytetem – zadeklarował 
Robert Sapa.

Koniec i początek roku 
sprzyja podsumowaniom. 
Radni klubu PO jako pierw-
si zaprosili dziennikarzy na 
konferencję podsumowują-
cą półmetek obecnej kaden-
cji rady miasta.

- Może ostatnio nie byli-
śmy jakoś szczególnie bły-
skotliwi, ale nam nie zależa-
ło na tanich efektach, tylko 
na rozwoju miasta. Patrząc 
z tego punktu widzenia, 
mamy czym się pochwalić 
– zaczął R. Sapa, szef klubu 
radnych PO.

Radnym PO od począt-
ku kadencji przyświecała 
idea zgodnej współpracy ze 
wszystkimi klubami w ra-
dzie miasta.

- Pamiętam katastrofalne 
skutki kłótni za rządów pre-
zydent Bożeny Ronowicz. 
To wtedy nasze miasto 
straciło, na rzecz Gorzowa 
Wlkp., kilka ważnych pu-
blicznych instytucji. Nie 
mogliśmy popełnić tego 
samego błędu – tak R. Sapa 

tłumaczył przyczyny bar-
dzo bliskiej współpracy klu-
bu radnych PO z prezyden-
tem Januszem Kubickim.

Klub PO pochwalił się 
okolicznościową prezenta-
cją, wedle której zielono-
górską historię ostatniego 
roku PO należy zaliczyć do 
szczególnie udanych.

- Zaczęliśmy od wizji 
lokalnej pięciu koncepcji 
przebiegu tzw. obwodnicy 
południowej miasta, prze-
szliśmy pieszo ponad 40 
km, wszystko sami spraw-
dziliśmy. Nasze wnio-
ski i propozycje zostały 
uwzględnione przez urząd 
miasta. Solidnie odrobili-
śmy tę lekcję – z dumą pod-
kreślił Mariusz Rosik, jedy-
ny leśnik w radzie miasta.

Radni najwięcej miejsca 
poświecili omówieniu swo-
jej wersji zasad funkcjono-
wania budżetu obywatel-
skiego oraz prezentacji wła-
snych akcji inicjowanych na 
rzecz zielonogórskiej oświa-
ty i kultury.

- Eliminacja z budżetu 
obywatelskiego projektów 
oświatowych to po części 
również nasza zasługa. Ob-
niżenie wieku osób mają-
cych prawo głosować nad 
wybranymi projektami tego 
budżetu również poczytu-
jemy za nasze osiągnięcie 
– przypomniał Marcin Pa-
bierowski.

Czym jeszcze chwalili się 
radni PO? Wsparli zakup no-
wej aparatury USG na rzecz 
oddziału pediatrycznego 

zielonogórskiego szpitala, 
pomogli fi nansowo miej-
skim festiwalom fi lmowym 
i jazzowym, doprowadzili 
do wyremontowania kilku 
ścieżek rowerowych, z ich 
inicjatywy uruchomiono 
weekendową komunikację 
nocną na terenie dzielnicy 
Nowe Miasto, dla 20 mło-
dych sportowców ufundo-
wali specjalne stypendia, 
doprowadzili do wyremon-
towania kuchni, łazienek i 
pokoi w internacie dla spor-
towców. Radni PO byli ini-
cjatorami specjalnego apelu 
rady miasta adresowanego 
do wicepremiera M. Mora-
wieckiego w sprawie prze-
biegu przez nasze miasto 
tzw. kolei dużych prędkości.

(pm)

Podpatrują, jak uczyć dzieci
Nauczyciele byli już w Hiszpanii. Wkrótce będą mieli gości z zagranicy, później wybiorą się do Portugalii i Włoch. Nie 
chodzi tutaj o lekcję geografi i.

- Od lat bierzemy udział 
w różnych międzynaro-
dowych projektach szkół 
Erasmus +. Jeździmy i pod-
patrujemy, jak gdzie indziej 
zorganizowane są szkoły, 
jak w Europie uczą dzieci. 
Później takie wzorce będzie 
można zastosować i u nas – 
tłumaczy Adam Szymczak, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Od września szkoła 
jest partnerem w projekcie 
pt. Zmienianie autyzmu dla 
nowych pokoleń w Europie. 
W projekcie zaplanowane są 
wizyty nauczycieli w szko-
łach partnerskich. Będzie 
można się zapoznać z realia-
mi innych szkół i specyfi ką 
nauczania. W październiku 
zielonogórzanie byli w part-
nerskiej szkole w Hiszpanii, 
w Badajoz. W maju gościć 
będą nauczycieli z Hiszpa-
nii, Portugalii i Włoch – pro-
jekt jest realizowany przez 
szkoły z tych krajów. Ma 
nawet powstać specjalny 
przewodnik.

- Chociaż projekt doty-
czy dzieci autystycznych, 
to stosowane rozwiązania 
są również do wykorzysta-
nia w innych przypadkach. 
W naszej szkole mamy 
uczniów z zespołem Asper-

gera. Chodzi o tzw. eduka-
cję włączającą. My się wciąż 
tego uczymy, a oni są o wie-
le bardziej zaawansowani. 
Mają więcej doświadczeń – 
opowiada Weronika Łacna, 
nauczycielka angielskiego, 
która prowadzi również na-
uczanie indywidualne. 

To ona była na spotkaniu 
w Hiszpanii. Szkoła w Bada-
joz, administrowana przez 
siostry zakonne, funkcjo-
nuje inaczej niż polskie 
podstawówki. Jest w niej o 
wiele więcej specjalistów i 
są lepsze warunki do pracy 
w małych grupach. Budy-
nek jest do tego przystoso-
wany. Co ciekawe, wszyscy 
uczniowie przychodzą do 
szkoły w jednym terminie i 
o jednej godzinie ją opusz-
czają. Nie ma pracy na zmia-
ny. Wszystko można zrobić 
od 9.00 do 14.00.

- Co pani podobało się 
najbardziej? – pytamy.

- Dynamiczne patio – bez 
wahania odpowiada W. Łac-
na. – Oni mają jedną dużą 
przerwę, trwającą kilka-
dziesiąt minut. Wtedy dzie-
ci spotykają się w większych 
grupach. Mają możliwość 
poznania się i integrowania. 
To robi niesamowite wra-

żenie. Może i u nas można 
byłoby coś takiego zrobić? 
Może na mniejszą skalę, raz 
w tygodniu? To bardzo waż-
ne, żeby z dziećmi pracować 
nie tylko w małych grupach, 
ale umożliwić im spotkania 
z wieloma rówieśnikami. W 
ten sposób uświadamiamy 
uczniom, że każdy z nas jest 
inny, każdemu należy się 
szacunek.

(tc)

- Warto podpatrywać, jak gdzie indziej pracują z dziećmi, by 
dobre wzory stosować i u nas – opowiada Weronika Łacna

Fot. Krzysztof Grabowski

a  Zespół Szkół „Santa Tere-
sa” – Badajoz, Hiszpania

a  Zespół Szkół „Dr Angelo 
Augusto da Silva” – Fun-
chal, Portugalia

a  Zawodowa Szkoła �red-
nia „Francesco Orioli” 
– Viterbo, Włochy

a  Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Henryka Sienkiewi-
cza – Zielona Góra, Polska

 SZKOŁY BIORĄCE 
UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W ZIELONEJ GÓRZE

Bezpłatne
porady
Od 2 stycznia, w sześciu punktach, 
w budynku urzędu miasta przy ul. 
Dąbrowskiego 41, można uzyskać 
bezpłatną pomoc prawną.

W punktach nr 1,5 i 6 po-
rad udzielać będą radcy 
prawni i adwokaci wskazani 
przez Okręgową Izbę Rad-
ców Prawnych w Zielonej 
Górze i Okręgową Radę Ad-
wokacką w Zielonej Górze, 
punkty 2, 3 i 4 przewidziane 
są dla organizacji pozarzą-
dowej prowadzącej działal-
ność pożytku publicznego. 
Po poradę można przyjść 
od poniedziałku do piątku, 
punkty są czynne: punkt nr 
1 w godz. 8.00-12.00, punkt 
nr 2 w godz. 13.00-17.00, 
punkt nr 3 w godz. 9.00-
13.00, punkt nr 4 w godz. 
14.00-18.00, punkt nr 5 w 
godz. 8.00-12.00, punkt nr 6 
w godz. 13.00-17.00.

 Nieodpłatna pomoc prawna
 obejmuje:

- poinformowanie osoby upraw-
nionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywających 
na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego

- udzielenie pomocy w sporzą-
dzeniu projektu pisma w sprawach z 
wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygo-
towawczym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu sądowo-
-administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o 
zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym.

 Nieodpłatna pomoc prawna
 nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej,

- z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego i handlowego,

- związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

 (red)
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Tak burzyliśmy w centrum miasta
Czasami trzeba coś zburzyć, by wybudować coś nowego. To nic nadzwyczajnego. Tak rozwijały się miasta. Popatrzmy, jak kiedyś wyglądał 
plac, na którym dzisiaj stoi galeria Grafi tt. Plac? A co było wcześniej, zanim powstał plac? 

Nadzieja umiera ostatnia. 
Tak było u mnie w domu po 
Wigilii.

- Czyżniewski! Święta, 
świętami, ale patelnie trze-
ba umyć – moja żona za nic 
sobie miała prezent darowa-
ny synowej. Iza otrzymała 
patelnię (sama chciała!?!) z 
dopiskiem, że to przepustka 
do sławy. Wiadomo, w tym 
mieście podobno wciąż pi-
szą o patelniach. Niestety, 
patelnia, wraz z synową, 
wyszła z domu, ja… zosta-
łem przy zmywaku. 

- Przynajmniej czegoś nie 
zburzysz – zakomunikowała 
mi małżonka. 

A ja tutaj właśnie biorę 
się za burzenie. Popatrzcie 
na zdęcie obok. Wszyscy 
je znacie! Wielki parking 
samochodowy, na którym 
od ponad 10 lat stoi galeria 
Grafi tt. Jednak parking nie 
powstał w szczerym polu. 

Kiedy opublikowałem to 
zdjęcie na Facebooku, to za-
raz Czytelnicy przypomnieli 
mi, że nieopodal kościoła 
ewangelicko-augsburskiego 
stały garaże. Wokół sporo 
było niewielkich domów i 
podwórek. Niby centrum 
miasta, ale miejsce niesz-
czególne. 

Można jednak powie-
dzieć, że przez kilkadziesiąt 
lat było tutaj centrum zielo-
nogórskiej motoryzacji. – W 
latach 40. w Zielonej Górze 
powstała Szkoła Kierowców 
Samochodowych, która po-
czątkowo mieściła się przy 
ul. Dworcowej. Kierował nią 
mój dziadek Tadeusz No-
waczyński. Kilka lat później 
przeniesiono ją na Kazimie-
rza Wielkiego – opowiada 
Jacek Lowiński. Ośrodek 
kształcący kierowców funk-
cjonował w tym miejscu do 
lat 70. XX wieku. Wielu zie-
lonogórzan wspomina, że 
tutaj robiło prawo jazdy. 

Jednak stara zabudowa 
nie pasowała już do cen-
trum miasta. Dlatego zapa-
dła decyzja o wyburzeniu 
całego kwartału. W 1974 
r. wszystkie domy zostały 
zrównane z ziemią. Jednak 

to nie było pierwsze wielkie 
burzenie.

Popatrzcie na dwa główne 
zdjęcia. Na dolnym, obok 
ewangelickiego kościoła, 
stoi jeszcze dom parafi alny. 
Zaprojektował go w 1914 r. 
Carl Lorenz. Mieściła się w 
nim duża sala konferencyj-
na, pokój dla kościelnego 
i mieszkanie pastora. Po 
1945 r. budynek przejęły 
katolickie zakonnice, które 
przez kilkanaście lat prowa-
dziły w nim przedszkole. W 
momencie, kiedy budynek 
wrócił do ewangelików, był 
w takim stanie, że zapadła 
decyzja o wyburzeniu go. 

W 2002 r. na parking 
wkroczyły maszyny budow-
lane. Dwa lata później stał 
już gotowy budynek galerii 
Grafi tt. 

Tomasz Czyżniewski
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Po zburzeniu starych, poniemickich domów, plac przy Kazimierza Wielkiego przez prawie 30 lat wykorzystywany był jako parking dla samochodów osobo-
wych Fot. Bronisław Bugiel

Stara zabudowa już nie pasowała do wyglądu centrum miasta, dlatego zapadła decyzja o wyburzeniu wszystkich domów – 1974 r. Fot. Czesław Łuniewicz – Archiwum Państwowe

Lata 20. Kościół ewangelicko-augsburski i dom parafi alny widziane od strony  ul. Dra Pienięż-
nego. Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

KO�CIÓŁ STAROLUTERA�SKI
Początkowo wspólnota starolu-
teran miała swoją świątynię przy 
dzisiejszej ul. Dra Pieniężnego 
(kościół polsko-katolicki). Wraz 
ze wzrostem liczby wiernych 
zapadła decyzja o budowie 
nowej świątyni, przy pobliskim 
pl. Bohaterów. Wyświęcono ją 
11 czerwca 1911 r. Budowa trwała 
dwa lata, inwestycja pochłonęła 
ok. 60 tys. marek uzyskanych 
głównie dzięki ofi arności para-
fi an. Władze miasta dołożyły 4,3 
tys. marek na wybrukowanie 
terenu wokół kościoła. Po 1945 r. 
przez kilka lat była to świątynia 
katolicka pw. św. Józefa.


