
19

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  3  ( 2 0 5 )   m a r z e c  2 0 1 3

dEbaTa SpOłEcZNa / ObWOdNIca KISIELINa

11 lutego 2013 r. uroczyście 
zakończono projekt Budowa 
obejścia m. Nowy Kisielin łą-
czącego drogi woj. nr 279 i 282. 
W uroczystości otwarcia wzięli 
udział: rektor UZ prof. Tadeusz 
Kuczyński, prorektor ds. rozwoju 
prof. Andrzej Pieczyński, mar-
szałek Elżbieta Polak, prezydent 
miasta Janusz Kubicki, dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Zielonej Górze Henryk Napierała 
oraz lubuscy parlamentarzyści. 
Zadanie dofinansowane zostało 
ze środków UE w ramach Lubu-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Obwodnica przyczyni się do 
usprawnienia ruchu. Zapewni ponadto poprawę dostępno-
ści komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz gminy, zwięk-
szając jednocześnie spójność układów transportowych, 
przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Długość trasy wynosi 3 807,76 m. Całkowita 
wartość projektu to 39 704 137,82 PLN, wysokość przyzna-
nego dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego wyniosła 32 687 169,73 PLN.

Projekt polegał na budowie obwodnicy miejscowości Sta-
ry i Nowy Kisielin. Wybudowano m.in. dwa średnie ronda 
na włączeniach do istniejących dróg woj. nr 279 i 282, oraz 
rondo na trasie obejścia z lokalizacjami dostosowanymi do 
planów zagospodarowania Parku Technologicznego i Strefy 
Ekonomicznej.

Ponadto projekt objął m.in. budowę:
- wiaduktu kolejowego nad linią kolejową nr 273 Szcze-

cin–Wrocław,
- przejazdu gospodarczego PG-1 nad drogą wewnętrzną,

ObwOdnica Kisielina Otwarta

i „wspólna” wielu ludzi ma nadal, być może zrozumiałą, 
ale z pewnością nieracjonalną, alergię.

W tym kontekście dziwi niechęć zgromadzonych wobec 
pewnego pomysłu, jaki pojawił się podczas debaty. Cho-
dzi o powołanie do istnienia pewnego rodzaju świadomej 
zinstytucjonalizowanej aktywności, polegającej na poszu-
kiwaniu ludzi twórczych w różnych dziedzinach kultury  
i oferowaniu tym osobom pomocy w rozwoju. Pomocy nie 
tyle finansowej, ile organizacyjnej. Chodzi o zachęcanie 
do działania, stwarzanie możliwości ekspozycji, publikacji 
czy pokazu, umożliwienie medialnej widoczności, uczenie 
i pomoc w korzystaniu z przeznaczonych dla takich osób 
stypendiów, dotacji i projektów. Dzisiaj ludzie o ambicjach 
twórczych po studiach wyjeżdżają z Zielonej Góry do in-
nych ośrodków. Niektórzy zostają i próbują działać na wła-
sną rękę, ale niepewni własnych sił, często marnują swój 
potencjał. Korzystając aktywnie z lokalnej pomocy mieliby 
szansę odwdzięczyć się własną twórczością i sukcesami na 

arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Chociażby dzię-
ki takiej strategii, Zielona Góra mogłaby być postrzegana 
jako rozpoznawalne na mapie polskiej kultury miasto ludzi 
twórczych. Nie trzeba w tym celu powoływać wielkich fe-
stiwali i zapraszać drogich artystów z zewnątrz. Być może 
naturalnym środowiskiem dla realizacji tej idei jest wła-
śnie Uniwersytet Zielonogórski. Sądzę, że warto przemy-
śleć płynące z niej korzyści.

Wróćmy na koniec do samej debaty. Okazała się ona eks-
perymentem ciekawym, chociaż nie do końca udanym.  
Z pewnością potencjał spotkania nie został wykorzystany. 
Ważne było jednak już samo stworzenie sytuacji dyskusji, 
konfrontacji, wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że de-
bata ta stanie się wstępem do wielu następnych spotkań 
organizowanych przez różne instytucje, a potrzeba dysku-
sji i korzyści z niej płynące będą rozwijać się wraz z nimi.

- szeregu dróg obsługujących tereny przyległe do trasy 
obejścia,

- chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w rejonach 
rond,

- przepustów zapewniających sprawne odwodnienie drogi 
oraz terenów do niej przylegających,

- przepustów na istniejących ciekach melioracyjnych  
z nieznaczną regulacją tych cieków,

- odcinków kanalizacji deszczowej w rejonach rond oraz 
wiaduktu kolejowego,

- zbiornika retencyjno-odparowującego,
- zjazdów z dróg obsługujących na przyległe działki,

a także ustawienie drogowych barier ochronnych, budo-
wę oświetlenia na rondach i na skrzyżowaniu skanalizowa-
nym, likwidacje kolizji inwestycji z innymi urządzeniami 
technicznymi (mediami) naziemnymi oraz podziemnymi.
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