
Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta
ZIELONOGÓRSKIE PERSPEKTYWY

za okres od 16 października 2013 do ….... 2017
przygotowane na walne zgromadzenie stowarzyszenia ….. 2017

Stowarzyszenie konsekwentnie realizowało główne cele wg rozdziału 2 par. 4 statutu 
organizując otwarte debaty o istotnych problemach Zielonej Góry. W omawianym okresie 
zorganizowano 20 debat, tradycyjnie korzystając z sali wykladowej w budynku Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tych 20 debatach były 2 serie
tematyczne po 4 debaty . Pierwsza seria to stołeczność Zielonej Góry, druga seria poświęcona była 
planowaniu przestrzeni. Budownictwu mieszkaniowemu poświęcono 3 debaty, „co dalej po 
połaczeniu miasta i gminy” 3 debaty, problemy gospodarcze 2 debaty, po jednej ochrona 
środowiska, komunikacja oraz ostatnia debata o przemianach społeczno kulturowych mieszkańców 
Zielonej Góry. 
W styczniu 2016 odbyła się debata poświecona 10 leciu działalności stowarzyszenia Zielonogórskie
Perspektywy. Z tej okazji na stronie internetowej zielonogorskieperspektywy.wordpress.com 
zamieszczono materiał podsumowujacy 10 letnią działalność stowarzyszenia. W materiale 
podkreślono kluczowe znaczenie współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Warto podkreślić, 
że w omawianych w okresie sprawozdawczym w  20 debatach , w 10  wprowadzajacymi byli 
pracownicy naukowi uniwersytetu. Wśród pozostałych wprowadzajacych byli prezydenci Zielonej 
Góry i Nowej Soli, przedstawiciele biznesu , samorządu gospodarczego, środowisk twórczych .
W trakcie debat dotyczacych planowania przestrzeni powtarzało się stwierdzenie o minimalnym 
wykorzystaniu miejscowego potencjału intelektualnego przy tworzeniu oficjalnych dokumentów 
planistycznych. Jako kontynuację tego wniosku, prezes ZP Lesław Batkowski zorganizował 
najpierw spotkanie z kierownictwem wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska 
na którym ustalono, ze Uniwersytet, SARP i ZP podejmą działania zmierzajace do większej 
aktywności miejscowych projektantów. Odbyto w tej sprawie 3 spotkania trójstronne, ale zabrakło 
chętnych do podjęcia działań organizacyjnych zmierzajacych do stworzenia konsorcjum, czy innej 
formy organizacyjnej, umozliwiajacej aktywny udział w procesie przygotowania dokumentów 
planistycznych.
Niespodziewany dalszy ciąg uzyskał cykl debat pod hasłem „Połączenie i co dalej” ? Podstawowy 
wniosek wypływajacy z dyskusji, to konieczność stworzenia nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który nie może być zwykłą składanka planów miasta i gminy przed połączeniem.
Będacy kontynuacją debaty na ten temat  wywiad udzielony dla gazety zielonogórskiej przez 
profesora Zygmunta Bacia, będącego wprowadzajacym do debaty 17 czerwca 2015 „Powiazania 
przestrzenno-gospodarcze Zielonej Góry” spotkał się z niezrozumiałą reakcją senatu UZ. Podjętao 
uchwałę odcinajaca się od opinii profesora. Wywiad z profesorem jest dostępny na stronie 
internetowej ZP.

Stowarzyszenie w roku 2017zanotowało niepowetowaną stratę, 26 lutego  zmarł 
pomysłodawca, założyciel i prezes naszego Stowarzyszenia Lesław Batkowski. Od lat walczył ze 
słabościami ciała, nadrabiając to z dużym naddatkiem hartem ducha i niezwykle silną wolą 
działania. Człowiek niezwykłej prawości i uczciwości, zaznaczył się aktywnościa na wielu polach, 
od sportu (jako żeglarz przepłynął Atlantyk) przez działalność w samorządzie Zielonej Góry i 
odbudowę i rozbudowę Ośrodka WOSiR w Drzonkowie. Pamięć naszego Prezesa została uczczona 
minutą ciszy na pierwszej debacie już bez Niego, 22 marca 2017.
 



W okresie sprawozdawczym zarząd działał w składzie :
Lesław Batkowski    prezes
Marlena Kopij          członek zarzadu
Adam Antoń             sekretarz
komisja rewizyjna
Marian Kopij            
Tadeusz Bilinski 
Zebrania zarządu odbywały się w trybie otwartm regularnie tydzień przed debata i tydzień po 
debacie. Stałym punktem tych pierwszych była ocena przygotowania do debaty, tych drugich ocena 
przebiegu debaty. Ważnym punktem obrad zarządu była też tematyka debat i wybór 
wprowadzajacych.
Podstawowym problemem staje się malejacy udział mieszkańców w debatach. Do skromnego 
udziału radnych zdołaliśmy się przyzwyczaić, jednak malejace zainteresowanie obywateli skłania 
do przeanalizowania celów i formuły działania stowarzyszenia Zielonogórskie Perspektywy.

Zielona Góra, czerwiec 2017

Sprawozdanie przygotował: Adam Antoń

Załączniki:
1. lista debat
2. 10 lat działalności stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta Zielonogórski Perspektywy

                                                                                                      


