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Szanowny Pan

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o szybką interwencję w sprawie 
pozbawienia całego Osiedla Kwiatowego komunikacji miejskiej, tzn. wyłączenia 
przystanków autobusu nr 44 na Mieczykowej i Liliowej z dnia na dzień rzekomo na skutek 
jakiejś petycji podsuwanej mieszkańcom w lutym br. Od 1.01.2009 r. regularnie wielu z 
nich korzysta z linii nr 44, która jest dla nich jedynym połączeniem z centrum miasta, ze 
szkołami, przychodniami lekarskimi i sklepami.
Od 1 marca trasa nr 44 w ogóle ominie Osiedle, co bardzo utrudni starszym ludziom bez 
samochodu kontakt z lekarzami, dzieciom - dojazd do szkoły i przedszkoli oraz skaże 
wszystkich - tych bez samochodów - na dwukilometrowe dźwiganie zakupów. Chyba nie o 
to chodzi władzom miasta, przychylając się do takiej "korekty" rozkładu jazdy! Ewentualny 
argument, że powodem tych zmian jest zła nawierzchnia ww. ulic jest absurdalna. Przecież 
długotrwały remont ulicy Botanicznej nie spowodował likwidacji dojazdu dla mieszkańców 
okolicznych dzielnic. Jest to dyskryminacja osób starszych, dzieci i kobiet. Ktoś kto podjął 
tę decyzję nie zapoznał się z topografią osiedla, gdzie dominują wzniesienia.
Poza tym decyzja ta jest sprzeczna z kierunkiem miasta nt. ochrony środowiska i 
programem Czyste Powietrze, mającym na celu zmniejszanie ruchu aut w centrum 
miasta, ponieważ pozbawienie ekologicznego środka transportu jakim jest autobus 
elektryczny, wymusza korzystanie z aut.
Bardzo prosimy o osobiste zaangażowanie się w cofnięcie tej skandalicznej decyzji.

W imieniu mieszkańców - Radny Miasta Zielona 
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Oświadczam,  że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych:zawartych  w  dokumentach  
złożonych/wysłanych  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w 
sprawie ochrony osób fizycznych  wzwiązku  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  inaczej 
RODO) - Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016  oraz przepisami krajowymi wzakresie ochrony danych osobowych.Wiem,  
że  mam   prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie tej  zgody  przed jej  cofnięciem.


