
Połączenie?
Ja jestem na TAK.
Ale niezależnie
od tego, co wy-
bieramy, apelu-
ję, by wziąć
udział w referen-
dum, 18 maja
- mówi Mariusz
Rosik, wiceprze-
wodniczący rady
gminy.

Fot.
Krzysztof

Grabowski
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Piknik przy Palmiarni, podróż w czasie w Ochli...
Pierwszomajowe atrakcje w mieście i okolicy. >>6 - 7

>>6-7

- Na podziały patrzę trochę z przy-
mrużeniem oka. Gdy staniemy bardziej
z boku, to wszyscy czujemy się oby-
watelami naszej małej ojczyzny, która
nazywa się Zielona Góra. Można spo-
kojnie pogodzić przesunięcie granic z
poczuciem zachowania tego, co jest
dla nas najcenniejsze - mówi Janusz
Jasiński, mieszkaniec Starego Kisielina.

ROŚNIE NAM
WIELKA WINNICA
Krzaczek za krzaczkiem trafia do ziemi. Z gruntu wystają jedynie kikuty zabezpie-
czone zielonym woskiem. Pod Zaborem trwa wielkie sadzenie winnych krzewów.
W ruch poszła mechaniczna sadzarka!

- Co ja tu robię?
Winnicę sobie sa-

dzę. Teraz pracuję
u kolegi, a moja jest

tuż obok. Taka praca
„wespół”. Najpierw po-
mogę jemu, a potem on
mnie. Moja winnica nazy-
wa się „Rodzinna”. To
kontynuacja winnicy, któ-

ra powstała osiem lat temu
w Maszewie. Sadzę w tym
roku Solarisa, Muscarisa,
Regenta i Johannitę. Łącznie

ok. 3,5 tys. krzaków. Reszta
w przyszłym roku - odpowia-
da Zdzisław Żelazny.

Jesteśmy na polu pomiędzy
Łazem a Zaborem. Na 35 hek-
tarach powstaje tu największa
w Polsce winnica, na której
gospodarzyć będzie 13 winia-
rzy.

Pierwsze krzewy posadzono tutaj już
w zeszłym roku. Teraz przyszła kolej
na następne kilkadziesiąt tysięcy krze-
wów, które zajmą połowę terenu (resz-
ta w przyszłym roku).

Jest to możliwe dzięki mechanicznej
sadzarce. - Ja już na niej pracuję czte-
ry lata, kolega dopiero nabiera do-
świadczenia. Sadziliśmy już w Krako-
wie i w Niemczech. To już moja szósta
lub siódma winnica - opowiada Rafał
Fiech. - Jesteśmy w stanie posadzić
nawet do 12 tys. roślin na dobę. Wy-
starczy wyznaczyć początek i koniec
rzędu, a wyposażona w laserowy sys-
tem naprowadzający maszyna posadzi
krzewy, dokładnie wzdłuż linii pro-
stej, w równych odstępach, z dokład-
nością do ok. 1 cm.

Lada moment „kombajn” wjedzie
na pole Romana Grada. - Wino z tego
nasadzenia, w odpowiedniej ilości,
będzie w 2018 r., ale już latem, tury-

ści jadący szosą, podziwiać będą
winnicę - opowiada R. Grad, który
prowadzi winnicę w Starym Kisieli-
nie. - Mamy już gotowe drogi we-
wnętrzne, są studnie, ogrodzenie.
Powstanie też centrum winiarskie.
Winnica powstaje dzięki pieniądzom
unijnym i wsparciu marszałek Elż-
biety Polak, dla której plantacja jest
oczkiem w głowie.

Do interesu dokłada się również
miasto. - Sfinansowaliśmy dokumen-
tację niezbędną do ogłoszenia przetar-
gu na budowę centrum winiarskiego -
zdradza wiceprezydent Krzysztof Ka-
liszuk.

- Prace dobiegają końca. Na podsta-
wie tej koncepcji będzie można ogłosić
przetarg na budowę centrum winiar-
skiego, drogi dojazdowej i parkingu na
ok. 50 aut - dodaje Paweł Urbański, dy-
rektor Departamentu Inwestycji Miej-
skich i Zarządzania Drogami. (kg, tc)

Ta maszyna jest w stanie posadzić nawet do 12 tysięcy roślin na dobę Fot. Krzysztof Grabowski

>>3
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Z Ż Y C I A M I A S T A I G M I N Y >>>>>

Wielka kartka świąteczna (1,5 na 4 metry), powstawała przez
tydzień w Szkole Podstawowej nr 6. Każde dziecko złożyło na
niej podpis. Życzenia powędrowały do papieża Franciszka.

Fot. Archiwum szkoły

Sezon pływacki w pełni! Od soboty, 26 kwietnia, będzie można
korzystać z 50-metrowej pływalni olimpijskiej pod dachem
WOSiR-u w Drzonkowie. 10 torów czeka na amatorów pluska-
nia. Fot. Krzysztof Grabowski

Gimnazjaliści zasiedli do egzaminów. - Zadania z biologii, che-
mii, fizyki i geografii powinny pójść mi dobrze - mówi z opty-
mizmem Agata Dobryniewska z 3f w Gimnazjum nr 6.

Fot. Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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Senator Iwan od 10 lat
mieszka w Łężycy, a od 10
dni stoi na czele Gminnego
Komitetu na Rzecz Poparcia
Połączenia Miasta i Gminy
Zielona Góra „Jesteśmy na
TAK”. Namawia, by wziąć
udział w referendum, 18 ma-
ja, i głosować za połączeniem
miasta z gminą. - Jako miesz-
kańcy stanowimy jedną spo-
łeczność. Trzeba skończyć z
podziałami administracyjny-
mi - tłumaczy. - Komitet na

rzecz połączenia jest otwarty
dla wszystkich mieszkańców
gminy. Zachęcamy do zapi-
sywania się. Połączenie jest
warte wsparcia.

Nie wymaga to wiele pra-
cy. Wystarczy zalogować się
na stronę www.jestesmyna-
tak.eu i wypełnić nieskom-
plikowany kwestionariusz.
W czwartek na liście komite-
tu widniało 150 nazwisk.
Dwa dni wcześniej członko-
wie komitetu, podczas kon-

ferencji prasowej, znów na-
mawiali do głosowania.

- Rozmawiamy o przyszło-
ści. Nikt nie chce likwidować
gminy, bo będzie dalej funk-
cjonować, choć w innej struk-
turze. Zostaną sołectwa, OSP,
stowarzyszenia. Pojawią się
nowe możliwości - uważa po-
seł Waldemar Sługocki.

Członkowie komitetu na
swoją konferencję zaprosili
ludzi kultury, którzy popie-
rają połączenie. Namawiali

również do dopisywania się
na listy wyborcze. - Jest spo-
ro osób, które mieszkają w
gminie, ale nie są tam za-
meldowane. Bez meldunku
można uzyskać prawo do
głosowania. Wystarczy wy-
pełnić dwie kartki papieru.
Dokumenty można pobrać z
naszej strony internetowej -
namawia S. Iwan. (tc)

Jak wpisać się
na listę wyborców >>4

Referendum 18 maja?
Trzeba głosować!
Mieszkasz w gminie, ale jesteś zameldowany w mieście? To nie problem, możesz
głosować w referendum. - Wystarczy tylko dopisać się do listy wyborców. To dwie
kartki do wypełnienia - namawia senator Stanisław Iwan.

W ZIELONEJ GÓRZE

Piątkowe czytanki
Mediateka Szklana Pułapka

(w Palmiarni), zaprasza dziś,
25 kwietnia, dzieci od 3 roku
życia na Piątkowe czytanki,
w ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. Czeka wiele
atrakcji, m.in. zabawy pla-
styczne i ruchowe. Początek
o 17.00. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Szeszycka w muzeum
Muzeum Ziemi Lubuskiej za-

prasza dziś (piątek), o 17.00,
na otwarcie wystawy prac Ka-
tarzyny Szeszyckiej, pt. „KRIPI
RIL” (wystawa w ramach Ga-
lerii Nowy Wiek). Ekspozycja
to zestaw różnych form wyra-
zu artystycznego: obrazów,
wideo, fotografii. Będzie czyn-
na do 1 czerwca. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pospacerujmy!
Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji zaprasza na marsz
nordic walking w sobotę, 26
kwietnia. Zbiórka na parkingu
przy amfiteatrze o 10.00. MO-
SiR zapewnia instruktora (bez
wypożyczenia kijków). Czas
zajęć ok. 1,5 godz., trasa ok.
5-8 km. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Fiedler na uczelni
Instytut Politologii UZ oraz

poseł Waldemar Sługocki za-
praszają na kolejne Forum Po-
lityczne. Gościem poniedział-
kowego spotkania, pt. „Wy-
prawa do współczesnych Ma-
jów”, będzie Arkady Fiedler.
28 kwietnia, godz. 16.00, aula
C UZ, al. Wojska Polskiego
69. (dsp)

Chcesz dołączyć do Gminnego Komitetu na Rzecz PoparciaPołączenia Miasta
i Gminy Zielona Góra „Jesteśmy na TAK”? Wejdź na:

www.jestesmynatak.eu

Czesław Grabowski
dyrektor Filharmonii
Zielonogórskiej:

- Jako dyrektor filharmonii
muszę pracować z pewnym
wyprzedzeniem. Nie można
się skupiać tylko na tym, co
dzieje się w tej chwili. Do zjed-
noczenia miasta z gminą doj-
dzie prędzej czy później. Le-
piej, by nastąpiło to jak najprę-
dzej. Rozumiem, że są sprawy
ambicji lokalnych, ale należy je
podporządkować ważniejszym
celom. Jest nim połączenie.
Możemy na nim skorzystać.

Leszek Kania
wicedyrektor Muzeum Ziemi
Lubuskiej:

- Stare przysłowie mówi, że
w „jedności siła”. To ma
sens. Praca w muzeum zo-
bowiązuje nas, aby być dla
wszystkich. Uczy też, że
można wiele osiągnąć,
współpracując. Kiedyś przed
laty doszło do rozdzielenia
naszego muzeum z muzeum
etnograficznym. Jednak na-
dal często współpracujemy i
daje to dobre efekty. Warto
działać razem.

Filip Czeszyk
choreograf, szef formacji
Spoko:

- Jeżeli zapytacie mnie, jako
mieszkańca Ochli, czy jestem za
połączeniem, to odpowiem: nie
wiem. Do podjęcia decyzji po-
trzeba mi konkretnych liczb.
Chciałbym bezstronnej informa-
cji: czy na tym stracimy, czy też
nie. Intuicyjnie jestem za połącze-
niem. Tak robi cały świat. Prze-
cież w Polsce najwięcej sklepów
ma Społem, ale to Biedronka jest
bardziej skonsolidowana i przez
to bardziej skuteczna.

Irena Lew
dyrektorka Muzeum
Etnograficznego w Ochli:

- Na terenie gminy pracuję od
30 lat. Można powiedzieć, że
całe moje życie toczy się w
gminie, miasto jest jedynie sy-
pialnią. Nigdy nie widziałam
różnicy między miastem i wsią.
To nie jest klasyczna gmina
wiejska. Bardzo bym chciała,
żeby nasze dzieci nie wyjeżdża-
ły do innych, dużych ośrodków.
Celem nadrzędnym naszych
działań powinien być rozwój.
Nie ma odwrotu od połączenia.
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Połączenie? Ja jestem na TAK!
- Jako radny składałem ślubowanie mieszkańcom, a nie wójtowi. Dlatego staram się reprezentować mieszkańców. I w ich in-
teresie musimy myśleć długoterminowo. Ja jestem za połączeniem - mówi wiceprzewodniczący rady gminy Mariusz Rosik.

- Oj, narozrabiał pan!
Mariusz Rosik, wiceprze-

wodniczący rady gminy ze
Starego Kisielina: - Już mi
pan to kiedyś mówił.

- Mówiłem to wtedy, gdy
pan, jako jedyny, głosował
przeciwko tegorocznemu
budżetowi gminy. Teraz
jest pan współzałożycielem
Gminnego Komitetu na Rzecz
Poparcia Połączenia Miasta i
Gminy Zielona Góra.

- To nie przypadkowa de-
cyzja. Długo się nad tym za-
stanawiałem. Są mieszkań-
cy, którym pomysł połącze-
nia się nie podoba, ale są i
tacy, którzy uważają, że to
dobre rozwiązanie. Ja zali-
czam się do tych drugich.
Powinny być w gminie dwa
komitety rozmawiające na
argumenty. Ja będę mówił ze
swojego punktu widzenia.
Ja, jako radny Mariusz Ro-
sik, mogę na połączeniu stra-
cić. Mogę np. nie zostać już
radnym. Na ten proces nie
można jednak patrzeć pod
kątem partykularnych inte-
resów. Nie po to ludzie mnie
wybierali, bym myślał tylko
o sobie. Jeżeli myślimy o
przyszłości, to musimy my-
śleć o rozwoju. A nie sku-
piać się na tym, co jest teraz.
To trochę jak w rodzinie.
Trzeba działać długotermi-
nowo. Cały czas człowiek
myśli o wychowaniu dzieci,
posłaniu ich do dobrych
szkół, by miały dobrą pracę.
A dobre szkoły i praca są w
mieście. Moi synowie uczyli
się w Zielonej Górze, Wro-
cławiu i Poznaniu. Dobrze
im idzie. Mają dobrą pracę.

- Większość gminnych
radnych jest innego zdania.
Nie podoba im się pomysł
połączenia miasta z gminą.
Zaraz nazwą pana zdrajcą.

- Odczuwam ostracyzm ze
strony części koleżanek i ko-
legów. Trzeba mieć swoje

zdanie, tego oczekują miesz-
kańcy. Niestety, rada w pro-
cesie połączenia nie była za-
interesowana dialogiem. Nie
było rozmów, był cichy boj-
kot. Były ciche zalecenia, że-
by podczas spotkań z prezy-
dentem nie zadawać pytań.
Żeby nie było dyskusji. To
postawa „nie, bo nie”. Cho-
dziło o to, żeby do niczego
nie doprowadzić. W takich
sytuacjach zazwyczaj są
dwie opcje. Ja, razem z rad-
nym Jarosławem Berentem,
jestem na TAK. Nie jestem
przeciwko komuś.

- Dlaczego na TAK?
- Historia nas oceni. Nasze

dzieci i wnuki podsumują,

co zrobiliśmy lub czego nie
zrobiliśmy. Na pewno mia-
sto i gmina już teraz są jed-
nym organizmem. Tylko ma-
my dwa samorządy. To nie
jest skuteczne rozwiązanie.
Pojedynczy mieszkaniec mo-
że tylko zyskać na połącze-
niu. Tańsze MZK, niższe po-
datki, wspólna kanalizacja,
karta ZGranej rodziny dająca
wiele zniżek.

- Wciąż jednak podnoszo-
ne są obawy o gwarancje
trwałości tych rozwiązań.

- A jakie są gwarancje, że
to, co w tej chwili jest w gmi-
nie, zostanie utrzymane na
zawsze? Tu również odpo-
wiednią uchwałą można

wszystko zmienić, np. kolej-
ny raz podnieść podatki. Ja-
koś nikt o tym nie mówi, nie
składa jakichkolwiek dekla-
racji. Wiem, że takie stwier-
dzenia są w gminie niemile
widziane, bo niemile są wi-
dziani ludzie, którzy mają
inne zdanie. Chciałbym tyl-
ko podkreślić, że jako radny
składałem ślubowanie
mieszkańcom, a nie wójto-
wi. Dlatego staram się repre-
zentować mieszkańców. I w
ich interesie musimy myśleć
długoterminowo. Co tu się
po połączeniu zmieni? Na-
wet w nazwie dalej będzie
Zielona Góra. Tyle tylko, że
zamiast wójta, będzie prezy-
dent. Zostaną sołectwa i soł-

tysi, stowarzyszenia będą
miały fundusze. Zagwaran-
tuje to umowa notarialna.
Nie wspomnę o 100 mln zł.
W wieloletniej prognozie go-
spodarczej gminy dla Stare-
go Kisielina jest zapisane ok.
2,5 mln zł. Prezydent oferuje
ok. 8 mln zł w pięć lat. Za te
pieniądze z Funduszu Inte-
gracyjnego można rozwiązać
wiele problemów. A najważ-
niejsze z nich, to budowa
dróg.

- Czyli np. ul. Szkolnej?
- Tak. Mimo składanych

obietnic, jej budowa nie zna-
lazła się w tegorocznych za-
daniach gminy. Dlatego gło-
sowałem przeciwko budże-

towi. Potrzebne są nowe
chodniki i świetlica.

- Budowa świetlicy idzie
opornie.

- Zastanawiam się nad in-
nym wariantem. Z pałacyku
w Starym Kisielinie wypro-
wadziło się archiwum pań-
stwowe. Teraz starosta chce
sprzedać ten obiekt. A prze-
cież to wspaniałe miejsce
właśnie na świetlicę, biblio-
tekę. Obok piękny park. Nie
powinniśmy tego obiektu
oddawać w obce ręce.

- To nie jest tania zabawa.
- Nie jest. Myślę jednak, że

dobrze byłoby, gdyby budy-
nek, chociaż w części, służył
mieszkańcom wsi. Byłem w
tej sprawie u wójta Mariusza
Zalewskiego. Stwierdził, że
nie jest zainteresowany. To
poszliśmy do drugiej strony,
czyli do prezydenta Janusza
Kubickiego. Był zaintereso-
wany. Jesteśmy zgodni, że
niezależnie od tego, czy do
połączenia dojdzie, budynek
powinien służyć lokalnej
społeczności, a nie być sprze-
dany. To zależy od starosty,
dlatego napisałem pismo, by
wstrzymał się ze sprzedażą.
Czekam na odpowiedź.

- To zadania na przy-
szłość.

- Jako mieszkańcy mamy
dwie drogi. Możemy dalej
żyć w dotychczasowych
strukturach i cieszyć się
tym, co mamy. Mamy też
drugie rozwiązanie, czyli po-
łączenie - z myślą o zmia-
nach i lepszej przyszłości.
Niezależnie od tego, co wy-
bieramy, apeluję, by wziąć
udział w referendum 18 ma-
ja. Chodzi o naszą przy-
szłość, przyszłość naszych
dzieci i wnuków.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Papież świętym
W tę niedzielę, 27 kwietnia,

do godności świętych zostaną
wyniesieni bł. Jan Paweł II i bł.
Jan XXIII. Wierni będą mogli
śledzić od rana uroczystości
kanonizacyjne, za pośrednic-
twem telewizji.

Zielonogórzanie mogą
przyjść o godz. 17.00, do ko-
ścioła pw. Najświętszego Zba-
wiciela, gdzie odbędzie się
uroczysty koncert z okazji ka-
nonizacji.

A w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej można oglądać wystawę
„Spotkania Lubuszan z Janem
Pawłem II”. Zobaczymy tu
zdjęcia, pamiątki użyczone ze
zbiorów prywatnych mieszkań-
ców naszego regionu.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Bachusik Meloman
Pojawił się w czwartek, w

rocznicę oddania nowej sali
koncertowej Filharmonii Zielo-
nogórskiej. - 10 lat temu
otworzyliśmy Międzynarodo-
we Centrum Muzyczne
Wschód-Zachód. Z tej okazji
ufundowaliśmy Bachusika
Melomana - mówił dyrektor
Czesław Grabowski, odsła-
niając rzeźbę, dzieło Roberta
Tomaka.

Bachusik stoi za szybą, w
pomieszczeniu kasy. Meloman
gra na skrzypcach. Odbiega
nieco wyglądem od swoich
pobratymców, ma wąsy, hisz-
pańską bródkę i długie włosy.
Tylko frak pokryty jest wino-
gronami. To 31. Bachusik.

(tc)
Zdjęcie z wystawy „Spotkania Lubuszan z Janem Pawłem II”

Fot. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
31. Bachusik ma długie włosy i gra na skrzypcach

Fot. Krzysztof Grabowski

- Jako mieszkańcy mamy dwie drogi. Możemy dalej żyć w dotychczasowych strukturach i cieszyć się tym, co mamy. Mamy też
drugie rozwiązanie, czyli połączenie - z myślą o zmianach i lepszej przyszłości. Niezależnie od tego, co wybieramy, apeluję, by
wziąć udział w referendum 18 maja - mówi Mariusz Rosik. Fot. Krzysztof Grabowski
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Bogdan Budzyński z Raculi: - Jest za tym, by połączyć te dwa
organizmy. Uważam, że to jest nieuniknione. Czy teraz, czy za
kilka lat, to i tak nastąpi. Skoro teraz jest szansa na dodatko-
we profity, to nie warto sprawy przeciągać.

Jacek Stepczuk ze Starego Kisielina: - Pójdę głosować . Je-
stem zainteresowany referendum, dobnie moja rodzina. Je-
stem za przyłączeniem do Zielonej Góry. To w sumie jest de-
cyzja, od której będzie zależeć nasze być albo nie być.

Bronisław Bieleninik z Marzęcina: - Nie pójdę na referendum,
bo to jedno wielkie oszustwo. To wszystko nieprawda, a to, co
miasto oferuje, to blef. Na przykład sprawa tańszych autobu-
sów jest, moim zdaniem, całkiem nierealna.

C Z Y P Ó J D Z I E S Z N A R E F E R E N D U M W S P R A W I E P O Ł Ą C Z E N I A M I A S T A I G M I N Y ? J A K Z A G Ł O S U J E S Z ? > > > > >

Mirosława Jabłonka z Raculi: - Na referendum pójdę na pew-
no. Jeszcze się zastanawiam, co zaznaczę. Mam pewne spo-
strzeżenia, dotyczące m.in. kanalizacji, jeszcze się waham i
nie chciałabym zdradzać swoich przemyśleń.

Artur Tołoczko z Przylepu: - Jestem strasznie zapracowany i
nie mam czasu pójść na referendum, choć jestem za połącze-
niem z miastem. Uważam, że tak czy siak nas przyłączą. Tylko
wtedy nic z tego tytułu nam nie przybędzie.

Antoni Dobrowolski z Raculi: - Na pewno pójdę na referendum
i jestem za połączeniem. Moja żona też. Mimo tego, że urodzi-
łem się w Raculi, jestem za rozwojem miejscowości. Uważam
też, że gmina chce utrzymać wpływy. (kg)

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Dopisz się do spisu wyborców
- Mieszkam w Łężycy, ale meldunek mam w Zielonej Górze. Słyszałam, że mimo to mogę głosować w referendum, 18 maja.
Czy to jest możliwe? - zadzwoniła do nas Czytelniczka. Możliwe! Posłużmy się przykładem...

W referendum, podobnie
jak w wyborach samorzą-
dowych, mogą głosować
stali mieszkańcy gminy.
Co to znaczy „stali”? Oto
zapowiadany przykład.

Rodzina Kowalskich
przeprowadziła się pięć
lat temu z bloku w Zielo-
nej Górze do uroczego
domku w Łężycy. Mieszka-
ją w nim we czwórkę: mąż,
żona i dwójka dzieci (nie li-
cząc kota). Jednak zameldo-
wany pod tym adresem w
Łężycy jest tylko mąż - Jan
Kowalski. Żona - Maria Ko-
walska i dwóch synków -
Andrzejek (uczeń szkoły
podstawowej) i Bartuś
(przedszkolak), są zameldo-
wani w Zielonej Górze, w
dawnym mieszkaniu. Dla-
czego? - Z prostej przyczy-
ny. Chcieliśmy, żeby dzieci
uczyły się w mieście, a do
tego niezbędny był zielono-
górski meldunek - tłumaczą
rodzice. - Poza tym, korzy-
stamy z przywilejów, jakie
niesie ze sobą karta ZGranej
Rodziny. Często chodzimy

na basen. Jako mali zielono-
górzanie, chłopcy mają z te-
go tytułu ulgi.

Takich rodzin jest więcej.
Co innego „stoi w papie-
rach”, co innego jest w rze-

czywistości. - Chcielibyśmy
razem pójść na referendum,
18 maja i zagłosować - mó-

wią Kowalscy. Czy to możli-
we?

Możliwe.
Osoba, która jest za-

meldowana w gminie -
czyli w tym przypadku
pan Jan Kowalski, nie
musi się martwić. Z urzę-
du jest wpisywany do spi-
su wyborców.

Co innego pani Maria
Kowalska. Mieszka w Łęży-
cy, ale zameldowana jest w
Zielonej Górze. Wystarczy
jednak, że w urzędzie gminy
złoży wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców (wzór nr
1) i deklarację zawierającą
informacje niezbędne do
wpisania do rejestru wybor-
ców (wzór nr 2), do komple-
tu potrzebna będzie jeszcze
kserokopia dowodu osobi-
stego. W skrócie: na druku
nr 1 pani Maria powinna po-
dać adres zameldowania, a
na druku nr 2 - zamieszka-
nia. Urzędnicy będą mieli
trzy dni na zweryfikowanie
tych danych. Co to znaczy?
A to, że sprawdzą, czy pani
Maria rzeczywiście mieszka

na stałe pod wskazanym ad-
resem. Może zostać popro-
szona o dostarczenie dodat-
kowych dokumentów,
oświadczeń innych osób o
jej zamieszkaniu, może być
też przeprowadzona wizja w
domku w Łężycy, przepytani
mogą być np. sąsiedzi.

Jeśli pani Maria mieszka
pod wskazanym adresem, co
nie powinno być trudne do
udowodnienia, wójt wyda
decyzję o wpisaniu jej do re-
jestru wyborców. Taka decy-
zja wydawana jest na czas
nieoznaczony.

Wnioski można pobrać w
Urzędzie Gminy Zielona Gó-
ra, ul. Dąbrowskiego 41, po-
kój nr 106, parter. Wypełnio-
ne druki składamy w okien-
ku ewidencji ludności.

Wnioski można też pobrać
ze strony internetowej
„Łącznika Zielonogórskie-
go”: www.LZG.24.pl oraz ze
strony Gminnego Komitetu
na Rzecz Poparcia Połącze-
nia Miasta i Gminy Zielona
Góra „Jesteśmy na TAK”:
www.jestesmynatak.eu.(dsp)
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100 mln zł z ministerialnego bonusa za zgodne połączenie trafi do gminy

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE,

STOWARZYSZENIA, KLUBY
SPORTOWE, OSP,

ZESPOŁY CARITAS BĘDĄ
FINANSOWANE NA TAKIM
SAMYM LUB WYŻSZYM

POZIOMIE

SIEĆ SZKÓŁ
I OKRĘGI

ZOSTANĄ ZACHOWANE

DZIECI
BĘDĄ DOWOŻONE

DO SZKÓŁ

NIE BĘDĄ
LIKWIDOWANE

ŻADNE PLACÓWKI
OŚWIATOWE

POZOSTANĄ
SOŁTYSI

I SOŁECTWA

W TYCH OBSZARACH
NIC SIĘ NIE ZMIENI

OFERTA MIASTA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

NIŻSZE PODATKI
OD NIERUCHOMOŚCI

NIŻSZY PODATEK
ROLNY

TAŃSZE BILETY
MZK

NIŻSZA OPŁATA
ADIACENCKA

PRZEDSZKOLA
ZA DARMO

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ
O PODZIALE FUNDUSZU

INTEGRACYJNEGO
I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podatki zostaną
zrównane do niższego poziomu

42 gr/mkw. - taka stawka będzie obowiązywać w przypadku
budynków mieszkalnych.27 gr/mkw. - taka stawka będzie obowiązywać w przypadku

gruntów.5,24 zł/mkw. - Taka stawka będzie obowiązywać w
przypadku garażu i budynków gospodarczych.

Przykład: Prezydent Janusz Kubicki, mieszkaniec Zielonej Góry (dom
103,8 mkw., garaż 17,55 mkw., grunt 325 mkw.) zaoszczędzi na

podatku od nieruchomości 30 zł.

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, mieszkaniec Kiełpina (dom 169
mkw., grunt 745 mkw.) zaoszczędzi na podatku od nieruchomości

21,87 zł.

90 proc.
O tyle zostanie obniżony podatek rolny.

Stawka wynika ze średniej ceny skupu żyta.
Przyjmując ceny z 2014 r. obniżony

podatek wyniósłby 17,32 zł. za grunt rolny
od 1 ha przeliczeniowego.

Obecnie stawka za hektar przeliczeniowy
gruntów w gospodarstwach rolnych wynosi

w gminie 137,50 zł. Oszczędność to
120,18 zł za 1 ha.

2,60 zł
Tyle będzie kosztować bilet jednorazowy. Za bilet
okresowy zapłacimy 90 zł (takie są obecnie ceny

biletów w mieście).

Roczna oszczędność dla rodziny 2+2 na biletach
miesięcznych to 2.500 zł.

0 zł
Darmowe przejazdy dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Warunek jest jeden - rodzice są mieszkańcami Zielonej
Góry i mają kartę ZGranej rodziny.

Od 15 kwietnia taki przywilej funkcjonuje w mieście.

1 proc.
Tyle wyniesie opłata nakładana na właścicieli

w związku ze wzrostem wartości ich
nieruchomości, poprzez budowę infrastruktury

technicznej.

W mieście już obowiązuje taka taryfa
dla właścicieli nieruchomości, w gminie

wynosi 20 proc. 0 zł
Rodzice nic nie zapłacą za 10 godzin dziennego

pobytu dziecka w publicznym przedszkolu.
Kosztować będzie tylko wyżywienie.

W mieście ta stawka już obowiązuje. Oszczędność
dla rodziców to maksymalnie 1.200 zł za dziecko.

Utrzymany zostanie Fundusz
Integracyjny, którym dysponować
będą mieszkańcy na zebraniach

wiejskich.

MASZ WYBÓR! REFERENDUM 18 MAJA 2014 R .
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Mam prawo i płacić podatki, i za
- Spotykam się z takim delikatnym poczuciem, że my mieszkańcy, którzy przyjechaliśmy do tej gminy ileś lat temu, tak w „cu-
dzysłowie” nie mamy prawa decydować. Nasz głos jest trochę mniej ważny od głosu tych ludzi, którzy mieszkają tu 40 lat, 50
lat - mówi Janusz Jasiński.

- Mocno się pan zaanga-
żował w końcówkę procesu
łączenia miasta z gminą.
Namawia pan ludzi, by po-
szli na referendum, 18 maja
i głosowali na TAK.

Janusz Jasiński, mieszka-
niec Starego Kisielina, przed-
siębiorca, wiceprzewodniczą-
cy Gminnego Komitetu na
Rzecz Poparcia Połączenia
Miasta i Gminy Zielona Góra
„Jesteśmy na TAK”: - Teraz
jest bardzo ważny okres podej-
mowania decyzji. Podejmą ją
mieszkańcy. Warto żeby mieli
pełną wiedzę, wydaje mi się,
że z nią nie jest najgorzej. Mu-
szą też mieć przekonanie, że
od nich coś zależy. Żeby nie
myśleli, że ktoś już zdecydo-
wał. Co tam mój jeden, mały
głosik. W domu mieszkają
cztery osoby i jak każdy dom
pójdzie, to na pewno będzie-
my mieli na to wpływ.

Przy okazji, chciałbym
zwrócić uwagę na jedną
rzecz - spotykam się z takim
delikatnym poczuciem, że
my mieszkańcy, którzy przy-
jechaliśmy do tej gminy ileś
lat temu, ja osiem lat temu,
tak w „cudzysłowie” nie ma-
my prawa decydować. Nasz
głos jest trochę mniej ważny
od głosu tych ludzi, którzy
mieszkają tu 40-50 lat.

- Często się pan z tym spo-
tyka, bo ja też słyszałem ta-
kie głosy.

- Słyszę je. I się z nimi nie
zgadzam. Każdy ma prawo, a

nawet obowiązek się wypo-
wiedzieć. Sześć lat temu, gdy
zakładaliśmy Stowarzyszenie
Przyjaciół Kisielina, patrzyli-
śmy co się dzieje wokół para-
fii, bo w takich miejscowo-
ściach sporo się dzieje wokół
kościoła. Ja, myśląc o swoich
dzieciach chciałem, żeby w
Kisielinie więcej się działo.
Zebraliśmy się w kilka naj-
bardziej aktywnych osób i za-
łożyliśmy to stowarzyszenie.
Dzisiaj bardzo dobrze funk-
cjonuje. Realizuje dużo ini-
cjatyw społecznych. Dlatego
uważam, że mam prawo nie
tylko płacić podatki i różnego
rodzaju opłaty śmieciowe, ale
również zabierać głos.

- Pewnie ponad połowa
mieszkańców mieszka w
gminie „od kiedyś tam”.

- Starzy mieszkańcy, ze
swoimi rodzinami, bardzo
długo funkcjonowali w tym
uroczym, wiejskim światku.
Na pewno ci miastowi, przy-
chodzący ze swoimi oczeki-
waniami co do drogi, oświetle-
nia, kanalizacji, poziomu
szkoły, przedszkola... mogą,
delikatnie mówiąc, denerwo-
wać. Ale to trochę tak, jakby
denerwował nas postęp cywi-
lizacyjny. Jakby nas denerwo-
wała komórka, samochód.
Trochę jakbyśmy nie chcieli
latać samolotem. A świat się
zmienia.

Na te podziały patrzę tro-
chę z przymrużeniem oka.
Gdy staniemy trochę bar-

dziej z boku, to wszyscy ra-
zem czujemy się obywatela-
mi naszej małej ojczyzny,
która nazywa się Zielona Gó-
ra. Można spokojnie pogo-
dzić przesunięcie granic z
poczuciem zachowania tego,
co jest dla nas najcenniejsze,
np. organizacje pozarządowe
mogą nadal doskonale funk-
cjonować.

To, co mamy ważnego na
wsi, to zaangażowanie ludzi
wokół własnych spraw. A to
nie zależy od granic, tylko
od ludzi. Czy wykazują ini-
cjatywę, czy też nie.

Jak chcieliśmy dojechać
dobrze do domu, czyli nie
używając samochodów tere-
nowych, to musieliśmy się
złożyć z gminą na drogę. My
daliśmy materiał, a gmina
dała maszyny i nadzór bu-
dowlany. Wydaje mi się, że
ten sposób budowy dróg jest
bardzo archaiczny. Dobrze
świadczy o zaangażowaniu
mieszkańców, ale już nie do
końca dobrze o gminie, która
jest mocno niedoinwestowa-
na. I tych inwestycji do zro-
bienia jest bardzo dużo.

- Przybywa ludzi i przy-
bywa problemów np. z bu-
dową dróg.

- Na pewno jest tak, że wy-
magania ludzi rosną. Tak sa-
mo jak klient w sklepie, tak i
mieskaniec staje się coraz
bardziej wymagający. Bar-
dziej świadomy swoich
praw. Coraz więcej obowiąz-

ków spada na gminę i będzie
spadać. Do tego potrzebne są
pieniądze i coraz sprawniej-
sza organizacja. I centraliza-
cja rozwiązywania proble-
mów. Lepiej, szybciej, taniej.
I tutaj akurat duży może
więcej. Mówię to z własnego
doświadczenia. Po to się fir-
my łączą. Po to się banki łą-
czą, sieci marketów. Kraje.
Żeby wykorzystywać ekono-
mię skali. I to jest, jak mówi
klasyk, oczywista oczywi-
stość.

- Podczas niedawnej kon-
ferencji prasowej mówił
pan, że jako mieszkaniec
gminy nie ma pan wyboru.

- Dla mnie na stole jest tyl-
ko jeden projekt cywilizacyj-
ny. On ma szansę się po-
wieść. Natomiast nie widzę
drugiego, alternatywnego.
Nie słyszałem, by istniał in-
ny plan. Nie mamy wyboru
pomiędzy dwoma propozy-
cjami. Możemy jedynie za-
głosować za projektem mia-
sta lub być przeciwko. Z
gminy nie mamy żadnego
projektu. Nie pojawiła się
żadna nowa myśl, pozwala-
jąca iść do przodu. Trochę to
wygląda na obronę swoich
pozycji.

Musimy zdawać sobie
sprawę - jeżeli nie będziemy
się rozwijać, to zostaniemy
skansenem. A nasze dzieci
nie chcą żyć w skansenie.
Nie bez powodu wyjeżdżają
do innych miast. Do innych

- Kiedy powinno się podejmować trudne decyzje? Kiedy jest
dobrze! Bo jak już jest źle, to odwrócić trend jest trudno. Jeże-
li dzisiaj to można zrobić, a jeszcze są dodatkowe pieniądze z
zewnątrz, to trzeba działać. I iść dalej. Żyjemy w momencie hi-
storycznym. Konsekwencje naszej decyzji będą rzutowały na
wiele lat. Jestem pewny, że będzie fajniej - uważa Janusz Ja-
siński. Fot. Krzysztof Grabowski

1 M A J A ww 1  M A  J A  ww 1  M A  J A  ww 1  M A  J A   w 1  M A  J A  w 1  M A  J A  w 1  M A  J A  w 1  M A  J A
Wy bierz się
na ma jów kę!
Wiel ki mi kro ka mi zbli ża my
się do dłu gie go week en du.
Sprawdź, co bę dzie się
dzia ło pierw sze go dnia ma -
jó wek w Zie lo nej Gó rze i
oko li cy.

ww PIK NIK RO DZIN NY 
FUN DU SZY
EU RO PEJ SKICH

ZIELONA GÓRA Naj więk -
szą im pre zą pierw szo ma jo -
wą, bez wąt pie nia, bę dzie
Pik nik Ro dzin ny Fun du szy
Eu ro pej skich. Oka zją do
wspól ne go świę to wa nia
jest okrą gła, 10. rocz ni ca
człon ko stwa Pol ski w Unii
Eu ro pej skiej. Po czą tek im -
pre zy o godz. 12.00. Ko niec
ok. 22.00.

Spe cjal nie dla go ści pik ni -
ku za gra ją m.in. Ma te usz
Ziół ko, Ja go da Kret, Mi chał
Gro bel ny - czy li uczest ni cy
te le wi zyj ne go pro gra mu

„The Vo ice of Po land” oraz
ze spół Las Me li nas.

W Mia stecz ku Fun du szu
Eu ro pej skich zo ba czy my po -
ka zy che micz ne, na sto isku
po li cjan tów za ba wi my się w
de tek ty wów, od bę dzie my wir -
tu al ny spa cer po obiek tach po -

wsta łych dzię ki unij ne mu
wspar ciu. W Lu bu skiej Ekos fe -
rze zo ba czy my, jak roz mna ża ją
się ro śli ny, zgłę bi my ta jem ni ce
na szych la sów i win nic. Zaj -
rzy my też do Aka de mii Zdro -
wia, Mia stecz ka Wy obraź ni,
po tre nu je my z dru ży ną Stel -

me tu. Na ła su chów bę dzie cze -
kał ko cioł pysz nej zu py gu la -
szo wej i gi gan tycz ny tort uro -
dzi no wy! O godz. 15.00 bę dzie
moż na usta wić się do wiel kiej,
ro dzin nej fo to gra fii, któ ra zo -
sta nie póź niej opu bli ko wa na
w lo kal nej pra sie.

Na par king przy zie lo no gór -
skiej Pal miar ni za pra sza mar -
sza łek Elż bie ta Po lak. - Przez
10 lat człon ko stwa w Unii Eu -
ro pej skiej w Pol sce i w Lu bu -
skiem wie le zmie ni ło się na
lep sze. Do brze wy ko rzy sta li -
śmy tę szan sę. By so bie to
jesz cze bar dziej uświa do mić,
za pra szam 1 ma ja na Pik nik
Ro dzin ny Fun du szy Eu ro pej -
skich. Bę dzie moż na na wła -
sne oczy prze ko nać się, jak
Unia Eu ro pej ska zmie ni ła na -
sze ży cie. Na par kin gu przy
zie lo no gór skiej Pal miar ni nie
za brak nie atrak cji dla star -
szych i młod szych. Ra zem
świę tuj my nasz suk ces - za -
chę ca pa ni mar sza łek.

Szcze gó ło wy pro gram pik -
ni ku oraz Dni Otwar tych
Fun du szy Eu ro pej skich (od -
by wa ją się od 1 do 11 ma ja w
ca łym wo je wódz twie) znaj -
du je się na stro nie:
www.10la twue.lu bu skie.pl.

ww NA SPOR TO WO

ZIE LO NA GÓ RA 1 ma ja
moż na też spę dzić na spor to -
wo. Na swo je obiek ty za pra -

sza Miej ski Ośro dek Spor tu i
Re kre acji. Cen trum Re kre -
acyj no -Spor to we bę dzie
czyn ne od godz. 7.00 do
22.00. Or lik przy ul. Źró dla -
nej bę dzie czyn ny od 10.00
do 20.00. Kor ty te ni so we
przy ul. Su le chow skiej bę dą

Na par kin gu przy Pal miar ni dla go ści pik ni ku za gra ze spół Las Me li nas
Fot. Ma te usz Pie cha czek/ma te ria ły or ga ni za to ra

Skan sen w Ochli za pra sza Fot. To masz Czyż niew ski
na po dróż w cza sie 
w atrak cyj nej ce nie
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Mam pra wo i pła cić po dat ki, i za  bie rać głos
państw. Dla te go ape lu ję, że -
by w na szym re fe ren dum za -
py tać mło dych. Ja się bo ję
te go, że mło dzi gło su ją no ga -
mi. Ca ły czas stąd wy jeż dża -
ją. Ma my od pływ miesz kań -
ców.

- Gmi na się cie szy, że ma
przy pływ miesz kań ców.

- A skąd oni przy by wa ją?
Z Zie lo nej Gó ry. Nie przy je -
cha li z Kra ko wa lub Po zna -
nia. Z Zie lo nej Gó ry. Miesz -
kań cy ro bią to po łą cze nie od
lat. Jak da lej tak pój dzie, to
gra ni ca za ro śnie nam do ma -
mi. I bę dzie jak w Ki sie li nie
- je den ma zie lo ną, a dru gi
bia łą ta blicz kę z na zwą uli -
cy.

- Są lu dzie, któ rzy mó wią:
- Jest do brze, nie ma pro ble -
mów, po co to zmie niać?

- Kie dy po win no się po dej -
mo wać trud ne de cy zje? Kie -
dy jest do brze! Bo jak już jest
źle, to od wró cić trend jest
trud no. Je że li dzi siaj to moż -
na zro bić, a jesz cze są do dat -
ko we pie nią dze z ze wnątrz,
to trze ba dzia łać. I iść da lej.
Ży je my w mo men cie hi sto -
rycz nym. Kon se kwen cje na -
szej de cy zji bę dą rzu to wa ły
na wie le lat. Je stem pew ny,
że bę dzie faj niej. Go łym
okiem wi dać, że struk tu ry
mia sta są bar dziej pro fe sjo -
nal ne. To nie jest prze ciw
ko muś. Mu si my so bie od po -
wie dzieć: chce my no wej,
wiel kiej Zie lo nej Gó ry, czy
też roz wi jać się od dziel nie
ze wszyst ki mi plu sa mi i mi -
nu sa mi.

Jed nak jak ob ser wu ję, to
mia sto tro chę mi przy po mi -
na drze wo, a gmi na hu bę,

któ ra na nim ży je. Mia sto
bez gmi ny, jak to drze wo, da
so bie ra dę, nie do koń ca ma -
jąc świa do mość ist nie nia
hu by. Hu ba bez drze wa nie
prze ży je. Prze cież, gdy by nie
Zie lo na Gó ra, to w gmi nie
miesz ka ło by mo że na wet o
po ło wę lu dzi mniej. Wy -
obraź my so bie, czy w gmi nie
za ła twi my te mat le ka rza, za -
opa trze nia, roz ryw ki, kul tu -
ry, oświa ty na od po wied nim
po zio mie. Prze cież wie my,
że nie. Nie uda waj my, że jest
ina czej.

Mnie nie prze ko nu je ar gu -
ment, że „sa ren ka mo że ra no
przyjść do mnie”. Fak tycz -
nie, przy cho dzi. I ona da lej
bę dzie przy cho dzić, na wet
jak na zy wać się to bę dzie:
Zie lo na Gó ra. Na Ję drzy cho -
wie i Chy no wie sa ren ki rów -
nież przy cho dzą.

- Na ma wia pan do udzia -
łu w re fe ren dum, ale ter min
się pa nu nie po do ba.

- Tak, na ma wiam. Wszy -
scy po win ni śmy pójść gło -
so wać. Na to miast dzi wi
mnie da ta - 18 ma ja. Cze mu
nie 25 ma ja? W Kra ko wie
mo gą zro bić re fe ren dum
pod czas wy bo rów, a u nas
nie? Dla cze go? Prze cież to
gwa ran tu je więk szą fre -
kwen cję. I uła twia lu dziom
ży cie, bo po co ma ją dwa ra -
zy cho dzić gło so wać? Dla
mnie jest to dy so nans. Je że li
wójt już py ta o zda nie
miesz kań ców, to po wi nien
za dbać, by by ła to jak naj -
więk sza gru pa.

- Dzię ku ję.

To masz Czyż niew ski

O P I  N I A  > > >

„Nie rdzen ni”, mor da w ku beł!
No i się do cze ka li śmy… dys ku sji na te mat, kto jest god ny re pre zen to wać miesz kań -
ców gmi ny. Za wy ty cza nie wzor ca wzię li się prze ciw ni cy po łą cze nia mia sta z gmi -
ną. „Nie rdzen ni” miesz kań cy ma ją mil czeć.

Skąd ten po mysł? Bo na gle w gmi nie za wią zał się Gmin -
ny Ko mi tet na Rzecz Po łą cze nia Mia sta i Gmi ny Zie lo na
Gó ra „Je ste śmy na TAK”. Na je go cze le sta nął se na tor Sta -
ni sław Iwan, miesz ka niec Łę ży cy. W pierw szy dzień
przed sta wił li stę 57 osób, któ re wstą pi ły do ko mi te tu.

To był cios, któ ry trud no by ło znieść prze ciw ni kom z
Ze spo łu ds. Prze ciw dzia ła nia Li kwi da cji Gmi ny. Na je go
cze le stoi Ra fał Nie żur bi da, któ ry na tych miast przy stą pił
do ata ków per so nal nych.

Oskar żył se na to ra Iwa na i po sła Wal de ma ra Słu goc kie go
(miesz ka w Sta rym Ki sie li nie), że nic dla gmi ny nie zro bi -
li. Nie dba ją o nią, nie by wa ją na se sjach itd.

- To nie jest me ry to rycz na dys ku sja, ale od po wiem na te
stwier dze nia - mó wił se na tor Iwan. - Sześć osób pra co wa ło
nad naj waż niej szym pro jek tem go spo dar czym w re gio nie -
po wsta niem Lu bu skie go Par ku Prze my sło wo -Tech no lo -
gicz ne go w No wym Ki sie li nie. Ja, po seł Słu goc ki, mar szał -
ko wie Elż bie ta Po lak i Mar cin Ja błoń ski, rek tor Cze sław
Osę kow ski i w imie niu mia sta wi ce pre zy dent Krzysz tof
Ka li szuk. Uda ło się nam do pro wa dzić do tej in we sty cji.
Ona zna czą co wpły nie na roz wój ca łe go re gio nu. Już za in -
we sto wa no tu taj po nad 100 mln zł.

Dla R. Nie żur bi dy to nie ar gu ment. - Park to in we sty cja
wo je wódz ka, a że jest na te re nie gmi ny nie zna czy, że jest
dla gmi ny - bez że na dy wy ło żył w „Ga ze cie Lu bu skiej” fi -
lo zo fię go spo dar czą. To w za sa dzie pra wie ofi cjal ne sta no -
wi sko władz gmi ny. „Nie bę dzie my in we sto wać na nie
swo im te re nie” - nie raz usły szał pre zy dent Ja nusz Ku bic -
ki, pod czas spo tkań, rów nież z miesz kań ca mi. Wła dze
gmi ny nie chcą do kła dać się do bu do wy in fra struk tu ry w
par ku i bu do wać chod ni ków do dzia ła ją cych tam firm.
Wy cho dzą z za ło że nia, że roz wój go spo dar czy i no we miej -
sca pra cy to nie ich zmar twie nie. Niech kto in ny się tym
zaj mu je!

Wła dze gmi ny nie są jed nak kon se kwent ne, bo w fil -
mach pro mo cyj nych miej sco wi no ta ble z chę cią fil mu ją się
na tle bu dyn ków po wsta łych w par ku. Rów nież w wie lo -
let niej pro gno zie fi nan so wej zna la zły się za pi sy o spo dzie -
wa nych do cho dach z par ku w No wym Ki sie li nie. To jest
biz nes z tym par kiem, czy nie?

Prze ciw ni cy po szli jesz cze da lej. Za czę li se gre go wać
miesz kań ców - na tych do brych (czy li prze ciw ni ków po łą -
cze nia) i tych złych (bę dą cych za po łą cze niem).

- Są ści śle po wią za ni z pre zy den tem i od nie go za leż ni
fi nan so wo. Po pro stu ich zmu szo no do wstą pie nia do ko -
mi te tu. W gmi nie miesz ka ją od nie daw na i są tu je dy nie

za mel do wa ni. Nic nie wno szą do gmi ny - moż na by ło
usły szeć.

- Trze ba usza no wać głos rdzen nych miesz kań ców - po -
wie dział „Ga ze cie Wy bor czej” R. Nie żur bi da.

Te ma tu nie po cią gnął. Co to zna czy rdzen ny miesz ka -
niec gmi ny? Ile lat trze ba w niej miesz kać, że by zo stać do
niej za li czo nym? 5 lat? 10 lat? A mo że 20 lat?

Cie ka we, czy sam szef ze spo łu ds. prze ciw dzia ła nia po -
łą cze niu sie bie za li czył by do rdzen nych miesz kań ców
gmi ny? Mo że wy star czy w niej być za mel do wa nym trzy la -
ta? A mo że li czą się za słu gi?

Za ska ku je ta chęć do ar bi tral ne go dzie le nia miesz kań -
ców wła snej gmi ny. Kto dał wam do te go pra wo? Chy ba
nie wy bor cy! Czy ktoś jest „za” czy też „prze ciw” po łą cze -
niu, nie ma wpły wu na to, że jest po rząd nym czło wie kiem.
I ma pra wo do wła snych po glą dów. Wię cej sza cun ku!

Rdzen ni i nie rdzen ni miesz kań cy są jed nak gdzie in dziej
mi le wi dzia ni. Na biur ku wój ta Ma riu sza Za lew skie go, czę -
sto moż na do strzec ta bel kę z licz bą miesz kań ców. Ich licz ba
wciąż ro śnie. „Nie rdzen ni” ma ją jed ną wiel ką za le tę - pła cą
du że po dat ki, z któ rych część tra fia do gmi ny. Są praw dzi -
wą si łą na pę do wą gmi ny. Od 2006 r. licz ba miesz kań ców
gmi ny wzro sła pra wie o trzy ty sią ce. W tym sa mym cza sie
wpły wy z po dat ku PIT wzro sły w gmi nie dwu krot nie. „Nie -
rdzen ni” to ku ra zno szą ca zło te ja ja. Wi dać to wy raź nie w
sta ty sty kach. Dzię ki cią głe mu na pły wo wi miesz kań ców,
gmi na Zie lo na Gó ra, ja ko jed na z dwóch gmin w wo je wódz -
twie (dru gą jest Deszcz no), w ostat nich la tach ni gdy nie
mia ła spad ku do cho dów z po dat ków PIT. A ta kie kło po ty
mia ła zde cy do wa na więk szość gmin w Pol sce.

Wpły wy z po dat ków PIT sta no wią ok. 30 proc. wszyst -
kich do cho dów gmi ny. W prze cięt nej gmi nie wiej skiej (z
lud no ścią utrzy mu ją cą się z rol nic twa) jest to za zwy czaj
kil ka pro cent.

To dzię ki po dat kom PIT gmi na mo że po zwo lić so bie na
bu do wa nie bo isk, świe tlic i hoj ne do to wa nie sto wa rzy szeń
i or ga ni za cji spo łecz nych.

To nie jest za rzut. Jed nak nie wy -
obra żam so bie wój ta Ma riu sza Za lew -
skie go, jak mó wi ko lej nym chęt nym do
prze pro wadz ki: - Chodź cie do nas, ale
ja ko „nie rdzen ni” nie mo że cie mieć
wła sne go zda nia.

Czy li przy sło wio wa mor da w ku beł.

To masz Czyż niew ski
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otwar te od godz. 9.00 do
zmierz chu. In for ma cje i re -
zer wa cje pod nr tel. 68 324
83 15.

DRZON KÓW Wo je wódz ki
Ośro dek Spor tu i Re kre acji,
z oka zji Dni Otwar tych

Fun du szy Eu ro pej skich,
ofe ru je ko rzy sta nie z obiek -
tów z 50 proc. ra ba tem. Bę -
dą to: ba sen olim pij ski, ha -
la te ni so wa (kor ty kry te),
od no wa bio lo gicz na (sau na
i ja cuz zi).

ww MU ZEA ZA PRA SZA JĄ

OCHLA Mu zeum Et no gra -
ficz ne w Zie lo nej Gó rze z/s
w Ochli za pra sza w godz.
10.00-16.00 do szcze gól nej
po dró ży w cza sie, do „daw -
nej wsi” z prze ło mu
XVIII/XIX w. Skan sen ofe -
ru je sie dem ście żek te ma -
tycz nych, któ re są no wą for -
mą udo stęp nia nia za byt ków
do sto so wa ną do wie ku i za -
in te re so wań tu ry stów. W ra -
mach Dni Otwar tych Fun -
du szy Eu ro pej skich, ce ny
zwie dza nia ob ję te są 50
proc. ra ba tem. O godz.
10.00 i 13.00 od bę dzie się
opro wa dza nie na stę pu ją cy -
mi ścież ka mi te ma tycz ny -
mi: „Czło wiek ro śli nom
wie le za wdzię cza” (4 zł/os),
„Strój ja ko ko mu ni kat” (4
zł/os.), „Rzeź bić każ dy mo -

że” (9,50 zł/os) - po da ne ce -
ny uwzględ nia ją ra bat.

DRZO NÓW Lu bu skie Mu -
zeum Woj sko we w Zie lo nej
Gó rze z/s w Drzo no wie bę -
dzie czyn ne od 1 do 4 ma ja,
w godz. 10.00-16.00. Dla go -

ści przy go to wa no do dat ko -
we atrak cje. 1 ma ja bę dzie
to dy na micz ny po kaz mo de -
li ża gló wek RC - przy go to -
wa ny przez Klub Mo de lar -
ski z By to mia Od rzań skie -
go. Dzia łać bę dzie sto isko
ga stro no micz ne z woj sko wą

gro chów ką i cie pły mi na po -
ja mi.

ww GI TA RO WY MOST

ZIE LO NA GÓ RA To już ta ka
pierw szo ma jo wa tra dy cja. W
tym ro ku przy pa da okrą gła,

bo pią ta edy cja im pre zy. Zie -
lo no gór ski Ośro dek Kul tu ry
za pra sza o godz. 13.00 do
am fi te atru. Tam po wsta nie
Gi ta ro wy Most, któ ry po łą -
czy Zie lo ną Gó rę z Wro cła -
wiem. Jak co ro ku, gi ta rzy ści
z obu miast gra ją jed no cze -
śnie „Hey Joe”.

Na pro gram ju bi le uszo we -
go spo tka nia gi ta rzy stów
skła da ją się tra dy cyj nie kon -
cer ty lu bu skich ze spo łów i
szkół mu zycz nych. Po czte -
rech la tach prze rwy na sce -
nie Mo stu wy stą pi ze spół 5
ra no z Łu ka szem Łycz kow -
skim. Im pre zę za koń czy -
ok. godz. 16.00 wspól ne gra -
nie „Hey Joe” i „Ho use of
The Ri sing Sun”. W pro gra -
mie tak że kon kurs na naj bar -
dziej ory gi nal ny in stru ment.
Spe cjal ny kon cert, po świę -
co ny Led Zep pe lin, za gra ze -
spół Ca dil lac.

(dsp)

O atrak cjach przy go to wa -
nych na 2 i 3 ma ja na pi sze -
my w na stęp nym nu me rze
„Łącz ni ka Zie lo no gór skie -
go”.

Skan sen w Ochli za pra sza Fot. To masz Czyż niew ski
na po dróż w cza sie 
w atrak cyj nej ce nie

Set ki gi tar w am fi te atrze! Za brzmi „Hey Joe” i „Ho use of The Ri sing Sun”.
Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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Ka pli ca Ma riac ka - wi dok przed wo jen ny. Wów czas peł ni ła funk cję do mu wi nia rza.
Ze zbio rów Ja na Mar kow skie go

SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 70

700 lat na szych win nic
Pod Za bo rem po wsta je wła śnie naj więk sza w Pol sce win ni ca. By łem tam i wi dzia łem na wła sne oczy. To wiel ki po wrót do na -
szych wi niar skich tra dy cji. Jak sta rych? Te go nie wie nikt. Mu si my się za nu rzyć w po mro ce dzie jów.

- Czyż niew ski, co ty tam
ro bisz w tej szaf ce? Zno wu
wy że rasz reszt ki świą tecz -
nych cia stek? Wą sy masz
pu drem po sy pa ne - mo ja żo -
na cza sa mi dość nie spo dzie -
wa nie po ja wia się w kuch ni.

- Za nu rzam się w po mro ce
dzie jów - sta ram się nie udol -
nie wy brnąć z trud nej sy tu -
acji. Tu taj jesz cze gdzieś był
ostat ni ka wa łek wy śmie ni te -
go ser ni ka.

- Zja dłeś go wczo raj - nie
wiem jak ona to ro bi, ale mo -
ja żo na po tra fi czy tać w my -
ślach. Głów nie tych nie wy -
god nych. - Le piej umyj pa tel -
nię! A gdzie się bę dziesz po -
grą żał w tej po mro ce dzie jów?

Na win ni cy. Bę dę ob ser -
wo wał jak sa dzą wi no rośl.
Mu szę szyb ko umyć pa tel -
nię, bo za raz usły szę, że naj -
le piej gdy bym sam chwy cił
za ło pa tę i za brał się do ko -
pa nia. Tyl ko kto dzi siaj do
za kła da nia win nic uży wa ło -
pat? Od cze go ma my ma szy -
ny. Ta kie, ja kie wi dzia łem
pod Za bo rem.

- To jest praw dzi wy po wrót
do tra dy cji. Tu taj bę dzie my
mie li naj więk szą w Pol sce
win ni cę, a u mnie w do mu
bu du ję skan sen wi niar ski -
opo wia da Ro man Grad, wi -
niarz ze Sta re go Ki sie li na.

A wła ści wie, to ile lat ma
ta na sza wi niar ska tra dy cja?
Te go nie wie nikt. Po cząt ki
zie lo no gór skie go wi niar stwa
gi ną w po mro ce dzie jów.

Mo że my się je dy nie trzy -
mać mi tów stwo rzo nych
przez nie miec kich hi sto ry -
ków i kro ni ka rzy. Mo że wie -
dzie li co mó wią i pi szą? A
mo że to tyl ko za bie gi mar ke -
tin go we?

Nie miec ka tra dy cja po da je
rok 1150 ja ko po czą tek wi -
niar stwa w re gio nie. Po dob -
no za wdzię cza my to osad ni -
kom z Flan drii. Ta ka okrą gła
da ta mia ła coś z sym bo lu.
Dla te go w XIX wie ku hucz -

nie ją fe to wa no. Zwłasz cza
w 1900 r. 14 paź dzier ni ka
przez mia sto prze szedł wy -
staw ny ko ro wód, skła da ją cy
się z hi sto rycz nych po sta ci
przy po mi na ją cych wi niar -
skie dzie je mia sta. Obok kró -
la Fry de ry ka II zna la zło się
miej sce dla pia stow skie go
księ cia Hen ry ka IX, któ ry
od no wił na sze win ni ce po
fa li wiel kich mro zów.

- Czyż niew ski, nie opo -
wia daj lu dziom ba jek. Wróć
do te ma tu - mo ja żo na lu bi
kon tro lo wać sy tu ację.

Ma ra cję. Rok 1150 to po -
czą tek wi niar stwa w re gio nie,
ale… nie w Zie lo nej Gó rze. O
na szych win ni cach za czę to
mó wić tro chę póź niej. W
1314 r. Tak, tak - 700 lat te -
mu. Ta aakie ma my tra dy cje.

A cóż ta kie go wy da rzy ło
się te 700 lat te mu? Od no to -
wa no do bre zbio ry? Wi no
by ło zna ko mi te? Wi no bra nie

się uda ło? Nic z tych rze czy!
Spo tka ło nas nie szczę ście.
Mia sto zdzie siąt ko wa ła za ra -
za, któ ra za bi ła ok. 700
miesz kań ców. Nie by ło na
nią moc nych. Je dy ne wyj -
ście to sal wo wa nie się
uciecz ką. Naj le piej w od -
osob nio ne miej sca, gdzie nie
ma du żo lu dzi i cho ro ba się
trud niej roz no si. Zie lo no gó -
rza nie mie li uła twio ne za da -
nie, bo jak mó wi tra dy cja, na
oko licz nych wzgó rzach sta ły
po je dyn cze dom ki, w któ -
rych moż na się by ło schro -
nić. W za sa dzie, to by ły za -
bu do wa nia go spo dar cze
usta wio ne na win ni cach.
Mię dzy in ny mi na wzgó rzu
Lob tenz, czy li dzi siej szej al.
Sło wac kie go. To w opi sie
uciecz ki przed za ra za pa da
po raz pierw szy stwier dze -
nie o ist nie niu win nic.

Ta tra dy cja prze trwa ła set -
ki lat. Dla cze go? Bo do tknię -

ci nie szczę ściem nie licz ni
zie lo no gó rza nie, po sta no wi li
się od wdzię czyć Bo gu za
ura to wa nie ży cia i na wzgó -
rzu usta wi li ka plicz kę, ja ko
wo tum dzięk czyn ne za ra tu -
nek. Po świę ci li ją Naj święt -
szej Ma rii Pan nie. Zna cie tę
ka plicz kę? Tak, to ka pli ca
Na Win ni cy. Dzi siaj stoi w
nie wiel kim par ku ko ło ko -
ścio ła Pod wyż sze nia Krzy ża
Świę te go.

Nie wia do mo dla cze go
prze trwa ła je dy nie pa miąt ka
po 1314 r. Mia sto jesz cze nie
je den raz na wie dza ły nie -
szczę ścia.

Przed wo jen ny dy rek tor
mu zeum, Mar tin Klo se, spo -
rzą dził ta ki spis. Jest w nim
po nad 20 po zy cji.

Za ra za na wie dzi ła na sze
mia sto w ro ku: 1314, 1349,
1412, 1451, 1460, 1464, 1468,
1489-90, 1497 (600 ofiar),
1630, 1631 (700 - 1.000 ofiar).

Nie bez pie czeń stwo za ra zy
od no to wa no w la tach: 1680-
82, 1709, 1757.

Czer won ka - ta cho ro ba
zdzie siąt ko wa ła lud ność w
ro ku 1618, 1679, 1778.

Ospa ata ko wa ła Zie lo ną
Gó rę w ro ku: 1621, 1634,
1738, 1787, 1802.

Epi de mia ty fu su: 1812-13.
Cho le ra - 1855 r.
Już skończ my z ty mi nie -

szczę ścia mi. Oko li ce al. Sło -
wac kie go przez set ki lat by ły
wi niar skim re jo nem. Tu taj
usta wio no naj czę ściej fo to -
gra fo wa ne do my wi nia rzy,
ze słyn nym Wiel kim Na bo -
tem na cze le. Jed na z naj bar -
dziej ory gi nal nych bu dow li
zo sta ła zbu rzo na w la tach
60. Pod czas bu do wy osie dla
miesz ka nio we go. Z tam tych
cza sów prze trwał dom zbu -
do wa ny przez ro dzi nę
Förste rów i Ka pli ca Ma riac -
ka. Pa ra doks dzie jów po le ga

na tym, że cho ciaż przez la ta
uży wa no tej na zwy, to w
XIX wie ku nie peł ni ła funk -
cji sa kral nej. Na le ża ła wów -
czas do pro du cen ta ko nia -
ków, Al ber ta Bu ch hol za,
któ ry użyt ko wał ją ja ko zwy -
kły dom wi nia rza. Jed nak na
pocz tów kach wciąż wid nia -
ła na zwa Ma rien ka pel le. I
tak by ło do 1947 r., kie dy
prze ję ła ją pa ra fia pw. św. Ja -
dwi gi. Tym ra zem sta ła się
wo tum dzięk czyn nym za
ura to wa nie z in nej za ra zy -
zo sta ła po świę co na więź -
niom obo zów kon cen tra cyj -
nych.

To masz Czyż niew ski

PS. W od cin ku 68., po świę -
co ne mu ma lun kom na ścia -
nach zie lo no gór skich bu dyn -
ków, błęd nie na pi sa łem, że
na jed nym ze zdjęć jest Ry -
szard Kiełb. Za po mył kę
prze pra szam.

750-le cie win nic w re gio nie - ko ro wód wi no bra nio wy z 1900 r.
Ze zbio rów Cze sła wa Osę kow skie go

Pa no ra ma na wzgó rze Löbtenz (dziś al. Sło wac kie go) na po cząt ku XX wie ku. Po le wej Ka pli ca Ma riac ka, po pra wej Wiel ki Na bot.
Ze zbio rów Mu zeum Zie mi Lu bu skiej


