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- Zobaczcie jaką two-
rzymy fajną społeczność!
- uśmiecha się z kadru
Mariola Kostrzewska. W
filmie o Przylepie zoba-
czymy więcej takich
uśmiechniętych i zado-
wolonych z życia ludzi.

Od wtorku wydawane są karty ZGrani
Zielonogórzanie 50+. Na jakie rabaty można liczyć?

MÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!
- Oddałem swój głos na TAK i uważam, że powinien to zrobić każdy zielonogórzanin - zdradza Dariusz Bartoszewicz. Jest jed-
nym z wielu mieszkańców, którzy wrzucili już kartę do urny. We wtorek rozpoczęły się konsultacje w sprawie połączenia mia-
sta z gminą. Więcej >>> 2, 4 i 5

Maciej Wrześniewski: - Popieram inicjatywę łączenia miasta z gminą i dziwię się scep-
tykom, ale być może ich zdanie wynika z nieznajomości projektu. Ja zapoznałem się z
nim szczegółowo i uważam, że stracić nie można. A można tylko zyskać. Postanowiłem
więc zagłosować. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Danuta Piskorz: - Dyskutowałyśmy z koleżanką o
plusach i minusach połączenia. Ja widzę same plu-
sy i wierzę, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że mój
głos pomoże dopiąć tę sprawę.

Jolanta Podolińska: - Nie mam wątpliwości, że ra-
zem będziemy silniejsi. Jest zdecydowanie więcej
plusów i tak powinniśmy patrzeć na sprawę połą-
czenia. A ważny jest każdy głos.

Beata Nowak: - Cieszę się, że nasze miasto może
być większe. Jestem pewna, że konsultacje będą
na tak. Proces połączenia jest nieunikniony, od
lat nasze społeczności się przenikają.

Krystyna Rajska: - Warto zagłosować na tak.
Uważam, że skorzystają na tym mieszkańcy mia-
sta i gminy. Społeczeństwo jest dojrzałe i myślę,
że podejmie decyzję świadomie.
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Z Ż Y C I A M I A S T A I G M I N Y >>>>>

Co to za wesoła, kolorowa gromadka odwiedziła skansen w
Ochli? A to pięciolatki z przedszkola nr 2 w Gubinie! Czuwa nad
nimi wychowawczyni Beata Zygarłowska.

Fot. Krzysztof Grabowski

- Truskawki wprost uwielbiam! Właśnie kupiłam dwa kilogra-
my. A najlepsze są nasze, polskie owoce. Inne już tak nie sma-
kują - uśmiecha się Justyna Nyczka.

Fot. Krzysztof Grabowski

Przyjaciółki Sandra i Kaja po szkole lubią spędzać czas w swo-
im towarzystwie. - Nie ma to jak posiedzieć przy fontannie,
zwłaszcza w ciepły dzień - przyznają.

Fot. Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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- Miesiąc temu, mieszkań-
cy gminy w referendum
opowiedzieli się za połącze-
niem miasta z gminą. Fre-
kwencja wyniosła 55 proc.
Zaskoczyły pana te wyniki?

- Prof. Czesław Osękow-
ski, szef zespołu ds. połącze-
nia miasta z gminą: - Zasko-
czyła mnie bardzo wysoka
frekwencja. Można tylko po-
gratulować mieszkańcom
gminy ich zaangażowania i
chęci decydowania o swoich
sprawach. Nie jestem nato-
miast zaskoczony wyni-
kiem. Organizowaliśmy wie-
le spotkań z mieszkańcami. I
wiedzieliśmy jakie są nastro-
je. Pokazywały je też bada-
nia społeczne, które spraw-
dziły się znakomicie. Zakła-
dały one, że wynik będzie z
lekką przewagą dla zwolen-
ników.

- Pytam pana o referen-
dum, bo w Zielonej Górze
właśnie ruszyły konsultacje
w sprawie połączenia mia-
sta z gminą. Pytanie jest ta-
kie samo, jak podczas gmin-
nego referendum, 18 maja.
Dlaczego odbywają się w ta-
kim terminie i w takiej for-
mie?

- Konsultacje mają nieco
inny charakter niż referen-
dum, ale sens jest taki sam.
Chodzi o wyrażenie woli
zielonogórzan w tej sprawie.

- Z badań wiemy, że są w
zdecydowanej większości
„za”.

- Tak. To te same bardzo
wiarygodne badania, które
tak dobrze potwierdziły się w
gminie. Jednak opinie wyra-
żone w sondażu, czy u cioci
na imieninach, to co innego
niż głos wrzucony do urny
podczas konsultacji. Nie są
one stanowiące, ale duża
liczba oddanych głosów pod-

nosi ich wartość. Rośnie zna-
czenie konsultacji.

- To statystyka.
- Nie tylko. Jeżeli zbierze-

my np. 30 tys. głosów to bę-
dzie to wyglądało o wiele le-
piej niż gdyby wypowiedzia-
ło się tyko 500 osób. Nie cho-
dzi tu o liczby, ale o wspar-
cie społeczne. Mamy nieza-
leżne opinie sław prawni-
czych spoza Zielonej Góry,
które mówią, że jest możliwe
połączenie miasta z gminą
od 1 stycznia 2015 r. Zbiera-
my również podpisy pod pe-
tycją do premiera. To działa-
nia nadzwyczajne. Szybszy
termin połączenia leży w ge-
stii premiera Donalda Tuska
i rządu, ale wymaga jego do-

brej woli. Łatwiej będzie pre-
miera przekonać, gdy bę-
dziemy mu mówić: jesteśmy
jedyni w Polsce, którzy tego
dokonali - w gminnym refe-
rendum frekwencja wyniosła
55 proc., a w mieście połą-
czenie poparło 30 tys. oby-
wateli. Realizujemy wolę
mieszkańców, by zgodnie się
połączyć. To bardzo ważny
argument. Dlatego nama-
wiam wszystkich zielonogó-
rzan - szanowni państwo, je-
żeli zależy wam na naszym
mieście, a wiem, że zależy,
weźcie udział w konsulta-
cjach. Głosujcie!

- Pan zagłosował?
- Zagłosowałem. Oczywi-

ście na tak.

- Gdzie pan głosował?
- W urzędzie miasta przy

ul. Podgórnej. Tu na parte-
rze stoi urna. Takich miejsc
jest w mieście 51. Można na
miejscu pobrać kartę do gło-
sowania, zaznaczyć jedną
odpowiedź i wrzucić do
urny. Chociaż tych miejsc
jest dużo, to mam świado-
mość, że wiele osób może
do nich nie dotrzeć. Dlatego
po mieszkaniach chodzą
ankieterzy. Można od nich
pobrać kartę do głosowania
i zaraz po wypełnieniu
wrzucić ją do przenośnej
urny. Nie zajmiemy wiele
czasu.

- Konsultacje potrwają do
30 czerwca.

- Tak. Równolegle przygo-
towujemy niezbędne doku-
menty do wniosku, który
trafi do premiera. Liczę na
zgodne uchwały obu rad. Je-
steśmy w kontakcie z mini-
sterstwem administracji i z
wojewodą. O naszym pro-
jekcie wie również premier.
Wiem, że często mówi się o
dacie 1 stycznia 2016 r. jako
dacie połączenia. My wal-
czymy jednak o 1 stycznia
2015 r. Szybszy termin po-
zwala uniknąć wielu proble-
mów. Już teraz trwają przy-
gotowania do rozdania unij-
nych pieniędzy. Na przecią-
ganiu formalności tylko bę-
dziemy tracić. Pomijam już
fakt przeprowadzenia wybo-
rów samorządowych rok po
roku i trwanie obu samorzą-
dów w pewnym zawiesze-
niu. To nie ma sensu, lepiej
próbować to przyśpieszyć.
Stąd obecne konsultacje.
Wiem, że mamy sojuszni-
ków w mieszkańcach.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

Ja już zagłosowałem
za połączeniem
- Liczę bardzo na wsparcie mieszkańców. Mam nadzieję, że w konsultacjach weź-
mie udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Musimy pokazać rządowi, że zielonogórzanie
chcą szybkiego połączenia miasta z gminą - mówi prof. Czesław Osękowski.

W ZIELONEJ GÓRZE

Pogawędzisz po angielsku
W mediatece Góra Mediów

(biblioteka wojewódzka) mo-
żesz podszkolić się z angiel-
skiego. I to w formie darmo-
wych konwersacji, prowadzo-
nych w luźny, sympatyczny
sposób. W każdy piątek, o
17.45 czeka native speaker.
Zajęcia dla początkujących i
zaawansowanych. (dsp)

W OCHLI

Zajrzyj na Zielony Targ
Chcesz żyć zdrowo? Sięgnij

po świeże produkty, z rąk pro-
ducentów. Targi żywności
„Twój Zielony Targ” zadebiuto-
wały w minioną niedzielę, ale
organizatorzy zapraszają już w
kolejne niedziele, w godz.
9.00-17.00, na teren skanse-
nu. Informacje na facebo-
ok.com/twojzielonytarg. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Do wody, hop!
Działa już miejskie kąpielisko

przy ul. Botanicznej, można tu
zażywać kąpieli i wodnych, i
słonecznych. Obiekt jest czyn-
ny codziennie od godz. 10.00
do 20.00. Dorośli za wstęp za-
płacą 6 zł, bilet ulgowy kosztu-
je 4 zł. Dzieci do lat 7 wcho-
dzą na kąpielisko bezpłatnie.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Eurydyki dla talentów
Eurydyki to doroczne nagro-

dy artystyczne przyznawane
utalentowanej młodzieży za ich
dokonania w dziedzinie muzy-
ki, tańca, plastyki, teatru. Na
uroczystość wręczenia nagród
Zielonogórski Ośrodek Kultury
zaprasza w poniedziałek, 23
czerwca, o 19.00 do amfite-
atru. (dsp)

- Szanowni państwo, jeżeli zależy wam na naszym mieście, a
wiem, że zależy, weźcie udział w konsultacjach. Głosujcie! -
apeluje prof. Czesław Osękowski. Fot. Krzysztof Grabowski
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Właśnie rusza
Po sukcesie karty ZGranej Rodziny, przeznaczonej dla rodzin z dziećmi, teraz przy-
szedł czas na nieco starszych zielonogórzan. Od wtorku wydawane są karty 50+.

ZGrana Rodzina bije re-
kordy popularności. Pro-
gram ruszył 1 stycznia, a jest
w nim już 15 tys. zielonogó-
rzan. - To przeszło nasze naj-
śmielsze oczekiwania - cie-
szy się wiceprezydent Wio-
leta Haręźlak. - To blisko 70
proc. uprawnionych. Dzięki
karcie mogą oni korzystać z
oferty ok. 300 firm, które z
nami współpracują.

W Polsce podobnych pro-
gramów jest coraz więcej, ale
są one skierowane głównie
do rodzin wielodzietnych. -
My chcieliśmy, żeby ZGrana
Rodzina objęła wszystkie ro-
dziny mające dzieci. Jedno,
dwa czy więcej. Chodziło o
to, by programem objąć jak
najwięcej zielonogórzan -
tłumaczy prezydent Janusz
Kubicki. - Cały czas słyszy-
my, że powinniśmy pamię-
tać również o innych miesz-
kańcach. Dlatego od wtorku,
osoby powyżej 50. roku życia
mogą się starać o kartę ZGra-
ni Zielonogórzanie 50+.

Wystarczy spełnić dwa
warunki: trzeba mieć przy-
najmniej 50 lat i być miesz-
kańcem Zielonej Góry.

Właściciel karty będzie
mógł korzystać z wielu raba-
tów. Na przykład, idąc z kar-
tą na basen w czwartki i piąt-
ki, zapłaci tylko2 zł za dwu-
godzinne pluskanie. Inne
oferty to: 15 proc. rabatu na
przejazd taksówką czy bada-
nie w kierunku osteoporozy.
Podobnych ofert jest już kil-
kadziesiąt. Można je spraw-
dzić na stronie www.zgrani-
50.pl. Na tej samej stronie
można się zarejestrować,
karta przyjdzie pocztą.

- Nie wszystkie osoby w
wieku 50+ korzystają z in-
ternetu, dlatego będziemy
również wydawać papierowe
informatory z ofertą współ-
pracujących z nami firm - za-
powiada prezydent Kubicki.

Wnioski o wydanie kart
można składać w punkcie
informacyjnym urzędu mia-
sta przy ul. Podgórnej, w ra-

tuszu (informacja turystycz-
na), Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym przy ul. Sule-
chowskiej.

RADA SENIORÓW
Jan Kot ze stowarzyszenia

pionierów został przewodni-
czącym Zielonogórskiej Ra-
dy Seniorów. - Dla seniorów
najważniejsze jest zdrowie i
bezpieczeństwo. Prowadząc
radę, trzeba być mądrym
mądrością zbiorową. Tego
nauczyłem się jako Makusyn
- mówi J. Kot.

Rada liczy 15 członków.
Jako ciało doradcze, opinio-
wać będzie dokumenty doty-
czące osób starszych. We
wtorek rada zebrała się po
raz pierwszy.

- W Polsce widać, że lu-
dzie biorą sprawy w swoje
ręce. Spójrzmy chociażby na
ostatnie referendum w gmi-
nie albo ile osób głosuje w
budżecie obywatelskim. Li-
czę na państwa mądrość i
wsparcie - mówił prezydent
Kubicki. Seniorzy zapoznali
się z założeniami karty

ZGrani Zielonogórzanie
50+. I wybrali swoje władze.
Przewodniczącym został J.
Kot, a wiceprzewodniczą-
cym Józef Lenart, wieloletni
szef firmy Diament.

- Jesteśmy teraz miastem,
któremu brakuje miejsc pra-
cy i nad tym trzeba się zasta-
nowić. Brakuje też ludzi
młodych, których tutaj trze-
ba zatrzymać - mówi J. Le-
nart. - Powinniśmy praco-
wać również nad wsparciem
ludzi ubogich.

(tc)

- ZGrani Zielonogórzanie 50+ to znakomity pomysł - zgodnie uważają Jan Kot i Józef Lenart z
Zielonogórskiej Rady Seniorów. Fot. Krzysztof Grabowski

W MIEŚCIE I GMINIE
To Sobótka!
Wijemy wianki!
Niezwykła, magiczna, naj-
krótsza w roku - Noc Świę-
tojańska. Wijemy wianki,
czynimy czary, tańczymy w
blasku ognia!

Raz w roku można pokło-
nić się pradawnym zwycza-
jom. Organizatorzy zapra-
szają w Noc Kupały na pra-
słowiańskie widowiska,
śpiewy, plecenie wianków i..
kąpiele.

ww W ZA TO NIU W pią tek, 20
czerw ca, po kie ru je my kro ki

do ma low ni czych ru in ko -
ścio ła św. Ja na. O 19.00, roz -
pocz nie się pięk ne wi do wi -
sko. Na Świę to jań ską Noc Ku -
pa ły Za to nie 2014 za pra sza
Sto wa rzy sze nie Na sze Za to -
nie. Zo ba czy my le gen dę o za -
toń skim ry ba ku w wy ko na -
niu Gru py Te atral nej So wi -
zdrzał ki ze szko ły pod sta wo -
wej w Drzon ko wie, pie śni
świę to jań skie wy ko na Gru pa
Drew no. W pro gra mie tak że
Pa ra da Ku pa ły i ple ce nie
wian ków, za ba wy i tań ce
świę to jań skie.

ww W OCHLI W so bo tę, 21
czerw ca, Mu zeum Et no gra -
ficz ne w Ochli za pra sza do
skan se nu na wy jąt ko wy wie -
czór i noc. - Noc na zy wa na
Ku pal ną, Świę to jań ską lub So -

bót ką na wią zu je do pra sło -
wiań skie go świę ta wo dy,
ognia i mi ło ści - tłu ma czą or -
ga ni za to rzy i ku szą atrak cja -
mi. Od 18.00 do 20.00 za pla -
no wa no wspól ne wi cie wian -
ków oraz warsz tat zie lar ki. Od
18.00 do 22.00 - Brac two Ry -
cer skie Zie mi Obrzań sko -Nad -
odrzań skiej. O 20.00 - ry tu ał
So bót ko wy. O 21.30 - kon cert
ze spo łu Ęzi ba ba. Od 23.00 do
24.00 - after par ty. Wstęp 6 zł.

ww W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Cen trum Re kre acyj no Spor -
to we za pra sza na Noc Świę -
to jań ską na ba se nie. W no cy
z so bo ty na nie dzie lę, 21-22
czerw ca, w go dzi nach od
22.00 do 2.00, bę dzie moż na
plu skać się w ce nie 5 zł za
dwie go dzi ny. (dsp) Ta noc to świę to wo dy, ognia i mi ło ści Fot. Mu zeum Et no gra ficz ne

Wójt Za lew ski 
z ab so lu to rium
Gmin ni rad ni jed no gło śnie
udzie li li wój to wi ab so lu to -
rium za ubie gły rok.

To jed na z naj waż niej -
szych se sji w ro ku. Rad ni
oce nia ją wy ko na nie ubie gło -
rocz ne go bu dże tu i gło su ją
nad udzie le niem ab so lu to -
rium wój to wi lub pre zy den -
to wi.

Tak by ło w śro dę pod czas
se sji ra dy gmi ny. 

Spra woz da nie z wy ko na -
nia gmin ne go bu dże tu li czy
64 stro ny. Do cho dy bu dże tu
gmi ny w 2013 r. za pla no wa -
ne by ły na 63,3 mln zł a wy -
dat ki na 61,8 mln zł. Wy ko -
na nie by ło niż sze: do cho dy -
58,7 mln zł i wy dat ki - 56,6
mln zł. Ku la ła sprze daż ma -
jąt ku (wy ko na no 25,4 proc.
pla nu)

- Sprze daż ma jąt ku szła
mi zer nie - przy znał wójt Za -
lew ski. - Jed nak do cho dy by -
ły wyż sze niż wy dat ki. Nad -
wyż kę prze zna czy li śmy na
spła tę za cią gnię tych kre dy -
tów. 

Gmi na jest za dłu żo na na
21,7 mln zł. To bez piecz na
kwo ta, bo sta no wi 36,2 proc.
bu dże tu gmi ny (próg bez pie -
czeń stwa to 60 proc.).

Wójt przy po mniał rów -
nież, że dzię ki po zy ska niu
pie nię dzy z ze wnątrz po -
wsta ły m.in. pla ce za baw,
bo isko w Łę ży cy, trwa re -
mont świe tli cy w Ra cu li. -
Nie za leż nie kto bę dzie ni mi

w przy szło ści za rzą dzał, bę -
dą słu żyć miesz kań com -
pod su mo wał. 

Rad ni nie mie li py tań. Bez
dys ku sji prze gło so wa li ab so -
lu to rium. Po dob nie by ło z
po zo sta ły mi uchwa ła mi po -
świę co ny mi głów nie zmia -
nom w bu dże cie.

Oży wi li się pod czas skła -
da nia wnio sków i in ter pe la -
cji. Rad na An to ni na Am bro -
że wicz -Saw czuk py ta ła się o
usu nie cie masz tu ko ło re mi -
zy OSP w Sta rym Ki sie li nie i
od no wie nie na wierzch ni ul.
Ro dła w Ra cu li. 

- Co z pro gra mem kup na
ksią żek dla gim na zja li stów
uczą cych się w na szych
szko łach - do py ty wał rad ny
Piotr Ban dosz.

- Jest z tym pro blem. Kie -
dy zro bi li śmy an kie tę wśród
ro dzi ców, to nie by li tym za -
in te re so wa ni. Wo le li do dat -
ko we za ję cia spor to we i z ję -
zy ków ob cych - od po wia dał
wójt. Po mysł z książ ka mi nie
za trzy mał gim na zja li stów w
gmi nie. Du ża część z nich
na dal wy bie ra szko ły w mie -
ście. 

Na to miast rad ny Krzysz tof
Woł czyń ski ape lo wał o
zmia nę for mu ły miej skie go
in for ma to ra. - Rad ni też ist -
nie ją w gmi nie, a tu czy tam,
że wójt, jak każ de go ro ku
sta ra się za dbać o cie ka we
wy peł nie nie cza su dzie ciom
- cy to wał K. Woł czyń ski. -
Rad ni też się sta ra ją. (tc)

Bę dzie ka na li za cja w Krę pie
W śro dę pod pi sa no umo wę
na bu do wę ka na li za cji w
Krę pie. Wy ko na ją zie lo no -
gór ska fir ma Kan wod.

- To ostat ni ele ment III
eta pu ka na li za cji gmi ny. Fir -
ma Kan wod wy bu du je 11
km sie ci i sześć prze pom -
pow ni. Kosz to wać to bę dzie
9,1 mln zł - mó wi ła pod czas
uro czy sto ści Be ata Ji lek, pre -
zes Zie lo no gór skich Wo do -
cią gów i Ka na li za cji. In we -

sty cja ma się za koń czyć do
30 czerw ca przy szłe go ro ku.

To trze cia umo wa pod pi -
sa na w ostat nich mie sią cach
przez ZWiK na bu do wę ka -
na li za cji w gmi nie. Sieć po -
wsta nie w Kre pie, Za wa dzie
i Łę ży cy. Po cząt ko wo pla no -
wa no, że ca łość kosz to wać
bę dzie 47,8 mln zł. Po prze -
tar gach wie my, że bę dzie to
mniej - 34,3 mln zł. W tym
udział gmi ny to ok. 15 mln
zł - wy li cza pre zes Ji lek. (tc)
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W mie ście ru szy ły kon sul ta cje
We wto rek zie lo no gó rza nie gło so wa li już od ra na. Czy po łą czyć mia sto z gmi ną? Na to py ta nie mo gli od po wia dać w szko le,
na dep ta ku, w urzę dzie, a na wet na dział ce…

Zie lo no gó rza nie, gło su je my!
Chce cie się łą czyć z gmi ną?
Od po wiedź na py ta nie w ty -
tu le mo że być jed na. Tak
lub nie. Wy bór na le ży do
Was. Waż ne, że by swo je
zda nie wy ra zić. W ja ki spo -
sób? Gło su jąc w kon sul ta -
cjach.

We wto rek ru szy ły kon -
sul ta cje spo łecz ne. Aż do
koń ca czerw ca bę dzie my
gło so wać w spra wie po łą cze -
nia mia sta z gmi ną. Jak wy -
ra zić swo ją opi nię? Wy star -
czy wy peł nić spe cjal ną kar -
tę, któ rą wrę czy nam an kie -
ter upo waż nio ny do tej pra -
cy przez pre zy den ta mia sta.
Na uli ce i do do mów zie lo -
no gó rzan wy ru szy ły 32 ta kie
oso by, mło dzi lu dzie, stu -
den ci, ma ją od po wied nie za -
świad cze nia.

Kar tę mo że my też po brać
w punk tach kon sul ta cyj -
nych - jest ich w mie ście 51,
m.in. w urzę dzie, na dep ta -
ku, w CRS, w miej skich za -
kła dach, przed szko lach,
szko łach, w bi blio te ce wo je -
wódz kiej (peł na li sta na stro -
nie obok). W każ dym punk -
cie jest oso ba, któ ra po słu ży
po mo cą, udzie li in for ma cji.

Kar ty są wy dru ko wa ne na
spe cjal nym pa pie rze, zo sta ły
po nu me ro wa ne i ostem plo -
wa ne. Na kar cie znaj du je się
jed no py ta nie, iden tycz ne
jak to, na któ re od po wia da li
18 ma ja miesz kań cy gmi ny:
„Czy jest Pan/Pa ni za po łą -
cze niem dwóch jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go -
Mia sta Zie lo na Gó ra - na
pra wach po wia tu i Gmi ny
Zie lo na Gó ra, w wy ni ku cze -

go po wsta nie jed na jed nost -
ka sa mo rzą du te ry to rial ne go
- Mia sto Zie lo na Gó ra - na
pra wach po wia tu, obej mu ją -
ce swym za się giem gra ni ce
ad mi ni stra cyj ne obu po łą -
czo nych jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go?”

Do wy bo ru ma my dwie
od po wie dzi: TAK lub NIE.
Wy star czy po sta wić krzy żyk
w krat ce obok wy bra nej
przez nas opcji. I wrzu cić
kar tę do spe cjal nej, za plom -
bo wa nej urny. Są dwa ro -
dza je urn. Mo że my na tknąć
się na te du że, „sta cjo nar ne”,
bia łe -czer wo ne (ta ka stoi np.
na par te rze w urzę dzie mia -
sta). Z ko lei an kie te rzy ma ją
ze so bą ma łe, prze no śne
urny z ha słem pro mu ją cym
kon sul ta cje.

(dsp)

NU MER 
KAR TY

OKRĄ GŁA, 
CZER WO NA 

PIE CZĘĆ 
Z HER BEM 

MIA STA

PY TA NIE

MOŻ LI WE 
OD PO WIE DZI:

WY BIERZ JED NĄ
Z NICH 

STA WIA JĄC
KRZY ŻYK 

W KRAT CE OBOK

Urny do gło so wa nia naj -
wcze śniej po ja wi ły się w
miej skich in sty tu cjach. My
przy glą da li śmy się jak jed -
ną z nich opa tru ją pie czę -
cia mi pra cow ni cy ZGKiM -
-u. Ogrom na urna sta nę ła
tuż przy punk cie in for ma -
cyj nym, każ dy od wie dza ją -
cy za kład bę dzie mógł od -
dać tu swój głos. Nie mal że
po są siedz ku, po dru giej
stro nie uli cy, w MZK „dzia -
ła” urna prze no śna. To
mniej sze pu deł ko, któ re ła -
two prze trans por to wać z
miej sca na miej sce. Ja ko je -
den z pierw szych za gło so -
wał tu Da riusz Bar to sze -
wicz.

- Od da łem swój głos i
uwa żam, że po wi nien tak
zro bić każ dy zie lo no gó rza -
nin. Sta ra łem się być na
bie żą co z in for ma cja mi i

dla te go wy bra łem opcję
TAK - mó wił kie row ca au -
to bu su.

Urny sta nę ły tak że w
miej skich przed szko lach i
szko łach. Przy urnie w SP
11 wcze śnie sta wi ła się Be -
ata No wak. - Cie szę z te go,
że na sze mia sto mo że być
więk sze. Je stem pew na, że
kon sul ta cje wyj dą na TAK.
Zresz tą, po łą cze nie i tak
jest nie unik nio ne, bo wła -
ści wie już od lat spo łecz no -
ści gmi ny i mia sta prze ni -
ka ją się - tłu ma czy ła pa ni
pe da gog.

Tuż po 11.00 pierw sze
gło sy wpa dły do urny sto ją -
cej w Cen trum Re kre acyj no -
-Spor to wym.

- Wiem o co cho dzi. Te mat
był po ru sza ny w lo kal nej te -
le wi zji, „Łącz nik” sta le o
tym pi sze. Uwa żam, że na

po łą cze niu sko rzy sta ją
miesz kań cy mia sta i gmi ny.
Spo łe czeń stwo jest doj rza łe i
my ślę, że po dej mie de cy zję
świa do mie - przy zna ła Kry -
sty na Raj ska.

Miesz kań cy chęt nie gło so -
wa li też w cen trum mia sta.
Prze cho dzą cy dep ta kiem
mo gli ode brać kar ty do gło -
so wa nia w drew nia nym
dom ku przy po mni ku Ba -
chu sa.

- Trzy mam kciu ki za na -
sze go pre zy den ta, on ma
cier pli wość, ja ta kiej nie
mam - po dzie li ła się re flek -
sją Ali cja Sa wic ka.

- Zie lo na Gó ra po sze rzy
swo je te ry to rium, a miesz -
kań cy gmi ny bę dą mo gli ko -
rzy stać ze wszyst kich miej -
skich udo god nień - do da ła
Agniesz ka Źre biec.

(kg)

- To oby wa tel ski obo wią zek, by w waż nej spra wie od dać głos -
mó wi ła Wie sła wa Wil kow ska. W urzę dzie mia sta pod pi sa ła od
ra zu pe ty cję do pre mie ra o szyb sze po łą cze nie.

Ogród ki za po łą cze niem! Dział kow cy od da li swój głos pod czas ze bra nia na Ję drzy cho wie. Kar -
ty zbie ra Sta ni sław Do ma sze wicz z urzę du mia sta. Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski

Wcze snym ran kiem Iza be la
Ró żyń ska i Ma rek Stu ce przy -
go to wy wa li urnę do gło so wa -
nia w ZGKiM. Sta nę ła tuż przy
kan ce la rii na par te rze.

Prze cho dzą cy dep ta kiem mo gli od dać głos m.in. przy po mni ku Ba chu sa. Sio stry Sto lar czyk za -
chę ca ły zie lo no gó rzan do gło so wa nia. - W urnie jest już spo ro kart - przy zna ły.
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Bu dow lan ce bu du ją bo isko
Za mu ra mi Ze spo łu Szkół Bu dow la nych tam i z po wro tem kur su je ko par ka. Przy go to wu je te ren pod no wiut kie bo isko. A trze -
ba zdą żyć przed koń cem wa ka cji. We wrze śniu ucznio wie wbie gną już na sztucz ną mu ra wę! 

- Do pię li śmy swe go! - nie
kry je za do wo le nia Mał go rza -
ta Ra giel, dy rek tor ka Ze spo -
łu Szkół Bu dow la nych. Na
jej oczach po wsta je obiekt, o
któ ry szko ła za bie ga ła od
dzie się ciu lat. - Nie mie li -
śmy bo iska pod chmur ką.
Ma rzy li śmy o nim.

I ma rze nia się speł nia ją,
dzię ki zie lo no gó rza nom,
któ rzy prze gło so wa li tę in -
we sty cję w bu dże cie oby wa -
tel skim. - Za co ja, na uczy -
cie le, a przede wszyst kim
ucznio wie, bar dzo dzię ku je -
my! - pod kre śla pa ni dy rek -
tor. I do da je, że no we bo isko
bę dzie słu żyć nie tyl ko szko -
le, ale i miesz kań com mia -
sta.

Ro bo ta za mu ra mi szko ły
wre. Ko par ka kur su je w tę i z
po wro tem, uwi ja ją się ro bot -
ni cy. - Tu by ły kie dyś ogród -
ki dział ko we. Zdą ży li śmy
już usu nąć sta re drze wa
owo co we, po wy ry wa li śmy
wszyst kie ko rze nie - tłu ma -
czy Łu kasz Schmidt z Za kła -
du Ro bót Ogrod ni czych
„Spi ra ea” z Lesz na. - Te raz
zdzie ra my darń, a za chwi lę

za cznie my od kła dać hu mus.
Do koń ca ter mi nu zdą ży my
na pew no.

A trze ba uwi nąć się z pra -
ca mi, za nim we wrze śniu za -
brzmi pierw szy dzwo nek w
szko le. Co mu si zro bić w tym
cza sie eki pa z Lesz na? Zbu -
do wać bo isko do pił ki noż -
nej, z na wierzch nią ze

sztucz nej tra wy oraz bo iska
wie lo funk cyj ne, na któ rych
bę dzie moż na po grać w ko -
szy ków kę i siat ków kę. Bu -
dow lań cy po sta wią też try -
bu ny i ław ki dla re zer wo -
wych gra czy. A do kom ple tu
za mon tu ją wzdłuż bo iska
urzą dze nia do ćwi czeń - tzw.
si łow nię pod chmur ką. Koszt

prac to ok. 1,5 mln zł. Z bu -
dże tu oby wa tel skie go „idzie”
na obiekt przy ul. Bo ta nicz -
nej 1,2 mln, a 300 tys. zł do -
ło żył urząd mar szał kow ski.

- W wa ka cje przed szko la i
szko ły opu sto sze ją, więc
chcie li by śmy wy ko rzy stać
ten czas na sfi na li zo wa nie
prac z bu dże tu oby wa tel -

skie go - in for mu je Pa weł
Urbań ski, dy rek tor De par ta -
men tu In we sty cji Miej skich
i Za rzą dza nia Dro ga mi.

I tak, la tem no wą na -
wierzch nię zy ska bo isko
przy Szko le Pod sta wo wej nr
11 (ul. Spa wa czy). - Tu drob -
na zmia na, mia ła być to na -
wierzch nia z na try sku po li -
ure ta no we go, a bę dzie
sztucz na tra wa - wy ja śnia P.
Urbań ski.

W Szko le Pod sta wo wej nr
18 (ul. Fran cu ska), w cza sie
wa ka cji, zo sta nie prze bu do -
wa ne głów ne wej ście, po ja wi
się m.in. pod jazd. Let nie mie -
sią ce to tak że czas na no we
ob li cza pla ców za baw - przy
przed szko lu nr 24 (os. Po -
mor skie) oraz przed szko lu nr
17 (ul. dra Pie nięż ne go). Plac
za baw po wsta nie też w le sie,
za no wym bo iskiem Chy no -
wian ka. Tu jed nak ro bo ty po -
trwa ją nie co dłu żej, praw do -
po dob ny ter min to wrze sień.

A co z po zo sta ły mi in we -
sty cja mi z bu dże tu oby wa -
tel skie go? Wspo mnia na
Chy no wian ka do koń ca lip -
ca zy ska no we oświe tle nie,

lam py sta ną też w wa ka cje
na ul. Srebr nej i Zło tej na
Chy no wie (od Krę pow skiej
do Oliw ko wej).

Go to wy jest już par king
przy przed szko lu nr 30 (ul.
Tu wi ma), na fi ni szu jest bu -
do wa chod ni ka po jed nej
stro nie ul. Lu bu skiej. - Uda ło
się tak za go spo da ro wać przy -
słu gu ją cą kwo tę, że miesz -
kań cy bę dą mie li też chod nik
po dru giej stro nie uli cy - do -
da je dy rek tor Urbań ski. -
Wy ma lu je my też przej ście,
zro bi my azyl dla bez pie czeń -
stwa prze cho dzą cych.

La tem po win ny być ogło -
szo ne prze tar gi na po zo sta łe
in we sty cje z pu li du żych za -
dań - re mont bo iska Pod Hu -
bą (ul. Za wadz kie go i Św.
Cy ry la i Me to de go) oraz
przy sto so wa nie by łej ko -
tłow ni na Dzien ny Ośro dek
Mło dzie żo wy (ul. Wła dy sła -
wa IV). Prze tar gu la tem po -
win na też do cze kać się bu -
do wa ścież ki zdro wia na te -
re nie Dzi kiej Ochli. - W ra -
mach tej in we sty cji oczysz -
cza li śmy już staw - uzu peł -
nia P. Urbań ski. (dsp, kg)

We wrześniu, przy ul. Botanicznej będzie nowiutkie boisko. Na razie uwijają się tu ekipy
budowlańców. Kiedy odwiedziliśmy tydzień temu plac robót, zdzierali darń. Fot. Krzysztof Grabowski
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W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Bi blio te ka ma wa ka cje
W cza sie wa ka cji nie czyn ne

bę dą nie któ re fi lie bi blio te ki
wo je wódz kiej. Już od te go
piąt ku, 20 czerw ca - do 30
sierp nia nie czyn na bę dzie fi lia
nr 3 przy ul. Ko ko so wej 1. Z
ko lei od 30 czerw ca do 30
sierp nia nie czyn ne bę dą: fi lia
nr 6 przy ul. Tru skaw ko wej 12
(szko ła), fi lia nr 8 przy ul. Spa -
wa czy 13a i fi lia nr 12 przy ul.
Mo re lo wej 34. Za czas za -
mknię cia fi lii nie bę dą po bie ra -
ne opła ty za prze trzy ma nie
zbio rów. Bi blio te ka za pra sza
do ko rzy sta nia ze zbio rów
gma chu głów ne go przy al.
Woj ska Pol skie go 9 oraz po zo -
sta łych fi lii, od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 9.00-16.00.

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Spa cer w szlaf my cy
W so bo tę, o 22.00, z par kin -

gu przy am fi te atrze ru sza III
Noc ny Spa cer Pi dża mow ców.
Strój obo wiąz ko wy to pi dża -
ma, ko szu la noc na, mi le wi -
dzia ne po dom ki i szlaf my ce.
War to za brać la tar kę. - Do cho -
dzi my do „źró deł ka” i wra ca -
my ok. 23.30 - in for mu ją or -
ga ni za to rzy, Klu bo ka wiar nia
Sta ro miej ska i 4 Ró że dla Lu -
cien ne. - A po tem roz pa la my
ogni sko na po la nie. Za pew nia -
my pie czy wo, do dat ki i ki je.

W tym ro ku spa ce ro wi cze
zbie ra ją na re ha bi li ta cję sied -
mio let nie go Krzy sia Jar muż ka.
Na li stę uczest ni ków moż na
się wpi sy wać w Sta ro miej skiej
lub przed spa ce rem, do bro -
wol na ce gieł ka - 10 zł. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Ma ra ton na uro dzi ny
W so bo tę, 21 czerw ca, po -

dwój ne uro dzi ny - świę tu je Cen -
trum Re kre acyj no -Spor to we
(ma już 4 la ta) i Fun fit II (6. uro -
dzi ny). Z tej oka zji, w ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej CRS od bę -
dzie się Fun fit Show Ma ra ton
Zum ba & Fit ness. Po czą tek o
9.30, re je stra cja od 9.00. - Im -
pre za ma pro mo wać re kre ację
ru cho wą i ak tyw ny styl ży cia -
tłu ma czą or ga ni za to rzy, Fun fit II
Pre mium i MO SiR. - Im pre za łą -
czy się z fi na łem i ogło sze niem
wy ni ków pro gra mu Me ta mor fo -
zy 2014, pod czas któ re go zo -
sta nie wy ło nio ny szczę śli wy
zdo byw ca cen nej na gro dy.

Wstęp na ma ra ton jest wol -
ny. Im pre za po trwa do godz.
14.30. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Ma li ak to rzy w „Ko ciop si ku”
W so bo tę, 21 czerw ca, Te -

atr Idy Ochoc kiej za pra sza na
spek takl pt. „Ko ciop sik”. Roz -
pocz nie się on o 12.00, w sa li
wi do wi sko wej bi blio te ki wo je -
wódz kiej. Spek takl wy re ży se -
ro wa ła Ida Ochoc ka, za gra ją w
nim mło dzi ak to rzy. A opo wia -
da o od wiecz nej woj nie psów
z ko ta mi z ro man tycz ną mi ło -
ścią w tle. Prze zna czo ny jest
dla wi dzów w wie ku od lat 3
do 103. Wstęp wol ny.

Je śli ktoś bę dzie za in te re so -
wa ny wstą pie niem do ze spo łu
te atral ne go i sko rzy sta niem z
warsz ta tów dla dzie ci i mło -
dzie ży, to po spek ta klu bę dzie
moż li wość spo tka nia z re ży -
ser ką i za po zna nia się ze
szcze gó ła mi. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Mecz dla uchodź ców
W nie dzie lę, 22 czerw ca, na

bo isku MO SiR przy ul. Su le -
chow skiej 41 od bę dzie się
cha ry ta tyw ny mecz pił ki noż -
nej po łą czo ny z fe sty nem ro -
dzin nym Ca ri tas. Po czą tek o
14.00, wstęp wol ny. Mecz od -
bę dzie się w ra mach ob cho -
dów Świa to we go Dnia
Uchodź cy. Na bo isko wy bie -
gnie Ma med Kha li dov i An drzej
Husz cza a tak że spor tow cy,
dzien ni ka rze, księ ża, du chow -
ni, ak to rzy te atru, pra cow ni cy
Ca ri tas, funk cjo na riu sze stra ży
gra nicz nej. W pro gra mie za ba -
wy dla dzie ci, kon kur sy z na -
gro da mi, bę dą drob ne prze ką -
ski. Do chód ze zbiór ki pod czas
me czu zo sta nie prze zna czo ny
na po moc uchodź com. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Wię cej miejsc 
na re ha bi li ta cję

Do bra wia do mość dla pa -
cjen tów, ko rzy sta ją cych z fi zjo -
te ra pii am bu la to ryj nej. W Lu bu -
skiem, a więc i w Zie lo nej Gó -
rze, NFZ za kon trak to wał wię cej
za bie gów. Po da je my ad re sy za -
kła dów re ha bi li ta cyj nych w
mie ście, któ re bę dą mia ły umo -
wę od 1 lip ca br. Są to: Al de -
med Cen trum Me dycz ne, ul.
To wa ro wa 20; SPZOZ MSW, ul.
Wa zów 42; SPZOZ Szpi tal Wo -
je wódz ki, ul. Zy ty 26; Za kład Fi -
zjo te ra pii „Ar tem” s.c. Agniesz -
ka Pa tan, Edy ta Ja sman -Jocz,
ul. Wy szyń skie go 99; Za kład
Re ha bi li ta cji Ma ria Ziół kow ska,
os. Ka szub skie 10; Za kład Re -
ha bi li ta cyj ny „Elż bie tan ki”, pl.
Po wstań ców Wlkp. 4. (dsp)

Przy lep - tu nam jest do brze!
- Zo bacz cie ja ką two rzy my faj ną spo łecz ność! - uśmie cha się z ka dru Ma rio la Ko strzew ska. W fil mie o Przy le pie zo ba czy my
wię cej ta kich uśmiech nię tych i za do wo lo nych z ży cia lu dzi.

Ka me ra sku pia oko na
wiel kim na pi sie I _ PRZY -
LEP. Po chwi li od jazd i... wi -
dzi my tłum ko lo ro wych,
roz ba wio nych osób. Fru wa ją
ba lo ni ki, wę dru ją z rąk do
rąk go fry z bi tą śmie ta ną, na
sce nie tań czą dzie ci. To do -
rocz ny fe styn w Przy le pie.
Miesz kań ców ob ser wu ją
mło dzi fil mow cy ze Sto wa -
rzy sze nia Do bry Start w
Drzon ko wie. Z ka drów pa -
trzą na nas uśmiech nię ci, za -
ko cha ni w swo jej miej sco -
wo ści miesz kań cy.

- Fe styn w Przy le pie to za -
wsze atrak cja, do sko na ła za -
ba wa, moż li wość spo tka nia
swo ich zna jo mych, przy ja -
ciół, moż li wość, by śmy mo -
gli usiąść i wspól nie się po ba -
wić, po roz ma wiać, po wspo -
mi nać - tłu ma czy Ma rio la Ko -
strzew ska, prze krzy ku jąc od -
gło sy za ba wy. - Atrak cji jest
mnó stwo, do sko na łe je dze nie
przy go to wa ne przez pa nią
Zdzi sła wę Wal czak, tram po -
li na, zjeż dżal nie, ba sen z pi -
łecz ka mi. War to przyjść i zo -
ba czyć, ja ką two rzy my faj ną
spo łecz ność!

O tym, że miesz kań cy nie
tyl ko po tra fią do brze się ba -
wić, ale są so bie życz li wi i
po tra fią coś ra zem stwo rzyć
mó wi pro boszcz miej sco wej
pa ra fii. - Jest ogrom ne za an -
ga żo wa nie lu dzi, któ rzy chcą
dbać o swój los i brać spra wy
w swo je rę ce. To wi dać na
przy kła dzie ży cia pa ra fii, w
któ rej w nie speł na dwa la ta
da li śmy ra dę wznieść mu ry
świą ty ni, dziś jest już przy -

kry ta da chem - opo wia da ks.
Ja ro sław Le śny. - Uda je nam
się po dej mo wać róż ne ini cja -
ty wy, któ re ma ją słu żyć
wspól ne mu do bru. Np. z po -
mo cą przy szli miesz kań cy i
uda ło nam się wy re mon to -
wać wie żę, któ ra jest zna -
kiem cha rak te ry stycz nym
na szej spo łecz no ści. Za pra -
szam wszyst kich do Przy le -
pu, bo tu taj jest na praw dę
nam wszyst kim do brze!

Noc dziw ne go, że ży cie
pły nie spo koj nie, a miesz -
kań cy czu ją się bez piecz nie,
sko ro czu wa ją nad ni mi
dziel ni stra ża cy.

- Miej sco wa OSP jest no -
wo cze sna i pręż na - czy ta
lek tor. A z ka dru uśmie cha
się wą sa ty pre zes stra ża ków,
Wło dzi mierz Se meń czuk. -
Jed nost ka po wsta ła w 1946
r. Jest nas ok. 30 osób, w tym
18 go to wych do wy jaz du, w

tym trzy pa nie. Jed na z pań
jest na wet kie row cą wo zu
śred nie go, ja ki tu za mną
stoi! - mó wi nie bez du my.

- Je ste śmy jed ną z więk -
szych jed no stek w gmi nie,
ma my trzy sa mo cho dy -
uzu peł nia Ma ciej Ol szew ski,
mło dy soł tys wsi i jed no cze -
śnie stra żak ochot nik.

Ka me ra za glą da też m.in.
do bi blio te ki, od wie dza stre -
fę prze my sło wą. - Ze wzglę -

du na bli skość szkół i przed -
szko la dba my o naj młod -
szych czy tel ni ków - za pew -
nia Mag da le na Pio trow ska z
fi lii książ ni cy. - To ro dzin na
fir ma, a wszy scy wła ści cie le
są miesz kań ca mi gmi ny -
pod kre śla Woj ciech Wa si -
lew ski, dy rek tor miej sco wej
fir my Ma ster chem.

Wi dzi my jak dzie ci bie ga ją
po mu ra wie or li ka, na sce nie
wy stę pu ją przed szko la ki,
po kle pu ją się po ple cach
ubra ni w bia ło -zie lo ne ko -
szul ki pił ka rze TS Przy lep,
wi ru ją w po pi so wym tań cu
mi strzo wie świa ta w
rock’n’rol lu akro ba tycz nym -
An na Mia dzia lec i Ja cek Tar -
czy ło z klu bu Me ga Dan ce. W
fil mie zo ba czy my też pięk -
ne, sta re pocz tów ki prze sta -
wia ją ce miej sco wość a lek tor
ura czy nas cie ka wost ka mi z
hi sto rii wsi, opo wie m.in. o
pro ce sach cza row nic.

W ko lej nych nu me rach
„Łącz ni ka” bę dzie my pre zen -
to wać frag men ty fil mów o po -
zo sta łych miej sco wo ściach w
gmi nie.

Da ria Śli wiń ska -Paw lak

Ks. Ja ro sław Le śny: - Lu dzie
są so bie życz li wi.

Ma rio la Ko strzew ska: - Two -
rzy my faj ną spo łecz ność.

Wło dzi mierz Se meń czuk: - W
OSP są trzy pa nie!

Mag da le na Pio trow ska: - Dba -
my o naj młod szych czy tel ni ków.

To masz Wal ko wiak: - Na or li -
ka przy cho dzi my co dzien nie.

Woj ciech Wa si lew ski: - Za -
trud nia my ok. 120 osób.

In for ma cje, wy po wie dzi i zdję cia po cho dzą z fil mu o Przy le pie, zre ali zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Do bry Start z Drzon ko -
wa. Moż na go obej rzeć na stro nie www.youtu be.com/user/drzon kow net.
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Wiel ki ste ro wiec nad mia stem
To by ła pro pa gan do wa eska pa da. Ol brzy mi ste ro wiec Graf Zep pe lin prze le ciał nad na szym mia stem. Do kład nie 84 la ta te mu
- 24 czerw ca 1930 ro ku. Zie lo na Gó ra nie by ła ce lem ko lo sa.

- Czyż niew ski, czy ty ni -
gdy nie na uczysz się, że trze -
ba umyć pa tel nię za raz po
obie dzie - mo ja żo na ostat -
nio jest w wy raź nie per swa -
zyj nym na stro ju.

- Nie! Nie na uczę się. My -
ję jak nie mam in ne go wyj -
ścia - po sta no wi łem pod trzy -
mać ro dzin ną kon wer sa cję.

- W ostat nim od cin ku na -
opo wia da łeś, że sta dion we
Wro cła wiu wy glą da, jak by
go ktoś ob ło żył pa pie rem to -
a le to wym. Co te raz wiel kie -
go wy my ślisz? - to chy ba
zło śli wość ze stro ny mał żon -
ki.

- Czyż niew ski, czy ty
wiesz o czym mó wisz? Sta -
dion we Wro cła wiu ma 224
m sze ro ko ści - mo ja żo na
wy so ko za wie si ła po przecz -
kę.

Do brze! To ja opo wiem
wam o czymś dłuż szym, bo
ma ją cym 236 me trów. O! I
bar dzo, ba aar dzo sław nym.

To by ło wy da rze nie ja kie -
go przed wo jen ny Grünberg
rzad ko mógł do świad czyć -
grünberg czy cy na wła sne
oczy mo gli zo ba czyć naj -
now sze cu do świa to wej
tech ni ki, wiel ki ste ro wiec.

Był ra nek, 24 czerw ca
1930 r. 40 go ści ze bra ło się
na pod ber liń skim lot ni sku
Sta aken, gdzie mie ści ła się
wy twór nia lot ni cza Zep pe -
lin. Mie li do dys po zy cji zep -
pe lin LZ -127 Graf Zep pe lin,
któ ry przed ro kiem (8-29
sierp nia 1929 r.) w cza sie 21
dni, 7 go dzin i 34 mi nut do -
ko nał pierw sze go prze lo tu
do oko ła świa ta. Wów czas
ste ro wiec za brał 40 człon -
ków za ło gi a dla go ści miał
20 miejsc sy pial nych. Do te -
go sa lon i kuch nia. Pa sa że ro -
wie za prze lot pła ci li ol brzy -
mie kwo ty. By ło ele ganc ko
i… dro go.

Jed nak w czerw cu 1930 r.
cho dzi ło o znacz nie krót szą
tra sę - za pla no wa no ca ło -

dnio wy prze lot nad Ślą -
skiem. Zep pe li nem za zwy -
czaj kie ro wał słyn ny dzien -
ni karz i ka pi tan ste row ców
Hu go Ec ke ner. Na ber liń -
skim lot ni sku go nie by ło.
Mie siąc wcze śniej do wo dził
pierw szym lo tem do Ame ry -
ki Po łu dnio wej.

Po dró żą na Śląsk do wo -
dził in ny le gen dar ny lot nik,
ka pi tan Hu go Leh man. Tra sę
prze lo tu ste row ca do kład nie
opi sał „Grünber ger Ta ge -
blatt”. Ga ze ta za mie ści ła

szcze gó ło wą re la cję z wy da -
rze nia.

Zep pe lin wy star to wał o
8.05, by o 9.00 zna leźć się
nad Frank fur tem. Tu skrę cił
na po łu dnie i wzdłuż Od ry i
póź niej Ny sy, ru szył do Gu -
ben i Cot t bus. Póź niej skie -
ro wał się do Görlitz, gdzie
za pla no wa no krót ki po stój.

Ru szył da lej, od wie dza jąc:
Je le nią Gó rę, Wał brzych,
Świd ni cę, Ny sę i Gli wi ce. O
14.15 zro bił ho no ro wą rund -
kę nad By to miem i ru szył w
dro gę po wrot ną. - Do Zie lo -

nej Gó ry miał ok. 300 km i
od le głość tę po ko nał w nie -
speł na trzy go dzi ny, a prze -
cież po dro dze mu siał jesz -
cze po la tać nad Wro cła wiem
i Gło go wem - wy li cza Zbi -
gniew Buj kie wicz z Ar chi -
wum Pań stwo we go. - Spo -
dzie wa no się go o 17.00.

Cie kaw scy wcho dzi li na
da chy ka mie nic lub gro ma -
dzi li się na oko licz nych
wzgó rzach. Wszyst kie oczy
skie ro wa ne by ły w kie run ku
No wej So li, bo to stam tąd
miał nad le cieć ste ro wiec. Na

uli ce wy le gło kil ka ty się cy
lu dzi.

Wresz cie tuż przed 17.00
za wy ły sy re ny. - Jest tuż -tuż!
- mó wi li wpa trze ni w nie bo
zie lo no gó rza nie.

Kwa drans póź niej, o 17.15
ol brzym za wisł nad mia -
stem. Ok. 250 m nad zie mią.
Był do sko na le wi docz ny.
Ma szy na by ła w na szym
mie ście ok. 10 mi nut i od le -
cia ła do Ber li na. Po dróż
skoń czy ła się ok. 19.30.

To masz Czyż niew ski

STE ROW CE
Na po cząt ku XX wie ku Fer di nand von Zep pe lin skon stru ował

no wy ro dzaj ste row ca - Lu ft schiff -Zep pe lin 1. Za miast po wło ki
wy peł nio nej ga zem, któ ra zmie nia ła swój kształt, za sto so wał
szkie let ob cią gnię ty im pre gno wa nym ma te ria łem. Dzię ki te mu
ste ro wiec sta no wił so lid ną kon struk cję. Pierw szy zep pe lin miał
dłu gość 126,8 m i śred ni cę 11,6 m. 2 lip ca 1900 r. o 20.00
wzniósł się wraz z pię cio ma oso ba mi i 350 kg ba la stu, po czym
wy ko nał 18-mi nu to wy lot nad Je zio ro Bo deń skie. Uzy skał pręd -
kość oko ło 27 km/h.

Pod czas I woj ny wszyst kie ste row ce zo sta ły prze ję te przez lot -
nic two woj sko we. W za kła dach Zep pe li na pro du ko wa no je den
ste ro wiec na dwa mie sią ce.

Od 1900 do 1918 r. w za kła dach Zep pe li na zbu do wa no 114
ste row ców (wg nie któ rych źró deł 113), z któ rych tyl ko sie dem
nie by ło uży wa nych przez woj sko. W 1918 r. fir ma Zep pe li na za -
trud nia ła 4.000 ro bot ni ków.

Naj więk szym ste row cem był LZ -129 Hin den burg, za pew niał
po dróż nym prze lot przez Atlan tyk w luk su so wych wa run kach.
Dłu gość 245 m, śred ni ca 41 m. Pręd kość mak sy mal na 135
km/h. Hin den burg mógł prze wo zić 72 pa sa że rów i 61 osób za ło -
gi. Spło nął 6 ma ja 1937 r. pod czas cu mo wa nia na lot ni sku w
La ke hurst w USA. Zgi nę ło 13 pa sa że rów i 22 człon ków za ło gi.

GRAF ZEP PE LIN 
- PA RA ME TRY

ww dłu gość 236,6 m
ww śred ni ca: 30,5 m
ww ma sa wła sna: 58 tys.

kg
ww pręd kość mak sy mal na:

128 km/h
ww pręd ko ści prze lo to we

by ły zwy kle niż sze,
oscy lu jąc wo kół 100-
110 km/h, w za leż no ści
od si ły i kie run ku wia -
tru, któ ry wpły wał na
pręd kość i za sięg ste -
row ca

ww za sięg: 10 tys. km, nie -
któ re źró dła po da ją 12
tys. km

ww licz ba pa sa że rów: 20
ww licz ba człon ków za ło gi:

40

PA MIĄT KA PRZE LO TU
Wi zy ta ste row ca by ła wiel -
kim wy da rze niem. Zo sta ły
po niej wzmian ki pra so we i
pocz tów ki. Zie lo no gó rza -
nom tak się to spodo ba ło,
że po sta no wi li zmie nić na -
wy dwóch ulic, skła da jąc
hołd wiel kim lot ni kom. I tak
w mie ście po ja wi ły się:
Zep pe lin stras se (dzi siej sza
Be ma) i Ec ke ner stras se
(dziś Cie siel ska).

FER DI NAND VON ZEP PE LIN
(1838-1917)

W 1855 roz po czął na ukę w
szko le ka de tów w Lu dwigs -
bur gu, po tem służ bę woj -
sko wą, w 1858 do słu żył
się stop nia po rucz ni ka. Ar -
mię opu ścił w 1890 r. w
stop niu ge ne ra ła. Za jął się
ae ro nau ty ką. W 1895 r.
opa ten to wał kon struk cję
ste row ca szkie le to we go.
Pięć lat póź niej wy pro du ko -
wał pierw szy ste ro wiec w
za kła dach swo je go imie nia.

HU GO EC KE NER
(1868-1954)

Dok tor eko no mii, dzien ni -
karz, pi lot i do wód ca ste -
row ców, na zy wa ny rów nież
Ma gel la nem prze stwo rzy.
Przez kil ka lat pra co wał ja -
ko dzien ni karz w ga ze cie
„Frank fur ter Ze itung” i był
świad kiem pierw sze go lo tu
ste row ca Zep pe li na. Przez
la ta, pi sząc o ste row cach,
sam zdo był upraw nie nia pi -
lo ta i sam sta nął za ste ra -
mi. W dniach 12-15 paź -
dzier ni ka 1924 r. prze le ciał
po raz pierw szy nad Atlan -
ty kiem. Pod czas lo tu po -
wrot ne go do Eu ro py usta -
no wił ofi cjal ny re kor dy
świa ta w kla sie ste row ców,
nie po pra wio ny do dziś - za -
sięg 6384,5 km i czas lo tu
71 go dzin i 7 min.

Ste ro wiec prze la tu je nad śród mie ściem Zie lo nej Gó ry Ze zbio rów Grze go rza Bisz cza ni ka


