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Fontanna małego
fauna z łabędziem bę-
dzie jedną z atrakcji
parku w Zatoniu. Zabyt-
kowe miejsce dostanie
nowe życie! Pojawią
się mostki, bramy, od-
tworzone budowle i ro-
ślinność... Zobacz na-
szą unikatową mapkę!

Czy połączyć miasto z gminą? Na to pytanie
odpowiadają zielonogórzanie. Do 30 czerwca.

LATO! MUZY ZAPRASZAJĄ!
Lato w mieście musi być nuuudne? Kończymy z takim myśleniem! Bo jak tu się nudzić, gdy w każdym zaułku dźwięczy mu-
zyka, na ulice wychodzą aktorzy, akrobaci, kabareciarze... Czarują i porywają do zabawy! Rusza Lato Muz Wszelakich. To
oznacza dwa miesiące atrakcji!

W MIEŚCIE I GMINIE
Taaacy zdolni
uczniowie!
Potwierdziły się nieoficjalne
informacje. Sprawdzian szó-
stoklasistów najlepiej wy-
padł w „osiemnastce”!

Z tego, że nasze podsta-
wówki świetnie wypadły na
sprawdzianie szóstoklasi-
stów, cieszyliśmy się już na
początku czerwca. Wiedzieli-
śmy nieoficjalnie, że najlepiej
poszło uczniom SP nr 18. Te-
raz możemy to potwierdzić,
znając oficjalne wyniki
sprawdzianu, opublikowane
na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Uczniowie z „osiemnastki”
uzyskali średni wynik 30,97
(maksymalnie można było
dostać 40 punktów), spraw-
dzian pisało 129 dzieci. Na
drugim miejscu jest SP nr 7 -
30,90 pkt., zdawało 69 dzieci,
trzecie miejsce to Zespół
Edukacyjny nr 1 - 30 pkt., pi-
sało 44 dzieci.

Podajemy wyniki pozosta-
łych szkół w mieście (pierw-
sza liczba to zdobyte punkty,
druga - piszące dzieci): SP 10
(29,65/89), SP 8 (29,48/60),
SP 11 (29,29/140), SP 21
(29,15/34), SP 1 (29,12/115),
SSP 1 (28,90/10), SP 22
(28,88/58), SP 14 (27,49/71),
SP 17 (27,19/42), Chrześci-
jańska SP Salomon
(26,60/10), SP 15 (26,46/37),
SP 6 (26,25/16).

W gminie Zielona Góra
najlepiej napisali spraw-
dzian uczniowie z Przylepu -
28,70 pkt., pisały 53 osoby.
Pozostałe szkoły: SP Stary
Kisielin (28,36/14), SP
Drzonków (27,23/43), SP Za-
wada (27,21/28), SP Ochla
(23,65/17).

Wyniki wszystkich na-
szych podstawówek (poza
Ochlą) są wyższe niż średnia
wojewódzka, okręgowa i kra-
jowa! Gratulacje!

Niedługo OKE poda wyni-
ki egzaminu gimnazjalnego
(w rozbiciu na szkoły). Wia-
domo już, że miejskie pla-
cówki poradziły sobie zna-
komicie. A prym wiedzie
Gimnazjum nr 10. Szczegóły
wkrótce.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE
Trzy dni
atrakcji
Od piątku świętujemy Dni
Województwa Lubuskiego.
Na scenie Ray Wilson oraz
Waglewski Fisz Emade!

A wszystko w rocznicę 25
lat wolnej Polski. Dni Woje-
wództwa Lubuskiego startu-
ją dziś (piątek) i potrwają do
niedzieli. To będzie przede
wszystkim muzyczny week-
end. Już w piątek, o 19.00,
przy Filharmonii Zielono-
górskiej rozpocznie się Kon-
cert Promenadowy. W sobo-
tę, na deptaku, m.in. Ba-
chus Classic Orchestra, Las

Melinas, Król. O 21.00 -
gwiazda wieczoru - Ray
Wilson, wystąpi z filharmo-
nikami w projekcie Genesis
Classic Orchestra. W nie-
dzielę na deptaku zaśpiewa
m.in. Majka Jeżowska, Pa-
trycja Kosiarkiewicz. O
20.00 - Waglewski Fisz
Emade!

W kawiarence filmowej
spotkamy Adriannę Bie-
drzyńską, Annę Dereszow-
ską, Sandrę Staniszewską,
Wiktora Zborowskiego i Ma-
riana Opanię. Będą także
atrakcje sportowe: mecze pił-
ki nożnej, Parszywa Dwu-
nastka - IV Cross Zielonogór-
ski oraz coś dla łasuchów -
pokaz kulinarny Grzegorza
Łapanowskiego. Szczegóły na
www.dwl.lubuskie.pl. (dsp)

Drodzy Czytelnicy!

Latem będziemy się ukazy-
wać co dwa tygodnie. Na-
stępny numer „Łącznika
Zielonogórskiego” ukaże się
w piątek, 11 lipca. Zachę-
camy do lektury i życzymy
udanych wakacji!

Redakcja

- Przemierzam każdego la-
ta spory kawałek Polski. I za-
pewniam, bo mam porówna-
nie, że w Zielonej Górze na-
prawdę dużo się dzieje! -
twierdzi Janusz Rewers z ka-
baretu Ciach.

- Jest tu tyle wspaniałych
osób, które chcą mieszkań-
com ciekawie zorganizować
czas, że nie może być inaczej
- po komplemencie kabare-
ciarza wdzięcznie uśmiecha
się Agata Miedzińska, szefo-
wa Zielonogórskiego Ośrod-
ka Kultury. I przedstawia
współorganizatorów jedena-
stego już Lata Muz Wszela-
kich. Zacne i liczne grono! A
pakiet propozycji na dwa
miesiące wakacji - imponu-
jący! Nie ma mowy, żeby
choć na moment pojawił się
cień nudy...

Z wieloma atrakcjami
mieszkańcy zżyli się już na
tyle, że na stałe zagościły w
letnim kalendarzu. Są to
choćby piątkowe spektakle
dla najmłodszych z cyklu
Bajki, Bajdy, Banialuki albo
spacery po mieście z prze-
wodnikiem, bluesowe noce,
orkiestrada, imieniny Anny
(w tym roku nowość - pokaz
mody w męskim wydaniu),
obserwacje nieba (zerknie-
my na Marsa i Saturna), wie-

czory u luteranów, Busker
Bus, Kabaretobranie...

Z kabareciarzami pośmie-
jemy się nie tylko 9 sierpnia,
w amfiteatrze. - W tym roku
świętujemy 30. urodziny

Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego. Z tej okazji,
w lipcowe piątki, w Galerii u
Jadźki, zobaczycie praktycz-
nie wszystkie formacje z na-
szego miasta - dodaje J. Re-

wers. U Jadźki także cykl
Znani na wesoło, z kolei na
wieczory z humorem i im-
prowizacją zaprasza, do kina
Newa, Inicjatywa Sceniczna
Fruuu.

Muzy porwą nas także, w
trosce o nasze zdrowie i uro-
dę, w okolice fontanny przy
al. Niepodległości - na zaję-
cia zumba&fitness. Widowi-
skowo zapowiada się opera

Nabucco, 3 sierpnia, w amfi-
teatrze.

(dsp)

Szczegółowy program
LMW na lipiec >>2

Wakacyjny deptak tętni życiem i kolorami! Szczególnie upodobali sobie to miejsce nietuzinkowi artyści i... uwielbiające ich występy dzieci. W tym roku najmłod-
si znów mogą liczyć na zabawę z Teatrem Pinezka. Fot. Paweł Stawarz, Zielonogórski Ośrodek Kultury
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Z Ż Y C I A M I A S T A I G M I N Y >>>>>

Oto i najładniejsze wianki! Powstały podczas Świętojańskiej
Nocy Kupały w Zatoniu. Dumnie noszą je autorki: Kinga Klim-
kowska, Laura Biernat i Oliwia Konopka.

Fot. www.naszezatonie.org.pl

Kto by pomyślał! Przedszkole nr 14 ma już pół wieku! Okrągłe
urodziny obchodzono w Lubuskim Teatrze. Malcy przygotowa-
li dla gości zachwycający, bajkowy występ.

Fot. Filip Czernicki

Rośnie nam ZGrana Rodzina! W poniedziałek, podczas uroczy-
stości w Palmiarni, prezydent Janusz Kubicki wręczył kartę nr
15.000 rodzinie Moniki Marciniak.

Fot. Filip Czernicki

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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2 LIPCA, ŚRODA
ww 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - spa cer z prze -
wod ni kiem, miej sce zbiór ki: pl.
Bo ha te rów, po mnik.

3 LIP CA, CZWAR TEK
ww 20.00 - ZNA NI NA WE SO ŁO
- Ta de usz Droz da, miej sce:
Ga le ria u Jadź ki, w ra zie nie -
po go dy Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won.

4 LIP CA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Ja cek i Pla cek”,
Te atr Mer z Ło dzi, miej sce:
am fi te atr.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA&FIT NESS, miej sce:
fon tan ny przy al. Nie pod le gło -
ści.
ww 20.00 - 11 UŚMIE CHÓW
NA 30-LE CIE ZIE LO NO GÓR -
SKIE GO ZA GŁĘ BIA KA BA RE -
TO WE GO - K2, Sło iczek po
Cu krze, Ti ru ri ru, miej sce:
Ga le ria u Jadź ki, w ra zie
nie po go dy Piw ni ca Ar ty -
stycz na Ka won.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
Mid ni ght Blu es, miej sce: Klub
Pie kar nia Ci chej Ko bie ty, bi le -
ty: 15 zł.
ww 21.30-23.00 - A NIE BO
GWIAŹ DZI STE NA DE MNĄ... -
po kaz nie ba przy wy ko rzy sta -
niu te le sko pu astro no micz ne -
go, miej sce: Win ne Wzgó rze
przy Pal miar ni.

5 LIP CA, SO BO TA
ww 12.00 - BIE GNI SUM MER
JAM, miej sce: Park Ty siąc le -
cia.

6 LIP CA, NIE DZIE LA
ww 18.00 - OR KIE STRA DA -
Or kie stra Dę ta Za stal, miej sce:
przy ra tu szu, w ra zie nie po go -
dy Pal miar nia.
ww 21.30-23.00 - A NIE BO
GWIAŹ DZI STE NA DE MNĄ... -
po kaz nie ba przy wy ko rzy sta -
niu te le sko pu astro no micz ne -
go, miej sce: Win ne Wzgó rze
przy Pal miar ni.

9 LIP CA, ŚRO DA
ww 17.30-19.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - spa cer z prze -
wod ni kiem, miej sce zbiór ki: pl.
Bo ha te rów, po mnik.

10 LIP CA, CZWAR TEK
ww 20.00 - ZNA NI NA WE SO ŁO
- An drzej Ry biń ski, miej sce:
Ga le ria u Jadź ki, w ra zie nie -
po go dy Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won.

11 LIP CA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Baj ko wy kra mik”,
Stu dio Te atral ne Gu li wer z
Zie lo nej Gó ry, miej sce: am fi -
te atr.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA&FIT NESS, miej sce:
fon tan ny przy al. Nie pod le gło -
ści.
ww 20.00 - 11 UŚMIE CHÓW
NA 30-LE CIE ZIE LO NO GÓR -
SKIE GO ZA GŁĘ BIA KA BA RE -
TO WE GO - Ka ta rzy na Pia sec -
ka, Jur ki, miej sce: Ga le ria u
Jadź ki, w ra zie nie po go dy Piw -
ni ca Ar ty stycz na Ka won.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
Zy de co Flow, miej sce: Klub
Pie kar nia Ci chej Ko bie ty, bi le -
ty: 15 zł.

13 LIP CA, NIE DZIE LA
ww 17.00 - OR KIE STRA DA -
Lu bu ska Or kie stra Roz ryw ko -
wa, miej sce: Pal miar nia.

16 LIP CA, ŚRO DA
ww 12.00-16.00 - NA TU RA
MO ICH OKO LIC - wy sta wa
ple ne ro wa twór ców nie pro fe -
sjo nal nych ZNP i Gru py ba bie
La to, miej sce: dep tak.
ww 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - spa cer z prze -
wod ni kiem, miej sce zbiór ki:
pl. Bo ha te rów, po mnik.

17 LIP CA, CZWAR TEK
ww 20.00 - ZNA NI NA WE SO -
ŁO - Gang Mar ce la, miej sce:
Ga le ria u Jadź ki, w ra zie nie -

po go dy Piw ni ca Ar ty -
stycz na Ka won.

18 LIP CA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Bal la da o kró lu Zę -
bo bu lu” i „Desz czo wa Chmu -
ra”, Te atr Al ter na ty wa z Zie lo -
nej Gó ry, miej sce: am fi te atr.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA&FIT NESS, miej sce:
fon tan ny przy al. Nie pod le gło -
ści.
ww 20.00 - 11 UŚMIE CHÓW
NA 30-LE CIE ZIE LO NO GÓR -
SKIE GO ZA GŁĘ BIA KA BA RE -
TO WE GO - Adi, Ciach, Słu -
chaj cie, miej sce: Ga le ria u
Jadź ki, w ra zie nie po go dy Piw -
ni ca Ar ty stycz na Ka won.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
Jan Ga łach Band, miej sce:
Klub Pie kar nia Ci chej Ko bie ty,
bi le ty: 15 zł.

20 LIP CA, NIE DZIE LA
ww 18.00 - OR KIE STRA DA -
Or kie stra Dę ta Za stal, miej sce:
przy ra tu szu, w ra zie nie po go -
dy Pal miar nia.

23 LIP CA, ŚRO DA
ww 17.00-19.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - spa cer z prze -
wod ni kiem, miej sce zbiór ki: pl.
Bo ha te rów, po mnik.

24 LIP CA, CZWAR TEK
ww 20.00 - ZNA NI NA WE SO ŁO
- Ju sty na Sień czył ło, miej sce:
Ga le ria u Jadź ki, w ra zie nie -
po go dy Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won.

25 LIP CA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Mu cha przed są -
dem”, Te atr Roz ryw ki Trój kąt z
Zie lo nej Gó ry, miej sce: am fi te -
atr.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA&FIT NESS, miej sce:
fon tan ny przy al. Nie pod le gło -
ści.
ww 20.00 - 11 UŚMIE CHÓW
NA 30-LE CIE ZIE LO NO GÓR -
SKIE GO ZA GŁĘ BIA KA BA RE -
TO WE GO - Grze gorz Ha la ma
Okla sky, Ja ro sław Ja ros, Ma -
de in Chi na, miej sce: Ga le ria u
Jadź ki, w ra zie nie po go dy Piw -
ni ca Ar ty stycz na Ka won.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
The Be atles Aco ustic Plus,
miej sce: Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty, bi le ty: 15 zł.

26 LIP CA, SO BO TA
ww 16.00-18.00 - IMIE NI NY
AN NY, spo tka nie so le ni zan tek,
miej sce: Lubuski Teatr.
ww 19.00 - WIE CZO RY HU MO -
RU, IM PRO WI ZA CJI I KA BA -
RE TU - Po ko la cji, na żar ty,
miej sce: ki no Ne wa, bi le ty: 5
zł.

27 LIP CA, NIE DZIE LA
ww 18.00 - OR KIE STRA DA -
Or kie stra Dę ta Za stal, miej sce:
przy ra tu szu.

30 LIP CA, ŚRO DA
ww 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - spa cer z prze -
wod ni kiem, miej sce zbiór ki: pl.
Bo ha te rów, po mnik.

31 LIP CA, CZWAR TEK
ww 19.00 - ZNA NI NA WE SO ŁO
- Re ci tal Nie spo dzian ka, miej -
sce: Ga le ria u Jadź ki, w ra zie
nie po go dy Piw ni ca Ar ty stycz -
na Ka won. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Sło nik za pra sza
„Pią tek z El me rem” to spo -

tka nie z baj ką po łą czo ne z za -
ba wa mi pla stycz ny mi i ru cho -
wy mi. Dziś, 27 czerw ca, fi lia
nr 2 bi blio te ki wo je wódz kiej
(os. Po mor skie 13) za pra sza
dzie ci w wie ku przed szkol nym
oraz wcze snosz kol nym z
opie ku na mi. Po czą tek o godz.
12.00. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Mia sto w obiek ty wie
Dziś (pią tek) o 17.00, Mu -

zeum Zie mi Lu bu skiej za pra -
sza na otwar cie wy sta wy fo -
to gra ficz nej pt. Za pa trze ni w
Zie lo ną Gó rę. To 70 prac wy -
ło nio nych w kon kur sie „Ga ze -
ty Lu bu skiej” i „MM Zie lo na
Gó ra”. Bę dzie je moż na oglą -
dać w mu zeum do 24 sierp -
nia. (dsp)

W DRZON KO WIE

Ką piel pod chmur ką
Od kry ta pły wal nia w ośrod -

ku spor to wym jest czyn na od
10.00 do 18.00. Ce ny (nor -
mal ne/ulgo we): do 180 mi nut
- 12/10 zł, po wy żej 180 mi nut
- 4/3 zł za go dzi nę. W week -
end: do 180 mi nut - 14/12 zł,
po wy żej 180 mi nut - 4,5/4 zł)
za go dzi nę. Dzie ci do 4 lat
bez płat nie. (dsp)

W RE GIO NIE

No wy druk na ku le
Od 1 lip ca obo wią zu je no wy

druk zle ce nia na wy ro by me -
dycz ne, czy li m.in. ku le, bal ko -
ni ki, gor se ty, pe ru ki, pie lu cho -
majt ki, apa ra ty słu cho we. NFZ
uczu la pa cjen tów, by upew ni li
się w ga bi ne cie, że le karz wy -
pi su je zle ce nie na pra wi dło -
wym dru ku.To wa ru nek re fun -
da cji. (dsp)

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz nej Buk ser Bus to pro po -
zy cja La ta Muz Wsze la kich na koń ców kę wa ka cji. Pro gram
sierp nio wych atrak cji za mie ści my w „Łącz ni ku” 25 lip ca.

Fot. Pa weł Sta warz, Zie lo no gór ski Ośro dek Kul tu ry

Tak nas mu zy za cza ru ją
Ta ma gia do się gnie nas już w lip cu! Po da je my pro gram atrak cji La ta Muz Wsze la -
kich na pierw szy mie siąc wa ka cji.
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Dar stal roz bu du je za kład
Pierw sza fir ma w par ku w No wym Ki sie li nie chce się roz bu do wać i roz sze rzyć za -
kres usług, świad czo nych nie miec kim od lew niom.

- Wy stą pi li śmy do Ko -
strzyń sko -Słu bic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej
o zgo dę na roz bu do wę za kła -
du i ją otrzy ma li śmy - po -
twier dza pre zes Dar sta lu
Hen ryk Du dziak.

Dar stal to pierw sza fir ma,
któ ra ku pi ła zie mię w Lu bu -
skim Par ku Prze my sło wo -
-Tech no lo gicz nym, wy bu do -
wa ła za kład i roz po czę ła
pro duk cję. Spe cja li zu je się
w ob rób ce ele men tów do -
star cza nych przez nie miec -
kie od lew nie. Tu taj pol scy
spe cja li ści m.in. ob ra bia ją
że liw ne ele men ty do wiel -
kich wia tra ków pro du ku ją -
cych prąd.

Jed nak Dar stal bar dziej
na sta wia się na mniej sze ele -
men ty ze sta li wa. - Z na sze -
go punk tu wi dze nia sta li wo
to bar dzo wdzięcz ny su ro -
wiec. Od le wy pra wie ni gdy
nie są do sko na łe i trze ba je
po pra wiać. To jest za da nie
dla nas - śmie je się pre zes
Du dziak. Spe ce ten pro ces
na zy wa ją wy kań cza niem od -
le wu. Każ dy ele ment trze ba
spraw dzić, po spa wać pęk -
nię cia i uzu peł nić bra ki. Dzi -

siaj Dar stal za trud nia 133
oso by i pra cu je na trzy zmia -
ny. Ter mi ny są krót kie, bo
klien ci nie chcą cze kać na
to war.

- W Niem czech wi dać oży -
wie nie, a my od czu wa my to
w sta bil nych za mó wie niach,
któ re są do nas kie ro wa ne.
Wi dzi my też, że wię cej zle -

ceń ma nasz nie miec ki part -
ner. Wy ni ki z kwiet nia i ma -
ja po ka zu ją, że moż na pla no -
wać ko lej ne in we sty cje - do -
da je H. Du dziak.

Plan bu do wy Dar sta lu
prze wi dy wał trzy ha le pro -
duk cyj ne. Po wsta ły dwie.
Te raz fir ma wra ca do po my -
słu z trze cią ha lą. Dla cze go

wiec jest po trzeb na zgo da
Ko strzyń sko -Słu bic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej?
- Chce my zmie nić pro fil pro -
duk cji, a na to jest już po -
trzeb na zgo da - od po wia da
pre zes.

Fir ma na dal bę dzie się zaj -
mo wa ła ob rób ką od le wów
ze sta li wa. Jed nak chce ją
roz sze rzyć. Te raz są one tu
spa wa ne i szli fo wa ne. - Do -
ku pi my no wo cze sne ma szy -
ny np. to kar ki i fre zar ki i
wpro wa dzi my ob rób kę skra -
wa niem. To czyn ność bar -
dzo pra co chłon na, ale rów -
nież bar dziej opła cal na - tłu -
ma czy H. Du dziak. - Nie
spo wo du je to wiel kie go
wzro stu za trud nie nia (ok. 10
osób), ale fir ma bę dzie mia ła
wię cej za mó wień.

Do tej po ry Dar stal za in -
we sto wał w No wym Ki sie li -
nie ok. 14 mln zł. Roz bu do -
wa kosz to wać bę dzie ok. 4-6
mln zł.

- Na ra zie je ste śmy w fa zie
pla no wa nia. Jak do brze pój -
dzie, to w przy szłym ro ku
roz pocz nie my bu do wę - do -
da je pre zes Du dziak.

(tc)

W JA NACH

Za ba wa dla miesz kań ców
W so bo tę, 28 czerw ca,

Dzień Miesz kań ca Jan 2014!
Roz po czę cie fe sty nu za pla no -
wa no na 16.00. Miej sce - bo -
isko wiej skie. O 16.30 kon cert
da ze spół We hi kuł. O 17.45
wy stą pi gwiaz da wie czo ru -
Pa try cja Ko siar kie wicz. O
20.00 roz pocz nie się za ba wa
ta necz na - gra ze spół Ha zard.
W pro gra mie im pre zy gry i za -
ba wy dla dzie ci, prze jażdż ki
kon ne, tre su ra psów po li cyj -
nych, ro dzin ny tur niej spor to -
wy na we so ło, ta niec brzu cha,
po kaz ra tow nic twa me dycz ne -
go, pre zen ta cja wo zu OSP. Ła -
su chy się ucie szą, bo bę dzie
po rząd ne za ple cze ku li nar ne,
ale i kon kurs na naj smacz niej -
sze cia sto. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Kon cert pod pal ma mi
Or kie stra Dę ta Za stal za pra -

sza wszyst kich mi ło śni ków
mu zy ki lek kiej, ła twej i przy -
jem nej na wy jąt ko wy „kon cert
pod pal ma mi” - oczy wi ście w
Pal miar ni. - To zna ko mi ta oka -
zja na od po czy nek pod ko niec
week en du - za chę ca ją or ga ni -
za to rzy. Kon cert od bę dzie się
w nie dzie lę, 29 czerw ca, o
godz. 18.00. W pro gra mie
m.in. mu zy ka mar szo wa, wią -
zan ka po pu lar nych me lo dii ro -
syj skich, me lo die z pol skich
fil mów, me lo die ta necz ne i
roz ryw ko we. Or kie strą dy ry go -
wać bę dzie Le szek Gąd. Wstęp
na kon cert jest bez płat ny. War -
to jed nak po spie szyć się z
przyj ściem, bo ilość miejsc
jest ogra ni czo na. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Na uczysz się pły wać
Miej ski Ośro dek Spor tu i

Re kre acji za pra sza na wa ka -
cyj ne kur sy pły wa nia. Or ga ni -
za to rzy sta wia ją na in ten syw -
ną na ukę. Za ję cia od by wać
się bę dą w każ dy po nie dzia -
łek, wto rek, śro dę i czwar tek.
Na uka dla dzie ci (do lat 18) o
godz. 17.15 lub 18.15. Z ko lei
za ję cia dla do ro słych bę dą o
godz. 19.15. Licz ba miejsc
ogra ni czo na! Bę dą dwa ter mi -
ny kur sów. Pierw szy kurs roz -
po czy na się już 30 czerw ca,
trwa sprze daż kar ne tów. Dru gi
kurs roz pocz nie się 30 lip ca,
sprze daż kar ne tów od 14 lip -
ca, od godz. 7.00. Szcze gó ły
na stro nie: par kwod ny.zgo -
ra.pl lub pod nr te le fo nu: 
68 412 50 00. (dsp)

W LU BRZY

Zawody o pu char bi sku pa
Ak cja Ka to lic ka Die ce zji Zie -

lo no gór sko -Go rzow skiej za pra -
sza na IX Za wo dy Węd kar skie
o pu char bi sku pa Ste fa na Reg -
mun ta. Od bę dą się one w
przy szłą so bo tę, 5 lip ca. Zbiór -
ka o 7.30 na pla ży w No wej
Wio sce ko ło Lu brzy (pow.
świe bo dziń ski). Chęt ni pro sze -
ni są o te le fo nicz ne zgło sze nia
u Ry szar da Fur ta ka, pod nr tel.
694 454 454, w ter mi nie do
30 czerw ca. Ilość sta no wisk
ogra ni czo na. Wpi so we 10 zł.
Węd ko wa nie bę dzie się od by -
wa ło na jed ną węd kę z brze gu.
- Za pra sza my do wspól ne go,
wa ka cyj ne go wy po czyn ku ro -
dzi ny węd ka rzy, bę dą gry i za -
ba wy na pla ży - za chę ca ją or -
ga ni za to rzy. (dsp)

W STA RYM KI SIE LI NIE

Świę to Ki sie li na
W przy szłą so bo tę, 5 lip ca -

Świę to Ki sie li na! Roz po czę cie
o 14.00, miej sce - park wiej -
ski. Na sce nie prze gląd ze spo -
łów pt. Mu zy ka łą czy po ko le -
nia. Od 16.30 wy stę py m.in.
szkół spor to wych, grup ta -
necz nych. Atrak cją bę dzie li cy -
ta cja ko szul ki z pod pi sa mi ko -
szy ka rzy Stel me tu Zie lo na Gó -
ra oraz zga duj -zga du la z na -
gro da mi. W godz. 15.00-18.00
Clown Bo dzio za pra sza do
stre fy dzie cię cej, do ro śli sko -
rzy sta ją z po rad le kar skich. O
pod nie bie nia sma ko szy za dba
OSP i Ca ri tas.O 20.30 roz -
pocz nie się za ba wa ta necz na,
gra Fe ver Band. Dzień póź niej,
o 11.30 - msza w in ten cji
miesz kań ców. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Hertz z dia men ta mi
Ma my u nas li de ra pol skie go

prze my słu obron ne go. Hertz
Sys tems, 5 czerw ca, na uro -
czy stej ga li w Cen trum Kon fe -
ren cyj nym Woj ska Pol skie go,
otrzy ma ła dwie dia men to we
na gro dy oraz wy róż nie nie w
kon kur sie „Li der Bez pie czeń -
stwa Pań stwa”, pod pa tro na -
tem Biu ra Bez pie czeń stwa Na -
ro do we go. Na gro dzo ne pro -
duk ty już są sto so wa ne w pol -
skich si łach zbroj nych - to od -
bior nik na wi ga cji sa te li tar nej
GPS na plat for my bo jo we oraz
pro dukt do pre cy zyj nej syn -
chro ni za cji cza su w sys te -
mach woj sko wych. Wy róż nie -
nie fir ma otrzy ma ła za sys tem
mo ni to ro wa nia i nad zo ru służb
war tow ni czych. (dsp)

Pre zy dent bez ab so lu to rium od radnych. Dru gi raz!
Wy star czy ło, że by rad ni
SLD wstrzy ma li się od gło -
so wa nia i... pre zy dent Ja -
nusz Ku bic ki nie uzy skał ab -
so lu to rium.

Co ro ku, do koń ca czerw -
ca, rad ni ma ją oce nić bu -
dżet za ubie gły rok i udzie -
lić ab so lu to rium pre zy den -
to wi. Je że li pre zy dent go
nie uzy ska, po win na się
roz po cząć pro ce du ra od -
wo ła nia wło da rza w re fe -
ren dum. Czy gro zi to Ja nu -
szo wi Ku bic kie mu? Ależ
skąd, bo na dzie więć mie -

się cy przed wy bo ra mi nie
mo że być mo wy o od wo ła -
niu. Ta kie są prze pi sy. W
prak ty ce ozna cza to, że
brak ab so lu to rium w ro ku
wy bor czym ni czym nie
skut ku je. Dla te go pod czas
wtor ko wej se sji, gdy oma -
wia no ten punkt, wia ło nu -
dą. Rad ni nie zbyt an ga żo -
wa li się w dys ku sję. In ne
te ma ty zde cy do wa nie bar -
dziej ich roz pa li ły.

- Za dłu że nie mia sta się ga
po nad 220 mln zł. Jest ta kie,
ja kie miał szpi tal wo je wódz -
ki w Go rzo wie w chwi li nie -
wy pła cal no ści - mó wił rad -

ny Ma riusz Mar chew ka z
PO.

Tra dy cyj nie o więk sze wy -
dat ki na in we sty cje upo mi -
nał się Mi ro sław Bu kie wicz
(PO).

- Po zy tyw nie oce niam re -
mon ty ulic. np. ron da PCK
czy Tra sy Pół noc nej, ale ne -
ga tyw nie ich wy ko na nie -
ata ko wał Ra do sław Bro dzik
(SLD). Je go zda niem, ku le je
wy ko na nie pro jek tów ze
środ ków unij nych (na po zio -
mie 60 proc.) oraz brak po ro -
zu mie nia z są sied ni mi gmi -
na mi w spra wie Zin te gro wa -
nych In we sty cji Te ry to rial -

nych. Za dłu że nie mia sta wy -
ty ka ła rów nież Jo lan ta Da -
nie lak (SLD).

Kry ty ka rad nych SLD
ozna cza ła po li tycz ny zwrot
So ju szu wzglę dem J. Ku bic -
kie go. Pod czas gło so wa nia
rad ni tej par tii wstrzy ma li
się od gło su, co w prak ty ce
ozna cza gło so wa nie prze -
ciw ko udzie le niu ab so lu to -
rium. Prze ciw by li też rad ni
PiS i M. Mar chew ka z PO.
Za udzie le niem ab so lu to -
rium gło so wa li po zo sta li
rad ni PO i rad ni Zie lo na
2020. Nie sta no wi li bez -
względ nej więk szo ści. Mi mo

po zy tyw nej opi nii Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej, J.
Ku bic ki ab so lu to rium nie
uzy skał.

- To hi po kry zja. Pre zy dent
za dłu ża mia sto? To prze cież
rad ni de cy du ją o bu dże cie.
Za czę li ście kam pa nię wy -
bor czą - na go rą co ko men to -
wał pre zy dent.

To już dru gi raz w tej ka -
den cji nie otrzy mał ab so lu -
to rium. Po dob nie by ło w
2011 r., tuż po wy bo rach, w
któ rych wprost zmiótł kon -
ku ren cję. Wów czas PiS i PO
wstrzy ma ły się od gło su, a
po par ło go SLD. Wów czas

rów nież brak ab so lu to rium
nie miał żad ne go zna cze nia,
bo… od wy bo rów nie mi nę ło
dzie więć mie się cy.

Do pie ro ko lej ny punkt se -
sji na praw dę roz pa lił rad -
nych. Cho dzi ło o zgo dę na
sprze daż z 99 proc. bo ni fi ka -
tą za byt ko wej wil li Suc ke ra
przy ul. Sien kie wi cza, w któ -
rej dzia ła sto wa rzy sze nie
Da lej Ra zem (zaj mu je się
oso ba mi au ty stycz ny mi).
Rad ni SLD, chwa ląc tę dzia -
łal ność, nie chcie li się jed -
nak zgo dzić, by sprze dać bu -
dy nek sto wa rzy sze niu. Zo -
sta li prze gło so wa ni. (tc)

- Pla nu je my wy bu do wa nie trze ciej ha li pro duk cyj nej - zdra dza
Hen ryk Du dziak Fot. Krzysz tof Gra bow ski

Tak ma na imię hy -
drant w bar wach
mia sta (zie lo ne
spodnie, bia ła
ko szu la, żół te
szel ki z ple ca -
kiem). Pięć ta -
kich lu dzi ków
zamon to wa no
przy przed -
szko lach. Pięć
ko lej nych po ja -
wi się je sie nią. 
- Sieć się roz ra -
sta i wciąż mon tu -
je my no we hy dran ty.
Dla te go ku pi li śmy
Pa weł ki. Sta re hy -
dran ty za mon tu je my w
in nych miej scach, a
Pa weł ki bę dą cie szyć
dzie ci - tłu ma czy Be ata
Ji lek, pre zes Zie lo no -
gór skich Wo do cią gów 
i Ka na li za cji.            (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Oto Pawełek!
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Jak od mie nić Za to nie? Park mo że być pe reł ką ja kich ma ło!
Że by moż li we by ło od no -

wie nie za byt ko we go par ku
w Za to niu, np. w ra mach
Zin te gro wa nych In we sty cji
Te ry to rial nych, naj pierw
mu si po wstać kon cep cja jak
to zro bić. I wła śnie nad ta ką
kon cep cją, na zle ce nie mia -
sta, pra cu je ar chi tekt kra jo -
bra zu Agniesz ka Ko chań ska.

- To je den z naj cie kaw -
szych i naj cen niej szych par -
ków w wo je wódz twie, za ło -
żo ny we dług wska zó wek Pe -
te ra Jo se pha Len ne’go - mó -
wi A. Ko chań ska. - Istot ne
jest za rów no sa mo za ło że nie
par ko we, jak i oso ba wła ści -
ciel ki Za to nia, księż nej Do -
ro ty. Prze cież ona utrzy my -
wa ła kon tak ty z ca łą eli tą
XIX -wiecz nej Eu ro py.

Park zaj mu je po wierzch -
nię 52,37 ha. Po dzie lo ny jest
na dwie czę ści. Star szą, za -
chod nią, z pa ła cem i oran że -
rią - o cha rak te rze kra jo bra -
zo wym oraz wschod nią, po -
ro śnię tą la sa mi. Osno wą
spa ja ją cą dwie czę ści par ku

jest ale ja li po wa, bie gną ca
wzdłuż po łu dnio wej gra ni cy
- od bra my wjaz do wej do
most ku gra nicz ne go.

Na to miast naj waż niej -
szym ele men tem kom po zy -
cyj nym par ku jest Łą ka Jo -
an ny, zlo ka li zo wa na na
wschód od pa ła cu. W jej
cen tral nej czę ści znaj du je
się dąb Tal ley ran da.

Pra cu jąc nad pro gra mem,
A. Ko chań ska ko rzy sta ła ze
sta rych map i zdjęć lot ni -
czych, ro bio nych z dro na. -
Układ par ku, ścież ki i naj -
waż niej sze drze wa pra wie w
ca ło ści po kry wa ją się z pier -
wot ny mi za ło że nia mi. Park
jest ta ki, ja kim go pół to ra
wie ku te mu za pro jek to wa no,
wy star czy tyl ko go od sło nić -
tłu ma czy pa ni ar chi tekt.

Czy li? Wy ciąć ok. 500
drzew (w par ku jest ich ok.
12 ty się cy). Głów nie nie -
wie le war tych sa mo sie jek. -
Dzię ki te mu da my ode -
tchnąć sta rym, cen nym
drze wom, któ re są te raz

przy tłu mio ne. Bę dą mia ły
lep sze wa run ki do eg zy -
sten cji a park zy ska na pięk -
nych wi do kach. To one są
w nim naj cen niej sze. Do te -
go trze ba od no wić sieć ist -
nie ją cych tu kie dyś ście żek.
Ich śla dy za cho wa ły się do
dzi siaj - tłu ma czy A. Ko -
chań ska. - Mu si po wstać
nie zbęd na in fra struk tu ra
par ko wa, al ta ny, ław ki,
most ki. Już po dwóch la -
tach bę dzie wi dać pierw sze
du że zmia ny. To tak jak w
ogro dzie, gdy sko si my wy -
bu ja łą tra wę, za raz wszyst -
ko wy glą da ina czej. Le piej.

Ko chań skiej ma rzy się też
po wrót ście żek do pier wot ne -
go, nie bie skie go ko lo ru. Brał
się on od bar wy wy sy pa nej tu
szla ki z hut szkła. Na dal moż -
na ją zo ba czyć w par ku.

Ro śli ny po win ny dojść do
sie bie po sied miu la tach, ale
na przy wró ce nie ca ło ści do
pier wot nej świet no ści trze -
ba ok. 30 lat. Par ków nie ro -
bi się w pięć mi nut. (tc)

Dom ogrod ni ka i bra ma (ry ci na z
XIX w.)

W ramach
rewitalizacji
odnowiony

zostanie staw oraz
wyspa Marii 

z położonym tam
kamieniem

pamiątkowym. Na
wyspę prowadzić
będzie specjalny

mostek.

Fon tan na z rzeź bą Mło dy faun z ła bę dziem
(re pli ka dzie ła Teo do ra Ka li de go) sta nie
przed głów nym wej ściem do pa ła cu. Jest
jed ną z trzech par ko wych fon tann.

Re kon struk cja ozdob nej bra my
wjaz do wej

Wi dok na pa łac od stro ny par ku
(XIX w.)

Przy dawnej bramie wjazdowej 
oraz nieistniejącym domu ogrodnika znajdzie się parking 

i toalety dla turystów odwiedzających park.

Znajdująca się obok pałacu oranżeria zostanie odbudowana 
w stylu klasycystycznym, z ozdobnymi kolumnami w stylu korynckim.

W budynku znajdą się: sala wystawiennicza, zaplecze socjalne z toaletą
i niewielkim pomieszczeniem biurowym. 

Projekt zakłada obok budowę trejażu - jako podpory dla pnączy, 
gdzie znajdzie się miejsce do wypoczynku.

- Wy star czą dwa la ta, że by park zmie nił swój wy gląd i za czął
za chwy cać - uwa ża Agniesz ka Ko chań ska.



5www.Lzg24.pl 27 czerwca 2014 |  łącznik zielonogórski

Jak od mie nić Za to nie? Park mo że być pe reł ką ja kich ma ło!

Wi dok na pa łac od stro ny par ku
(XIX w.)

Dzik Cin ghia le na skra ju fon tan ny

Do ro ta de Tal ley rand -Pe ri gord
(1793-1862)

Słyn na wła ści ciel ka Za to nia. Da -
ma dwo ru Ma rii Lu dwi ki, żo ny ce -
sa rza Na po le ona. Przez wie le lat
zwią za na z Ka ro lem Mau ry cym
de Tal ley rand -Pe ri gord, wpły wo -
wym fran cu skim dy plo ma tą, z
któ rym współ dzia ła ła m.in. pod -
czas Kon gre su Wie deń skie go.
Przy jaź ni ła się z wie lo ma człon ka -
mi eu ro pej skiej eli ty, któ rzy od -
wie dza li ją rów nież w Za to niu.

Ko piec z ró ża ną świą ty nią (XIX w) Re kon struk cja al ta ny na 
kop cu

Gro ta z ta ra sem wi do ko wym

Przy dawnej bramie wjazdowej 
oraz nieistniejącym domu ogrodnika znajdzie się parking 

i toalety dla turystów odwiedzających park.

Znajdująca się obok pałacu oranżeria zostanie odbudowana 
w stylu klasycystycznym, z ozdobnymi kolumnami w stylu korynckim.

W budynku znajdą się: sala wystawiennicza, zaplecze socjalne z toaletą
i niewielkim pomieszczeniem biurowym. 

Projekt zakłada obok budowę trejażu - jako podpory dla pnączy, 
gdzie znajdzie się miejsce do wypoczynku.

Od no wie nie par ku
Głów nym za bie giem bę dzie od sło nię cie licz nych osi
wi do ko wych. W za kres prac wcho dzą:

w od re stau ro wa nie bu dyn ku oran że rii,

w od two rze nie trzech fon tann par ko wych wraz 
z rzeź ba mi,

w od bu do wa dwóch pa wi lo nów par ko wych,

w oczysz cze nie sta wu par ko we go i od bu do wa most ków
na stru mie niu,

w wy ko na nie no wych dróg par ko wych w daw nym 
prze bie gu, któ re są czę ścio wo zbież ne z ist nie ją cy mi,

w wy po sa że nie par ku w ław ki, oświe tle nie, sto ja ki na
ro we ry, dro go wska zy kie run ko we, par kin gi i to a le ty,

w no we na sa dze nia od twór cze na pod sta wie ana liz 
hi sto rycz nych i ba dań te re no wych.

Wzgó rze ró ża ne to głów ny punkt ob ser wa cyj ny z wi do kiem 
na pa łac. Zo sta ną od bu do wa ne: drew nia na al ta na na wzgó rzu

oraz nie wiel ki ta ras, znaj du ją cy się nad ro man tycz ną gro tą. 
Z ta ra su moż na oglą dać gru pę dę bów po mni ko wych 

oraz fon tan nę z rzeź bą dzi ka.



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
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W mie ście trwa ją kon sul ta cje
Czy po łą czyć mia sto z gmi ną? Tak lub nie. Wy bór na le ży do Was, zie lo no gó rza nie. A cza su na od po wiedź jest co raz mniej.
Miesz kań cy mo gą gło so wać do po nie dział ku, 30 czerw ca.

Waż ne, że by wy ra zić swo -
je zda nie na te mat po łą cze -
nia mia sta z oka la ją cą je
gmi ną. Już pierw sze go dnia
kon sul ta cji, we wto rek, 17
czerw ca, nie bra ko wa ło
osób, któ re wrzu ca ły wy peł -
nio ną kar tę do urny. I za chę -
ca ły do gło so wa nia in nych.

- Od da łem swój głos i
uwa żam, że po wi nien tak
zro bić każ dy zie lo no gó rza -
nin - mó wił nam, gło su ją cy
w MZK, Da riusz Ba rań ski.

- Li czy się każ dy głos - za -
pew nia ła Jo lan ta Po do liń -
ska, któ ra gło so wa ła w urzę -
dzie mia sta przy ul. Pod gór -
nej.

- War to za gło so wać. Spo -
łe czeń stwo jest doj rza łe i
wie rzę, że po dej mie de cy zję
świa do mie - przy zna ła Kry -
sty na Raj ska, wrzu ca jąc
kar tę do urny sto ją cej w
Cen trum Re kre acyj no -Spor -
to wym przy ul. Su le chow -
skiej.

A cza su na gło so wa nie po -
zo sta ło już nie wie le. Kon sul -

ta cje po trwa ją do po nie dział -
ku, 30 czerw ca.

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, kg)

- War to się po łą czyć, by ujed no li cić urzę dy. Do dat ko wo, ja ko
więk sze mia sto, zy ska my wię cej do ta cji i szyb ciej się roz bu du -
je my - mó wi Woj ciech Łu czak (na zdję ciu z le wej).

Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski

- Tyl ko zy ska my na po łą cze niu. Po win ni śmy to zro bić już w la -
tach 70. - zgod nie twier dzą sze fo wie ogród ków dział ko wych,
Sta ni sław Re ska, Kry sty na To karz, Zbi gniew Pi li tow ski.

- Je stem zde cy do wa nie za po łą cze niem. I pod pi sa łem się pod
pe ty cją, by ca ły pro ces przy spie szyć, uwa żam, że szko da każ -
de go dnia. Nie trać my cza su - ape lu je Pa weł Kab za.

- Wie rzę, że po łą cze nie przy nie sie du że ko rzy ści mia stu i gmi nie - mó wi Agniesz ka Źre biec. - A
ja dzi wię się tym, któ rzy nie chcie li po przeć po łą cze nia. Mo że oba wy wy ni ka ły z uprze dzeń i
stra chu przed no wą sy tu acją? - za sta na wia się Ali cja Sa wic ka.

- Od da łem głos na tak, po wi -
nien to zro bić każ dy zie lo no -
gó rza nin - twier dzi Da riusz
Bar to sze wicz.

- Spo ro jeż dżę ro we rem. Wie -
rzę, że po po łą cze niu przy bę -
dzie ście żek - mó wi Piotr Ho -
lak.

- Więk sze mia sto, to więk -
szy po ten cjał i więk sze moż -
li wo ści - uwa ża Wi told Ka -
sprzak.
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TU ZA GŁO SU JESZ
W KON SUL TA CJACH

Punk ty czyn ne w godz. 11.00-19.00
w Przy głów nym wej ściu do ra tu sza
w Przy po mni ku Ba chu sa
w Pal miar nia
w Cen trum Re kre acyj no -Spor to we
w Par king przy „In ter mar che”, 
ul. Ma ko wa 18
w Par king przy „In ter mar che”, 
ul. Ba to re go 81

Czyn ne w godz. 8.00-15.00
w Urząd mia sta, ul. Pod gór na 22
w Urząd mia sta, Wy dział Spraw
Oby wa tel skich, ul. Grot t ge ra 7
w Urząd mia sta, Wy dział Ko mu ni -
ka cji, ul. Sien kie wi cza 8A
w Urząd mia sta, Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie, ul. Dłu ga 13
w DPS dla Kom ba tan tów, ul. Lu -
bu ska 11
w MZK, ul. Che micz na 8
w ZGKiM, al. Zjed no cze nia 110
w ZWiK, al. Zjed no cze nia 110A
w Cen trum Biz ne su, ul. Boh. We -
ster plat te 23
w Cen trum In te gra cji Spo łecz nej,
ul. Sta szi ca 4
w MCKiE „Dom Har ce rza”, ul. Dzi -
ka 6
w Przed szko le nr 1, ul. Si kor skie -
go 37
w Przed szko le nr 6, ul. Wy spiań -
skie go 16
w Przed szko le nr 7, ul. Mo niusz ki 33
w Przed szko le nr 8, ul. Wi teb ska 1
w Przed szko le nr 10, ul. Mon te
Cas si no 21a
w Przed szko le nr 11, ul. Za men ho -
fa 30
w Przed szko le nr 13, ul. Jęcz -
mien na 1
w Przed szko le nr 14, ul. Kra sic kie -
go 12
w Przed szko le nr 19, ul. Ba to re go 53
w Przed szko le nr 20, ul. Stu dzian ki 8 
w Przed szko le nr 21, ul. Ry dza
Śmi głe go 5
w Przed szko le nr 22, ul. Po rzecz -
ko wa 34 
w Przed szko le nr 25, al. Woj ska
Pol skie go 82A
w Przed szko le nr 34, ul. Boh. We -
ster plat te 11A
w Przed szko le nr 37, ul. Wę gier ska 9
w Przed szko le nr 38, ul. Bra ni bor -
ska 13
w Przed szko le nr 39, ul. Li sia 51A
w SP nr 7, ul. Zie lo no gór ska 5
w SP nr 1, ul. Wy szyń skie go 17
w SP nr 6, ul. Mo niusz ki 19
w SP nr 8, ul. Ką pie lo wa 7
w SP nr 11, ul. Spa wa czy 3D
w SP nr 14, ul. Ja skół cza 66
w SP nr 15, ul. Li sia 37
w SP nr 18, ul. Fran cu ska 10
w SP nr 5, ul. Tru skaw ko wa 12
w SP nr 17, ul. Staf fa 10
w SP nr 21, Osie dle Po mor skie 13
w Gim na zjum nr 7, ul. Za chod nia 63
w ZSS nr 1, ul. Pia stow ska 9
w ZSB, ul. Bo ta nicz na 50
w ZSO iS, ul. Wy spiań skie go 23
w I LO, ul. Ki liń skie go 7
w WiMBP, al. Woj ska Pol skie go 9

Oto pierw si ZGra ni 50+
- Ani przez mo ment nie wa ha li śmy się, czy do łą czyć do pro gra mu ZGra ni Zie lo no gó rza nie 50 plus - przy -
zna ją Ma ria i Hen ryk Pust ko wia ko wie. Od czwart ku są po sia da cza mi kart o nu me rach 1 i 2.

- Pro gram dla nie co doj -
rzal szej gru py miesz kań ców
to do bry po mysł. Gdy przy -
ja cie le po wie dzie li nam o
kar cie, nie zwłocz nie wy peł -
ni li śmy z mał żon ką wnio ski
o jej wy da nie. Te raz bę dzie -
my mo gli ko rzy stać z cie ka -
wych ofert. Bę dzie ta niej -
mó wi z za do wo le niem pan
Hen ryk, na uczy ciel w Ze -
spo le Szkól Elek tro nicz nych
i Sa mo cho do wych.

Hen ryk i Ma ria Pust ko wia -
ko wie otrzy ma li swo je kar ty
(o nu me rach 1 i 2) w czwar -
tek, pod czas uro czy sto ści w
Ho te lu Ru ben.

Przy po mnij my, pro gram
ZGra ni Zie lo no gó rza nie 50+
skie ro wa ny jest do miesz -
kań ców Zie lo nej Gó ry, któ -
rzy są w mie ście za mel do -
wa ni i ukoń czy li 50. rok ży -
cia. - Wy star to wa li śmy 17

czerw ca, a już wpły nę ły dwa
ty sią ce wnio sków o wy da nie
kart - cie szy się wi ce pre zy -
dent Wio le ta Ha ręź lak. -
Ofer ty przy go to wa ne dla ich
po sia da czy to nie tyl ko ko -
rzy ści. To tak że pro po zy cje
na wspól ne spę dza nie cza su
z wnu ka mi.

Wśród pierw szych firm,
któ re sta ły się part ne ra mi
pro gra mu są m.in. Cen trum
Me dycz ne Al de med, pub
Pie kar nia Ci chej Ko bie ty,
Cen trum Re kre acyj no -Spor -
to we, ap te ki Hy gea, Cen trum
Ogrod ni cze Flo ra, Klub Eve -
rest Fit ness.

Wnio ski o wy da nie kar ty
moż na wy peł nić na stro nie
www.zgra ni 50.pl, w biu rze
pro gra mu w ra tu szu, w re -
cep cji CRS lub w punk cie
in for ma cyj nym w urzę dzie
mia sta. (ed)

Ma ria i Hen ryk Pust ko wia ko wie już mo gą ko rzy stać ze swo ich no wiut kich kart
Fot. Ewa Du ma

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Na gro dy
dla uczniów
Pre zent przed wa ka cja mi!
Bli sko set ka naj zdol niej -
szych uczniów otrzy ma ła
sty pen dia od pre zy den ta
mia sta.

Po da je my na zwi ska na gro -
dzo nych uczniów. Sty pen dia
na uko we dla lau re atów i fi -
na li stów olim piad (szko ły
po nad gim na zjal ne): Łu kasz
Basz czak, Mi chał Ga ła gus,

Mi chał Ho re lik, Agniesz ka
Ko wal ska, To masz Ku czak,
Łu kasz Ko złow ski, Pa weł
Krze siń ski, Fi lip Kwiat kow -
ski, Mał go rza ta Le chów, We -
ro ni ka Li stow ska, Ka mi la
Maj ka, Woj ciech Mar cin kow -
ski, Pa weł Na pie ra ła, Ri chard
Da niel Piil berg, Mi chał Pio -
trow ski, Ja kub Przy by cień,
Piotr Szym czyk, Alek san dra
Ty lisz czak, Ka rol Wdo wiń -
ski, Lau ra Wie czo rek, Ju sty na
Wojt, Klau dia Woż niak
(wszy scy z I LO), Piotr Sza -
chow, Da mian Bącz kie wicz,
To masz Wilk (IV LO), Pau li -
na Ra taj czak, Ste fan Sie -
masz ko, Alek san dra Bo byk,

Ka mi la Do la ta, Edy ta Kę dzie -
rzyń ska, Ad rian na Opry szak,
Mar ta Opry szak, Szy mon Ra -
taj czak, Ma rek Sy dor, Mar ta
Tę cza, Mag da le na Za le siń ska
(ZSBud.), Ad rian Rąk, Mi -
chał Grze gor czyk, Pa tryk
Rąk, Ma te usz Gre czy ło, Ali na
Za bo łot na (ZSE kon.) Ka ta -
rzy na Wit kie wicz (ZST).

Sty pen dia dla naj lep szych
uczniów: szko ły pod sta wo -
we - Ma te usz An drzej Nad -
sto ga, Pa tryk Świą tek, Do mi -
ni ka Ga weł, Do mi ni ka Wia -
trow ska, Mi chał Kmieć ko -
wiak, Iwan Tswi gun, Ka ta -
rzy na Dran czew ska, Po la
Olej nik, Ja go da Ka pa ła, Ma -

te usz Sa buk, Kon rad Chrza -
now ski, Ma ri ka Hu de rek,
Pau la Wik to ria Gi da szew ska,
Ga brie la Śmi łow ska, Ali cja
Bla chu ra; gim na zja - Ma te -
usz Tru bi ło wicz, Jo an na
Urba niak, Ga brie la Mo roz,
Ja kub Gwóźdź, Mar cin Krze -
siń ski, Fe li cja Owiecz ko,
Adam Ma za nik, Agniesz ka
Asz kow ska, Alek san dra
Mro czek, Ka ro li na Tra czyk,
Do mi nik Ju dek, Zu zan na
Mon czak; szko ły po nad gim -
na zjal ne - Jo an na Wie lo gór -
ska, Aga ta Wie lo gór ska,
Alek san dra Mi łek, Jo an na
Sie radz ka, Grze gorz Ła zar -
ski, Eli za Mo cek, Kin ga Ja -

dwi ga Szlach cic, Mar ta Jan -
kow ska, Mi le na Drąg, An -
drzej Mo roz, Ste fan Sie masz -
ko, Ad rian Rąk, Pa tryk Rąk,
Fi lip Ka mec ki, Ber na det ta
Alek san dra Konc, Klau dia
Li siec ka, Do mi ni ka La so ta.

Sty pen dia twór cze i ar ty -
stycz ne: Zu zan na Wło dar -
czyk, Han na Ro go ża, Pau li na
Tom czuk, Han na Ka miń ska,
To masz Ra dzi szew ski, Wi -
told Ka miń ski, Agniesz ka
Rau, Mo ni ka Ha nus, Ame lia
Ma szoń ska, Ma te usz Ma -
kuch, Na ta lia Tom czuk, Kor -
ne lia Szy dło, Re na ta Schod -
nik, Ma rek Szul go, Mi chał
Ki szo wa ra. (dsp)

Giuseppe Verdi

NABUCCO
Opera z udziałem włoskim solistów, 

chóru i Roncole Verdi Orchestra

3 sierpnia, godz. 20.00
Amfiteatr im. Anny German

Mamy 5 biletów na to niezwykłe
wydarzenie. Dostaną je osoby, które
zadzwonią w poniedziałek, 30 czerwca, 
o 10.00 pod nr tel. 68 415 22 44 i jako
pierwsze odpowiedzą na pytanie: Jak
nazywa się włoski śpiewak, który wcieli
się w tytułową rolę?

Bilety (do 30 czerwca w cenach
promocyjnych): amfiteatr, MUZ-ART, BT
Skowronek lub telefonicznie 603 759 959.
Organizator: Agencja Artystyczna Pro
Musica
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SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 80

Zgo dziń ski - wiel ki Kor cza ko wiec
- Ni gdy nie lu bi łem, jak mó wi li do mnie pro fe so rze lub ma gi strze. „Szef” mi naj bar dziej pa su je, nie ma nie po trzeb ne go dy stan -
su - opo wia dał mi Je rzy Zgo dziń ski, pe da gog, har cerz i ho no ro wy oby wa tel Zie lo nej Gó ry. Zmarł w nie dzie lę ra no.

To za wsze dziw ne uczu -
cie, gdy o kimś, ko go jesz cze
przed chwi lą wi dzie li śmy na
uli cy, za czy na my mó wić
„był”. Zgo dziń ski, (Szef,
Druh, Zor ro - ta kie miał
ksyw ki) na uczy ciel ję zy ka
pol skie go i Kor cza ko wiec.

- Jak idę do pra cy, to raz w
ty go dniu tu taj za glą dam i
pa trzę so bie na po mnik Kor -
cza ka - opo wia dał mi pięć lat
te mu. Czę sto wi dy wa łem go,
gdy prze cho dził przez ul.
Pod gór ną, ma sze ru jąc w dół,
ul. Wa ryń skie go, do pra cy.
Za wsze się za sta na wia łem,
za trą bić czy nie? Tyl ko czy
wy pa da trą bić na swo je go
wy cho waw cę?

J. Zgo dziń ski przyjechał
do Zie lo nej Gó ry za raz po
stu diach. W 1961 r. Chciał
się zaj mo wać te atrem i tra -
fił… do szko ły. Do „me cha -
ni ka” przy ul. Be ma (dziś to
Ze spół Szkół Elek tro nicz -
nych i Sa mo cho do wych).
Otrzy mał pierw sze za da nie
od dy rek to ra Ja na Nie ru chal -
skie go - stwo rzyć dru ży nę
har cer ską. Tak po wsta li Kor -
cza kow cy. Jed na z le gend
mia sta.

- Był pe łen en tu zja zmu i
wi dać by ło po nim, że chce
coś ro bić. A mnie w szko le
bra ko wa ło har ce rzy. Do brze
wy bra łem. Gdy by nie oso bo -
wość Zgo dziń skie go, nic by
z te go nie wy szło - wspo mi -
nał J. Nie ru chal ski.

„Me cha nik” był za wo dów -
ką. A har ce rze, w wol nych
chwi lach, mie li ob co wać z
kul tu rą. Sa mi mie li two rzyć
te atr, ga zet ki, fil my, au dy cje
ra dio we, śpie wać i po ka zy -

wać się na sce nie. I pra wie
wszyst ko two rzyć wła sny mi
rę ko ma. Nikt wcze śniej cze -
goś ta kie go im nie ofe ro wał.

- Jed ną z pierw szych na -
szych ak cji by ło ob ję cie pa -
tro na tu nad stat kiem s/s Zie -
lo na Gó ra. By li śmy na nim z
dzie sięć ra zy. No co wa li śmy
tam, har ce rze skła da li na
nim pierw szą przy się gę -
opo wia dał Zgo dziń ski.

Zie lo na Gó ra pły wa ła po
mo rzach i oce anach przez 20

lat. W koń cu po szła na przy -
sło wio we ży let ki. Nie ca ła.
Ma ry na rze za cho wu ją ko twi -
cę, któ rą prze ka zu ją w god ne
rę ce. Tak by ło i w tym przy -
pad ku - ko twi ca tra fi ła do Zie -
lo nej Gó ry. Naj pierw przed
szko łę przy ul. Wy spiań skie go
a póź niej na ul. Sta szi ca.

Jed nak naj więk szym dzie -
łem Zgo dziń skie go by ło zbu -
do wa nie let niej ba zy nad je -
zio rem ko ło Ośna. To był
1965 r. A po nie waż u Kor -

cza kow ców pra wie wszyst ko
by ło na KOR (KOR -Film,
KOR -Ra dio…) ba zę na zwa no
Kor cza ko wo. Słu ży har ce -
rzom do dzi siaj. Wkrót ce za -
cznie się tam ko lej ny let ni
obóz.

Ja tra fi łem tam w la tach
70. Zo sta łem re dak to rem
kor cza kow skiej ga zet ki „W
Słoń cu”. Póź niej pi smo
zmie ni ło na zwę na „Ma ły
Prze gląd” (tak na zy wa ła się

ga zet ka wy da wa na dla dzie -
ci przez Ja nu sza Kor cza ka).

- Zgo dziń ski stwa rzał nam
szan sę za ist nie nia. Wy my -
ślał róż ne pro jek ty, któ re re -
ali zo wa li śmy. Two rzył ta ką
mo dę na by cie kimś. Cho dzi -
łeś i za sta na wia łeś się, co tu
wspa nia łe go wy my ślić. Że by
za ist nieć, że by za sko czyć.
Na wet nie zga dza jąc się z
nim, w grun cie rze czy ro bi li -
śmy co chciał - wspo mi na

An drzej Si bi li ski (15 lat w
Kor cza kow cach).

J. Zgo dziń ski za wsze
chciał du żo. Stąd po mysł, że
sko ro w mie ście jest kor cza -
kow ski szczep har cer ski, by -
ła szko ła im. Kor cza ka, to
rów nież po wi nien po wstać
je go po mnik. I jest! Sta nął
przy ul. Wy spiań skie go, 15
wrze śnia 1979 r.

To ma te rial ny ślad dzia łal -
no ści Sze fa. Je że li ktoś jest
wy cho waw cą, mu si się po -
go dzić z tym, że są rze czy
waż niej sze. Przy cho dzą mło -
dzi lu dzie i… idą da lej. Przy -
cho dzą no wi i… idą da lej.
Czę sto, do pie ro po wie lu la -
tach, mó wią „dzię ku ję”. Tak
po ci chut ku… tyl ko w du -
chu.

- Chy ba nie ma w kra ju
dru giej dru ży ny har cer skiej
pro wa dzo nej przez ty le lat,
przez jed ną oso bę - kil ka lat
te mu za sta na wiał się Ste fan
Kle pac ki, kor cza kow ski ra -
dio wiec.

- Ki la dni przed śmier cią
Jur ka, dłu go roz ma wia li śmy
w szpi ta lu w Pi le - opo wia da
S. Kle pac ki.

- Wie dział?
- Wie dział, cho ciaż wciąż

coś jesz cze pla no wał. W
koń cu po wie dział mi, że
chciał by być po cho wa ny
przy ma mie - mó wi S. Kle -
pac ki.

Je rzy Zgo dziń ski, ka wa ler
Or de ru Uśmie chu i ho no ro -
wy oby wa tel Zie lo nej Gó ry.
W czwar tek zo stał po cho wa -
ny w ro dzin nym Czarn ko -
wie. Miał 75 lat. Więk szość
ży cia po świę cił Zie lo nej Gó -
rze i swo im wy cho wan kom.

Je rzy Zgo dziń ski ze Ste fa nem Kle pac kim w Kor cza ko wie Fot. Ar chi wum Kor cza kow ców

Że by do stać się do Kor cza ko wa, trze ba by ło wy le gi ty mo wać się
na bra mie

Fot. Ar chi wum Kor cza kow ców

J. Zgo dziń ski był ini cja to rem po sta wie nia po mni ka Ja nu sza
Kor cza ka. Od sło nię to go 15 wrze śnia 1979 r.

Fot. Bro ni sław Bu giel

Ko twi ca ze stat ku Zie lo na Gó ra tra fi ła do mia sta. Usta wią ją
Zbi gniew Lu tycz.

Fot. Ar chi wum Kor cza kow ców


