
nr 27 (81) | 11 lipca 2014

>>7

>>8

Klem Felchnerow-
ski, wybitny malarz i
konserwator zabyt-
ków, był jedną z wielu
postaci uwiecznio-
nych na zdjęciach
Czesław Łuniewicza.
Kogo jeszcze uwiecz-
nił mistrz fotografii?

Wielka hala targowa? Sprawdź, co powstanie
na terenie byłego Zefamu przy ul. Sienkiewicza.

POŁĄCZENIE.
NIE, BO NIE?
Łączymy miasto z gminą od 1 stycznia 2015 r.? Za jest miasto, powiat, wojewoda i minister. Tylko siedmiu gminnych radnych
jest przeciw! Jeszcze nie wszystko stracone. Warszawa dała nam czas do poniedziałku.

- To nierealne! Przecież
dawno minęły terminy. Tego
nie da się zrobić tak szybko -
powtarzali we wtorek ci gmin-
ni radni, którzy nie chcieli gło-
sować uchwały o połączeniu.

Kilka godzin wcześniej po-
dobne dokumenty uchwaliły
rady miasta i powiatu. Nie
było z tym najmniejszego
problemu. W Gorzowie wo-
jewoda do późna czekał na
dokumenty, by natychmiast
wysłać je do Warszawy.

- Skoro mieszkańcy opowie-
dzieli się w referendum za po-
łączeniem, to nie ma na co
czekać, tylko bez zwłoki speł-
nić ich wolę - uważa prezy-
dent Janusz Kubicki. - Teraz
zamykane są duże ogólnokra-
jowe programy realizowane za
unijne pieniądze. Jako pierwsi
w kraju dobrowolnie połączy-
my dwie gminy. Zyskujemy
szacunek i zainteresowanie.
Możemy dzięki temu więcej
wywalczyć. Zaraz też trafią do
nas pierwsze raty ze 100 mln
zł bonusa ministerialnego.

Jednak siedmiu gminnych
radnych nie przekonał. -
Zwróćmy projekt uchwały
do komisji - zaproponował
wiceprzewodniczący rady
Piotr Bandosz. Poparło go
siedmiu radnych. Sześciu
było przeciw. Uchwały nie
ma, nie ma zgodnego połą-
czenia, które jest warunkiem
otrzymania 100 mln zł.

Mimo tego dokumenty tra-
fiły do Warszawy. - Minister
dał nam czas do poniedział-
ku włącznie. Czeka na
uchwałę rady gminy i połą-
czenie będzie możliwe - opo-
wiada prezydent Kubicki,
który był na komisji zajmu-
jącej się łączeniem gmin. -
Jestem gotów do rozmów. Je-
stem przekonany, że porozu-
mienie jest możliwe. (tc)

Więcej s. 3, 4 i 5

RADA MIASTA
Godz. 9.00

TAK

RADA POWIATU
Godz. 12.00

TAK

RADA GMINY
Godz. 16.00

NIE

Kazimierz Łatwiński
radny miejski (PiS):

- Jestem gorącym zwolennikiem połączenia miasta z
gminą, bo to rozwiązanie korzystne dla wszystkich.
Korzystne dla naszej małej ojczyzny. Miastu potrzeb-
ny jest kolejny impuls rozwojowy a połączenie może
być takim impulsem. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Krzysztof Sroczyński
wiceprzewodniczący rady powiatu,
mieszkaniec Raculi:

- Pozytywnie zaopiniowałem połączenie miasta z
gminą. Po połączeniu, powiat nie będzie narażony na
bankructwo. Będzie mógł normalnie funkcjonować.
Jestem głęboko przekonany, że podjęliśmy dobrą
decyzję.

Piotr Bandosz,
wiceprzewodniczący rady GMINY,
mieszkaniec Przylepu:

- Połączenie nie powinno przebiegać pod presją niere-
alnych terminów. Najpierw powinien powstać statut
powiększonego miasta. Projekt ten powinien zaopinio-
wać wojewoda oraz mieszkańcy, np. poprzez konsul-
tacje społeczne. Na to wszystko potrzebujemy więcej
czasu. Bez rzetelnych rozmów się nie obejdzie.
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Małżonkowie Łukasz i Anna Misztelowie, tworzący niezwykły
duet akrobatyczny, wystąpili całkiem bezpłatnie. Mamy na-
dzieję, że we wrześniowym „Mam talent” nasi zielonogórzanie
jeszcze raz nas zaskoczą. Fot. Robert Skulski

„Gubińskie Łużyczanki” wyraźnie zgłodniały tuż po swoim wy-
stępie. Żurek przygotowany przez mieszkańca Starego Kisieli-
na postawił na nagi także inne zespoły.

Fot. Robert Skulski

Nie zabrakło także tzw. „dalekowschodnich fikołków”. Sensei
Piotr Kopecki (5Dan), ze Szkoły Aikido Zielona Góra, pokazał,
jak sprawić by dorosły mężczyzna, w cyrkowym stylu, zrobił
salto i padł na ziemię. Fot. Robert Skulski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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- W miejskich konsulta-
cjach wzięło udział ponad
35 proc. uprawnionych do
głosowania. W gminnym re-
ferendum połączeniowym
ok. 55 proc. uprawnionych.
O czym świadczą te wyni-
ki?

Lech Szczegóła, Instytut
Socjologii Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego:- Połączenie
jest najważniejszym wyda-
rzeniem w historii społecz-
nej Zielonej Góry, przynaj-
mniej w ostatnim ćwierć-
wieczu. Po raz pierwszy po-
jawił się temat, który zainte-
resował i zaktywizował bar-
dzo duże rzesze mieszkań-
ców. To wyjątkowe wyda-
rzenie, biorąc pod uwagę do-
minującą prawie wszędzie
społeczną apatię.

- Mieszkańcy uznali połą-
czenie za coś ważnego, bez
propagandowego picu?

- Ludzie szybko pojęli, że
ponad ich głowami niczego
nie da się „ustawić”, ani
„przehandlować”. Połącze-
nie odblokowało naturalną
potrzebę współdecydowa-
nia, choć przez dziesiątki lat
przyzwyczajano nas, że de-
cydują wąskie gremia poli-
tyczne.

- Przyzwyczajano?
- Politykom łatwiej się rzą-

dzi bez udziału ciekaw-
skich. To właśnie dlatego
proces połączenia miasta i
gminy postrzegam jako wy-
jątkowe wydarzenie. Mieli-
śmy tu do czynienia z rady-
kalną zmianą reguł politycz-
nej gry. Wszystko działo się
przy otwartej kurtynie. Każ-
dy etap połączenia był jaw-
ny, szczegółowo opisywany
i komentowany. Jasne były
intencje polityków. Dzięki
temu całe połączenie bardzo
zyskało na wiarygodności.

- Połączenie świętem de-
mokracji?

- Tylko wtedy, gdy za
punkt odniesienia przyjmie-
my codzienną praktykę poli-

tyczną. Pamiętajmy, że na-
szego święta demokracji nie
byłoby bez aktywności
„Łącznika Zielonogórskie-
go”. Redakcja wykonała fan-
tastyczną robotę. Podobnie
zespół prof. Czesława Osę-
kowskiego. On sam poświę-
cił połączeniu bardzo dużo
czasu, energii i nawet zary-
zykował osobistym autoryte-
tem.

- A może na naszych
oczach odbyła się rewolu-
cja demokratyczna?

- Mam wątpliwości. To
politycy wymyślili i zaini-
cjowali połączenie. Zgoda,
na marginesie połączenia
doszło do dużej mobilizacji
społecznej. Ale nie wiem,
czy ta nagle objawiona ak-
tywność przekształci się w
stałą postawę.

- Karnawał się skończy i
wstaniemy z bólem głowy?

- Wielu socjologów twier-
dzi, że tylko w obrębie miast
będzie dochodzić w przy-
szłości do autentycznej ak-
tywności obywatelskiej. Tyl-
ko one dysponują odpo-
wiednimi zasobami ludzki-
mi i ekonomicznymi, aby
skutecznie zapobiegać alie-

nacji władzy. W gminach
wiejskich dużo łatwiej nie-
wielka elita może manipulo-
wać wyborcami.

- Na szczęście zielonogór-
skie sołectwa same będą de-
cydowały o podziale ok.
100 mln zł…

- Tak nas uzależniono od
woli polityków, że każda ini-
cjatywa oddania ludziom re-
alnej możliwości decydowa-
nia urasta do rangi rewolucji.
Ale oddolny podział pienię-
dzy to zaledwie zalążek po-
rządnej demokracji obywa-
telskiej. Równolegle musia-
łaby powstać infrastruktura
w postaci gęstej sieci ruchów
i stowarzyszeń…

-… ale podział pieniędzy
z Budżetu Obywatelskiego
nie wymaga stałych struk-
tur. To współczesna Agora,
powrót do źródeł demokra-
cji!

- Teoretycznie cały budżet
miasta mogliby dzielić oby-
watele, np. poprzez budżet
obywatelski, ale wtedy szyb-
ko doszłyby do głosu grupo-
we egoizmy i populizmy
wszelkiej maści. Dysponenci
mediów mieliby wtedy nad-
mierny wpływ na opinię pu-

bliczną. Wystarczyłoby bar-
dziej nagłaśniać jednych i
wyciszać drugich, by znów
wpaść w objęcia demokracji
sterowanej odgórnie.

- Co zatem powinniśmy
zrobić?

- Przekształciłbym obecną
gminę w osobną dzielnicę
miasta. Na dwie samorządo-
we kadencje. A potem zapy-
tałbym mieszkańców, czy ta-
kie rozwiązanie się spraw-
dziło.

- Krytycy podkreślają, że
osobna dzielnica utrwali
wszystkie negatywy obecnej
gminy.

- Że niby wszystko nadal
będzie oplecione gęstą siat-
ką nieformalnych układów?
To realne zagrożenie, dlate-
go proponuję okres przej-
ściowy, aby pomniejszyć
obecne bóle porodowe. W
końcu, po połączeniu, nie
będziemy aż tak wielkim
molochem, by głos sołectw
nie był słyszalny. Jeżeli bę-
dzie głosem mieszkańców, a
nie tylko kilku liderów.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

- Teoretycznie cały budżet miasta mogliby dzielić obywatele, np. poprzez Fundusz Obywatelski,
ale wtedy szybko doszłyby do głosu grupowe egoizmy i populizmy wszelkiej maści - uważa dr
hab. Lech Szczegóła. Fot: Krzysztof Grabowski

Ludzie chcą współdecydować
- Każdy etap połączenia był jawny, szczegółowo opisywany i komentowany. Jasne
były intencje polityków. Dzięki temu całe połączenie bardzo zyskało na wiarygod-
ności - ocenia dr hab. Lech Szczegóła.

W ZIELONEJ GÓRZE

Konkurs na plakat
Organizatorzy V Kongresu

Młodych Matematyków Pol-
skich ogłaszają konkurs na
plakat pt. „Świat jest matema-
tyką”.

Praca powinna być związa-
na z dowolnie wybranym za-
gadnieniem z zakresu mate-
matyki. Warunki oraz formu-
larz zgłoszeniowy do pobra-
nia ze strony:
www.wmie.uz.zgora.pl/kmm/.
Prace i formularz należy do-
starczyć do siedziby organi-
zatora (osobiście lub listem
poleconym): sekretariat Wy-
działu Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, ul. Prof.
Szafrana 4a, 65-516 Zielona
Góra, z dopiskiem na koper-
cie: Konkurs na plakat „Świat
jest matematyką”. Do 15
sierpnia br. (es)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zielone stypendia
Do 31 lipca przyjmowane

będą wnioski na „Zielone sty-
pendia” ufundowane studen-
tom UZ przez klub radnych Zie-
lona 2020. O stypendia mogą
starać się studenci I, II i III ro-
ku studiów pierwszego stopnia
oraz studenci I roku studiów
drugiego stopnia z kierunków:
budownictwo, ekonomia i in-
formatyka. Podstawowym wa-
runkiem otrzymania stypen-
dium jest zameldowanie na
pobyt stały w Zielonej Górze.

Stypendia, jednorazowo,
wypłacone zostaną w paź-
dzierniku br., w kwocie 3.000
zł.

Regulamin stypendium, for-
mularz wniosku oraz szczegó-
łowe informacje do pobrania
ze strony internetowej:
www.uz.zgora.pl/studenci/

(es)
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To już ostateczny termin
- wtorek, godz. 12.00
To nie żart! Chcecie połączenia miasta z gminą i 100 mln zł? - Do wtorku, do godz. 12.00, na biurku wo-
jewody musi się znaleźć uchwała rady gminy - pisze do prezydenta wiceminister Stanisław Huskowski.

Thriller trwa. - Jeśli połą-
czenie zdobyło w referen-
dum akceptację mieszańców
i jeśli poprą je dwa samorzą-
dy, to pójdziemy wam na rę-
kę - tak premier Donald
Tusk, podczas majowej wi-
zyty w Zielonej Górze, odpo-
wiedział prezydentowi Janu-
szowi Kubickiem, gdy ten
mówił o połączeniu miasta z
gminą od 1 stycznia 2015 r.

Premier słowa dotrzymał.
W środę przekonał się o tym
prezydent Kubicki.

- Połączenie jest możliwe,
ministerstwo daje nam czas
do wtorku, w południe. Czy-
li musimy sprawę załatwić
najpóźniej w poniedziałek -
J. Kubicki pokazuje pismo
od wiceministra Stanisława
Huskowskiego (obszerne
fragmenty publikujemy
obok).

To ważne, bo rząd decyzję
ws. łączenia gmin podejmie
pod koniec lipca. Jest tylko
jeden szkopuł: siedmiu
gminnych radnych, mimo
jednoznacznego wyniku re-
ferendum, nie chce przyjąć
uchwały połączeniowej. Na
wniosek Piotra Bandosza
odesłali ją do komisji. Nie
przekonał ich nawet wójt
Mariusz Zalewski.

- Prywatnie, jako Mariu-
szowi Zalewskiemu wynik
referendum mi się nie podo-
ba - mówił wójt. - Ale jako
wójt muszę go respektować,
bo tak zadecydowali miesz-
kańcy.

Siedmiu radnych było in-
nego zdania.

Swoją decyzją rozsierdzili
internautów.

- To po co my na referen-
dum poszliśmy i powiedzie-
liśmy TAK!? Skoro nasi rad-
ni wiedzą lepiej, co jest dla
nas dobre?????? Zastana-
wiam się, kto jest dla kogo? -
czytamy na facebooku.

- Rada gminy NIE podpisa-
ła uchwały o zgodne połą-
czenie..., żeby nie przekli-
nać, muszę iść na basen.

- Ci Panowie tylko repre-
zentują swoje interesy, nie-
stety, mieszkańców Gminy i
ich zdanie mają gdzieś.

- Zachowanie radnych jest
racjonalne, bronią swojego
prywatnego interesu. Dla
niektórych jest to być albo
nie być finansowo i mają w
d.... resztę społeczeństwa.

- Referendum było, ale się
zmyło, a teraz trzeba wal-
czyć dalej o stołki, taka jest
logika radnych gminnych...

- Powtarzam jeszcze raz:
nie twórzmy kolejnych po-
działów, lecz zasypujmy te
rowy. Mamy czas do ponie-
działku. Rozmawiajmy, na
pewno znajdziemy rozwią-

zanie - tonuje nastroje prezy-
dent Kubicki. - Jestem prze-
konany, że spełnimy warun-
ki ministra. Stanowisko
mieszkańców w sprawie po-
łączenia jest jednoznaczne.

Na poniedziałek przewi-
dziano kolejną sesję w gmi-
nie.

Jak sytuację oceniają
miejscy radni?

Piotr Barczak
(klub PiS):

- Po referendum rola gmin-
nych radnych jest tylko jedna -
powinni zagłosować za połą-
czeniem, zgodnie z wolą
mieszkańców. Przecież do po-
łączenia i tak dojdzie, ale teraz
radni gminy, ci głosujący prze-
ciw, tak naprawdę przesądzają
o jednym - czy mieszkańcy
gminy dostaną 100 mln zł bo-
nusa. To o te pieniądze toczy
się gra.

Andrzej Brachmański
(klub Zielona 2020):

- Wynik referendum jest zobo-
wiązujący. Tymczasem część
gminnych radnych nie wypeł-
nia zobowiązań wynikających
z prawa. Kiedyś taką postawę
nazywano warcholstwem.
Sejm, wedle Konstytucji, na
wniosek premiera, może roz-
wiązać radę, która uporczywie
lekceważy prawo. Radni gmi-
ny „podpadają” pod ten para-
graf.

Tomasz Nesterowicz
(klub SLD):

- Jestem w szoku po ostatniej
sesji rady gminy. Mam jednak
nadzieję, że dodatkowe dni,
wywalczone przez prezydenta
Kubickiego, pozwolą na zmia-
nę postawy gminnych rad-
nych. Bo to od nich zależy,
czy mieszkańcy gminy dosta-
ną ok. 100 mln zł. Mają teraz
ostatnią szansę na naprawie-
nie swego wielkiego błędu.

Marek Kamiński
(klub PO):

- Wtorkowa decyzja radnych
gminy grozi utratą 100 mln zł.
Szkoda tych pieniędzy. Tym
bardziej, że referendum jest
stanowiące, mieszkańcy już
podjęli decyzję. Oni chcą połą-
czenia! I nie można podważać
ich decyzji. W poniedziałek
gminni radni dostaną kolejną
szansę. Mam nadzieję, że po-
dejmą dobrą decyzję.

Minister pisze
do prezydenta

9 lipca br. do Ministra Ad-
ministracji i Cyfryzacji (…)
wpłynął wniosek Rady Mia-
sta Zielona Góra w sprawie
połączenia miasta Zielona
Góra z gminą Zielona Góra.
Wojewoda Lubuski pozytyw-
nie zaopiniował proponowa-
ną zmianę, wskazując jed-
nocześnie, że do wniosku
nie została załączona
uchwała Rady Gminy Zielo-
na Góra w sprawie opinii w
zakresie wskazanego połą-
czenia.

Tego samego dnia Zespół
do Spraw Ustrojowych Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego zapo-
znał się ze sprawą połącze-
nia miasta Zielona Góra z
gminą Zielona Góra i wyra-
ził gotowość zaopiniowania
tej zmiany (…), gdy zostanie
przedłożona stosowna
uchwała Rady Gminy Zielo-
na Góra.

Jakkolwiek (…) rada gmi-
ny występuje z wnioskiem
do ministra (…) za pośred-
nictwem wojewody w termi-
nie do 31 marca, niemniej
jednak, w opinii Minister-
stwa Administracji i Cyfry-
zacji (…) żaden przepis
prawa nie formułuje nega-
tywnego skutku złożenia
wniosku z uchybieniem te-
go terminu.

Mając na względzie po-
parcie mieszkańców gminy
Zielona Góra wyrażone w
referendum dla połączenia
obu gmin a także wskazane
przez wnioskodawcę - Radę
Miasta Zielona Góra, ko-
rzyści wynikające ze zgod-
nych uchwał (…) w spra-
wie połączenia obu jedno-
stek z dniem 1 stycznia
2015 r., a mianowicie: tzw.
bonus ministerialny w wy-
sokości 100 mln zł, unik-
nięcie dwukrotnego prze-
prowadzenia w krótkim
czasie wyborów samorzą-
dowych, możliwość ubiega-
nia się o środki w nowej
perspektywie finansowej
UE, zasadnym pozostaje
wsparcie dążeń miasta Zie-
lona Góra do połączenia
jednostek z dniem 1 stycz-
nia 2015 r.

Mając na uwadze termin
31 lipca na rozpatrzenie
wniosku przez Radę Mini-
strów, informuję, że prze-
kazanie uchwały Rady
Gminy Zielona Góra w ter-
minie do 15 lipca br., do
godz. 12.00, do Wojewody
Lubuskiego i do wiadomo-
ści Ministra Administracji i
Cyfryzacji, umożliwi Mini-
strowi AiC dalsze procedo-
wanie w kierunku pozytyw-
nego rozpatrzenia wniosku
Rady Miasta Zielona Góra
i połączenie miasta Zielo-
na Góra z gminą Zielona
Góra z dniem 1 stycznia
2015 r.

sekretarz stanu
Stanisław Huskowski

Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

(skróty od redakcji)

O P I N I A >>>>>>

Przypomnę, co radni ślubowali

D L A C Z E G O G Ł O S O W A L I Ś C I E N A N I E ? >>>>>

Mariusz Rosik, radny ze Starego Kisielina,
były wiceprzewodniczący rady: - Z wtorko-
wej sesji wynika prosty komunikat - nie
chcemy szybkiego połączenia, nawet za ce-
nę utraty 100 mln zł. Argumenty na „nie” są
kiepskiej jakości, że niby wojewoda nie
zmieści się w terminach, że potrzebny jest
czas na dodatkowe rozmowy. A przecież
radni mieli prawie 2 lata. Prezydent Kubicki
ponawiał zaproszenie do rozmów. I nic.
Wręcz sabotowanie rozmów. Według mnie,
to cyniczna gra obliczona na przedłużenie
istnienia gminy, czyli na ponowny wybór na

radnych, choćby na jeden rok. Niektórzy za-
pominają przy tym, że 18 maja wydarzyło
się coś bardzo ważnego. Mieszkańcy w refe-
rendum podjęli decyzję, że chcą połączenia
z miastem. Dlatego nie mogę przyjąć tłuma-
czeń tych radnych, którzy sprzeciw dla po-
łączenia uzasadniają opinią swoich wybor-
ców. Przypomnę, co radni ślubowali na po-
czątku swojej kadencji: „ślubuję mieć na
względzie dobro gminy i jej mieszkańców”.
Pamiętajcie: całej gminy, nie poszczegól-
nych sołectw!

Tomasz Czyżniewski (pm)

Antonina Ambrożewicz-Sawczuk
(Racula):

- Rok 2016 dla połączenia był-
by znacznie lepszy, bo pozwoli
na spokojną pracę nad szcze-
gółami połączenia. Przecież do
dziś nie ma propozycji statutu
nowej dzielnicy miasta, kom-
petencji jej radnych i budżetu.
To wszystko dopiero trzeba
będzie wynegocjować. Nie
chcę mieszkańców pozostawić
na lodzie.

Dorota Bojar
(Ochla):

- Długo mówiono nam o połą-
czeniu w 2016 r., a tu nagle
takie dziwne przyspieszenie...,
a na nasze uparte pytania o
konkrety, słyszeliśmy tylko
„Jakoś to będzie”. Nie odpo-
wiada mi taka mało poważna
formuła połączenia. Ponadto
czuję się oszukana. Obiecywa-
no nam referendum w mieście,
były tylko konsultacje.

Sylwia Brońska
(Zawada):

- Cztery lat temu mieszkańcy
Zawady, Jan i Stożnego zaufali
mi i powierzyli mandat radne-
go. Za co im dziękuję. 18 maja
br. ci sami mieszkańcy opo-
wiedzieli się przeciwko połą-
czeniu. Jako ich reprezentant-
ka, mogłam zagłosować tylko
zgodnie z postawą moich wy-
borców. Ich wola jest dla mnie
święta.

Robert Jankowski
(Kiełpin):

- Podejmowanie uchwał w try-
bie: już, natychmiast, jest dla
mnie nie do przyjęcia. Przecież
radni nie są maszynką do gło-
sowania. Połączenie to zbyt
poważna sprawa. Szanuję wo-
lę mieszkańców, dlatego je-
stem za połączeniem, ale zde-
cydowanie odrzucam próbę
połączenia w formule „łapu,
capu”. Domagam się powagi.

Jacek Marciniak
(Racula):

- Powinniśmy się połączyć, ale
z głową, jak ludzie dorośli.
Przecież połączenie obejmie aż
17 sołectw. Materia jest trudna
i skomplikowana. Musimy za-
tem zrobić wszystko, by nikt
nam nie zarzucił, że z powodu
bezmyślnego pośpiechu prze-
gapiliśmy ważne problemy, że
„wyprodukowaliśmy” niedo-
róbki.

Tadeusz Naskręt
(Krępa):

- 70 proc. mieszkańców Krępy
opowiedziało się podczas refe-
rendum przeciwko połączeniu.
Co prawda, ustawowo jestem
radnym reprezentującym całą
gminę, ale sercem związany
jestem przede wszystkim ze
swoim sołectwem, ze społecz-
nością Krępy. W takich sytu-
acjach „koszula jest zawsze
bliższa ciału”.
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Połączenie od 1
Tańsze autobusy i ZGra

- Nie ma na co czekać! Jeżeli doprowadzimy
do połączenia od 1 stycznia 2015 r., to natychmiast
zaczynamy łączyć samorządy. Od września
w gminie obniżymy ceny biletów autobusowych MZK
i obejmiemy wszystkich kartą ZGRanej Rodziny
- zapowiedział prezydent Janusz Kubicki.
Co radni uchwalili we wtorek?

Od 1 styczna 2015 r. powstanie dzielnica Zielona Góra - Nowe Miasto,
jako jednostka pomocnicza samorządu.

Do kompetencji Dzielnicy Zielona Góra - Nowe Miasto należeć będą
m.in.:

wybór, planowanie i ocena realizacji zadań, dotyczących bezpośrednio
obszaru dzielnicy, służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców,

np. budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków
jordanowskich, zieleńców, skwerów, osiedlowej infrastruktury

sportowej i rekreacyjnej. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na obszarze dzielnicy.

Wnioskowanie do rady miasta, prezydenta oraz do miejskich jednostek
organizacyjnych w sprawach dzielnicy, istotnych dla mieszkańców,

dotyczących m.in.: lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych,
kultury i innych o znaczeniu publicznym, inwestycji komunalnych oraz

rozwiązań ruchu komunikacyjnego.
Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla

mieszkańców dzielnicy.
Organami dzielnicy będą rada dzielnicy i jej zarząd. Rada dzielnicy

będzie liczyła 15 radnych, którzy z tytułu wykonywania mandatu będą
otrzymywali dietę.

OFERTA DLA POWIATU

Most w Cigacicach

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy

Miasto przejmie od 1 stycznia 2015 r. dwa muzea: Lubuskie Muzeum
Wojskowe w Drzonowie i Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

w Świdnicy. Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej co roku przekazywać będzie 1 mln zł.
Jednorazowo w 2015 r. powiat otrzyma dotację na inwestycje drogowe

w wysokości 5 mln zł.
Miasto przejmie most w Cigacicach wraz z prowadzącą do niego drogą.
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stycznia 2015 r.
na Rodzina od września

DLACZEGO
TAKIE ROZWIAZANIA

Tłumaczy
prezydent Janusz Kubicki

1.
Powiat

Chcemy zrekompensować straty jaki
oniesie powiat tracąc dochody z podatków

płaconych przez mieszkańców gminy.
latego m.in. przejmiemy muzea. Uważam,

że proporcjonalnie do liczby mieszkańców
powinniśmy solidarnie sfinansować część
zadłużenia powiatu. Chodzi o ok. 5 mln zł,

które jednorazowo przekażemy na
nwestycje drogowe. Przejmiemy również
most w Cigacicach, bo od lat nikt go nie
remontuje, a dla mieszkańców Zielonej
Góry jest to jedna z najważniejszych

przepraw przez Odrę, alternatywna dla S3.
Wystarczy zobaczyć, co się dzieje, gdy na

ekspresówce jest wypadek. Jestem
przekonany, że większość środków na

remont pozyskamy z zewnątrz.

2.
Dzielnica Nowe Miasto

To propozycja dla mieszkańców
gwarantująca, że będą mieli swoich

rzedstawicieli dbających o ich sprawy. 15
adnych będzie wybieranych w normalnych
wyborach. Rada będzie np. decydować o
udowie ważnych obiektów, czyli pilnować,
eby ktoś nie wybudował nam pod domem

fabryki czy wieżowca.

3.
Dodatkowa oferta dla mieszkańców

To realizacja postulatów wynikających z
rowadzonych negocjacji. Jeżeli dojdzie do
połączenia od 1 stycznia 2015 r. to już

wcześniej, bo 1 września obniżymy ceny
biletów autobusowych MZK i obejmiemy

wszystkich mieszkańców gminy
programem ZGrana Rodzina. Nie widzę

powodów, żeby czekać na formalne
połączenie, gdy wszystko będzie już

uchwalone.

DODATKOWE
ZOBOWIĄZANIA

- Mam dwójkę dzieci, dla mojej rodziny to super opcja. Taka karta to same
konkrety, ale boleję nad tym, że nie możemy jeszcze z niej skorzystać. Moja
koleżanka mieszka w Zielonej Górze i chwali sobie „ZGraną” kartę - mówi
Jolanta Terebińska, która wybrała się z trzyletnim synkiem Olafem
Ziemiańskim na zakupy połączone ze spacerkiem. Pani Jolanta dodała: -
Informacja, która „przetoczyła” się właśnie przez media, że radni z mojej
gminy wstrzymują połączenie z miastem, zaskoczyło mnie bardzo.
Głosowałam za połączeniem. Myślałam, że po referendum wszystko jest już
jasne. Fot. Krzysztof Grabowski

Od 1 września 2014 r. obowiązywać będą

jednakowe ceny biletów autobusowych.

Oznacza to obniżenie ich ceny do poziomu

obowiązującego w mieście. Na przykład, dzisiaj

papierowy bilet w gminie kosztuje 4,40 zł.

Po obniżce będzie to 3 zł.

w

Od 1 września mieszkańcy gminy zostaną włączeni

do programu ZGrana Rodzina i Zgrani

Zielonogórzanie 50+. Obydwie karty oferują wiele

korzystnych rabatów i zniżek.

w

Przez minimum osiem lat mieszańcy gminy będą

nadal obsługiwani w dotychczasowym biurowcu

gminy. Pracownicy gminy i zakładu komunalnego

zachowają pracę.

w

Będą obowiązywały jednakowe ceny na

odprowadzenie ścieków.

w

Samorządowe instytucje kultury będą funkcjonować

w dotychczasowej formułę przez osiem lat.

w

Fundusze sołeckie przeznaczone na spotkania

integracyjne zostaną zachowane przynajmniej na

dotychczasowym poziomie.

w

Zostanie zachowane tradycyjne święto gminy.
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Zatonie - ludzie są tutaj zgrani!
Film o Zatoniu zachwyca różnorodnością krajobrazów i urodą ludzi. Przy ruinach średniowiecznego kościoła organizowane są
teatralne widowiska a po drugiej stronie ulicy widać jedną z ciekawszych rezydencji na Dolnym Śląsku.

Kolejny film „ekipy” ze
Stowarzyszenia „Dobry
Start” zaczyna się od mocne-
go, historycznego akcentu.
Zza kurtyny majestatycznie
powiewających listków wy-
łania się budowla, jakiej po-
szukuje wiele zawodowych
ekip filmowych. Taki plener
to skarb! W czasie odjazdu
kamery widać jedną z cie-
kawszych rezydencji na Dol-
nym Śląsku, niegdyś okazały
pałac księżnej żagańskiej
Doroty de Talleyrand-Peri-
gord. Jednym słowem - do-
brze oddany klimat minio-
nych wieków...

- To jeden z najpiękniej-
szych pałaców klasycystycz-
nych na Dolnym Śląsku. Ma-
my tutaj również wspaniały
zabytkowy park z przepięk-
nymi wiekowymi drzewami
- chwali urokliwe miejsce Ja-
rosław Skorulski ze Stowa-
rzyszenia „Nasze Zatonie”.

W 14-minutowym mate-
riale filmowym mamy jesz-
cze jeden nastrojowy, powią-
zany z historią wątek: przy
ruinach średniowiecznego
kościoła organizowane są te-
atralne widowiska, o czym
opowiada kolejny pozytyw-
nie „zakręcony” zatonianin.

- Jeszcze do niedawna był
tu stary poniemiecki cmen-
tarz. W 2012 r. teren został
wyrównany i uporządkowa-
ny a zabytkowe nagrobki w
przyszłości stworzą zatoń-
skie lapidarium. Z miejscem
tym wiążą się interesujące
legendy i podania. Właśnie
tu ma początek jedna z naj-
piękniejszych imprez plene-
rowych „Świętojańska Noc
Kupały” - opowiada Dariusz
Pawlak ze Stowarzyszenia
„Nasze Zatonie”

Kolejni bohaterowie filmu
o Zatoniu występują już w
nieco innej konwencji. Do
miejscowego obyczaju przy-
należą organizowane tu czę-
sto imprezy plenerowe. Po-
twierdzają to filmowe kadry
pełne uśmiechniętych dzie-
ci. Widać kolorowe balony i
przebiegających raz po raz
najmłodszych mieszkańców
Zatonia.

- W tym roku festyn odby-
wa się pod hasłem „Pokazu-

jemy to, co nasze”. Chcemy
w ten sposób zjednoczyć
mieszkańców, tych nowych
i takich jak ja, mieszkają-
cych tu od urodzenia - mówi
Piotr Przespolewski, sołtys
Zatonia.

W filmie sporo miejsca po-
święcono pracy przedszkola,
świetlicy i biblioteki. Rodzi-
ce w samych superlatywach
wypowiadają się o nauczy-
cielskiej kadrze, filmowe
zdjęcia pokazują dobrze wy-

posażone sale, nawet naj-
nowszą konsolę do gier.

- Mamy tutaj komputery z
dostępem do internetu, stoły
do ping-ponga, piłkarzy, kon-
solę Xbox 360, gry planszowe
- wylicza Magdalena Kacz-
marek, opiekunka świetlicy.

Kilka minut później akcja
przyspiesza i nabiera sporto-
wego kolorytu. Kamera po-
kazuje ujęcia z boiska w Ra-
culi, gdzie trenują piłkarze z
Zatonia.

- KS Pasieka Zatonie, tak
prawdopodobnie będziemy
się nazywać. Chłopaki się
garną, kończymy remont bo-
iska. Coś wreszcie zaczyna
w Zatoniu funkcjonować w
kwestii piłki nożnej - mówi
Krzysztof Sadecki.

Pan Krzysztof pojawia się
w filmie raz jeszcze, gdy
wciela się w rolę miejscowe-
go „Pana samochodzika”,
który jeździ trójkołowcem
własnej konstrukcji.

- Moja przygoda z Zato-
niem trwa od 1997 roku. Jest
to wspaniała, cicha i miła
miejscowość, ludzie są tutaj
zgrani - mówi bez zająknię-
cia pan Krzysztof.

Kamera, pod koniec filmu,
zagląda jeszcze do kilku go-
spodarstw rolnych. Ich wła-
ściciele nastawieni są głów-
nie na hodowlę bydła i pro-
dukcję mleka.

Krzysztof Grabowski

Nasze szkoły wśród najlepszych w kraju
Mamy powody do radości.
Lubuscy maturzyści trafili
do krajowej czołówki.
Świetnie poradzili sobie z
językami obcymi, trochę go-
rzej z matematyką.

Jeszcze kilka lat temu do-
minowało przekonanie, że
im dalej od wielkich ośrod-
ków miejskich, tym niższy
poziom nauczania. Ten ne-
gatywny stereotyp utrwala-
ły wyniki egzaminów matu-
ralnych. Co tu dużo kryć,
lubuskie szkoły nie wypa-
dały w nich najlepiej. Naj-
częściej plasowały się w
dolnych rejestrach krajo-
wych rankingów matural-
nych. Wyniki tegorocznych
egzaminów dojrzałości ze-
rwały z tą niepisaną trady-
cją. Nasi maturzyści sztur-
mem zdobyli krajową czo-
łówkę a lubuskie szkoły tra-

fiły na podium. Gratuluje-
my!

Według Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Pozna-
niu, aż 74 proc. lubuskich
uczniów pomyślnie prze-
szło przez maturalne sito.
To najlepszy wynik w kraju.
Na ten sukces głównie za-
pracowały zielonogórskie
szkoły, przede wszystkim
IV Liceum Ogólnokształcą-
ce, które osiągnęło bardzo
wysoką średnią - 80,13
proc. Równie znakomitym
wynikiem może się po-
chwalić I Liceum Ogólno-
kształcące - 80,03 proc. ,
oraz III Liceum Ogólno-
kształcące - 76,95 proc.

Zielonogórski sukces ma-
turalny nie spadł z nieba.
Za tym wielkim sukcesem
kryje się solidna praca
uczniów i nauczycieli oraz
dobra strategia oświatowa
przyjęta przez zielonogór-

skie władze miejskie już
kilka lat temu.

Lidia Gryko, zastępca na-
czelnika Wydziału Oświaty i
Spraw Społecznych Urzędu
Miasta, pytana o najważniej-
sze źródła tegorocznego suk-
cesu maturalnego, od razu
przypomniała o pozytyw-
nym wpływie dodatkowej
godziny matematyki (tygo-
dniowo) w miejskich gimna-
zjach i szkołach ponadgim-
nazjalnych. To również
dzięki tym zajęciom, opłaca-
nym przez miasto, egzamin
z matematyki, postrzegany
przez maturzystów jako naj-
trudniejszy do zdania, wy-
padł w zielonogórskich
szkołach bardzo przyzwo-
icie. W I LO aż 71,70 proc.
zdających matmę wyszło z
sali egzaminacyjnej z miną
zwycięzcy.

Innym źródłem matural-
nego sukcesu jest Zielono-

górski Program Wyrówny-
wania Szans adresowany za-
równo do uczniów, którzy
mają problemy z nauką, jak i
do uczniów zdolnych, z licz-
nymi zainteresowaniami i
pasjami. Dodatkowe lekcje
matematyki kosztują budżet
miasta około 700 tys. zł rocz-
nie. Program wyrównywania
uczniowskich szans ok. 600
tys. zł. Do tego dochodzą
specjalne stypendia, fundo-
wane przez prezydenta mia-
sta najzdolniejszym
uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych, a także
laureatom i finalistom olim-
piad i konkursów przedmio-
towych.

Powinniśmy także pamię-
tać o systematycznej popra-
wie miejskiej bazy szkolnej.
- Zielonogórskie szkoły są
bardzo dobrze wyposażone
w sprzęt i nowoczesne po-

moce dydaktyczne. Ale bez
zdolnych i ambitnych
uczniów oraz oddanych
swojej pracy nauczycieli nie
byłoby tegorocznego sukce-
su. To przede wszystkim ich
sukces - podkreśliła L. Gry-
ko:.

Analizując wyniki tego-
rocznych matur, bez trudu
można zauważyć przewagę
zielonogórskich liceów nad
technikami i innymi szkoła-
mi zawodowymi. Z jednym
wyjątkiem, czyli Zespołem
Szkół Budowlanych im. Ta-
deusza Kościuszki. Ta wiel-
ce zasłużona dla lubuskiej
gospodarki szkoła znana jest
nie tylko z wysokiego pozio-
mu nauczania. To prawdzi-
wa kuźnia charakterów.
Wśród jej absolwentów bez
trudu można odnaleźć me-
nedżerów lubuskich firm
budowlanych i drogowych.
Absolwenci „budowlanki” to

cenieni na rynku fachowcy,
większość z nich kontynuuje
naukę na kierunkach tech-
nicznych Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

O sukcesie mogą mówić
nie tylko zielonogórskie li-
cea i technika. Równie do-
brze wypadły tegoroczne eg-
zaminy w miejskich gimna-
zjach. Uczniowie z Gimna-
zjum nr 10, tzw. „Lotnika”,
mogą się pochwalić najwyż-
szą średnią z pomyślnie zda-
nych egzaminów - aż 83,39
proc. Tuż za nimi uplasowa-
ło się Gimnazjum Katolickie,
z uśrednionym wynikiem
74,77 proc., oraz Gimnazjum
dr Rahna - 72,59 proc. Bar-
dzo dobre wyniki osiągnęły
również szkoły prowadzone
przez miasto - Gimnazjum
nr 1 i Gimnazjum nr 7.

Maturalne egzaminy po-
prawkowe - już w sierpniu.

(pm)

Krzysztof Sadecki, pasjonat motoryzacji i właściciel trójkołowca własnej konstrukcji: - Nie za-
mierzam się stąd wyprowadzać i chciałbym kontynuować swoje pasje

Świętojańską Noc Kupały odgrywa szkolna grupa teatralna
„Sowizdrzałki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie

Henryk Dzięgiel, szef Stowa-
rzyszenia „Nasze Zatonie”: -
Działamy prężnie, choć istnie-
jemy zaledwie od dwóch lat

Dariusz Pawlak: - Z atrakcji
„Wakacji z Zatoniem” skorzy-
stało kilkudziesięciu malu-
chów z naszej miejscowości
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Wielkie targowisko pod dachem
W dawnym Zefamie powstanie duży kompleks handlowo-biurowy. Do takiej propozycji przychylili się radni, głosując za zmia-
ną w studium zagospodarowania przestrzennego.

- Będzie pan tu stawiał hi-
permarket? - pytam Zbigniewa
Kuczmę, inwestora i właści-
ciela 5-hektarowej działki po
Zefamie. - Kiedyś chciał pan
postawić tutaj wieżowce, z
których rozciągałyby się pięk-
ne widoki na Zieloną Górę.

- Nie planuję żadnego hi-
permarketu. Chcę zbudować
nowoczesną halę targową z
przynależnym do niej oto-
czeniem handlowo-usługo-
wym - odpowiada Z. Kucz-
ma.

- Miejsce na obiekty
mieszkalne jest. 2,5 hektara,
ale czas ich powstania zale-
ży od koniunktury .

Aby przygotować teren
pod planowane inwestycje,
sfinansowaliśmy budowę
ronda na ul. Sienkiewicza.
Kosztowało około 2,3 mln zł.

Centrum handlowe połą-
czone z dużą krytą halą tar-
gową ma być nowoczesnym
odpowiednikiem targowiska
przy ul. Owocowej. Dach
przykryje ok. hektara po-
wierzchni. Pod nim znajdzie
się miejsce na ulice, boksy
(można będzie do nich wje-
chać samochodem). Znajdą
się tam również stoiska han-
dlu otwartego oraz punkty
usługowe. Czysto i sucho. -
Dopasujemy się również do

potrzeb rolników i handlow-
ców - zapewnia Z. Kuczma. -
Na piętrze będzie funkcjono-
wał sklep meblowy. Dopusz-
czamy też możliwość po-
wstania delikatesów. Nie
chodzi nam o market spo-
żywczy, bo ten już istnieje.

Centrum nawiązywać bę-
dzie do okolicznej zabudo-
wy fabrycznej.

Budynki wzdłuż ul. Sien-
kiewicza zostaną wyremonto-
wane z przeznaczeniem na
biura. - Podjęliśmy również
decyzję, że firma Cinkciarz.pl
nadal będzie miała swoją sie-
dzibę w Zielonej Górze. To
pod jej potrzeby wykonamy

adaptacje i remonty obiektów
objętych ochroną konserwa-
torską. W najwyższym stan-
dardzie. O dwa piętra podnie-
siemy zbudowany w latach
70. biurowiec przy wjeździe -
zdradza Z. Kuczma.

Mało kto zdaje sobie spra-
wę, że Cinkciarz.pl, jako fir-
ma informatyczna będąca
m.in. internetowym kanto-
rem wymiany walut, to zielo-
nogórska firma. Jej reklamy
możemy zobaczyć podczas
spotów polskiej reprezentacji
piłki nożnej, której jest ofi-
cjalnym sponsorem. Według
najnowszego rankingu
„Rzeczpospolitej”, grupują-

cego największe polskie fir-
my pod względem obrotów,
Cinkciarz.pl znalazł się na
30. miejscu. - Przestrzeń jest
nam potrzebna do rozwoju.
Obecnie zatrudniamy 81
osób z ciągłą tendencją wzro-
stową - tłumaczy Z. Kuczma.

Na razie trwają prace przy
wyburzeniu niedawno nadpa-
lonej hali. Remont części biu-
rowej to kwestia najbliższych
miesięcy. Część istniejących
obiektów jeszcze długo będzie
funkcjonowała, bo świadczo-
ne w nich usługi są nadal po-
trzebne w tej części miasta.
Budowę centrum rozpocznie-
my w przyszłym roku.

- To świetna inicjatywa,
handel będzie mógł się od-
bywać w dobrych warun-
kach - komentuje wiceprezy-
dent Dariusz Lesicki.

- Radni zagłosowali za
tym, żeby zmienić studium
zagospodarowania. Umożli-
wi to inwestycję - tłumaczy
radny Kazimierz Łatwiński. -
Jestem za takim rozwiąza-
niem, bo nowoczesna hala
handlowa będzie dużym
wsparciem dla drobnych
kupców i przedsiębiorców.
Powinniśmy stwarzać im jak
najlepsze warunki do pracy.

Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert Andrieja Kotina
Podczas piątkowego kon-

certu zabrzmi utwór wokalno-
-instrumentalny pod tytułem
„Kurczak na haju” oraz wiele
innych piosenek o tematyce
metafizycznej. Ogródek letni
klubu „4 Róże dla Lucienne”
na deptaku. Piątek 11 lipca od
godz.20.00. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kamila na pudle
W Lublinie odbyła się 10

edycja Ogólnopolskiego Festi-
walu Teatrów Niewielkich.
Główną nagrodę festiwalu, po-
konując aktorów zawodowych,
otrzymała Kamila Winkler za
spektakl „Płakać nie wolno” na
podstawie książki Swietłany
Aleksijewicz Czarnobylska mo-

dlitwa. Kamila jest aktorką te-
atru PiiiP z Zielonogórskiego
Ośrodka Kultury. Reżyserem
przedstawienia i instruktorem
teatru jest Małgorzata Pasz-
kier-Wojcieszonek. W festiwalu
biorą udział aktorzy profesjo-
nalni i aktorzy amatorzy.
Wszystkie prezentacje są oce-
niane wspólnie, bez podziału
na amatorów i profesjonali-
stów. (tc)

W GMINIE

Konsultacje strategii
Do 17 lipca można przed-

stawiać uwagi do tworzonej
właśnie Strategii Rozwoju
Gminy Zielona Góra na lata
2015-2025. Dokument można
pobrać ze strony internetowej
www.gminazg.pl. Uwagi moż-
na przesłać na adres: fundu-
sze@gmina.zgora.pl (tc)

W OCHLI

Święto miodu
Na jeden dzień skansen za-

mieni się w krainę tańca, mu-
zyki i śpiewu oraz miejsce
spotkań smakoszy regionalne-
go wina i miodu oraz potraw
regionalnych. Święto nawiązu-
je do lubuskiego szlaku miodu
i wina. Niedziela 20 lipca w
godz. 11.00 - 18.00. (tc)

W REGIONIE

Nowy druk na kule
Od 1 lipca obowiązuje nowy

druk zlecenia na wyroby me-
dyczne, czyli m.in. kule, balkoni-
ki, gorsety, peruki, pieluchomajt-
ki, aparaty słuchowe. NFZ uczu-
la pacjentów, by upewnili się w
gabinecie, czy lekarz wypisuje
zlecenie na prawidłowym druku.
To warunek refundacji. (dsp)

11 LIPCA, PIĄTEK
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 - Adin, 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: Hy dro(za)gad ka.

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)

LA TO MUZ WSZE LA KICH - PRO GRAM

Wi zu ali za cja przed sta wia, jak bę dzie wy glą da ło no we cen trum han dlo we
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Po pro stu mistrz fo to gra fii.
Za sły nął dzię ki por tre tom zna -
nych zie lo no gó rzan i ak tom
pu bli ko wa nym m.in. w „Nad -
odrzu”. Uwiecz nił, jak zmie -
nia się na sze mia sto. Je go ar -
chi wum to nie oce nio ny skarb.

Pod ko niec ży cia od dał się
ma lar stwu. A za czy nał ja -
ko… ap te karz. I to w nie ist -
nie ją cej dzi siaj ap te ce ko ło
ra tu sza (na ro gu ul. Ko ściel -
nej) od krył Łu nie wi cza Jan
Mu szyń ski, wie lo let ni dy -
rek tor zie lo no gór skie go mu -
zeum, któ ry czę sto cho dził
wo kół ra tu sza. Je go uwa gę
przy ku ła ap tecz na wy sta wa. 

- Co dzien nie się coś zmie -
nia ło. Sta ły tam na wet sło iki
z tru pi mi czasz ka mi. Z cie -
ka wo ści zaj rza łem do środ ka
- wspo mi nał J. Mu szyń ski. -
To by ła swo ista pu łap ka za -
sta wio na przez Łu nie wi cza,
któ ry z ukry cia, przez szy bę
fo to gra fo wał lu dzi za trzy -
mu ją cych się przed wi try ną.
To był wspa nia ły po mysł. W
ten spo sób po wsta wa ły
świet ne zdję cia. 

Łu nie wicz też pa mię tał to
spo tka nie. - Mu szyń ski wy -
pro wa dza mnie przed ra tusz
i tłu ma czy, co jest w nim
naj waż niej sze i jak na le ży go
fo to gra fo wać - opo wia dał. - I
to on mnie na mó wił, że bym
zre zy gno wał z pra cy w ap te -
ce. To był do bry po mysł. Po -
sze dłem do mu zeum.

Jed nak do pie ro pra ca w
„Nad odrzu” (tra fił tu w 1965
r.) oka za ła się strza łem w
dzie siąt kę. Dla cza so pi sma
przez 16 lat fo to gra fo wał naj -
waż niej sze wy da rze nia kul -
tu ral ne w mie ście.

Cze sław Łu nie wicz uro -
dził się 1 mar ca 1927 r. w
Dzie gu ciu rach na Wi leńsz -
czyź nie. Oj ciec Sta ni sław
pro wa dził tam sklep. Po
wkro cze niu Ro sjan, 17 wrze -
śnia 1939 r., zo stał aresz to -
wa ny. Ni gdy już nie wró cił
do ro dzi ny.

W 1944 r. mło dy Cze sław
zo stał wcie lo ny przez Ro sjan
do tzw. od dzia łów przed po -
bo ro wych. Tra fił do Po łoc ka.
Po cząt ko wo był w gru pie

wy bie ra ją cej z pól mi ny.
Póź niej ja ko cie śla i chło pak
od wszyst kie go sta wiał do -
my. 

Po woj nie, ja ko re pa trian -
ci, Łu nie wi cze przy je cha li w
sierp niu 1945 r. do Mię dzy -
rze cza. Cze sław zo stał trak -
to rzy stą. - Chcia łem się
uczyć i po sze dłem na ta ki
kurs - tłu ma czył. - To by ła
bar dzo nud na pra ca.

Uczył się w li ceum pe da -
go gicz nym w Lesz nie. Nie
spodo ba ło mu się. Wciąż by -
ło sły chać je go wschod ni ak -
cent i dzie ci wo ła ły na nie go
Iwan ko. W 1949 r. prze niósł
się do Zie lo nej Gó ry. Miesz -
kał w po ko ju przy ul. Świę -
tej Trój cy. Za oknem by ło
sły chać gwizd sy re ny z od -
lew ni Fa lu ba zu, któ ra wzy -
wa ła lu dzi do pra cy. 

Mat ka, Ma tyl da, za ła twi ła
mu pra cę w ap te ce Pod Fi la -
ra mi. Zo stał fa so wa czem.
Czy li li czył i pa ko wał ta blet -
ki w to reb ki, któ re do ap te ki
tra fia ły w zbior czych opa ko -
wa niach. 

I to w ap te ce po wsta ją
pierw sze por tre ty ro bio ne
ama tor skim apa ra tem. Łu nie -
wicz fo to gra fu je Kle men sa
Mi kul skie go, ce nio ne go far -
ma ceu tę z ap te ki Pod Or łem. 

- Mi kul ski był mo de lem
na za wo ła nie. Świet nie
nada wał się do fo to gra fo wa -
nia. Grzecz ny i bar dzo spo -
koj ny. Obiek tyw go lu bił -
wspo mi nał Łu nie wicz.

Ap te kar skie przy zwy cza -
je nie po zo sta ły mu do koń ca
ży cie. Nie by ło ła two wy do -
być od nie go zdję cia z pry -
wat ne go ar chi wum li czą ce -
go ok. 50 tys. ne ga ty wów. 

- W ap te ce naj waż niej sza
jest do kład ność i upo rząd ko -
wa nie. Tak jest w mo im ar chi -
wum. Wszyst ko jest na swo im
miej scu, w każ dej chwi li do
od na le zie nia. Nie ma mo wy o
po mył ce - po ka zy wał mi swo -
je zbio ry. Oczy wi ście, roz mo -
wa mu sia ła rów nież zejść na
ko bie ce ak ty. 

Na stół mo men tal nie tra fi -
ła ko lek cja ok. 20 zdjęć pięk -
nej blon dyn ki z ma łą có recz -

ką. Se ria wspa nia łych zdjęć.
- Tę ko bie tę mi ną łem na
dep ta ku. Do pie ro po chwi li
się zo rien to wa łem, że to mo -
ja wy ma rzo na mo del ka. Do -
go ni łem ją ko ło te atru. Oka -
za ło się, że jest z Go rzo wa -
opo wia dał Łu nie wicz. - Pro -
po zy cji po zo wa nia nie od -
rzu ci ła, jed nak chcia ła się
po ra dzić mę ża. To był
czwar tek. Umó wi li śmy się
na po nie dzia łek, na dep ta ku.
Nie mo głem spać. By łem pe -
wien, że się roz my śli. Przy je -
cha ła. Zdję cia trze ba by ło
szyb ko ro bić, że by dziec ko
się nie znu dzi ło. Pra co wa li -
śmy pół go dzi ny.

Przed ro kiem ar ty sta prze -
ka zał swo je zbio ry pań stwo -
we mu ar chi wum.

- To by ła wy bit na po stać -
prze ko nu je fo to gra fik Pa weł
Jan cza ruk. - My ślę, że po -
win ni śmy go ja koś uho no ro -
wać, np. pa miąt ko wą pły tą
wmu ro wa ną przed mu zeum.
Ide al nie by tam pa so wał. 

To masz Czyż niew ski 

Kle mens Mi kul ski - bo ha ter pierw sze go por tre -
tu Łu nie wi cza zdję cia Cze sław Łu nie wicz

An drzej To czew ski - dy rek tor mu zeum Ksiądz Kon rad Her mann Ste fan Słoc ki - ma larz

SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 81

Świat por tre tów Łu nie wi cza
Nie sa mo wi te. Bie rzesz do rę ki zdję cie i za raz wiesz, kto je wy ko nał. Ma ło jest aż tak roz po zna wal nych mi strzów fo to gra fii. Wła -
śnie od szedł je den z nich - w po nie dzia łek zmarł Cze sław Łu nie wicz. Miał 87 lat.

Mi chał Ka ziów - dzien ni karz Hi la ry Gwiz da ła - ma larz Kle mens Felch ne row ski - ma larz Jan Mu szyń ski - wie lo let ni dy rek tor mu zeum

Czesław Łuniewicz


