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Obłoki na ścianie „elżbie-
tanek”, ptaki na ekranach
dźwiękowych, przepastne
oczy Golluma na murze wy-
pożyczalni dvd... Znacie te
malunki? Poznajcie też ich
twórcę. Jakub Bitka (na zdję-
ciu jego portret) szykuje się
do kolejnego projektu. Co
powstanie na deptaku?

Bajki, opera, kabarety, kuglarskie sztuczki...
Sierpień kusi, by pozostać w mieście!

UDAŁO SIĘ! NARESZCIE!
BĘDZIE POŁĄCZENIE!
Radni zagłosowali za połączeniem. I w mieście, i w gminie zapanowała zgoda. Teraz czekamy na końcową decyzję rady mi-
nistrów. Ostateczny termin upływa 31 lipca.

- Jeszcze nigdy los tak wie-
lu mieszkańców naszej gmi-
ny nie zależał od tak niewie-
lu radnych - taką patetyczną
parafrazę słynnej wypowie-
dzi premiera Winstona
Churchilla można było usły-
szeć tuż przed 12.00, w po-
niedziałek, 14 lipca, w kulu-
arach sali sesyjnej urzędu
gminy.

- Przyjdą czy zbojkotują?
Będą za czy przeciw? - spe-
kulowano na temat zacho-
wania radnych podczas po-
niedziałkowej sesji. Emocje
były wielkie, bo od decyzji
radnych zależeć miał ter-
min połączenia miasta i
gminy już od 1 stycznia
2015 r. Jeśli część radnych,
tych na „nie”, nie przyszła-
by na sesję, nie doszłoby do
przyspieszonego połącze-
nia. W ten prosty sposób,
bez podpadania opinii pu-
blicznej, przeciwnicy połą-
czenia mogliby zablokować
integrację miasta i gminy
przynajmniej o rok, zara-
zem przekreślając nadzieje
związane z otrzymaniem
ok. 100 mln zł z tzw. bonu-
sa ministerialnego.

Kilka minut później
wszystko już było jasne.
Radni gminy poparli połą-
czenie. Nikt nie zagłosował
przeciw. Tylko Sylwia Broń-
ska, radna z Zawady, wstrzy-
mała się od głosu. (pm)

Więcej
>>2-3

Drodzy Czytelnicy!

Latem ukazujemy się co dwa tygodnie. Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego” ukaże się
w piątek, 8 sierpnia. Zachęcamy do lektury i życzymy udanych wakacji!

Redakcja

Radość po głosowaniu radnych gminy. - Jesteśmy razem! - cieszą się prezydent Janusz Kubicki, prof. Czesław Osękowski i wójt Mariusz Zalewski.
Fot. Krzysztof Grabowski
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Ufff... Ale upały! Lato jest bezlitosne! Ratunek? Jeden ukryje
się w cieniu, drugi przełknie zimnego loda... Można też przejść
przez kurtynę wodną. Takie „prysznice” stanęły na deptaku.

Fot. Krzysztof Grabowski
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- Politolodzy od dawna
kreślą czarny obraz spo-
łecznej aktywności. Tym-
czasem zielonogórskie po-
łączenie, jakby na przekór
obywatelskiej apatii, urosło
do rangi wręcz wyjątkowe-
go wydarzenia. Słusznie?

Jerzy Ostrouch, wojewo-
da lubuski: - Zielonogórza-
nom już dawno udało się
wytworzyć aurę własnej wy-
jątkowości, którą skutecznie
„zaszczepiają” innym. Po-
nadto, Zielona Góra dla gmi-
ny była i jest najważniej-
szym punktem odniesienia.
Nawet wójt rezyduje w mie-
ście. Ale jest i trzeci ele-
ment: 2/3 mieszkańców gmi-
ny nie poparło połączenia.
Część nie poszła do urn,
część zagłosowała na „nie”.
Z tego punktu widzenia, po-
litolodzy mogą mieć rację.

- Ale przed referendum aż
kipiało…

- Bo doszło do specyficz-
nej sytuacji: zantagonizowa-
ne strony doprowadziły do
głębokiego podziału opinii
publicznej. Dlatego były du-
że emocje i wysoka frekwen-
cja. Ale przeciwnicy połą-
czenia nie wyprowadzili się
do innej gminy. Przed przy-
szłymi władzami Zielonej
Góry pojawi się trudne pyta-
nie - jak ponownie zintegro-
wać przeciwników i zwolen-
ników połączenia.

- Dokumenty połączenio-
we, dzięki panu, trafiły w
ekspresowym tempie na
właściwe, ministerialne
biurka. Skąd aż tak daleko
idące wsparcie wojewody?

- Zadaniem i obowiązkiem
wojewody jest wspieranie

tego typu projektów konsoli-
dacyjnych. Taka jest strate-
gia rządu i premiera Donal-
da Tuska.

- Ale procedura prawna
dawała panu aż 30 dni na
przygotowanie opinii w
sprawie „naszego” połącze-
nia. Pan potrzebował zaled-
wie kilku godzin. W opinii
zielonogórzan, to było
wręcz niezwykłe zachowa-
nie u „wojewody z Gorzo-
wa”…

- Reprezentuję polski rząd
i moje miejsce zamieszkania
nie ma tu żadnego znacze-

nia. Ponadto, wybraliście
najtrudniejszy model połą-
czenia. Nie gabinetowy, tyl-
ko oparty o referendum. Zie-
lonogórzanie wykazali się
niezwykle otwartym i trans-
parentnym działaniem. Mo-
że wynika to z mojego ide-
alistycznego nastawienia,
ale uważam, że polityka wy-
maga uczciwości. Dlatego
zrobiłem wszystko, by wes-
przeć ten projekt.

- Tym samym wziął pan
na swe barki część odpo-
wiedzialności za połącze-
nie. Kto powinien stać na

straży obietnic danych
mieszkańcom gminy?

- Najlepszym strażnikiem
będą demokratyczne proce-
dury.

- Kto ma władzę nad pro-
cedurą, ten ma władzę nad
miejskimi obietnicami…

- Jeśli komuś przyjdzie do
głowy pomysł złamania
miejskich obietnic, automa-
tycznie narazi się na ataki
opozycji i na społeczny osąd.
Połączenie już urasta do ran-
gi nowego mitu założyciel-
skiego miasta, niedługo bę-
dzie najważniejszym punk-
tem odniesienia dla kolej-
nych pokoleń zielonogórzan.

- Nie widzi pan żadnych
zagrożeń?

- Widzę, ale w innych
miejscach.

- Czyli?
- W Warszawie mieszka

ok. 3.300 mieszkańców na 1
km kw. W Gorzowie - 1.400.
W Zielonej Górze będzie za-
ledwie 469. Oznacza to bar-
dzo duże koszty w zakresie
realizacji usług transporto-
wych czy infrastruktural-
nych. Jeśli Zielona Góra nie
będzie potrafiła, po połącze-
niu, skorzystać z nowych
możliwości rozwojowych, to
narastające trudności budże-
towe będą głównym źró-
dłem przyszłych konfliktów.
Ale Zielona Góra da sobie
radę. Jestem o tym głęboko
przekonany. Z całego serca
życzę sukcesu w waszej grze
o miasto, o wspólnotę.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

W ZIELONEJ GÓRZE

Seniorzy, kijki w dłonie
Lato z nordic walking - to

wakacyjna propozycja dla
starszych mieszkańców. Zie-
lonogórskie Centrum Space-
rów Nordyckich zaprasza do
udziału w akcji Aktywny Se-
nior. Zajęcia z instruktorem w
każdą środę. Zbiórka o 10.00,
na parkingu przed amfite-
atrem. Udział bezpłatny, trzeba
mieć swoje kijki. (dsp)

W DRZONKOWIE

Garbusy nadjeżdżają!
Zawarczą silniki! I to nie by-

le jakie! Pole karawaningowe
WOSiR-u od piątku do nie-
dzieli (25-27 lipca ) zapełnią
poczciwe „garbusy”. Garbo-
branie to VII zlot volkswage-
nów chłodzonych powietrzem.
W programie parada, konkur-
sy. Godziny dla publiczności:
sobota 14.00-19.00, niedziela
10.00-14.00. (dsp)

W ZATONIU

Zajrzyj do gniazda
Można już podglądać zatoń-

skie bociany! Marzyli o tym
członkowie Stowarzyszenia
Nasze Zatonie. I udało się!
Gniazdo można podglądać pod
adresem http://185.14.149.20.
Po kliknięciu zostaniemy prze-
niesieni na stronę kamery.
Tam trzeba wykonać dalsze
procedury - instrukcje na stro-
nie naszezatonie.org.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nauka pływania
Są jeszcze wolne miejsca na

wakacyjne kursy nauki pływa-
nia, organizowane przez MO-
SiR. Początek kursu 30 lipca,
zakończenie 28 sierpnia. Zaję-
cia w każdy poniedziałek, wto-
rek, środę i czwartek o 17.15
lub 18.15 dla dzieci do lat 18.
Zajęcia dla dorosłych o 19.15.
Karnety do nabycia w recepcji
CRS. (dsp)

Gra o miasto
gra o wspólnotę
- Jeśli komuś przyjdzie do głowy pomysł złamania miejskich obietnic, automatycz-
nie narazi się na ataki opozycji i na społeczny osąd - twierdzi wojewoda lubuski Je-
rzy Ostrouch.

DEKLARACJA RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Z DNIA 14 LIPCA 2014 R.

Rada miasta Zielona Góra -
po wydaniu pozytywnej opi-
nii przez radę gminy Zielona
Góra w sprawie połączenia
miasta i gminy Zielona Góra
w jedną jednostkę samorzą-
du - postanawia:

1. z dniem 1 września 2014 r.:
- obniżyć ceny biletów ko-

munikacji miejskiej na te-
renie gminy Zielona Góra
do cen obowiązujących w
mieście Zielona Góra,

- objąć mieszkańców gminy
Zielona Góra programami
Kart: ZGranej Rodziny i
Zgranych Zielonogórzan
50+;

2. z dniem 1 stycznia 2015 r.
uruchomić publiczny trans-
port zbiorowy do miejsco-
wości: Jany, Jarogniewice,
Jeleniów, Kiełpin;

3. prowadzić w zakresie go-
spodarki wodno-ściekowej
na terenie miasta i gminy
jednolitą politykę taryfową,
w szczególności w zakresie
stosowania dla mieszkań-
ców jednakowej ceny i
opłaty za dostarczanie wody
i odbiór ścieków;

4. kontynuować realizację za-
dań określonych w Wielolet-
nim Planie Gospodarczym
w gminie Zielona Góra;

5. zrealizować na terenie gmi-
ny Zielona Góra w terminie
do 31 sierpnia 2015 r.

wszystkie zadania określone
w Funduszu Integracyjnym
na lata 2013 i 2014;

6. zachować przez okres co
najmniej 8 lat - w obsza-
rach, gdzie jest to uzasad-
nione - obsługę mieszkań-
ców obecnej gminy Zielona
Góra i rady dzielnicy Zielo-
nej Góry - Nowe Miasto
(„dzielnicy”) w budynku
przy ul. Generała Jarosława
Dąbrowskiego 41;

7. przejąć wszystkich pracow-
ników urzędu gminy Zielona
Góra, Komunalnego Zakładu
Gospodarczego i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej z utrzymaniem zatrud-
nienia, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, przez

okres co najmniej 8 lat;
strażnicy gminni wejdą w
skład komórki organizacyj-
nej urzędu miasta - Straż
Miejska;

8. utrzymać przez okres co
najmniej 8 lat Samorządową
Instytucję Kultury w dotych-
czasowej formie organiza-
cyjno - prawnej;

9. utrzymać dotychczasowe za-
sady funkcjonowania świetlic
wiejskich podporządkowa-
nych radzie dzielnicy;

10. utrzymać środki, co naj-
mniej na dotychczasowym
poziomie, dla rad sołec-
kich na spotkania integra-
cyjne mieszkańców;

11. utrzymać tradycję święta
gminy Zielona Góra;

- Wybraliście najtrudniejszy model połączenia. Nie gabineto-
wy, tylko oparty o referendum. Zielonogórzanie wykazali się
niezwykle otwartym i transparentnym działaniem. Dlatego zro-
biłem wszystko, by wesprzeć ten projekt - mówi wojewoda Je-
rzy Ostrouch. Fot. Archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
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Zgoda, zgoda a wtedy Bóg rękę poda
- Nie dotrzymam obietnicy danej memu ojcu, po połączeniu będę mieszkała w mieście. Dlatego dusza moja płacze, ale za-
głosuję za połączeniem - zdeklarowała Antonina Ambrożewicz-Sawczuk.

12. utrzymać dotychczasową
sieć szkół: PSP Drzonków,
PSP Ochla, PSP Stary Ki-
sielin, PSP Przylep, PSP
Zawada, PG Drzonków i
PG Przylep; reorganizacja
sieci szkół może nastąpić
po pozytywnej opinii rady
dzielnicy;

13. utrzymać na terenie dziel-
nicy przedszkola z siedzibą
w Przylepie oraz oddziały
przedszkolne w: Zawadzie,
Raculi, Ochli, Nowym Ki-
sielinie i Zatoniu; reorgani-
zacja sieci przedszkoli mo-
że nastąpić po pozytywnej
opinii rady dzielnicy;

14. utrzymać dotychczasową
organizację dowozów dzie-
ci do placówek oświato-

wych na obszarze dzielni-
cy;

15. cmentarze komunalne po-
łożone w miejscowo-
ściach: Drzonków, Nowy
Kisielin, Stary Kisielin, Ra-
cula, Zatonie, Łężyca,
Ochla, Przylep, Jarognie-
wice i Zawada będą admi-
nistrowane przez jednostkę
rady dzielnicy;

16. powołać zespół do przygo-
towania w terminie do
końca października 2014 r.
projektów statutów: miasta
i dzielnicy oraz propozycji
podziału miasta na okręgi
wyborcze; w skład zespołu
wejdą w równej liczbie
przedstawiciele władz mia-
sta i gminy Zielona Góra;

17. teren obecnej gminy znaj-
dzie się w całości w jed-
nym okręgu wyborczym;
reorganizacja podziału na
okręgi wyborcze może na-
stąpić po pozytywnej opinii
rady dzielnicy;

18. po wybudowaniu obwodni-
cy południowej na terenie
miejscowości Racula i
Drzonków wprowadzony
zostanie zakaz ruchu sa-
mochodów o ładowności
powyżej 3,5 tony, za wy-
jątkiem dojazdu do firm
położonych na terenie tych
miejscowości;

19. utrzymać drogi gminne na
dotychczasowym pozio-
mie (równanie, odśnieża-
nie).

W MIEŚCIE I GMINIE
Jesienne
wybory będą
nietypowe
Jesienne wybory samorzą-
dowe mogą u nas przebiec
nietypowo. Z powodu połą-
czenia miasta i gminy od 1
stycznia 2015 r. Czekamy
teraz na decyzję rady mini-
strów.

Jeśli rada ministrów zaak-
ceptuje przyszłoroczny ter-
min połączenia miasta i
gminy, wówczas obecni
miejscy i gminni radni będą
mieli przedłużoną kadencję
do końca bieżącego roku.

Od stycznia władzę w no-
wym, powiększonym mie-
ście przejmie na kilka mie-
sięcy komisarz wyznaczony
przez szefa rządu. Jaką per-
sonalną decyzję podejmie
premier? Trudno dziś zga-
dywać. Komisarzem, teore-
tycznie, może być również
obecnie urzędujący prezy-
dent miasta. Zadaniem ko-
misarza będzie przede
wszystkim organizacja wy-
borów na prezydenta miasta
oraz wyborów do rady mia-
sta.

W tegorocznych, jesien-
nych wyborach mieszkańcy
miasta i gminy Zielona Góra
wybierać będą radnych sa-
morządu województwa.
Według Mateusza Marcinia-
ka z zielonogórskiej delega-
tury Krajowego Biura Wy-

borczego: - Jesienią miesz-
kańcy gminy dodatkowo
wybierać będą radnych do
rady powiatu ziemskiego.
Jeśli zameldowany na tere-
nie gminy kandydat zdobę-
dzie mandat powiatowego
radnego, będzie się musiał
automatycznie z nim poże-
gnać z chwilą połączenia
miasta i gminy. W takiej sy-
tuacji nie będą organizowa-
ne wybory uzupełniające,
rada powiatu będzie obra-
dować do końca swojej ka-
dencji w pomniejszonym
składzie. Jeśli z terenu obec-
nej gminy wiejskiej nikt nie
zostanie radnym powiatu
ziemskiego, po połączeniu
nie będzie żadnych zmian
w składzie rady powiatu -
tłumaczy Marciniak.

(pm)

PONIEDZIAŁEK,
14 LIPCA, GODZ. 10.00

Maraton sesyjny rozpo-
częła rada miasta. Zielono-
górscy rajcy obradowali bar-
dzo krótko. W ekspresowym
tempie uchwalali uzupeł-
nienia w miejskich deklara-
cjach dotyczących zasad po-
łączenia miasta i gminy.
Prezydent Janusz Kubicki
zarekomendował radnym
przyjęcie trzech dokumen-
tów: „O utworzeniu dzielni-
cy Nowe Miasto”, o zobo-
wiązaniach miasta wobec
mieszkańców gminy oraz o
zmianie miejskiej uchwały
budżetowej na rok 2014.
Wynik miejskiego głosowa-
nia był jednomyślny (poni-
żej publikujemy zielonogór-
ską deklarację połączenio-
wą).

PONIEDZIAŁEK,
14 LIPCA, GODZ. 12.00

Sesja nadzwyczajna rady
gminy zapowiadała się na
gorącą. Sala sesyjna dosłow-
nie pękała w szwach. Nad
głowami kilka transparen-
tów: „Vox populi, TAK dla
połączenia”. Wszyscy czeka-
li w napięciu na wynik gło-
sowania. Ale zanim radni
gminy podjęli decyzję, o głos
poprosili: Piotr Bandosz, wi-
ceprzewodniczący rady, An-
tonina Ambrożewicz-Saw-
czuk oraz wójt Mariusz Za-
lewski.

- Podczas ostatniego tygo-
dnia doszło do wielu spo-
tkań i rozmów. Znaczącym
wydarzeniem było pismo od
ministra administracji i cy-
fryzacji, które potwierdziło,
że połączenie miasta z gmi-
ną jest możliwe od stycznia
2015 r. Mieliśmy też serię
spotkań z przedstawicielami
miasta - tłumaczył P. Ban-
dosz. - Wszystko to wpłynę-
ło na zmianę mojej poprzed-
niej decyzji w sprawie połą-
czenia.

- Dziś postanowiłam zrzu-
cić odpowiedzialność za po-
łączenie na pana klatę, panie
prezydencie - przyznała A.
Ambrożewicz-Sawczuk. -
Muszę w tym miejscu na-
wiązać do wypowiedzi wójta

sprzed tygodnia. Powiedział
wtedy, że prywatnie jest
przeciw połączeniu, ale jako
wójt szanuje wynik referen-
dum. Ja także szanuję refe-
rendum, ale ja nie spotyka-
łam się po lokalach gastro-

nomicznych z przedstawi-
cielami miasta. Ja spotyka-
łam się z prof. Osękowskim i
prezydentem Kubickim w
ich służbowych gabinetach.
I walczyłam o dodatkowe,
korzystne dla mieszkańców

zapisy. Uwzględniono moje
postulaty, dlatego postano-
wiłam zaufać Januszowi Ku-
bickiemu, bo prezydent dał
dowód swej prawdomówno-
ści. Dziś nie dotrzymam
obietnicy danej memu ojcu,

który zawsze mi powtarzał,
że mam mieszkać na wsi, a
po połączeniu będę mieszka-
ła w mieście. Dlatego dusza
moja płacze, ale zagłosuję za
połączeniem. Dodam jesz-
cze, że nie jestem przyspa-
wana do stołka i nie będę
startowała w wyborach do
rady nowej dzielnicy.

- Spotkaliśmy się w samo
południe. Atmosfera dzisiej-
szej sesji przypomina mi
trochę atmosferę słynnego
westernu pod tym samym
tytułem - mówił wójt. - Stan
wysokiego napięcia jest zu-
pełnie naturalny w takich
chwilach, ale mam wraże-
nie, że chyba zbyt osobiście
podchodziliśmy ostatnio do
głosowania w sprawie połą-
czenia. A przecież musimy
szanować decyzję wybor-
ców, którzy w referendum
opowiedzieli się za połącze-
niem. Musimy także pamię-
tać o tych wszystkich, któ-
rzy byli przeciw, oni nie wy-
jechali, wciąż tu są. Nowy
prezydent i nowa rada będą
musieli służyć wszystkim
mieszkańcom. Bardzo waż-
ne znaczenie mają doku-
menty przyjęte podczas dzi-
siejszej sesji rady miasta.
Powinniśmy te deklaracje
traktować jako poważne i
wiarygodne. I powinniśmy
zrobić wszystko, żebyśmy
mogli za kilka lat powie-
dzieć, że się nam udało, że
obietnice zostały dotrzyma-
ne. I żeby nikt dzisiejszej
decyzji nie musiał żałować.
Zakończę cytatem z klasyka:
„Zgoda, zgoda a wtedy Bóg
rękę poda”.

Po wystąpieniach, prze-
wodniczący rady gminy, Ja-
cek Rusiński, zarządził gło-
sowanie nad projektem
uchwały pozytywnie opiniu-
jącej połączenie miasta z
gminą. Na 12 obecnych rad-
nych, za głosowało 11, Syl-
wia Brońska z Zawady
wstrzymała się od głosu.

(pm)

Radni gminy byli jednomyślni. Wszyscy obecni na sali zagłosowali za połączeniem, wstrzymała się tylko Sylwia Brońska z Za-
wady. Fot. Krzysztof Grabowski

KOMENTARZE NA GORĄCO >>>

RAFAŁ NIEŻURBIDA
nieformalny lider przeciwników

połączenia:

- Na pewno trzeba uszanować de-
cyzję mieszkańców, tę wyrażoną po-
przez referendalne głosowanie, i tę
w postaci pozytywnej decyzji rady
gminy. Od dziś [14.07.2014 r.] ma-
my zupełnie nową sytuację. Muszę
ją gruntownie przemyśleć. Okres
wakacji szkolnych i politycznych
będzie sprzyjał nie tylko moim roz-
myślaniom. Przecież najtrudniejsze
dopiero przed nami. Miasto bardzo
dużo nam obiecało, jak będzie z re-
alizacją tych obietnic? Nie wiem. Ja
na pewno będę dbał o interes miesz-
kańców wsi, ale nie w opozycji do
nowego miasta. Taka opozycja nie
ma już bowiem cienia sensu. A te-
raz chciałbym pogratulować prezy-
dentowi Januszowi Kubickiemu
zwycięstwa.

MARIUSZ ZALEWSKI
wójt gminy:

- Bezpośrednio po głosowaniu od-
czułem wielką ulgę, wreszcie mamy
zobowiązującą wszystkich decyzję.
Wreszcie wyklarowała się jednoznacz-
na sytuacja. Dzięki niej z grubsza
wiem, co mam dalej robić. Teraz będę
mógł, dzięki decyzji rady gminy, przy-
stąpić do szkicowania kalendarza, do
1 stycznia 2015 r., najważniejszych
przedsięwzięć dla gminy i jej miesz-
kańców. Osobiście, prywatnie, będę
mógł wreszcie pomyśleć o urlopie, by
odpocząć przynajmniej przez krótką
chwilę. Wynik głosowania, tylko z 1
głosem wstrzymującym, pokazuje
nam dobitnie, jak daleką drogę prze-
byliśmy w ostatnich miesiącach. Ale
pamiętajmy, że naprawdę duże pro-
blemy zaczną się dopiero po formal-
nym połączeniu. Połączenie dwóch
gmin to nie niedzielny spacer.

JANUSZ KUBICKI
prezydent Zielonej Góry, inicjator

połączenia miasta i gminy:

- Co mogę powiedzieć tuż po gło-
sowaniu rady gminy? Przede wszyst-
kim odczuwam wdzięczność.
Chciałbym podziękować radnym za
tak jednoznaczne poparcie połącze-
nia. Wysoki poziom adrenaliny, to-
warzyszący mi w ostatnich dniach,
wciąż jeszcze nie pozwala na roz-
luźnienie czy wakacyjną beztroskę.
Za nami jeden etap połączenia,
przed nami kolejny. Do wojewody,
jak najszybciej, musi dotrzeć dzisiej-
sza uchwała radnych gminy. Potem
nastaną pełne emocji dni, podczas
których będziemy czekali na decyzję
rady ministrów. Głęboko wierzę, że
będzie pozytywna. O naszej trudnej
drodze do połączenia będą kiedyś
pisali historycy. Od dziś wiem, że
tylko dobrze.
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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,
28 lipca, o 10.00 pod nr tel.
68 415 22 44 i jako pierwsze
odpowiedzą na pytanie: Nabucco
to skrót. Jak brzmi pełny tytuł
opery Verdiego?

Bilety: amfiteatr, MUZ-ART,
BT Skowronek lub telefonicznie
603 759 959.

Organizator: Agencja Artystyczna
Pro Musica

W ZIELONEJ GÓRZE I LETNICY
Kuszenie muzy
na Quest Europe
Miłośnicy kina autorskiego będą
tylko kursować między zielono-
górskim Kawonem a zborem w
Letnicy!

Na projekcje filmów i spotka-
nia z aktorami zaprasza X Mię-
dzynarodowy Festiwal Kina Au-
torskiego „Quest Europe”. Co w
programie? 6 sierpnia, w środę, o
19.00, w zborze w Letnicy - spo-
tkanie z Dorotą Stalińską. 8
sierpnia, w piątek, o 19.00, w
Piwnicy Artystycznej Kawon - X
Muza w mini: W obiektywie lu-
buskim. 13 sierpnia, w środę, o

19.
sze
co
15
Piw
Mu
me
19.
sze
życ
22
Kus
ram

O
dzi
nał
sier
kin
sow
kaz
suk
dłu
bot

Muzy, które odwiedzają nasze
miasto każdego lata, nie prze-
stają czarować! Przed nami
kolejny miesiąc atrakcji:
przedstawienia, koncerty, po-
kazy astronomiczne, wyciecz-
ki po mieście, spora porcja
humoru i zdrowego ruchu. Hi-
ty to z pewnością VI Zielono-
górska Noc Kabaretowa, ope-
ra „Nabucco” i lubiany przez
wszystkich festiwal sztuki
ulicznej BuskerBus. Sprawdź,
co jeszcze będzie się działo w
ramach Lata Muz Wszelakich.

1 SIERPNIA, PIĄTEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Cze go nie wie cie o
smo kach”, 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 NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
kon cert ze spo łu Tip sy Dri vers.
Miej sce: Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty. Bi le ty 15 zł.

3 SIERP NIA, NIE DZIE LA
ww 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW - kon cert in au gu ra cyj ny
„Od Mon te ver die go do Ba cha”.
Miej sce : ko ściół ewan ge lic ki.
Bi le ty: 5 i 10 zł.
ww 20.00 - LET NI FE STI WAL
OPE RO WY - GIU SEP PE VER DI
„NA BUC CO”, reż. Fe liks Tar -
naw ski. Miej sce: am fi te atr. Bi le -
ty: abi let.pl.
ww 21.00-23.00 - 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 rza przy Pal miar ni.

5 SIERP NIA, WTO REK
ww 21.00-23.00 - 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 rza przy Pal miar ni.

6 SIERP NIA, ŚRO DA
ww 17.00-19.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - Szla kiem zie lo no -

gór skich Ba chu si ków - spa cer z
prze wod ni kiem Elż bie tą Ka szyń -
ską. Miej sce zbiór ki: po mnik, pl.
Bo ha te rów.
ww 21.00-23.00 - 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 rza przy
Pal miar ni.

7 SIERP NIA, CZWAR TEK
ww 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
An ny Ozner. Miej sce: sce na
przy ra tu szu, w ra zie nie po go dy
Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won.

8 SIERP NIA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Mor skie opo wie ści
Clow na Pi nez ki”, Te atr Pi nez ka
z Gdań ska. Miej sce: dep tak.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
kon cert Ja cek Ja guś & Bar tek
Łę czyc ki. Miej sce: Klub Pie kar -
nia Ci chej Ko bie ty, bi le ty 15 zł.

9 SIERP NIA, SO BO TA
ww 19.30 - VI ZIE LO NO GÓR SKA
NOC KA BA RE TO WA CZY LI KA -
BA RE TO BRA NIE 2014 - trans -
mi sja na ży wo w TV Pol sat,
www.ka ba re to bra nie.pl. Miej -
sce: am fi te atr. Bi le ty: abi let.pl.

10 SIERP NIA, NIE DZIE LA
ww 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert ka me ral ny,
wy ko na nie: Mec cor re String Qu -
ar tet. Miej sce: ko ściół ewan ge -
lic ki. Bi le ty: 5 i 10 zł.

13 SIERP NIA, ŚRO DA
ww 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - Ar chi tek tu ra
świec ka Zie lo nej Gó ry - spa cer
z prze wod ni kiem Jo lan tą Ło ziń -
ską. Miej sce zbiór ki: po mnik, pl.
Bo ha te rów.

14 SIERP NIA, CZWAR TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Czer wo ny Kap tu -
rek”, Te atr im. Ju liu sza Oster wy
z Go rzo wa Wlkp. Miej sce: am fi -
te atr.

ww 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
ze spo łu Hon za tor. Miej sce: sce -
na przy ra tu szu, w ra zie nie po -
go dy Piw ni ca Ar ty stycz na Ka -
won.

15 SIERP NIA, PIĄ TEK
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.

17 SIERP NIA, NIE DZIE LA
ww 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert ka me ral ny,
wy ko naw cy: Agniesz ka Tar -
naw ska (or ga ny), Kra kow skie
Trio Stro iko we. Miej sce: ko -
ściół ewan ge lic ki. Bi le ty: 5 i
10 zł.

20 SIERP NIA, ŚRO DA
ww 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - Sław ni lu dzie
zwią za ni z Zie lo ną Gó rą. Jak
daw niej eg ze kwo wa no pra wo w
mie ście? - spa cer z prze wod ni -
kiem Ce za rym Ja ku basz kiem.
Miej sce zbiór ki: po mnik, pl. Bo -
ha te rów.

21 SIERP NIA, CZWAR TEK
ww 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
Ma te usza Krau twur sta. Miej sce:
sce na przy ra tu szu, w ra zie nie -
po go dy Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won.

22 SIERP NIA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Jaś i Mał go sia”, Te -
atr Lal ki i Ak to ra z Wał brzy cha.
Miej sce: am fi te atr.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.

23 SIERP NIA, SO BO TA
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. Naj lep sza im pro wi za cja
sce nicz na w naj lep szym wy -
da niu - Ini cja ty wa Sce nicz na
Fru uu. Miej sce: ki no Ne wa. Bi -
le ty 5 zł.

24 SIERP NIA, NIE DZIE LA
w 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert ka me ral ny,
wy ko naw cy: Se far dix. Miej sce:
ko ściół ewan ge lic ki. Bi le ty: 5 i
10 zł.
w 20.00 - BLU ESO WE NO CE.
Kon cert ze spo łu The Dir ty Aces.
Miej sce: Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty. Bi le ty 15 zł.

26 SIERP NIA, WTO REK
w 12.00-22.00 - MIĘ DZY NA -
RO DO WY FE STI WAL SZTU KI
ULICZ NEJ BU SKER BUS ZIE LO -
NA GÓ RA 2014. Pre zen ta cje ar -
ty stów ulicz nych. Miej sce: dep -
tak.
w 20.00 - MIĘ DZY NA RO DO WY
FE STI WAL SZTU KI ULICZ NEJ
BU SKER BUS ZIE LO NA GÓ RA
2014 - klub fe sti wa lo wy, kon -
cer ty. Miej sce: Klub Pie kar nia
Ci chej Ko bie ty.

27 SIERP NIA, ŚRO DA
w 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ SIĘ
LA TEM - Po mni ki Zie lo nej Gó ry,
śla da mi św. Ja na Ne po mu ce na
- spa cer z prze wod ni kiem Ire ne -
uszem Go rze lan nym. Miej sce
zbiór ki: pl. Bo ha te rów, po mnik.
w 12.00-22.00 - MIĘ DZY NA RO -
DO WY FE STI WAL SZTU KI ULICZ -
NEJ BU SKER BUS ZIE LO NA GÓ -
RA 2014. Pre zen ta cje ar ty stów
ulicz nych. Miej sce (dep tak).
w 20.00 - MIĘ DZY NA RO DO WY
FE STI WAL SZTU KI ULICZ NEJ
BU SKER BUS ZIE LO NA GÓ RA
2014 - klub fe sti wa lo wy, kon -
cer ty. Miej sce: Klub Pie kar nia
Ci chej Ko bie ty.

28 SIERP NIA, CZWAR TEK
w 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
Ca dil lac, Gru pa Ro ga la, Week -
end. Miej sce: sce na przy ra tu -
szu, w ra zie nie po go dy Piw ni ca
Ar ty stycz na Ka won.

29 SIERP NIA, PIĄ TEK
w 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Wład ca skar pe tek”,
Te atr Lal ki i Ak to ra z Wał brzy -
cha. Miej sce: am fi te atr.
w 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.
w 20.00 - BLU ESO WE NO CE.
Kon cert ze spo łu Szu le rzy. Miej -
sce: Klub Pie kar nia Ci chej Ko -
bie ty. Bi le ty 15 zł.

31 SIERP NIA, NIE DZIE LA
w 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert fi na ło wy:
Kwar tet Au los. Miej sce: ko ściół
ewan ge lic ki. Bi le ty 5 i 10 zł.

(dsp)

Cykl „Baj ki, Baj dy, Ba nia lu ki” to wiel ka ra dość dla naj młod szych miesz kań ców! W piąt ki, o 11.00,
ar ty ści za pra sza ją dzie ci do am fi te atru na przed sta wie nie. A Te atr Pi nez ka (na zdję ciu) ugo ści ma -
łych wi dzów na dep ta ku. Fot. Pa weł Sta warz, Zie lo no gór ski Ośro dek Kul tu ry

SIERP NIO WE              MU ZY

La wi na śmie chu prze to czy się przez am fi te atr w so bot ni
wie czór, 9 sierp nia. O 19.30 roz pocz nie się VI Zie lo no gór -
ska Noc Ka ba re to wa, czy li Ka ba re to bra nie 2014. Trans mi -
sja na ży wo w TV Pol sat. Wy stą pią: Agniesz ka Wło dar czyk,
Ce za ry Pa zu ra, Grze gorz Ha la ma (na zdję ciu), An drzej Gra -
bow ski, Ire ne usz Kro sny, Ka ba re ty: Ske czów Mę czą cych,
Mło dych Pa nów, Słu chaj cie, Ciach. In for ma cje na
www.ka ba re to bra nie.pl. Fot. ZOK

Wa ka cje to do bry czas, by przyj rzeć się do kład niej uro kli -
wym za kąt kom na sze go mia sta, po znać je go cie ka wost ki i
ta jem ni ce... Na wę drów kę, w ra mach cy klu „Nie nu dzę się
la tem”, za pra sza ją w śro dy prze wod ni cy z Lu bu skie go Sto -
wa rzy sze nia Prze wod ni ków Tu ry stycz nych. Spa cer szla -
kiem Ba chu si ków 6 sierp nia, zbiór ka o 17.00 na pl. Bo ha te -
rów. Fot. Da ria Śli wiń ska -Paw lak
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W ZIE LO NEJ GÓ RZE I LET NI CY
Ku sze nie mu zy
na Qu est Eu ro pe
Mi ło śni cy ki na au tor skie go bę dą
tyl ko kur so wać mię dzy zie lo no -
gór skim Ka wo nem a zbo rem w
Let ni cy!

Na pro jek cje fil mów i spo tka -
nia z ak to ra mi za pra sza X Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal Ki na Au -
tor skie go „Qu est Eu ro pe”. Co w
pro gra mie? 6 sierp nia, w śro dę, o
19.00, w zbo rze w Let ni cy - spo -
tka nie z Do ro tą Sta liń ską. 8
sierp nia, w pią tek, o 19.00, w
Piw ni cy Ar ty stycz nej Ka won - X
Mu za w mi ni: W obiek ty wie lu -
bu skim. 13 sierp nia, w śro dę, o

19.00 w let nic kim zbo rze - Ku -
sze nie X Mu zy w mi ni: Za tych
co na mo rzu. Reż. Paul Wri ght.
15 sierp nia, w pią tek,o 19.00, w
Piw ni cy Ar ty stycz nej Ka won - X
Mu za w mi ni: Wło ski eks pe ry -
ment. 20 sierp nia, w śro dę, o
19.00, w zbo rze w Let ni cy - Ku -
sze nie X Mu zy w mi ni: Dru gie
ży cie Lu cii. Reż. Ste fa no Pset to.
22 sierp nia, w pią tek, o 19.00 -
Ku sze nie X Mu zy w mi ni: Pa no -
ra ma na Wschód.

Ostat nie dni sierp nia to praw -
dzi wy ma ra ton - a do kład nie Fi -
na ło wy Ma ra ton Fe sti wa lu! 29
sierp nia, w pią tek,. O 14.00, w
ki nie Ny sa - blok fil mów kon kur -
so wych QE 2004-2013 Best, po -
kaz spe cjal ny: X Mu za w krót kiej
suk ni: Stu dio Mun ka, X Mu za w
dłu giej suk ni. 30 sierp nia, w so -
bo tę, o 14.00, w ki nie Ny sa - blok

fil mów kon kur so wych QE 2004-
2013 Best, po kaz spe cjal ny:
szkol ne etiu dy Agniesz ki Osiec -
kiej, X Mu za w dłu giej suk ni:
„Dzień ko biet”, reż. Ma ria Sa -
dow ska. 31 sierp nia, w nie dzie -
lę, o 14.00 w ki nie Ny sa - po kaz
spe cjal ny: „128. Szczur”, reż. Ja -
kub Pą czek, blok fil mów kon kur -
so wych QE 2004-2013 Best.

W ostat ni dzień sierp nia, o
18.00, na sce nie du żej Lu bu skie -
go Te atru roz pocz nie się ga la fi -
na ło wa fe sti wa lu, w pro gra mie:
spo tka nie z gwiaz da mi fe sti wa lu
oraz kon cert prze bo jów fil mo -
wych w wy ko na niu Ad rian ny
Bie drzyń skiej, Ma rze ny Try ba ły,
Ma rze ny Wię cek, Ma riu sza Kil -
ja na, Krzysz to fa Ma cha li cy.

Szcze gó ły: www.qu est -eu ro -
pe.eu.

(dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
La to
u Jadź ki
Ka ba re ty, kon cer ty, ki sze nie
ogór ków - na swo je po -
dwór ko za pra sza w sierp niu
Ga le ria u Jadź ki.

Ja kie atrak cje szy ku je dla
nas Sto wa rzy sze nie Kul tu -
ral ne Ga le ria? Za pra sza w
piąt ki, na cykl La to z Ga le rią
u Jadź ki 2014. Już 1 sierp nia,
o 20.00, na po dwór ku Ga le -
rii wy stą pią: ka ba ret Sło -
iczek po Cu krze oraz ze spół
Mosz czyń ski Pietsch & bi bo -
bit. 8 sierp nia szy kuj cie se -
kret ne prze pi sy ba bek i pra -

ba bek oraz wam tyl ko zna ne
skład ni ki naj lep szych pod
słoń cem prze two rów, o
18.00 roz pocz nie się tra dy -
cyj ny Kon kurs Ki sze nia
Ogór ków - w tym ro ku z
udzia łem dzien ni ka rza ku li -
nar ne go Grze go rza Ła pa -
now skie go oraz ze spo łów
Can ti le na i Sze ścio pak, bę -
dzie też po tań ców ka miej ska
z ze spo łem Las Me li nas. 22
sierp nia, o 20.00 - wie czór
bał kań ski z ze spo łem Bu -
blicz ki. 29 sierp nia, o 20.00 -
wie czór cy gań ski, w pro gra -
mie: kon cert Trio Kra la, kon -
cert mię dzy na ro do we go ze -
spo łu pie śni, mu zy ki i tań ca
Ro mów Ro man ca, pro jek cja
fil mu „Pa pu sza” w reż.
Krzysz to fa Krau ze go.

(dsp)

W RE GIO NIE
Kla sy ka, folk lor
sma ki i czołg
Pro po zy cji na sierp nio we
przed po łu dnia i wie czo ry w
mie ście i oko li cy nie bra ku je!

23 sierp nia, w so bo tę, o
21.00 na pl. Bo ha te rów, roz -
pocz nie się II Fe sti wal Wie -
czo ry Przy Fon tan nie. Wy -
stą pi Ba chus Clas sic Or che -
stra oraz Tan ce rze Te atru
Pol skie go w Po zna niu.

24 sierp nia, w nie dzie lę, w
godz. 12.00-18.00 za pra sza
Mu zeum Et no gra ficz ne w
Ochli. Wstęp na im pre zę
„Do bre, smacz ne, bo lu bu -

skie - ku li nar ny pej zaż re gio -
nu”, kosz tu je 6 zł.

Pod ko niec sierp nia na dep -
ta ku i w te atrze zo ba czy my
uczest ni ków XXVI Mię dzy na -
ro do we go Fe sti wa lu Folk lo ru
- Zie lo na Gó ra 2014. Od 25 do
27 sierp nia, o 10.00 - ani ma cje
gier i za baw na dep ta ku, o
19.00 - kon cer ty prze glą do we
w Lu bu skim Te atrze. Kon cert
ga lo wy - 29 sierp nia, o 19.00,
w am fi te atrze.

Ostat ni dzień wa ka cji to
oka zja, by od wie dzić Lu bu -
skie Mu zeum Woj sko we w
Drzo no wie. W godz. 11.00-
17.00 od bę dzie się tam III Pik -
nik Po że gna nie Wa ka cji. W
pro gra mie m.in.: prze jażdż ki
za byt ko wy mi po jaz da mi, wio -
ska ry cer ska, zwie dza nie
wnę trza czoł gu. (dsp)

Mu zy, któ re od wie dza ją na sze
mia sto każ de go la ta, nie prze -
sta ją cza ro wać! Przed na mi
ko lej ny mie siąc atrak cji:
przed sta wie nia, kon cer ty, po -
ka zy astro no micz ne, wy ciecz -
ki po mie ście, spo ra por cja
hu mo ru i zdro we go ru chu. Hi -
ty to z pew no ścią VI Zie lo no -
gór ska Noc Ka ba re to wa, ope -
ra „Na buc co” i lu bia ny przez
wszyst kich fe sti wal sztu ki
ulicz nej Bu sker Bus. Sprawdź,
co jesz cze bę dzie się dzia ło w
ra mach La ta Muz Wsze la kich.

1 SIERP NIA, PIĄ TEK
w 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Cze go nie wie cie o
smo kach”, Te atr Roz ryw ki Trój -
kąt z Zie lo nej Gó ry. Miej sce:
am fi te atr.
w 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.
w 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
kon cert ze spo łu Tip sy Dri vers.
Miej sce: Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty. Bi le ty 15 zł.

3 SIERP NIA, NIE DZIE LA
w 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW - kon cert in au gu ra cyj ny
„Od Mon te ver die go do Ba cha”.
Miej sce : ko ściół ewan ge lic ki.
Bi le ty: 5 i 10 zł.
w 20.00 - LET NI FE STI WAL
OPE RO WY - GIU SEP PE VER DI
„NA BUC CO”, reż. Fe liks Tar -
naw ski. Miej sce: am fi te atr. Bi le -
ty: abi let.pl.
w 21.00-23.00 - 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 rza przy Pal miar ni.

5 SIERP NIA, WTO REK
w 21.00-23.00 - 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 rza przy Pal miar ni.

6 SIERP NIA, ŚRO DA
w 17.00-19.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - Szla kiem zie lo no -

gór skich Ba chu si ków - spa cer z
prze wod ni kiem Elż bie tą Ka szyń -
ską. Miej sce zbiór ki: po mnik, pl.
Bo ha te rów.
w 21.00-23.00 - 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 rza przy
Pal miar ni.

7 SIERP NIA, CZWAR TEK
w 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
An ny Ozner. Miej sce: sce na
przy ra tu szu, w ra zie nie po go dy
Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won.

8 SIERP NIA, PIĄ TEK
w 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Mor skie opo wie ści
Clow na Pi nez ki”, Te atr Pi nez ka
z Gdań ska. Miej sce: dep tak.
w 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.
w 20.00 - BLU ESO WE NO CE -
kon cert Ja cek Ja guś & Bar tek
Łę czyc ki. Miej sce: Klub Pie kar -
nia Ci chej Ko bie ty, bi le ty 15 zł.

9 SIERP NIA, SO BO TA
w 19.30 - VI ZIE LO NO GÓR SKA
NOC KA BA RE TO WA CZY LI KA -
BA RE TO BRA NIE 2014 - trans -
mi sja na ży wo w TV Pol sat,
www.ka ba re to bra nie.pl. Miej -
sce: am fi te atr. Bi le ty: abi let.pl.

10 SIERP NIA, NIE DZIE LA
w 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert ka me ral ny,
wy ko na nie: Mec cor re String Qu -
ar tet. Miej sce: ko ściół ewan ge -
lic ki. Bi le ty: 5 i 10 zł.

13 SIERP NIA, ŚRO DA
w 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - Ar chi tek tu ra
świec ka Zie lo nej Gó ry - spa cer
z prze wod ni kiem Jo lan tą Ło ziń -
ską. Miej sce zbiór ki: po mnik, pl.
Bo ha te rów.

14 SIERP NIA, CZWAR TEK
w 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Czer wo ny Kap tu -
rek”, Te atr im. Ju liu sza Oster wy
z Go rzo wa Wlkp. Miej sce: am fi -
te atr.

w 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
ze spo łu Hon za tor. Miej sce: sce -
na przy ra tu szu, w ra zie nie po -
go dy Piw ni ca Ar ty stycz na Ka -
won.

15 SIERP NIA, PIĄ TEK
w 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.

17 SIERP NIA, NIE DZIE LA
w 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert ka me ral ny,
wy ko naw cy: Agniesz ka Tar -
naw ska (or ga ny), Kra kow skie
Trio Stro iko we. Miej sce: ko -
ściół ewan ge lic ki. Bi le ty: 5 i
10 zł.

20 SIERP NIA, ŚRO DA
w 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ
SIĘ LA TEM - Sław ni lu dzie
zwią za ni z Zie lo ną Gó rą. Jak
daw niej eg ze kwo wa no pra wo w
mie ście? - spa cer z prze wod ni -
kiem Ce za rym Ja ku basz kiem.
Miej sce zbiór ki: po mnik, pl. Bo -
ha te rów.

21 SIERP NIA, CZWAR TEK
w 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
Ma te usza Krau twur sta. Miej sce:
sce na przy ra tu szu, w ra zie nie -
po go dy Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won.

22 SIERP NIA, PIĄ TEK
w 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Jaś i Mał go sia”, Te -
atr Lal ki i Ak to ra z Wał brzy cha.
Miej sce: am fi te atr.
w 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.

23 SIERP NIA, SO BO TA
w 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. Naj lep sza im pro wi za cja
sce nicz na w naj lep szym wy -
da niu - Ini cja ty wa Sce nicz na
Fru uu. Miej sce: ki no Ne wa. Bi -
le ty 5 zł.

24 SIERP NIA, NIE DZIE LA
ww 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert ka me ral ny,
wy ko naw cy: Se far dix. Miej sce:
ko ściół ewan ge lic ki. Bi le ty: 5 i
10 zł.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE.
Kon cert ze spo łu The Dir ty Aces.
Miej sce: Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty. Bi le ty 15 zł.

26 SIERP NIA, WTO REK
ww 12.00-22.00 - MIĘ DZY NA -
RO DO WY FE STI WAL SZTU KI
ULICZ NEJ BU SKER BUS ZIE LO -
NA GÓ RA 2014. Pre zen ta cje ar -
ty stów ulicz nych. Miej sce: dep -
tak.
ww 20.00 - MIĘ DZY NA RO DO WY
FE STI WAL SZTU KI ULICZ NEJ
BU SKER BUS ZIE LO NA GÓ RA
2014 - klub fe sti wa lo wy, kon -
cer ty. Miej sce: Klub Pie kar nia
Ci chej Ko bie ty.

27 SIERP NIA, ŚRO DA
ww 11.00-13.00 - NIE NU DZĘ SIĘ
LA TEM - Po mni ki Zie lo nej Gó ry,
śla da mi św. Ja na Ne po mu ce na
- spa cer z prze wod ni kiem Ire ne -
uszem Go rze lan nym. Miej sce
zbiór ki: pl. Bo ha te rów, po mnik.
ww 12.00-22.00 - MIĘ DZY NA RO -
DO WY FE STI WAL SZTU KI ULICZ -
NEJ BU SKER BUS ZIE LO NA GÓ -
RA 2014. Pre zen ta cje ar ty stów
ulicz nych. Miej sce (dep tak).
ww 20.00 - MIĘ DZY NA RO DO WY
FE STI WAL SZTU KI ULICZ NEJ
BU SKER BUS ZIE LO NA GÓ RA
2014 - klub fe sti wa lo wy, kon -
cer ty. Miej sce: Klub Pie kar nia
Ci chej Ko bie ty.

28 SIERP NIA, CZWAR TEK
ww 19.00 - MUZ ZOK - kon cert
Ca dil lac, Gru pa Ro ga la, Week -
end. Miej sce: sce na przy ra tu -
szu, w ra zie nie po go dy Piw ni ca
Ar ty stycz na Ka won.

29 SIERP NIA, PIĄ TEK
ww 11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA -
NIA LU KI - „Wład ca skar pe tek”,
Te atr Lal ki i Ak to ra z Wał brzy -
cha. Miej sce: am fi te atr.
ww 18.00-19.30 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES - Zdro wie,
uro da, pięk no, zum ba na świe -
żym po wie trzu, kon sul ta cje die -
te tycz ne, za bie gi SPA i ko sme -
tycz ne, ma sa że. Miej sce: pl.
Bo ha te rów, przy fon tan nie.
ww 20.00 - BLU ESO WE NO CE.
Kon cert ze spo łu Szu le rzy. Miej -
sce: Klub Pie kar nia Ci chej Ko -
bie ty. Bi le ty 15 zł.

31 SIERP NIA, NIE DZIE LA
ww 19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW. Kon cert fi na ło wy:
Kwar tet Au los. Miej sce: ko ściół
ewan ge lic ki. Bi le ty 5 i 10 zł.

(dsp)

Cykl „Baj ki, Baj dy, Ba nia lu ki” to wiel ka ra dość dla naj młod szych miesz kań ców! W piąt ki, o 11.00,
ar ty ści za pra sza ją dzie ci do am fi te atru na przed sta wie nie. A Te atr Pi nez ka (na zdję ciu) ugo ści ma -
łych wi dzów na dep ta ku. Fot. Pa weł Sta warz, Zie lo no gór ski Ośro dek Kul tu ry

SIERP NIO WE              MU ZY

Że by zie lo no gó rzan ki by ły jesz cze pięk niej sze! - ta ki cel przy świe ca or ga ni za tor kom cy klu
„Wa ka cje Zum ba®Fit nes”. W każ dy pią tek za pra sza ją pa nie, wraz z ca ły mi ro dzi na mi, na
por cję ru chu oraz po ra dy die te tycz ne, za bie gi spa, ma sa że, a wszyst ko w to wa rzy stwie
ener ge tycz nej mu zy ki. Dro gie pa nie, wy go spo da ruj cie chwi lę dla zdro wia i uro dy! Fot. ZOK

Na te dwa dni, pod ko niec sierp nia, miesz kań cy cze ka ją z utę sk nie niem! Mię dzy na ro do -

wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz nej Bu sker Bus to już ta ka let nia tra dy cja i jed na z ulu bio nych

atrak cji zie lo no gó rzan, i tych ma łych, i tych star szych. Barw ni ar ty ści z ca łe go świa ta

za wład ną dep ta kiem 26 i 27 sierp nia. Szy kuj cie się na mu zy kę, śpiew, ta niec, akro ba -

cje, ma gicz ne sztucz ki...
Fot. ZOK
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Słoik ogórków zamiast twarzy
- Zie lo na Gó ra jest wy jąt ko wa pod wzglę dem otwar to ści na „stre et art”. Mo że, po po łą cze niu mia sta i gmi ny, roz sze rzy my na -
sze dzia ła nie - uśmie cha się Ja kub Bit ka, zna ny zie lo no gór ski graf fi ciarz.

Spo ty ka my się przy uli cy
Dzi kiej łą czą cej uli cę Wy -
spiań skie go z Wa zów. Od
stro ny ga ra ży po ja wia się po -
stać mło de go męż czy zny.
Cza pecz ka w sty lu Che Gu -
eva ra, ciem ne oku la ry i luz
w spo so bie cho dze nia. Nie
mam wąt pli wo ści, to fa cet
od sztu ki ulicz nej.

- Chcia łem spo tkać się
wła śnie tu taj, bo ukry te mię -
dzy ga ra ża mi graf fi ti, to ta ka
nie skrę po wa na wy po wiedź.
To wspól na pra ca mo ja i mo -
ich ko le gów, m.in. z Go rzo -
wa, chcie li śmy wy kpić ste -
reo typ uprze dzeń go rzow -
sko -zie lo no gór skim  - wy ja -
śnia Ja kub Bit ka, graf fi ciarz
z Zie lo nej Gó ry.

Do py tu ję o prze sła nie wi -
ze run ku na ma lo wa ne go na
ga ra żo wym mu rze. Mło dy
ar ty sta od po wia da: - To pa -
stisz spo so bu, w ja ki wy ko -
rzy sty wa na jest ko bie ca uro -
da w re kla mach, czy li peł ne
prze sa dy „pod ra so wy wa nie”
dam skiej uro dy. My po szli -
śmy w in ną stro nę, aby ten
wi ze ru nek stał się żar tem. W
środ ko wej czę ści mu ra la ma -
my praw dzi we, tra dy cyj ne
graf fi ti. Stwo rzy ło go kil ka
osób: Si me, Wa ik, Ba zan -

dziar, ksy wa Ba za 10 - au tor
małp ki. Mo im dzie łem jest
ko bie ta o kwa śnej mi nie,
któ ra ma sło ik z ogór ka mi
za miast twa rzy. Na zy wam ją
prze wrot nie „M&H”. Mam
na dzie ję, że ta kich prac bę -

dzie wię cej w Zie lo nej Gó -
rze.

„Stre et ar tem” zie lo no gór -
ski graf fi ciarz zaj mu je się od
18 lat. Mło dy ar ty sta wspo -
mi na, że po cząt ki nie by ły ła -
twe, te go ty pu ma lar stwo nie -

ko niecz nie by ło do brze przyj -
mo wa ne… - Prze ło mo wym
wy da rze niem był mój wy jazd
do Hisz pa nii, gdzie prze by -
wa łem od 2006 do 2009 r.
Wy jazd dał mi bar dzo wie le,
wte dy po czu łem, że mo gę to

ro bić, że lu dzie mi ufa ją. Po
la tach czu ję, że mam już wy -
ro bio ną mar kę i te raz wo lał -
bym za cząć in we sto wać w
prze strzeń miej ską, bar dziej
two rzyć sztu kę ulicz ną.
Ostat nio „ru szam te mat” w
Ber li nie, już te raz je stem jed -
ną no gą w Zie lo nej Gó rze a
dru gą tam - mó wi Bit ka.

W Zie lo nej Gó rze in dy wi -
du al nych i zbio ro wych prac
graf fi cia rza jest już spo ro.
Moż na je zo ba czyć na sta -
cjach trans for ma to ro wych,
blo kach, bu dyn kach uży -
tecz no ści pu blicz nej, znaj -
dzie my je m.in. na ścia nie
Cen trum Ob słu gi Klien ta
MZK przy ul. Be ma, wy po -
ży czal ni płyt dvd przy ul.
Cho pi na, zdo bią też ścia nę
bu dyn ku „elż bie ta nek”, kie -
row cy z pew no ścią ko ja rzą
wi ze ru nek pta ków na ekra -
nach dźwię ko wych wzdłuż
ul. Ks. Mi chal skie go.

- Na mu rze „elż bie ta nek”
mam szcze gól nie mi łą sy tu -
ację, bo mo gę w du żej ska li
po oglą dać swo ją żo nę z dziec -
kiem. To ich twa rze zdo bią
ścia nę bu dyn ku. To był pro -
jekt, któ ry po wstał w ra mach
Fun da cji Bez piecz ne Mia sto.
W tym przy pad ku pra co wa li -

śmy wspól nie z mło dzie żą i
bar dzo chwa lę so bie tę współ -
pra cę - opo wia da J. Bit ka.

Je den z je go pro jek tów
ozdo bi nie dłu go zie lo no gór -
ską sta rów kę. Na ro gu Że rom -
skie go i Mic kie wi cza, gdzie
obec nie do mi nu je ogrom na
re pro duk cja sta rej pocz tów ki
z wi do kiem ul. Że rom skie go.
Po ni żej hi sto rycz ne go wi -
docz ku znaj dzie się ma lo wi -
dło Bit ki. Ten frag ment ścia -
ny bę dą wi dzieć do brze go -
ście po bli skie go lo ka lu.

- Pro jekt wy da je mi się
nie zwy kle atrak cyj ny. Sil nie
zwią za ny z Zie lo ną Gó rą i
na wią zu ją cy do jej hi sto rii.
To su per tra fio na rzecz.
Kształt na sze go ogród ka na -
wią zu je do sym bo li ki Win -
ne go Gro du - mó wi Krzysz -
tof Mo rzyc ki, re stau ra tor i
wła ści ciel Fa mi ly Grill And
Caf fe. - Nam za le ży, by Zie -
lo na Gó ra by ła ład niej sza.

Naj bliż szy pro jekt Ja ku ba
Bit ki to po ma lo wa nie 11 pię -
tro we go blo ku. Jesz cze w
cza sie te go rocz nych wa ka cji
ma po wstać kil ka prac w
szko le przy ul. Wro cław skiej
i Bo ta nicz nej.

Krzysz tof Gra bow ski

Bocz ną ścia nę „elż bie ta nek” za pro jek to wał Ja kub Bit ka, dzie ło
wy ko na li mło dzi zie lo no gó rza nie w cza sie warsz ta tów Fun da cji
Bez piecz ne Mia sto Fot. Ar chi wum Ja ku ba Bit ki 

- Chcia łem za sto so wać tech ni kę ana mor fo zy, czy li w za leż no ści od ką ta pa trze nia mie li by śmy in ny ob raz, ale tra dy cyj ny pła ski
ob raz z mo ty wem win nym też bę dzie pa so wał - mó wi o pro jek cie Ja kub Bit ka. Fot. Ar chi wum Ja ku ba Bit ki

Tak obec nie wy glą da ogró dek Fa mi ly Grill And Caf fe. - Je go kształt na wią zu je do sym bo li ki Win ne go Gro du, za chwi lę bę dzie tu
jesz cze je den waż ny miej ski ak cent - mó wi Krzysz tof Mo rzyc ki, wła ści ciel lo ka lu. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

- Ko bie ta ze sło ikiem ogór ków za miast twa rzy to moc na kry ty ka ko mer cja li za cji wi ze run ku ko -
bie ty - prze ko nu je Ja kub Bit ka. Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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W ZA TO NIU

Spo sób na nu dę
Sto wa rzy sze nie Na sze Za to -

nie za pra sza naj młod szych na
wa ka cyj ne za ję cia. Już w tę
so bo tę, 26 lip ca - Po dróż za
je den uśmiech na za mek Bro -
ni szów. 2 sierp nia - wa ka cyj ne
za wo dy w pły wa niu, wy jazd na
ba sen (wy ma ga ne za pi sy). 7
sierp nia - rejs sta tecz kiem po
Od rze, po byt w Par ku Kra sna la
(wy ma ga ne za pi sy). 9 sierp nia
- Po dróż za je den uśmiech na
Wie żę Wil ka now ską. 16 sierp -
nia - wa ka cyj ne za wo dy w bie -
gach prze ła jo wych, wy jazd na
ba sen, (wy ma ga ne za pi sy). 30
sierp nia - fe styn: Po że gna nie
La ta z Za to niem. Kon takt: Ma -
rek Kar wac ki, tel. 533 806
333. In for ma cje na www.na -
sze za to nie.org.pl. (dsp)

W RE GIO NIE

Mu zy ka daw na
W tę so bo tę, 26 lip ca, roz -

po czy na się III edy cja „Przed -
sion ka Ra ju”. Cykl po trwa do
17 wrze śnia - to 35 kon cer tów
mu zy ki daw nej, w 31 miej sco -
wo ściach Zie mi Lu bu skiej, Dol -
ne go Ślą ska i Wiel ko pol ski. W
re per tu arze mu zy ka śre dnio -
wiecz na, re ne san so wa i ba ro -
ko wa, in stru men ty to m.in. lut -
nia, fi del, sal te rio. Naj bliż sze
kon cer ty: so bo ta, 26 lip ca, o
19.00 - w ko ście le pw. Wnie -
bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Le śnio wie Wiel kim. W
nie dzie lę, 27 lip ca, o 19.00 - w
ko ście le pw. Mat ki Bo żej Kró lo -
wej Pol ski w Świd ni cy. Na cykl
za pra sza Fun da cja Mu zy ki
Daw nej Ca nor. In for ma cje:
www.przed sio ne kra ju.pl. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Marsz z psia ka mi
Sto wa rzy sze nie „Ini cja ty wa

dla Zwie rząt”, ad mi ni stru ją ce
miej skim schro ni skiem, za pra -
sza w tę so bo tę, 26 lip ca, na
marsz z psa mi do mia sta. - W
spa ce rze udział bio rą głów nie
wo lon ta riu sze, ale za pra sza my
też miesz kań ców, by przy łą -
czy li się i za ma ni fe sto wa li po -
par cie dla ad op cji zwie rząt -
za chę ca Alek san dra Nie wia -
dow ska, rzecz nicz ka sto wa rzy -
sze nia. - Zwra ca my też uwa gę
na pro blem bez dom no ści zwie -
rząt, ich po rzu ca nia - to te mat
szcze gól nie pa lą cy la tem.

O 10.30 - zbiór ka w schro -
ni sku, o 12.00 - wyj ście do
mia sta. Marsz bę dzie też oka -
zją do prze pro wa dze nia zbiór ki
pu blicz nej. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Po znaj Kło sa
Bi blio te ka wo je wódz ka im.

C. Nor wi da za pra sza w po nie -
dzia łek, 28 lip ca, o 19.00 na
spo tka nie au tor skie z Ja go dą
Opa liń ską i Ro ma nem Kło sow -
skim, do Sa li Dę bo wej, w ra -
mach cy klu „Co ol(tu ral ne) Po -
nie dział ki z Nor wi dem”.

J. Opa liń ska przed sta wi, w
for mie roz mo wy z R. Kło sow -
skim, książ kę „Z Kło sem przez
ży cie”. Jest to spi sa na przez
au tor kę bio gra fia ak to ra. Bo ha -
ter tej książ ki nie wy ma ga do -
dat ko wej re ko men da cji: wy bit -
ny ak tor fil mo wy i te atral ny,
re ży ser, w ubie głym ro ku
świę to wał 60-le cie pra cy ar ty -
stycz nej. W książ ce opo wia da
m.in. o swo ich ro lach. Jest też
i odro bi na pry wat no ści. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Za ba wy w let niej czy tel ni
Bi blio te ka wo je wódz ka za -

pra sza naj młod szych we wtor -
ki i czwart ki do „Let niej Czy tel -
ni Nor wi da”. W pa tio, od
11.00 dzie ci bę dą mo gły się
ba wić, czy tać, po zna wać no -
we rze czy. Już 29 lip ca, Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół Gier
Plan szo wych „Gra pu bli ka” za -
pra sza na - Plan szo we lep sze
niż kom pu te ro we! 31 lip ca -
Two rzy my swo je wła sne gry.

Dwa pierw sze ty go dnie
sierp nia: 5 sierp nia - „Pla sty -
sie”, za ję cia z pla ste li ną dla
dzie ci 3-5 lat. 7 sierp nia - Fa -
bry ka Mi sów z „Ino Ino”. 12
sierp nia - Druh na Ola i har cer -
skie za ba wy. 14 sierp nia - Pla -
sty sie” dla dzie ci 6-9 lat. In for -
ma cje, tel. 68 453 26 10. (dsp)

W RE GIO NIE

Ta aakie ry by!
Po da je my na zwi ska zwy -

cięz ców za wo dów węd kar -
skich, któ re od by ły się nad je -
zio rem Gosz cza, w No wej Wio -
sce ko ło Lu brzy. Za wod ni cy ry -
wa li zo wa li o pu char bi sku pa
Ste fa na Reg mun ta. W ka te go rii
ju nio rów pierw sze miej sce za -
ję ła Han na Mi ko łaj czyk, dru gie
- Zu zan na Ku czyń ska, trze cie -
Ma ciej Ku czyń ski. W ka te go rii
se nio rów - pierw sze miej sce
za jął ks. Emil Sie masz ko, dru -
gie - Ta de usz Ki ko sic ki, trze cie
- Hen ry ka Ki ko sic ka. W ka te -
go rii naj więk szej ry by rów ne
oka zy zło wi li: ks. E. Sie masz ko
i T. Ki ko sic ki.

Or ga ni za to rem za wo dów by -
ła Ak cja Ka to lic ka Die ce zji Zie -
lo no gór sko -Go rzow skiej. (dsp)

Życz li we ludziom Ja ny
- Od po cząt ku po lu bi li śmy tę wieś i jej miesz kań ców. Są ludź mi życz li wy mi i przy -
ja zny mi. Kie dy wy jeż dżam, nie mar twię się, że zo sta wiam dom bez opie ki - zwie -
rza się przed ka me rą Ha li na Zie liń ska, wła ści ciel ka miej sco we go przed się bior stwa.

- Miesz kań cy Jan są spo -
koj ny mi, po rząd ny mi ludź -
mi - do da je z prze ko na niem
pa ni Ha li na. Spro wa dzi ła się
tu w 1994 r. Od te go ro ku
dzia ła też ro dzin na fir ma
Zie liń skich. Ka me ra fil mow -
ców ze Sto wa rzy sze nia Do -
bry Start po ka zu je pa nie
przy ma szy nach do szy cia,
prze śli zgu je się po rzę dach
szpu lek z ko lo ro wy mi nić -
mi, sku pia oko na sto ją cych
rów niut ko bot kach i cie -
płych kap ciach. Bo tu po -
wsta ją ele men ty obu wia dla
du żej fir my z Czer wień ska.
W za kła dzie pań stwa Zie liń -
skich pra cu je po nad 30 osób.
- Więk szość pra cow ni ków to
miesz kań cy Jan, a więc ma ją
bli sko do pra cy, nie mu szą
do jeż dżać do Zie lo nej Gó ry,
to na pew no du ży plus -
uśmie cha się wła ści ciel ka.
W wy po wiedź pa ni Ha li ny
wple cio ne są mi gaw ki z
wiej skie go fe sty nu. Przy pa -
dek? Po mył ka fil mow ca? Nic
po dob ne go! Oka zu je się, że
fir ma Zie liń skich sta ra się
in te gro wać miej sco wych,
wspie ra róż ne ini cja ty wy so -

łec kie, w tym im pre zy i fe -
sty ny.

A lek tor uświa da mia nas,
że miesz kań cy chęt nie
uczest ni czą we wszel kich
ini cja ty wach lo kal nych. Po -
wo ła li na wet Sto wa rzy sze -
nie Roz wo ju Miej sco wo ści
Ja ny. Ze „swo ich lu dzi” bar -
dzo dum na jest soł tys Mo ni -
ka Tu rzań ska. - Ma my tu sta -
łą gru pę, któ ra po ma ga i
wspo ma ga dzia ła nia - mó wi.
I chwa li miesz kań ców m.in.
za za an ga żo wa nie w or ga ni -
za cję co rocz ne go świę ta wsi
- to Dzień Miesz kań ca Jan. -
I oka zja, by się spo tkać,
wspól nie po ba wić - do da je
pa ni soł tys. - Nic dziw ne go,
że na sza miej sco wość cie szy
się za in te re so wa niem no -
wych miesz kań ców, ku pu ją
tu dział ki, sta wia ją do my. I z
ta kim opty mi zmem wpro wa -
dza ją się do nas.

Za chwi lę wi dzi my pa nią
Mo ni kę w zu peł nie in nej
sce ne rii. Stoi gdzieś w le sie,
po śród zie le ni po szy cia i ta -
jem ni czych na grob ków. Za
nią uwi ja się kil ka osób, na -
wet dzie ci coś pil nie po rząd -

ku ją. - Znaj du je my się na za -
byt ko wym, ewan ge lic kim
cmen ta rzu. Tu le żą pierw si
miesz kań cy Jan, na ro do wo -
ści nie miec kiej. To ele ment
hi sto rii na szej wsi. Chce my o
to miej sce za dbać, upa mięt -
nić je - tłu ma czy soł ty ska.

W ca łym fil mie wi dać
zresz tą tę nie sa mo wi tą dba -
łość i tro skę o „ma łą oj czy -
znę”. Oczkiem w gło wie
wszyst kich miesz kań ców
jest ko ściół. Ka me ra po ka zu -
je nam świą ty nię z ze wnątrz,
w ca łej kra sie. Lek tor przy -
po mi na, że pro mo to rem i
po my sło daw cą po wsta nia
ko ścio ła był ks. Le szek Go -
ści miń ski, po tem bu do wę
prze jął ks. Mi chał Zie lon ka z
Za wa dy.

Wę dru je my, wraz z fil -
mow ca mi, do wnę trza świą -
ty ni. Ja sne go, roz świe tlo ne -
go, za dba ne go. Wi dać, że
ktoś ca ły czas do glą da miej -
sca. Wszę dzie czy ściut ko,
de ko ra cje, w wa zo nach
świe że kwia ty. Bu do wę
wspo mi na Zo fia War ca ba: -
Głów ny mi spon so ra mi i ta -
ki mi wspo mo ży cie la mi,

przez ca łe dzie ło, do dziś, są
ro dzi ny miesz ka ją ce tu taj,
pro wa dzą ce dzia łal ność rze -
mieśl ni czą: pań stwo Zie liń -
scy i pań stwo Brat kow scy,
ale za an ga żo wa nie i po moc
miesz kań ców są ca ły czas
bar dzo du że - mó wi. - To dla
nas szcze gól ne miej sce, jest
na szym oczkiem w gło wie i
na szą chlu bą. Mam na dzie ję,
że bę dzie my się tu spo ty kać
aż do koń ca na szych dni i
za wsze bę dzie my o to miej -
sce dbać.

Z ka me rą od wie dza my też
przy tul ny punkt bi blio tecz -
ny, gdzie Re na ta Gaw roń ska
opo wia da o naj młod szych
czy tel ni kach. Za glą da my na
bo isko, gdzie o wy ni kach
swo jej dru ży ny mó wi Łu -
kasz Za si muk z Lu do we go
Uczniow skie go Klu bu Spor -
to we go LZS Ja ny. Ope ra tor
fil mu je sta do do rod nych
krów i rol ni ka Ja na An dry -
kie wi cza, któ ry za chwa la tu -
tej sze gle by i prze ko nu je, że
w Ja nach war to po sta wić na
go spo dar kę eko lo gicz ną.

Da ria Śli wiń ska -Paw lak

In for ma cje, wy po wie dzi i zdję cia po cho dzą z fil mu o Ja nach, zre ali zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Do bry Start z Drzon ko wa.
Moż na go obej rzeć na stro nie www.youtu be.com/user/drzon kow net.

Jan An dry kie wicz: - Ma my tu
wspa nia łe łą ki, ale też moż na
uzy skać do bre plo ny zbóż.

Mo ni ka Tu rzań ska: - Jest tu sta -
ła gru pa miesz kań ców, któ ra
po ma ga i wspo ma ga dzia ła nia.

Re na ta Gaw roń ska: - Ma my
ok. 60 czy tel ni ków, trzy czwar -
te z nich to dzie ci i mło dzież.

Zo fia War ca ba: - Ko ściół to dla
nas szcze gól ne miej sce, jest
na szym oczkiem w gło wie.

Łu kasz Za si muk: - Na sza dru -
ży na ma 10 za wod ni ków: z
Zie lo nej Gó ry, Jan, Przy to ku.

Ha li na Zie liń ska: - Więk szość
pra cow ni ków na szej fir my to
miesz kań cy Jan.
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- Uff! Le d wo się do mknę -
ła! - stwier dzi ła mo ja żo na,
sia da jąc na wa liz ce. - Jesz cze
tyl ko po my jesz pa tel nie,
spa ku jesz się i mo że my je -
chać na wa ka cje.

- Jesz cze mu szę skoń czyć
tekst hi sto rycz ny - mu sia łem
tro chę wy ha mo wać tu ry -
stycz ne emo cje.

- Czyż niew ski, do brze, że
je dzie my do Ko tli ny Kłodz -
kiej. Tam nie bę dzie zie lo no -
gór skich wąt ków i oka zji do
„po szu ki wań” od nie sień do
na sze go mia sta - mo ja żo na
już z wy prze dze niem po sta -
no wi ła mnie wdro żyć w
rytm na szej przy szłej po dró -
ży. Nie ma jed nak ra cji, bo
po dro dze chce my za ha czyć
m.in. o Ny sę. W tym mie ście
spo czy wa w ko ście le bło go -
sła wio na Ma ria Mer kert, za -
ło ży ciel ka za ko nu elż bie ta -
nek. I to z Ny sy przy je cha ły
do Zie lo nej Gó ry pierw sze
sio stry, naj pierw bu du jąc
dom za kon ny a póź niej szpi -
tal (przy pl. Po wstań ców
Wiel ko pol skich). A np. w
Ząb ko wi cach dzia łał szpi tal
Be thes da (ta ki sam jak w
Zie lo nej Gó rze przy ul. Wa -
zów). A że wy bie ra my się
rów nież w oko li ce Je le niej
Gó ry, gdzie po wstał po mysł
zie lo no gór skie go szam pa na
pro du ko wa ne go przez po -
nad 100 lat przy ul. Mo -
niusz ki…

- Czyż niew ski, do syć! Bę -
dziesz tak wy li czał do ra na?
Pisz już o Ze fa mie. Ta ki mia -
łeś pier wot ny plan - mo ja żo -
na po szła pa ko wać ko lej ne
wa liz ki.

Nie na le ży za po mi nać, że
przez wie ki Zie lo na Gó ra by -
ła czę ścią Ślą ska i hi sto rycz -
nie jest bar dzo z nim zwią za -
na.

Rze czy wi ście, dzi siej szy
od ci nek spa ce row ni ka po -
świę co ny bę dzie daw nej fa -
bry ce przy ul. Sien kie wi cza.
W po przed nim nu me rze
„Łącz ni ka” pi sa łem o pla -
nach in we sto ra, by w daw -
nym Ze fa mie po wsta ło cen -
trum han dlo we - ta kie no wo -
cze sne tar go wi sko pod jed -
nym da chem. To przy szłość.
Być mo że nie od le gła. A jak
wy glą da ła prze szłość?

W po ło wie XIX wie ku w
Grünber gu pa no wa ła spe cy -
ficz na, prze my sło wa mo da.
Dzi siaj fa bry ki przy po mi na ją
bla sza ne pu deł ka, bez ozdób
i okien. 150 lat te mu by ło
ina czej. Jesz cze nikt nie my -
ślał o oświe tla niu po miesz -
czeń ża rów ka mi elek trycz -
ny mi czy też ga zo wy mi. Dla -
te go fa bry ka mu sia ła mieć
du żą ilość okien. Zie lo no -
gór scy prze my słow cy
upodo ba li so bie ar chi tek tu rę
ko ja rzą cą się (przy naj mniej
mi) z ar chi tek tu rą nie któ -
rych pa ła ców w re ne san so -
wej Flo ren cji. Oczy wi ście,
nie by ły tak ele ganc kie. Do
dzi siaj prze trwał w Zie lo nej
Gó rze je den ta ki bu dy nek
przy ul. Fa brycz nej, róg ul.
Ogro do wej. Po dob nie wy glą -
da ła fa bry ka Förste rów przy
ul. Wro cław skiej (dzi siaj w
tym miej scu stoi sta cja ben -
zy no wa przed Fo cus Mall).

Nas jed nak in te re su je ul.
Sien kie wi cza. - W ar chi wum
za cho wał się pro jekt ele wa -

cji fron to wej fa bry ki umiej -
sco wio nej przy tej uli cy -
Zbi gniew Buj kie wicz z Ar -
chi wum Pań stwo we go po ka -
zu je sta ry plan, któ re go frag -
ment pre zen tu je my obok.

- Pro jekt po wstał na zle ce -
nie Car la Eich man na. Zo stał
za twier dzo ny 14 sierp nia
1864 r. Kil ka lat póź niej w
do ku men tach po ja wia się
wspól nik Först mann, któ ry
bu du je tu taj ma ga zy ny i wia -
ty - tłu ma czy Z. Buj kie wicz.

Ro dzi na Eich man nów by -
ła wiel ce za słu żo na dla Zie -
lo nej Gó ry. Carl Eich mann,
se nior, chlub nie za pi sał się
w hi sto rii wi niar stwa. Pro -
pa go wał no we me to dy pro -
duk cji wi na. Był kup cem,
wi nia rzem i pro du cen tem
suk na. Ja ko wspól nik słyn -
nych an giel skich prze my -
słow ców Coc ke ril lów (dzia -
ła li w Bel gii) przy czy nił się
do uru cho mie nia pierw szej
w mie ście ma szy ny pa ro wej.
Za kład praw do po dob nie zo -
stał pod pa lo ny - spło nął w

no cy 10 ma ja 1833 r. Fir my
nie od bu do wa no, po go rze li -
sko od ku pi li Förste ro wie.

Wróć my jed nak na ul.
Sien kie wi cza. Kie dy w 1873
r. przez mia sto prze cho dzi
fa la ban kructw, Eich mann
sprze da je za kład przy Sien -
kie wi cza i prze no si się do
Su le cho wa. Je go fir mę przej -
mu je Frie driech Pau lig. I to
je go na zwi sko naj dłu żej
utrzy mu je się w na zwie fir -
my. Po za ła ma niu go spo dar -
czym roz po czął się pro ces
szyb kie go uprze my sło wie nia
Zie lo nej Gó ry. Już wów czas
w fa bry kach włó kien ni czych
pra co wa ło ok. 1.790 osób
(810 męż czyzn i 980 ko biet).
11 za kła dów włó kien ni czych
by ło na pę dza nych 26 ma szy -
na mi pa ro wy mi o łącz nej
mo cy 793 KM. Po nad to 200
osób by ło za trud nio nych w
za kła dach rze mieśl ni czych.

Fa bry ka Pau li ga sta ła w
miej scu, gdzie dzi siaj znaj -
du je się par king i sklep Lidl.
Jesz cze do nie daw na je dy ną

po zo sta ło ścią po tam tych
cza sach by ła wil la z po ło wy
XIX wie ku, w któ rej w 1899
r. miesz kał He in rich Schulz,
ów cze sny wła ści ciel fa bry ki.
Bu dy nek zo stał zbu rzo ny.

Tuż obok znaj do wał się
nie wiel ki za kład Frie dri cha
Ad le ra, jed no z pierw szych w
mie ście przed się biorstw
prze my słu ma szy no we go. W
tej wy twór ni ma szyn, w 1878
r., za trud nił się ja ko maj ster
Frie drich Suc ker. Pra co wa ło
w niej 15 osób. Maj ster Suc -
ker, wraz z bra tem Her man -
nem, prze jął za kład w 1880 r.
Bra cia Suc ke ro wie od ra zu
za ję li się pro duk cją ma szyn
dla prze my słu włó kien ni cze -
go, ba weł nia ne go i lniar skie -
go. By ły to ma szy ny po strzy -
gac kie, osno war ki i kle jar ki.
W cią gu 10 lat czte ro krot nie
zwięk szy li za trud nie nie. Do
60 ro bot ni ków.

Swo je wy ro by Suc ke ro wie
sprze da wa li w Niem czech,
kra jach eu ro pej skich, Pół -
noc nej i Po łu dnio wej Ame -

ry ce, Ja po nii, Chi nach i In -
diach. W 1927 ro ku za kład
za trud niał 350 osób.

Frie drich Suc ker przez
wie le lat nie eks po no wał
swo jej po zy cji. Do pie ro w
1899 r. zbu do wał re pre zen -
ta cyj ną re zy den cję po dru -
giej stro nie ul. Sien kie wi cza.
Do pa so wał się do pa nu ją cej
w mie ście ten den cji, że na -
wet za moż ni prze my słow cy
nie sta wia li so bie pa ła cy -
ków. Dzi siaj w tym bu dyn ku
funk cjo nu je sto wa rzy sze nie
Da lej Ra zem.

Willa przy po mi na sie dzi -
bę dru gie go bra ta. Her man
Suc ker rów nież po bu do wał
się obok fa bry ki. Swój pa ła -
cyk (dzi siaj Re gio nal ne Cen -
trum Ani ma cji Kul tu ry) po -
sta wił w 1903 r. na te re nie
nie wiel kie go pry wat ne go
par ku. Od fa bry ki od dzie la ły
go je dy nie to ry bocz ni cy ko -
le jo wej pro wa dzą cej do Pol -
skiej Weł ny.

To masz Czyż niew ski
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Imponująca fa bry ka bra ci Suc ker
100 lat te mu bra cia Suc ker pro du ko wa li tu taj ma szy ny dla prze my słu włó kien ni cze go. To by ła jed na z naj więk szych fa bryk w mie -
ście. Po woj nie dzia ła ła tu taj fa bry ka me bli Ze fam. W przy szło ści, przy ul. Sien kie wi cza, ma po wstać no wo cze sne tar go wi sko.

Wi dok na fa bry kę bra ci Suc ker - ry ci na z po cząt ku XX wie ku. Na dol nych ry sun kach wil le wła ści cie li. Tak bę dzie wy glą da ła fa bry ka po prze bu do wie na cen trum han dlo we

Pro jekt ele wa cji fa bry ki za twier dzo ny 14 sierp nia 1864 r. Za zbio rów Ar chi wum Pań stwo we go w Zie lo nej Gó rze


