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W przyszłą sobotę,
30 sierpnia, w Łężycy,
Partnerskie Święto Gminy
Zielona Góra. - Zapraszam
na nie wszystkich
mieszkańców gminy
i miasta. Będzie dobra
zabawa! – zachęca wójt
Mariusz Zalewski.

Na głowę wcisnął kapelusz, chwycił łopatkę i usadowił się
na dyni... Kto to taki? Roduś Ogrodnikus! 33. Bachusik!

MZK OBNIŻA CENY BILETÓW
Mieszkasz w gminie lub dojeżdżasz tam do pracy autobusem MZK? Wstrzymaj się kilka dni z kupnem biletu okresowego. Od
1 września spadną ceny. To pierwszy wymierny efekt decyzji o połączeniu miasta z gminą. Będzie taniej. Dużo taniej!

- Jak będzie z realizacją
połączeniowych obietnic? -
pytamy prezydenta.

- A jak ma być? Słowa do-
trzymuję - odpowiada prezy-
dent Janusz Kubicki. - Obie-
caliśmy, że mieszkańcy jesz-
cze przed połączeniem od-
czują zmiany i je wprowadza-
my. Od 1 września na terenie
miasta i gminy obowiązywać
będą jednakowe ceny biletów
MZK. Projekt takiej uchwały
znajduje się w programie naj-
bliższej sesji, we wtorek. Nikt
nie wyobraża sobie, żeby z jej
uchwaleniem mogłyby być
jakieś problemy, miejscy rad-
ni już wcześniej poparli taki
wniosek.

- Na ten temat już dysku-
towaliśmy i podjęliśmy de-
cyzję. Referendum dało wy-
nik pozytywny, na połącze-
nie zgodziła się rada gminy i
rząd. Nie ma żadnych no-
wych okoliczności uzasad-
niających zmianę zdania.
Umów trzeba dotrzymywać.
Moim zdaniem, nie powin-
no być żadnych problemów
z podjęciem uchwały - ko-
mentuje Piotr Barczak, szef
klubu PiS.

Co w praktyce oznacza
wprowadzenie jednolitego,
miejskiego cennika w MZK?

- Będzie taniej, bo wszyst-
kie ceny zostaną sprowadzo-
ne do jednej stawki. Do tej po-
ry bilety w gminie były droż-
sze - tłumaczy Barbara Lan-
gner, dyrektor MZK. - Na
przykład: jednorazowy nor-
malny bilet papierowy w gmi-
nie kosztował 4,40 zł, w mie-
ście 3 zł. Teraz, niezależnie
od tego, gdzie mieszkamy, za-
płacimy za niego 3 zł. A dzie-
ci i inne osoby uprawnione
do biletów ulgowych - 1,5 zł.

Jeszcze więcej skorzystają
osoby regularnie korzystają-

ce z komunikacji miejskiej.
Przysłowiowy Jan Kowalski
mieszka w Nowym Kisieli-
nie i codziennie dojeżdża do
pracy w Zielonej Górze. Jeź-
dzi dużo i musi się przesia-
dać, dlatego wybrał bilet bez
limitu przejazdów. Za taki
bilet dziś musi zapłacić 180
zł miesięcznie. Od 1 wrze-
śnia ta cena spadnie do 90

zł. Podobnie skorzysta przy-
słowiowy Jan Nowak, który
mieszka w Zielonej Górze i
pracuje w kisielińskim par-
ku gospodarczym.

- Zgadza się. Teraz miesz-
kaniec Zielonej Góry, prze-
kraczając granice miasta,
musi również kupić droższy
bilet. Po 1 września zapłaci
mniej, również jadąc np. na

lotnisko do Przylepu czy na
basen w Drzonkowie - po-
twierdza dyrektor Langner.

Dlatego warto poczekać
kilka dni z kupnem biletu
okresowego. Do 1 września?

- Zmieniony cennik obo-
wiązywać będzie od 1 wrze-
śnia, jednak na drugi dzień
po uchwale rady miasta roz-
poczynamy sprzedaż „no-

wych” biletów okresowych -
zapowiada szefowa MZK.

Czyli od środy, 27 sierp-
nia, można będzie kupić bi-
let okresowy po nowej cenie.
Jest tylko jeden warunek -
musi obowiązywać od 1
września. Uwaga! Jeżeli wy-
bierzemy wcześniejszą datę,
zapłacimy więcej!

(tc)

Każda obniżka to dziś rzadka sytuacja a zarazem konkretne działanie i pomoc dla wielu osób. To bardzo dobra informacja dla
dojeżdżających na co dzień do pracy czy szkoły. Mam tutaj wielu znajomych, którzy mają bilety miesięczne, oni skorzystają naj-
więcej - mówi czekająca na autobus, w nowej części Łężycy, Jolanta Terebińska, mama Olafa. Fot. Krzysztof Grabowski

Przykładowe ceny
(porównujemy stawki

obowiązujące w gminie)

Elektroniczna portmonetka:
krótki przejazd do dwóch

przystanków
było 2 zł, będzie 1 zł

od 3 do 8 przystanków
było 4 zł, będzie 2,6 zł

Bilety okresowe 30-dniowe:
z możliwością przesiadki

w mieście (45 przejazdów)
było 140 zł, będzie 76 zł

z możliwością przesiadki
w mieście (90 przejazdów)
było 160 zł, będzie 90 zł

bez limitu przejazdów
było 180 zł, będzie 90 zł

Uwaga! Podane przykłady
dotyczą biletów normalnych.
Bilety ulgowe są o połowę

tańsze

Bilet szkolny
(ważny 11 miesięcy)

było 700 zł, będzie 380 zł

Bilet studencki
(ważny jeden semestr)

było 320 zł, będzie 170 zł

Drodzy Czytelnicy!
Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego”, który ukaże się w piątek, 29 sierpnia,

będzie wydaniem specjalnym – Informatorem Winobraniowym.
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M I E S Z K A Ń C Y O D A L S Z Y C H L O S A C H P O Ł Ą C Z E N I A >>>>>

Wśród oficjalnych win winobraniowych, będzie zielonogórski
trunek! – To nasze białe, półwytrawne Cuvèe Słoneczne
– zachwala Renata Wiśniewska z winnicy Saint Vincent w Bo-
rowie Wielkim.

Różnokolorowe „ważki” tylko śmigały w niebo! A akrobacje
pilotów przyprawiały o zawrót głowy. Na lotnisku w Przylepie
odbyły się zawody śmigłowców Polish Open Helicopter Cup
2014.

We wtorek, przed urzędem marszałkowskim stanął krwiobus.
Honorowo oddawali krew pracownicy urzędów i instytucji sku-
pionych w centrum miasta, m.in. Daniel Groch i Anna Maria
Włodarczyk. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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- Ładne to nowe boisko w
Łężycy.

- Wójt Mariusz Zalewski: -
Też mi się podoba.

- Tutaj, za tydzień, odbę-
dzie się święto gminy. Trze-
ba tylko na bramkach zało-
żyć siatki.

- Nie tak prędko! Za ty-
dzień rzeczywiście odbędzie
się tutaj Partnerskie Święto
Gminy. Zapraszam na nie
wszystkich mieszkańców
gminy i miasta. Będzie do-
bra zabawa. Zaplanowali-
śmy nawet mecze piłkarskie,
ale… na mniejszym boisku,
ze sztuczną nawierzchnią.

- To na trawiaste boisko
nie wejdziemy?

- Nie. Ten kompleks boisk
to największa tegoroczna in-
westycja w gminie, następna
po budowie kanalizacji.
Kosztowała 1,7 mln zł. Zbu-
dowaliśmy nowe małe bo-
isko, szatnie, ogrodzenie i
oświetlenie. Na pełnowymia-
rowym boisku piłkarskim
jest natomiast nowa murawa.
Musi się dobrze zakorzenić.
Dlatego przez kilka miesięcy
nie będziemy na niej grać, bo
w tej chwili łatwo ją znisz-
czyć. Wydaliśmy dużo pie-
niędzy i nie ma co ryzyko-
wać, zwłaszcza, że piłkarze
Sparty mają gdzie grać.

- To ostatnie boisko wy-
budowane w gminie?

- Tak. Praktycznie wszę-
dzie mamy boiska trawiaste
lub orliki. Te potrzeby zosta-
ły zaspokojone.

- Przejdźmy do święta
gminy. Wystartuje pan w
turnieju wsi, choćby w kon-
kursie rzutu ziemniakiem
do kosza?

- Niestety, ale nie. Jako
wójt mam dużo oficjalnych
obowiązków. Powinienem
się przecież zajmować naszy-
mi gośćmi. Mamy się z czego
cieszyć i czym pochwalić.

Budowa boisk była finanso-
wana z różnych źródeł, nie
tylko z budżetu gminy. Do-
staliśmy pieniądze z mini-
sterstwa sportu, za pośred-
nictwem marszałka. Swój
udział ma również miasto,
które współfinansowało in-
westycję w ramach Fundu-
szu Integracyjnego. Miesz-
kańcy zadecydowali, że chcą
boiska. Chcemy podzięko-
wać marszałkowi i prezyden-
towi. I zaprosić do wspólnej
zabawy.

- To przynajmniej może
pan zasiądzie w jury kon-
kursu kulinarnego na naj-
lepsze ciasto i smalec?

- Nie mogę. Jestem zapalo-
nym miłośnikiem szarlotki i
byłbym stronniczy. Nie po-
trafiłbym się powstrzymać.
Najlepsza byłaby szarlot-
ka…

- To święto robione wła-
snymi siłami?

- Tak. W tym roku najbar-
dziej udzielają się mieszkań-
cy Łężycy, rada sołecka. Wy-
stępować będą nasze zespo-

ły. To forma prezentacji
osiągnięć gminy. Różne
działające w gminie grupy
mają okazję się pochwalić.

- Tegoroczne święto gmi-
ny nie będzie ostatnim. Nie
ma mowy o przysłowiowym
gaszeniu światła. Pan bar-
dzo chciał, żeby je zacho-
wać. To był jeden z warun-
ków połączenia.

- To święto było od za-
wsze, tylko różnie się nazy-
wało. Kiedyś to były dożyn-
ki. Otoczenie się zmieniało,
forma naszego święta rów-
nież, chociaż rolnicy wciąż
są bardzo ważni. Stąd np.
konkurs wieńców dożynko-
wych. Święto gminy to waż-
ny element naszej tożsamo-
ści. Element integrujący.
Symbol. Powinno zostać za-
chowane, żeby mieszkańcy
nie czuli się zmarginalizo-
wani. Wszyscy zakładamy,
że deklaracje będą dotrzy-
mane a dobre rozwiązania
kontynuowane. Liczymy na
lepszą przyszłość. Pierwsze
rozwiązania zostaną zwery-
fikowane już 1 września.

- Chodzi o obniżenie cen
biletów MZK?

- Tak. A następne od 1
stycznia. Np. realizacja
obietnicy, że autobusy MZK
dotrą do wszystkich sołectw.
Jeśli zostanie dotrzymana,
będę optymistą. Skoro zade-
cydowaliśmy o połączeniu,
to musimy wykorzystać
efekt skali dla budowania
lepszej przyszłości.

- Teraz czeka nas nieła-
twy okres.

- Zgadza się. Mieszkańcy
podjęli decyzję. Do połącze-
nia dojdzie. Problem w tym,
że nawet nie wiemy, jakie
przeszkody mogą się przed
nami pojawić. Nie ma żad-
nych wzorców, bo nikt
przed nami nie robił połą-
czenia gmin. Musimy się do-
brze przygotować, by miesz-
kańcom jak najmniej doku-
czył okres przejściowy. Ma-
my trudne zadanie do wyko-
nania.

- Dziękuję.

Tomasz Czyżniewski

W ZIELONEJ GÓRZE

Spacer po lesie
MOSiR zaprasza na sobotni

marsz nordic walking. Zbiórka
o 10.00 na parkingu przy am-
fiteatrze. Organizator zapewnia
bezpłatną opiekę instruktora
(bez wypożyczania kijków).
Czas: 1,5 godziny, trasa po
lesie: 5-8 km. Więcej informa-
cji na www.mosir.zgora.pl.

(dsp)

W JAROGNIEWICACH

Młodzi strażacy na start
W piątek, 22 sierpnia o

9.00 przy remizie w Jarognie-
wicach rozpocznie się XIII
Turniej Drużyn Młodzieżowych
OSP powiatu zielonogórskie-
go. Zawody odbędą się pod
hasłem „Chroń las i środowi-
sko przed pożarem i zanie-
czyszczeniami”. Zakończenie
w godz. 14.00-16.00.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Mecz dla Daniela
2.050 zł – tyle pieniędzy uda-

ło się zebrać podczas sobotnie-
go meczu – informuje Klub Stel-
met UKP Zielona Góra. Kwota
zostanie przekazana na leczenie
i rehabilitację Daniela Szałęgi.
Na stronie ukplechia.zgora.pl
nadal trwa aukcja koszulki me-
czowej Legii Warszawa.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Przynieś kredki
Radna miasta Eleonora

Szymkowiak prowadzi w kwia-
ciarni przy ratuszu zbiórkę
przyborów szkolnych dla
uczniów z wielodzietnych ro-
dzin. Potrzebne są zeszyty,
długopisy, kredki, plastelina.
Przydadzą się piórniki i torni-
stry - jeśli używane, to czyste i
w dobrym stanie.

(dsp)

Zapraszam do Łężycy
- Święto gminy to ważny element naszej tożsamości. Powinno zostać zachowane, że-
by mieszkańcy nie czuli się zmarginalizowani. Wszyscy zakładamy, że deklaracje bę-
dą dotrzymane a dobre rozwiązania kontynuowane - mówi wójt Mariusz Zalewski.

- Za tydzień Partnerskie Święto Gminy. Zapraszam na nie wszystkich mieszkańców gminy i mia-
sta. Będzie dobra zabawa - mówi wójt Mariusz Zalewski. Fot: Krzysztof Grabowski
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Sołtysa poniosą na kocu
- Dopinamy już ostatni guzik - śmieją się panie z rady sołeckiej Łężycy. Wkrótce do wsi ściągnie caaała gmina! Kto jeszcze nie był
na Partnerskim Święcie Gminy Zielona Góra, powinien w przyszłą sobotę naprawić ten błąd. Atrakcji zaplanowano bez liku!

Spotykamy się w sobotę,
30 czerwca, na nowym bo-
isku w Łężycy (ul. Sportowa,
od strony Zielonej Góry, po
lewej stronie, na końcu miej-
scowości). O 14.00 zaplano-
wano uroczystą mszę i po-
święcenie kompleksu sporto-
wego. Będzie to także okazja,
by pogratulować miejscowe-
mu klubowi okrągłego jubile-
uszu - „Sparta Łężyca” ob-
chodzi 50. urodziny! O 15.30
oficjalne otwarcie Partner-
skiego Święta Gminy Zielona
Góra, chwilę potem rozpocz-
ną się występy artystyczne
zaproszonych gości oraz
dzieci z gminnych szkół.

W tym samym czasie, na
miłośników mocniejszych
wrażeń czeka nie lada uczta.
O 16.00 rozpocznie się rywa-
lizacja sportowa na wesoło,
czyli tradycyjny Turniej Wsi.
Do zmagań o puchar wójta
staną dziarskie ekipy z so-
łectw. Sześcioosobowe dru-
żyny będą musiały wykazać
się krzepą, zwinnością i spry-
tem. W skład każdej ekipy
wejdzie trzech panów, dwie
panie i jedno dziecko.

Organizatorzy turnieju za-
dbali o to, by dobrze bawili
się i zawodnicy, i kibice.
Przygotowali dla startujących
osiem wyszukanych konku-
rencji. I uwierzcie, to nie będą
rzuty piłką do celu czy wyści-
gi! - Mamy nadzieję, że zada-
nia sprawią wszystkim dużo
radości. Nas cieszyło już sa-
mo obmyślanie konkurencji -
przyznają organizatorki z ra-
dy sołeckiej Łężycy. Przyj-
rzyjmy się bliżej turniejowym
niespodziankom.
rrWy ścig soł ty sów - czte ro -

oso bo wa dru ży na mu si jak na -
j szyb ciej prze nieść koc z soł  ty -
sem z li nii star tu do me ty.
rr Bieg w ny lo no wych

wor kach - za wod nik wcho -
dzi do wor ka, mu si w nim
po ko nać 15 me trów, wyjść z

wor ka i wró cić z nim na
miej sce star tu.
rr Sla lom z opo ną sa mo -

cho do wą - naj pierw pa ni to -
czy opo nę mię dzy pa choł ka -
mi, dro gę po wrot ną po ko nu -
je już pan.
rrKon ku ren cja z ja jem - pa -

no wie, drżyj cie, bo to spraw -
dzian dla was! Star tu je dwóch
męż czyzn. Je den mu si roz bić
trzy ja ja i od dzie lić żółt ka od
bia łek - że by by ło trud niej, ro -
bi to w gru bych rę ka wi cach.
Dru gi za wod nik, rów nież w
rę ka wi cach, mu si ubić z tych
bia łek sztyw ną pia nę.
rr Bieg z wor kiem ziem nia -

ków - za wod nik mu si jak naj -
szyb ciej prze biec dy stans,
dźwi ga jąc wo rek kar to fli.
rr Krę gle - trze ba strą cić

głów ką ka pu sty jak naj wię -
cej bu te lek z wo dą, każ dy
za wod nik ma je den rzut.
rr Rzut ziem nia kiem do

ka lo sza - znów li czy się cel -
ność! Star tu je tyl ko dziec ko,
ma trzy rzu ty.
rrWy ścig w fo lii - trze ba jak

naj szyb ciej po ko nać od ci nek
start -me ta, bę dąc owi nię tym
fo lią stretch od pa sa w gó rę.

Każ da dru ży na mo że li -
czyć na pu char i dy plom,
trzy pierw sze ze spo ły do sta -
ną też na gro dy: pierw sze
miej sce to 700 zł, dru gie -
500 zł, trze cie - 300 zł.

Po za punk ta cją zo sta nie ro -
ze gra na do dat ko wa kon ku -
ren cja - prze cią ga nie li ny.
Bio rą w niej udział wszy scy
uczest ni cy za wo dów. Jed nak
to lo so wa nie zde cy du je o tym,
ja ki bę dzie skład dru ży ny X i
dru giej Y. Wy gra ną jest becz -
ka zim ne go na po ju do wspól -
ne go skon su mo wa nia przez
do ro słych za wod ni ków!

O 17.00 i 18.00 za pla no wa -
no ogło sze nie wy ni ków kon -
kur sów i wrę cze nie na gród.

Na gro dze ni zo sta ną tak że
zwy cięz cy tur nie jów, któ re
to wa rzy szą świę tu gmi ny,

ale od by wa ły się w in nym
ter mi nie, czy w in nej miej -
sco wo ści. Mo wa m.in. o tur -
nie ju te ni sa sto ło we go w
Drzon ko wie (25-29 sierp nia,
od 9.30), tur nie ju siat ków ki
pla żo wej w Za wa dzie (29
sierp nia, 10.00), czy tur nie ju
pił kar skim (25-30 sierp nia,
fi nał 30 sierp nia w Łę ży cy).

Po spor to wych emo cjach,
wró ci my w oko li ce sce ny. Bo
tam cze kać na nas bę dzie po -
kaz ta necz ny Spor to we go
Klu bu Ta necz ne go Me ga Dan -
ce (17.40), po kaz zum by
(18.55), wy stą pi gru pa ta necz -
na Snic kers z Łę ży cy (19.10),
za śpie wa Mi chał Lu bo jań ski
(19.25), chór Bo le ro (19.40)
oraz gru pa śpie wa cza „Na sza
Łę ży ca”. O 20.30 roz pocz nie
się za ba wa ta necz na.

W tym dniu nie mo że za -
brak nąć atrak cji dla ła su -
chów! Za cznie się od kon -
kur su ku li nar ne go w świe tli -
cy wiej skiej, gdzie ko mi sja
wy bie rze naj smacz niej sze
cia sto i naj lep szy sma lec z
ogór kiem. - Po tem te pysz no -
ści tra fią na fe styn, każ dy bę -
dzie mógł ich skosz to wać -
uspo ka ja ją or ga ni za to rzy. W
pro gra mie świę ta tak że part -
ner skie gril lo wa nie (18.30)
oraz de gu sta cja lu bu skich
win i mio dów.

Go ście im pre zy zo ba czą też
po ka zy stra ża ków z jed no stek
OSP, tre su rę psów, bę dą mo -
gli po dzi wiać ra so we go łę bie i
ozdob ny drób. Mnó stwo
atrak cji cze ka na naj młod -
szych uczest ni ków za ba wy!
Dla dzie ci przy go to wa no spe -
cjal ną stre fę, w któ rej bę dą
dmu chań ce, za ba wy z ani ma -
to ra mi, kon kur sy i gry zręcz -
no ścio we, ma lo wa nie bu ziek.

- Drzwi do Łę ży cy otwie ra -
my sze ro ko! Za pra sza my
wszyst kich! Za ba wa bę dzie
wspa nia ła! - za chę ca ją oso by
za an ga żo wa ne w przy go to -
wa nia. (dsp)

Gru ziń skie od mia ny wi no -
ro śli ho do wa ne są od po nad
7 tys. lat. Przy naj mniej na
ty le hi sto ry cy oce nia ją wiek
od na le zio nych w Gru zji na -
rzę dzi do pro duk cji wi na.
Po nad to tyl ko w Gru zji spo -
tkać moż na ręcz ną tech no lo -
gię „ro bie nia” wi na: tło cze -
nie ca łych wi no gron, ra zem
ze skór ką i pest ka mi, z pro -
ce sem doj rze wa nia w ce ra -
micz nych am fo rach. Je śli do
te go do da my 500 od mian
gru ziń skich wi no gron oraz
wręcz za le ca ne dłu gie le ża -
ko wa nie za bu tel ko wa ne go
wi na, w przy pad ku nie któ -

rych ga tun ków na wet do 50
lat, to wów czas ła twiej przyj -
dzie nam zro zu mieć, czym
kie ro wa li się zie lo no gór scy
wi nia rze, gdy wy bie ra li naj -
lep szych kan dy da tów na
głów ne wi na te go rocz ne go
Wi no bra nia.

Od 9 do 14 wrze śnia zie lo -
no gór scy sma ko sze bę dą mo -
gli wy bie rać po mię dzy czte -
ro ma gru ziń ski mi ga tun ka -
mi: pół wy traw nym czer wo -
nym pi ro ma ni, pół wy traw -
nym bia łym tbi li su ri, czer -
wo nym wy traw nym sa pe ra -
vi oraz pół słod kim bia łym

te la vu ri. Or ga ni za to rzy Wi -
no bra nia 2014 za mó wi li u
gru ziń skie go pro du cen ta po -
nad 4,5 tys. bu te lek. Naj wię -
cej pół wy traw ne go czer wo -
ne go, aż 2 tys. bu te lek. Pod -
czas tra dy cyj nych dni Win -
ne go Gro du gru ziń skie trun -
ki bę dą sprze da wa ne po 25
zł za bu tel kę. – Ta nio, bo nie
chce my za ra biać na sym bo lu
te go rocz ne go Wi no bra nia –
za pew nia Zdzi sław Strach,
przed sta wi ciel or ga ni za to -
rów dni mia sta.

Oprócz gru ziń skich win,
mi ło śni cy bo skie go trun ku

bę dą mo gli wzbo ga cić swo je
ko lek cje o wi no wy pro du ko -
wa ne przez lu bu ską win ni cę
Sa int Vin cent z Bo ro wa
Wiel kie go. Bę dzie to wi no o
wdzięcz nej na zwie „Cuvèe
Sło necz ne”. Je go wi no bra -
nio wa ce na jest jesz cze nie -
zna na. Wciąż trwa ją ana li zy
ryn ko we.

A co z zie lo no gór ski mi wi -
nia rza mi? Dla nich or ga ni za -
to rzy: spół ka Cen trum Biz -
ne su oraz Zie lo no gór skie Za -
kła dy Usług Miej skich przy -
go to wa li 14 drew nia nych
dom ków, tzw. na bo tów, w

któ rych wi nia rze bę dą mo gli
pre zen to wać swo je wy ro by.
W 15. dom ku „za miesz ka”
pre zen ta cja gru ziń skie go
mia sta part ner skie go Te la vi
z okrę gu Ka khe ti. Ko lej ne
czte ry dom ki tra fią do rąk lu -
do wych twór ców, któ rzy bę -
dą sku piać uwa gę prze chod -
niów na pięk nie lu do we go
rę ko dzie ła. 20. do mek tra fi
pod za rząd zie lo no gór skiej
in for ma cji tu ry stycz nej.
Praw do po dob nie naj bar dziej
ob le ga nym dom kiem bę dzie
21. drew nia ny na bot, pro wa -
dzo ny przez miej ską re stau -
ra cję Pal miar nia. To w tym

dom ku ku pi my bu tel ko we
wi no gru ziń skie i lu bu skie
„Sło necz ne”. W dep ta ko -
wym ogród ku, ulo ko wa nym
na dep ta ku tuż obok Ba chu -
si ka za glą da ją ce go pod pan -
cer ną szy bę, bę dzie moż na
spraw dzić smak wszyst kich
wi no bra nio wych trun ków,
sprze da wa nych w nie wiel -
kich por cjach, w kub kach. I
jesz cze jed na in for ma cja,
waż na dla ko lek cjo ne rów.
Wszyst kie wi na sprze da wa -
ne na dep ta ku ozdo bio ne bę -
dą pa miąt ko wy mi ko szul ka -
mi z mo ty wa mi te go rocz ne -
go Wi no bra nia. (pm)

A to ast wznie sie my pół wy traw nym pi ro ma ni...
Pod czas dni Zie lo nej Gó ry bę dzie my ra czyć się gru ziń ski mi wi na mi i „Cuvèe Sło necz nym” z nie da le kie go Bo ro wa Wiel kie go.
To ofi cjal ne trun ki Wi no bra nia.

Nie co dzien ne kon ku ren cje spor to we to praw dzi wy sma czek każ de go gmin ne go Tur nie ju Wsi. W
ma ju, w Ra cu li, ki bi ce po dzi wia li krze pę za wod ni ków rzu ca ją cych opo ną. W przy szłą so bo tę, w
Łę ży cy, też bę dzie wie le oka zji, by okla ski wać si łę i zręcz ność star tu ją cych

. Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski

Pod czas świę ta gmi ny bę dzie my po dzi wiać tak że wień ce do żyn ko we, przy go to wa ne na co rocz -
ny kon kurs. Je go wy ni ki są już zna ne, ale na ra zie trzy ma ne w ta jem ni cy. My pre zen tu je my dwie
naj cie kaw sze, na szym zda niem, pra ce – z le wej wie niec z Jan, z pra wej z Za to nia.
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Kom pleks w Łę ży cy kosz -
to wał ok. 1,7 mln zł. Miesz -
kań cy za de cy do wa li, że ca ły
Fun dusz In te gra cyj ny z
dwóch lat (ok. 600 tys. zł)
prze zna czą na do fi nan so wa -
nie bo isko wej in we sty cji.
Dzię ki te mu ma ją od no wio -
ne, peł no wy mia ro we bo isko
tra wia ste, no wy bu dy nek z
szat nia mi i bo isko wie lo -
funk cyj ne ze sztucz ną na -
wierzch nią. Wszyst ko ogro -
dzo ne i oświe tlo ne. Aż się
chce grać. To tu taj, w przy -
szłą so bo tę, od bę dzie się ko -
lej ne świę to gmi ny.

Na bo isku, w Łę ży cy,
przy wi ta ło nas czte rech wy -
spor to wa nych chło pa ków
odzia nych w jed na ko we dre -
sy w bar wach po ma rań czo -
wo -czar nych. To znak roz -
po znaw czy Spar ty Łę ży ca,
klu bu z tra dy cją, któ ry w
tym ro ku ob cho dzi 50. rocz -
ni cę ist nie nia. Mło dzi pił ka -
rze z du mą pre zen tu ją
„swój” obiekt. Pił ka rze Spar -
ty głów nie wzdy cha ją i prze -
cie ra ją oczy.

- Nikt się nie spo dzie wał
ta kie go efek tu. Mie li śmy do
tej po ry zwy kły ba rak i bo -
isko ni czym ser: dziu ra na
dziu rze. Wcho dząc na mu ra -
wę, za chwyt od czu wa my

jesz cze więk szy. Aż żal bie -
rze, że „u sie bie” za gra my
do pie ro w se zo nie
2015/2016. Do te go cza su
tra wa na mu ra wie mu si się
jesz cze od po wied nio moc no
uko rze nić, ina czej już po
pierw szym me czu by ła by
znisz czo na – mó wi Pa tryk
Jaś kie wicz.

- Dla nas Spar ta Łę ży ca
jest zde cy do wa nie czymś
wię cej niż tyl ko klu bem, w
któ rym tre nu je my. To na sza
ma ła oj czy zna, któ rą chce my
pro mo wać i tak bę dzie na dal
już po po łą cze niu. Bę dzie my
swo ją po sta wą pro mo wać lo -
kal ny klub i to miej sce na
Zie mi, w któ rym więk szość

z nas ży je – z du mą w gło sie
pod kre śla Kry stian Ha me ra.

W B kla sie, w któ rej gra
Spar ta Łę ży ca, jest dzie sięć
dru żyn. Do wyż szej li gi
wcho dzą zwy kle dwie naj -
lep sze w da nym se zo nie,
cho ciaż w tym ro ku, ze
wzglę du na re or ga ni za cję A
kla sy, awan su je tyl ko jed na.

Jak no wy obiekt wpły wa na
mo ra le ze spo łu? Czy mło dzi
łę ży cza nie czu ją się bar dziej
zmo ty wo wa ni do wal ki o
wej ście do A kla sy?

- Bę dzie cięż ko wejść do
wyż szej li gi, bo kil ka dru żyn
ma spo re aspi ra cje, nie któ re
na wet mu szą wejść, a my, po
pro stu, chce my – spo koj nie

od po wia da Da mian Za bo -
klic ki.

W ubie głym ro ku by li śmy
bar dzo bli sko przej ścia do
wyż szej kla sy. Za ję li śmy
czwar te miej sce w li dze, ale
awan su ją tyl ko dwa ze spo ły.
To był naj lep szy se zon w ca -
łej dłu giej hi sto rii klu bu.
Jed nak na sze aspi ra cje są
więk sze. Nie na dar mo przy -
cho dzi tu taj no wy tre ner z
Zie lo nej Gó ry, Ma ciej Wy -
soc ki, zna ny w śro do wi sku
pił ki noż nej. Z ta kim ele -
ganc kim obiek tem w B kla -
sie grać już nam ra czej nie
wy pa da – tłu ma czy To masz
Czar ny.

Co dzien nie na bo isko
przy cho dzi Ka zi mierz La ska.
Otwie ra wszyst kie drzwi w
szat niach (by po miesz cze nia
się do brze wy wie trzy ły) i
przy glą da się po stę po wi
prac. – Aż ser ce ro śnie,
wzdy cha. – W klu bie pił kar -
skim je stem od 1955 r. Po -
nad ćwierć wie ku by łem
pre ze sem. Czło wiek wciąż
tym ży je. Ład nie zro bi li to
bo isko. Ale tra wę trze ba cią -
gle pil no wać. Mu si my zro bić
opry ski, że by nie po wsta ły
kę py chwa stów, bo źle się
bę dzie gra ło.

(kg)

Bo isko ta kie, że aż się chce grać!
W Łę ży cy kom pleks bo isk już go to wy. Tyl ko jesz cze trwa mu si się so lid nie za ko rze nić. Otwar cie w przy szłą so bo tę. Bo isko zbu -
do wa ła fir ma Spi rea z Lesz na, również z pie nię dzy dzie lo nych przez miesz kań ców.

- Z ta kim ele ganc kim obiek tem w B kla sie grać już nam ra czej nie wy pa da – żar tu ją za wod ni cy Spar ty Łę ży ca 
Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Działkowcy
mają Bachusika
Bę dą wy sta wy ogrod ni cze,
od zna cze nia, wy stę py ar ty -
stycz ne i… Ro duś Ogrod ni -
kus. Ma się rów nież po ja wić
wi ce pre mier Ja nusz Pie cho -
ciń ski.

W sobotę Okrę go we
Dni Dział kow ca. Z tej
oka zji przed fil har mo -
nią sta ną na mio ty wy -
sta wo we. - Za pla no -
wa li śmy ok. 30 sto isk
wy sta wo wych z kwia -
ta mi i plo na mi z na -
szych ogro dów. Dział -
kow cy bę dą się rów -

go wszyst kie ogród ki z okrę -
gu.

Skąd ta na zwa? - Na wią -
zu je my do na zwy fun da to ra,
czy li Ro dzin nych Ogród ków
Dział ko wych. Jest sym pa -
tycz ny, bo my je steś faj ni -
śmie je się R. Haw ry luk.

- Sie dzi na dy ni. W dło ni
ma ło pat kę, bo prze cież
czymś mu si upra wiać dział -
kę - do da je Ro bert To mak,
au tor rzeź by. - Ma wi no gro -
na, ale wi na nie pi je, bo
prze cież ma pra cę do wy ko -
na nia.

Rzeź ba sta nie na za ry sie
mu rów obron nych prze ci na -
ją cych ul. Pod Fi la ra mi. Od -
sło nię cie w so bo tę, ok.
11.15. Ofi cjal ne otwar cie
Dnia Dział kow ca o 12.00 w
fil har mo nii. (tc)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Kon kurs
do mo wych win
Ro bisz wi no do mo wym spo -
so bem? Po chwal się nim.
Weź udział w XII Kon kur sie
Win Do mo wych.

To już wie lo let nia tra dy -
cja, że pod czas Wi no bra nia
oce nia ne są rów nież wi na
do mo wej ro bo ty. - Kon kurs
prze zna czo ny jest dla
wszyst kich mi ło śni ków do -
mo wych wy ro bów wi niar -
skich w kra ju, któ rzy wy twa -
rza ją wi no ama tor sko - tłu -
ma czy wi niarz Prze my sław
Kar wow ski. - Od bę dzie się w
Pal miar ni, w nie dzie lę, 14

wrze śnia, w godz. 10.00-
15.00. 

Wi na na le ży do star czyć w
bu tel ce o po jem no ści 0,75 li -
tra, z do łą czo ną in for ma cją
za wie ra ją cą: da ne oso bo we
zgła sza ją ce go, ka te go rię, ro -
dzaj wi na (słod kie, wy traw ne
itp.), na zwę od mia ny czy
owo cu lub kil ku - je śli był ku -
paż, rocz nik. Wi na moż na
przy nieść oso bi ście w dniu
trwa nia kon kur su, w go dzi -
nach 10.00-11.00 lub wy słać
do 7 wrze śnia na ad res: Pal -
miar nia, ul. Wro cław ska 12,
65-427 Zie lo na Gó ra, z do pi -
skiem: Kon kurs Win Do mo -
wych. Or ga ni za to rzy: zie lo -
no gór ski urząd mia sta oraz
Fun da cja na rzecz Lu bu skie -
go Dzie dzic twa „Glo ria Mon -
te Ver de”. (tc)

nież chwa lić swo imi prze -
two ra mi - za po wia da Ra fał
Haw ry luk z zie lo no gór skie -
go od dzia łu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. -
Spo ty ka my się rów nież w
fil har mo nii, gdzie bę dą wy -
stę py ar ty stycz ne i wrę cze -
nie na gród oraz od zna czeń.
Ma być rów nież wi ce pre -
mier Ja nusz Pie cho ciń ski.

Zie lo no gór ski okręg PZD
to 122 ogro dy dział ko we.
Sku pia ok. 30 tys. dział ko wi -
czów. - Do brze się nam
współ pra cu je z wła dza mi
mia sta i wo je wódz twa - opo -
wia da R. Haw ry luk. - A my
chce my w Zie lo nej Gó rze zo -
sta wić po nas coś trwa łe go.
Coś, co bę dzie sta ło i za 100
lat, czy li Ba chu si ka Ro du sia
Ogrod ni ku sa. Ufun do wa ły

Wto rek. Za wa da. Ul. Łą ko -
wa nie opo dal bo iska pił kar -
skie go po wsta ją ce go na skra -
ju wsi. Z da le ka wi dać ma -
szy ny, ru ry i be to no we krę gi.
Cho ciaż ofi cjal nie do pie ro w
tym mo men cie roz po czy na
się in we sty cja, to jed nak ro -
bot ni cy z fir my Kan wod
dzia ła ją tu taj peł ną pa rą.

- To bar dzo waż na chwi la
dla miesz kań ców Za wa dy.
Po wie lu la tach do cze ka ją
się ka na li za cji - roz po czął
spo tka nie wójt Ma riusz Za -
lew ski. - To in we sty cja waż -
na rów nież dla miesz kań -
ców mia sta, bo prze cież w
Za wa dzie znaj du je się sta cja
do star cza ją ca wo dę dla Zie -
lo nej Gó ry.

To rów nież du ża in we sty -
cja, bo do zbu do wa nia jest
ok. 14 km sie ci oraz trzy
prze pom pow nie. Jed na z
nich po wsta nie wła śnie przy
ul. Łą ko wej. Bę dzie tło czyć
ście ki do po bli skiej Krę py i
da lej do Łę ży cy. - Ca łość
kosz to wać bę dzie ok. 10 mln
zł z cze go 5,4 mln zł do sta li -
śmy ja ko do fi nan so wa nie z
Unii Eu ro pej skiej - tłu ma -
czy ła Be ata Ji lek, pre zes Zie -

lo no gór skich Wo do cią gów i
Ka na li za cji. - Na resz tę za -
cią ga my kre dyt, któ ry bę -
dzie my spła cać z wła snych
środ ków. Gmi na go je dy nie
po rę cza.

- Moż na po wie dzieć, że po
de cy zji ra dy mi ni strów o po -
łą cze niu mia sta z gmi ną to

pierw sza du ża in we sty cja w
gmi nie. Od bie rać ją bę dzie -
my już w po więk szo nym
mie ście. Przy wią zu je my do
niej ol brzy mią wa gę - mó wił
w imie niu pre zy den ta
Krzysz tof Si ko ra, dy rek tor
de par ta men tu go spo dar ki w
urzę dzie mia sta.

Na osie dlu przy ul. Łą ko -
wej i Szkol nej przed la ty
zbu do wa no sieć ka na li za cyj -
ną. Jest ona jed nak w złym
sta nie, dla te go zo sta nie wy -
mie nio na na no wą, do my
ma ją już przy łą cza.

- Mam na dzie ję, że miesz -
kań cy Za wa dy bę dą z nas za -

do wo le ni i pra ce prze bie gną
spraw nie, bez więk szych za -
kłó ceń. Li czę na po moc - za -
pew niał Se ba stian Ław ni -
czak z fir my Kan wod. On
rów nież kie ru je pra ca mi w
Łę ży cy.

- Mu szę przy znać, że ro bo -
ty są tam pro wa dzo ne bar -
dzo do brze. Je stem za do wo -
lo ny. Pra ce idą spraw nie,
miesz kań cy nie zgła sza ją
pre ten sji, że coś jest źle wy -
ko na ne - tłu ma czył wójt Za -
lew ski.

Po moc obie cał soł tys Jan
Smo ter. - Cho dzę po do mach
i in for mu ję ko lej nych miesz -
kań ców o ter mi nach roz po -
czę cia prac na ich uli cy - opo -
wia dał J. Smo ter. W tej chwi -
li ro bo ty trwa ją na trzech uli -
cach w Za wa dzie: Łą ko wej,
Ko ściel nej i Pa pie ro wej.

- Jak bę dzie my prze no sić
się w ko lej ne miej sce, z wy -
prze dze niem po in for mu je -
my miesz kań ców - za pew -
niał S. Ław ni czak.

Za in te re so wa nie jest ol -
brzy mie. Już skła da ją wnio -
ski o pod łą cze nie do sie ci,
cho ciaż bu do wa in sta la cji
ma się za koń czyć w czerw cu

przy szłe go ro ku. - Mam ich
ok. 50 - mó wi ła rad na Syl -
wia Broń ska, wrę cza jąc pre -
zes Ji lek tecz kę z do ku men -
ta mi. By li też rad ni Je rzy Że -
tec ki i Ta de usz Na skręt. Za -
wa da to ostat nia wieś wcho -
dzą ca w skład tzw. aglo me -
ra cji zie lo no gór skiej (po za
nią jest m.in. Ochla i Za to -
nie), gdzie roz po czy na się
bu do wa ka na li za cji. Trwa ją
już pra ce w Łę ży cy i Krę pie.
Tam rów nież ro bo ty po win -
ny się skoń czyć do przy -
szłych wa ka cji.

Na do koń cze nie in we sty -
cji wciąż cze ka ją miesz kań -
cy Ra cu li i Drzon ko wa,
gdzie przed ro kiem z pla cu
bu do wy wy rzu co no nie so -
lid ne go wy ko naw cę. ZWiK
roz strzy gnę ły już prze targ na
fir mę, któ ra do koń czy roz -
grze ba ną in we sty cję. - Mia -
łam na dzie ję, że już roz pocz -
nie my pra ce, ale in na fir ma
star tu ją ca w prze tar gu zło ży -
ła od wo ła nie. Cze ka my na
roz strzy gnię cie. Sy tu acja po -
win na się wy ja śnić pod ko -
niec wrze śnia - in for mu je
zmar twio na pre zes Ji lek.

To masz Czyż niew ski

Ogrod ni kus to 33. Ba chu sik w
mie ście Fot. Ro bert To mak

- NFZ nie tyl ko zlek ce wa żył
miej skich rad nych, ale tak -
że Zie lo no gór ską Ra dę Se -
nio rów. A prze cież miesz -
kań cy ma ją pra wo wie dzieć,
dla cze go tak trud no sko rzy -
stać z re fun do wa nych za -
bie gów re ha bi li ta cyj nych –
pro te sto wał pre zy dent Ja -
nusz Ku bic ki.

Zie lo no gór ską Ra dę Se nio -
rów two rzy 15 osób. Wśród
nich zna ne zie lo no gór skie
na zwi ska: Piotr Pu dłow ski,
Jó zef Le nart, Mi ro sła wa An -
to nie wicz czy Alek san der Si -
po wicz. Ostat nia, śro do wa
se sja ZRS po świę co na by ła

ni skiej do stęp no ści usług re -
ha bi li ta cyj nych w mie ście.
Jan Kot, prze wod ni czą cy ZRS
przy po mniał, że ra da se nio -
rów już na swej pierw szej se -
sji za pro po no wa ła, aby fun -
dusz prze su nął część pie nię -
dzy z le cze nia sa na to ryj ne go
na le cze nie re ha bi li ta cyj ne.
Miej scy rad ni, w czerw co -
wym ape lu do lu bu skie go
NFZ, tak że zwró ci li uwa gę na
utrud nio ny do stęp do opie ki
re ha bi li ta cyj nej.

– Z du żym wy prze dze -
niem za pro si li śmy przed sta -
wi cie la fun du szu na na sze
spo tka nie, nie ste ty, w ostat -
niej chwi li zo sta li śmy po in -
for mo wa ni o je go re zy gna cji

z po wo du „waż nych przy -
czyn oso bi stych”. Czyż by
nikt w lu bu skim od dzia le
NFZ nie po tra fił od po wie -
dzieć na na sze pro ste py ta -
nia – J. Kot sar ka stycz nie ko -
men to wał nie obec ność
urzęd ni ków NFZ.

- Za cho wa nie lu bu skie go
od dzia łu NFZ zdu mie wa.
Prze cież miesz kań cy ma ją
pra wo wie dzieć, dla cze go tak
trud no sko rzy stać z re fun do -
wa nych za bie gów re ha bi li ta -
cyj nych – rów nie gło śno dzi -
wił się pre zy dent Ja nusz Ku -
bic ki.

Do nie mal po wszech nych
zdzi wień do łą czył Ry szard
Szczą chor, współ wła ści ciel

Al de med, pry wat nej fir my
świad czą cej usłu gi me dycz -
ne: - Mo ja przy chod nia jest
go to wa do zor ga ni zo wa nia
do dat ko wych usług re ha bi li -
ta cyj nych, choć by każ de go
po po łu dnia. Ma my sprzęt i
wy kwa li fi ko wa ną ka drę. Ale
to miej scy rad ni i ra da se nio -
rów po win ni wy wrzeć na cisk
na NFZ, by ten prze zna czył
wię cej pie nię dzy na re fun da -
cję kosz tów opie ki re ha bi li ta -
cyj nej.

- Mo że war to sko rzy stać z
do świad czeń rad se nio rów z
Wro cła wia czy Po zna nia. Oni
nie ma ją żad nych pro ble mów
z NFZ. Mo że war to zor ga ni -
zo wać wspól ną kon fe ren cję

po świę co ną do stęp no ści
usług re ha bi li ta cyj nych? –
za pro po no wał prze wod ni -
czą cy Kot.

Pro po zy cja kon fe ren cji nie
spo tka ła się z po par ciem ra -
dy. Sta ni sław Szym ko wiak
przy po mniał, że ra da w obec -
nym skła dzie bę dzie pra co -
wać wy łącz nie do koń ca ro -
ku. Po po łą cze niu mia sta z
gmi ną ukon sty tu uje się no wa
ra da. I to ona po win na pod jąć
de cy zję w tej spra wie.

Ko lej nym punk tem ob rad
był do stęp zie lo no gór skich se -
nio rów do po miesz czeń i za -
jęć klu bo wych. Jó zef Le nart,
wi ce prze wod ni czą cy ZRS ar -
gu men to wał:- W mie ście dzia -

ła ok. 12 or ga ni za cji „eme ryc -
kich”, ci sną się w ma łych po -
ko jach, naj czę ściej dzia du ją,
bo człon ko wie ta kich or ga ni -
za cji nie ma ją pie nię dzy. Dla -
te go war to ich zgro ma dzić w
jed nym miej scu, ale o po rząd -
nym za ple czu biu ro wym.

- Idea wspól ne go se kre ta ria -
tu dla wszyst kich or ga ni za cji
jest moż li wa do zre ali zo wa -
nia. Pro blem bę dzie tyl ko z lo -
ka li za cją. Ta ki wspól ny se kre -
ta riat da się zor ga ni zo wać po
2015 r., w bu dyn ku by łe go już
urzę du gmi ny. Mia sto de kla -
ru je go to wość opła ca nia 1 eta -
tu w ta kim se kre ta ria cie – na -
tych miast za pro po no wał pre -
zy dent Ku bic ki. (pm)

Se nio rzy ostro kry ty ku ją Na ro do wy Fun dusz Zdro wia

Wiel kie ko pa nie w Za wa dzie
Pięć ło pat, prze wią za nych bia ło -czer wo ny mi szar fa mi, cze ka ło na go ści. Sym bo licz ne wbi cie szpa dla ozna cza roz po czę cie bu -
do wy ka na li za cji w Za wa dzie. Wy ko naw ca był jed nak ła ska wy - nie ka zał go ściom ro wy ko pać lecz je je dy nie za sy py wać.

Szpa dle wko pu ją od le wej: wójt Ma riusz Za lew ski, szef miej skie go de par ta men tu go spo dar ki
Krzysz tof Si ko ra, pre zes wo do cią gów Be ata Ji lek, przed sta wi ciel ka in ży nie ra kon trak tu An na Ja -
ko wien ko i Se ba stian Ław ni czak z fir my Kan wod Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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Jest dziadkowy kli ma cik? 
Niech ży je fo to gra fia!
175. rocz ni cę wy na le zie nia fo to gra fii uczci li śmy pa miąt ko wym zdję ciem. I to nie by le ja kim! Wy ko nał je daw ną tech ni ką wpro -
st po zy ty wo wą Pa weł Jan cza ruk. To on wpadł na ten po mysł i to on przy tar gał na dep tak 20-ki lo gra mo wy apa rat. Po tem skrył
się pod czar ną płach tę i... po wsta ła uni ka to wa fot ka. Spójrz cie! Kli mat ni czym z al bu mu pra dziad ka.

W ZA TO NIU

Przy
do żyn kach
o par ku
Za nim do żyn ko wy po chód
po dą ży na fe styn, po roz ma -
wia my o re wi ta li za cji za byt -
ko we go par ku.

W so bo tę, 23 sierp nia,
wiel kie świę to wsi – Dzień
Za to nia 2014. Uro czy sto ści
do żyn ko we roz pocz ną się o
godz. 15.00. O szcze gó łach
fe sty nu za chwi lę, bo na po -
cząt ku war to wspo mnieć o
wy da rze niu nie co wcze -

śniej szym. O 11.00, w ru -
inach pa ła cu, bę dzie mo wa o
przy szło ści za byt ko we go
par ku (na kon fe ren cję „Re -
wi ta li za cja par ku w Za to niu
oka zją do pol sko -nie miec -
kich spo tkań” moż na się za -
pi sy wać od 10.30). W pro -
gra mie m.in. pre zen ta cja
pro jek tu od no wy te go miej -
sca, dys ku sja, otwar cie wy -
sta wy twór ców miesz ka ją -
cych w Za to niu, któ rych in -
spi ru je kra jo braz wsi,

O 15.00, w ma low ni czych
ru inach ko ścio ła św. Ja na roz -
pocz nie się uro czy sta msza
od pu sto wo -do żyn ko wa. O
16.00 na plac fe sty no wy przy
pa ła cu ru szy po chód do żyn -

ko wy. Od 16.30 – za ba wa,
wy stą pią ze spo ły lu do we –
Ma ła Wa tra i Nie tko wian ki,
za pre zen tu je się mło dzież z
Zie lo no gór skie go Ośrod ka
Kul tu ry, zo ba czy my po kaz ta -
necz ny Pull Up i za cza ru je
nas Te atr Ognia. Nie za brak -
nie gier, za baw i kon kur sów
dla naj młod szych. O 20.00
roz pocz nie się za ba wa ta -
necz na, po trwa do pół no cy. –
Ser decz nie za pra sza my! Ma -
my na dzie ję, że każ dy z przy -
go to wa nych punk tów bę dzie
in te re su ją cy i przy nie sie nam
wszyst kim wie le ra do ści – za -
chę ca ją or ga ni za to rzy. Szcze -
gó ły na www.na sze za to -
nie.org.pl (dsp)

Wto rek, 19 sierp nia, sa mo po łu dnie. Kil ku dzie się ciu mi ło śni ków fo to gra fii po zu je przed obiek ty wem ka me ry wiel ko for ma to wej. Wa run ki nie są ła ska we, bo słoń ce raz świe ci, a raz cho wa się za
chmu ry. Ale od cze go jest mistrz! Pa weł Jan cza ruk ro bi uni ka to we zdję cie. Skan moż na po brać ze stro ny http://be sa.ltf.in fo.pl/ oraz zie lo na news.pl Fot. Pa weł Jan cza ruk

W RA CU LI

Wieś się ba wi
aż dwa dni!
Cze ka na nas te atr ognia,
sko ki spa do chro no we, tań ce
i mecz pan ny kon tra mę żat -
ki... W pią tek ru sza ją VII
Dni Ra cu li.

Wieś bę dzie świę to wać
dwa dni! - Za pra sza my na
plac przy or li ku, przy ul. Wi -
to sa! Przy go to wa li śmy ca -
aały wo rek atrak cji! - za chę -
ca ją or ga ni za to rzy. Za glą da -
my do bo ga te go pro gra mu.
Im pre za star tu je w pią tek, 22
sierp nia, o 19.00. Już o 19.30

kon cert da ze spół So la ris Ro -
ad. O 21.30 wy stą pi Te atr
Ognia Ha ka Poi. O 22.00 roz -
pocz nie się dys ko te ka, DJ
Sig ma bę dzie grał do 2.00.

Za ba wę w so bo tę, 23 sierp -
nia, otwie ra moc ny ak cent - o
16.00 ru sza ją II otwar te mi -
strzo stwa Ra cu li Gry mel FI -
FA 2014 (zgło sze nia u Mi ło -
sza, nr tel. 600 271 238). Od
16.15 do 17.45 za pla no wa no
blok uciech dla dzie ci - bę dą
warsz ta ty ta necz ne w sty lu
in dyj skim i za ba wy z klow -
nem Bo dzio, a oprócz te go
m.in. dmu chań ce, ma lo wa -
nie bu zi. O 17.00 spra wy w
swo je rącz ki, a ra czej nóż ki,
bio rą pa nie - ro ze gra ją mecz

pił ki noż nej pan ny kon tra
mę żat ki. O 18.15 bę dzie moż -
na spo tkać się z An drze jem
Husz czą i in ny mi żuż low ca -
mi Fa lu ba zu. O 18.30 kon -
kurs pi cia pi wa na czas, o
18.40 wy stą pi ze spół Na sza
Łę ży ca. O 19.00 du ża daw ka
emo cji - sko ki spa do chro no -
we. O 19 20 - w tań cu to wa -
rzy skim za pre zen tu ją się
Ad rian na Urbań ska i Woj -
ciech So bo ciń ski, o 20.00 -
li cy ta cja i lo so wa nie na gród.
Na za koń cze nie Dni Ra cu li
do tań ca za gra ze spół He li -
kon (21.00), a o 22.00 zo ba -
czy my po kaz sztucz nych
ogni Jor ge. Wię cej na www.
ra cu la.pl (dsp)
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MIĘDZYNARODOWY 
FE STI WAL FOLK LO RU
I LU BU SKIE SMA KI

To już 26. edy cja im pre -
zy. W tym ro ku Mię dzy na -
ro do wy Fe sti wal Folk lo ru
po trwa od 24 do 30 sierp -
nia. Za ba wi my się na sło -
wiań sko -bał kań ską nu tę,
bo przed na mi wy stę py
barw nych grup ze Sło wa -
cji, Gre cji, Al ba nii, Wę gier,
Ru mu nii, Tur cji i Pol ski.
Ze spo ły zo ba czy my w Zie -
lo nej Gó rze, ale też w
Ochli, Ła go wie i in nych
miej sco wo ściach re gio nu,
m.in. w Czer wień sku, Su -
lę ci nie, Ża rach, Rze pi nie,
Mię dzy rze czu. My z pro -
gra mu fe sti wa lo we go wy -
bra li śmy wy da rze nia zie lo -
no gór skie.

Fe sti wal roz pocz nie się
w Mu zeum Et no gra ficz -
nym w Ochli. W nie dzie -
lę, 24 sierp nia, skan sen
za pra sza na im pre zę „Do -
bre, smacz ne, bo lu bu skie
– ku li nar ny pej zaż re gio -
nu”. - To nie zwy kła oka -
zja dla mi ło śni ków kuch -
ni re gio nal nej, sma ko -
szów, ła su chów i wszyst -
kich, któ rzy lu bią do brze
zjeść – za chę ca ją or ga ni -
za to rzy. W pro gra mie:
11.00 - fol ko wy spa cer po
za gro dach, 11.30 – za ba -
wy i gry lu do we, 12.15 –
po tra wy świa ta – Gre cja
vs Pol ska, 13.00 – na
czym gra ją, 14.00 – wy -

stęp grec kie go ze spo łu
Ka lar ry tes oraz Lu bu skie -
go Ze spo łu Pie śni i Tań ca.
Wstęp na im pre zę - 6 zł.

Ze spo ły, któ re bio rą
udział w fe sti wa lu, zo ba -
czy my w Zie lo nej Gó rze
od 25 do 29 sierp nia. W
po nie dzia łek, wto rek i
śro dę, na dep ta ku, przy
Ba chu sie - Fol ko jar mark,
za wsze o 11.00 – gry i za -
ba wy lu do we z uczest ni -
ka mi fe sti wa lu (po nie -
dzia łek – Sło wa cja, Gre -
cja, Pol ska, wto rek – Al ba -
nia, Wę gry, śro da – Tur -
cja, Ru mu nia), o 12.30 –
Fol ko wa Aka de mia Ar ty -
stycz na (po nie dzia łek –
filc, wto rek – ma lo wa nie
na szkle, śro da – ce ra mi -
ka), o 18.00 – kon cer ty
(po nie dzia łek – Ho ver la,
wto rek – Da myr, śro da –
Mi chał Ru daś). Kon cer ty
fe sti wa lo we bę dą się od -
by wać na sce nie Lu bu -
skie go Te atru od 19.00
(po nie dzia łek – Sło wa cja,
Gre cja, Pol ska, wto rek –
Al ba nia, Wę gry, śro da 
– Ru mu nia, Tur cja). W
czwar tek od 12.00, w
urzę dzie mar szał kow skim
- wrę cze nie sta tu etek. W
pią tek, 19.00, w am fi te -
atrze – kon cert ga lo wy fe -
sti wa lu.

Szcze gó ło wy pro gram fe -
sti wa lu (we wszyst kich
miej sco wo ściach re gio nu)
na stro nie www.rcak.pl.

(dsp)

MU ZY CY GRA JĄ
A ŚWIA TŁA WI RU JĄ

Wy obraź cie so bie: za pa da
zmrok, szem rze fon tan na,
świa tła de li kat nie prze śli -
zgu ją się po stru gach wo dy,
wi ru ją tan ce rze a uszy pie ści
mu zy ka... Sen ne ma rze nie?
Nie! So bot ni wie czór, 23
sierp nia, godz. 21.00, fon -
tan na przy pl. Bo ha te rów.
Na II Fe sti wal Mu zycz ny
Let nie Wie czo ry przy Fon -
tan nie za pra sza Ba chus
Clas sic Or che stra. W pro gra -
mie mu zy ka, ta niec i ilu mi -
na cje świetl ne! – Od bę dzie -
my po dróż po roz ma itych
za ka mar kach świa ta. Bę dzie

kla sycz nie, po po wo, fil mo -
wo, bo usły szy cie np. mo ty -
wy ze Star Wars i Go dzil li –
zdra dza Krzysz tof Or szu lik.
– Za gra my na tle fon tan ny,
„uzbro je ni” w in stru men ty
smycz ko we i, wy jąt ko wo te -
go wie czo ru, per ku sję, bez
niej nie wy obra żam so bie
hol ly wo odz kich ka wał ków.

Tań czyć bę dą ar ty ści Te -
atru Pol skie go w Po zna niu,
cza sem kro ki skie ru ją ich...
pro sto do wo dy! - Do te go
do ło ży my grę świa teł. Mam
na dzie ję, że wra że nia bę dą
nie za po mnia ne! – za pra sza
mu zyk.

Wię cej na www.ba chu sor -
che stra.pl (dsp)

JAK KA BA RE CIARZ
MA CHA RA KIE TĄ

- Ka ba re ty nie ry wa li zu ją
ze so bą na sce nie. Nie mu -
szą. Tym ra zem sport to
zmie ni. Umoż li wi otwar tą i
nie okieł zna ną wal kę, pot i
znój, szloch i łzy – tak mó -
wią or ga ni za to rzy Te ni so -
wych Mi strzo stwach Pol ski
Ar ty stów Ka ba re to wych!
Od bę dą się od 26 do 28
sierp nia, na kor tach MO SiR,
przy ul. Su le chow skiej, me -
cze od 11.00. To do bra oka -
zja, by po ki bi co wać ulu bio -
nym ka ba re cia rzom. Na kort
wyj dą: Da riusz Ka mys (Hra -
bi), Krzysz tof Han ke (Rak),
Hen ryk Saw ka, Ka mil Pi róg

(No wa ki), Ka rol Go lon ka
(Ka ba ret ske czów mę czą -
cych), Krzysz tof Re spon dek
(Rak), Le szek Ma li now ski
(Koń Pol ski), Łu kasz Pietsch
(Hra bi), Ma ciej Kwiat kow ski
(7 mi nut Po), Mar cin Da -
niec, Mar cin Szczur kie wicz
(Ka ba ret ske czów mę czą -
cych), Mau ry cy Po la ski (Pod
Wy rwi gro szem), Mi chał
Pasz czyk (Pa ra nie nor mal ni),
Mi chał Tercz (Ka ba ret ske -
czów mę czą cych), To masz
Ja chi mek, To masz Ma jer
(Hra bi), Wal de mar Sie rań ski
(Koń Pol ski), Woj ciech Ka -
miń ski (Jur ki), Ze non La sko -
wik.

Wstęp wol ny. Wię cej na
www.ar ti st cup.net

Ta aaka koń ców ka wa ka cji
A kto by miał czas na my śle nie o koń cu la ta! Ostat nich ty go dni sierp nia, spę dzo nych w Zie lo nej Gó rze, z pew no ścią nie na -
zwie my nud ny mi. Przy ta kim na wa le kon cer tów i fe sti wa li... Sprawdź cie, gdzie war to się wy brać.

Za wi ru ją spód ni ce! Od 24 do 30 sierp nia po trwa 26. Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Folk lo ru.

Fot. Ar chi wum Re gio nal ne go Cen trum Ani ma cji Kul tu ry

MU ZY WSZE LA KIE
Z BU SKER BU SA MI

Do bre du chy La ta Muz
Wsze la kich jesz cze nie zwi -
ja ją skrzy deł. Za pra sza ją na
co dzien ną por cję do brej za -
ba wy! Hit koń ców ki wa ka -
cji? Oczy wi ście Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz -
nej Bu sker bus Zie lo na Gó ra
2014! Na te wy stę py cze ka ją
ca ły rok zie lo no gó rza nie:
ma li i du zi. Po da je my wy da -
rze nia wy bra ne z pro gra mu
LMW.

Pią tek, 22 sierp nia: 11.00,
am fi te atr – z cy klu Baj ki, baj -
dy, ba nia lu ki - „Jaś i Mał go -
sia”; 18.00, pl. Bo ha te rów –
Wa ka cje z zum ba®fit nes.

So bo ta, 23 sierp nia: 19.00,
ki no Ne wa – Wie czo ry hu -
mo ru, im pro wi za cji i ka ba re -

tu – Po ko la cji, na żar ty,
wstęp 5 zł.

Nie dzie la, 24 sierp nia:
19.00, ko ściół ewan ge lic ki
– Wie czo ry u lu te ra nów,
kon cert ka me ral ny Se far -
dix, wstęp 5 i 10 zł; 20.00,
Klub Pie kar nia Ci chej Ko -
bie ty – Blu eso we no ce –
kon cert The Dir ty Aces, bi -
le ty 15 zł.

Wto rek, 26 sierp nia:
12.00-22.00, dep tak - Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal
Sztu ki Ulicz nej Bu sker bus
Zie lo na Gó ra 2014, godz.
20.00, Klub Pie kar nia Ci -
chej Ko bie ty – klub fe sti wa -
lo wy.

Śro da, 27 sierp nia: 11.00,
zbiór ka na pl. Bo ha te rów –
Nie nu dzę się la tem, spa cer z
prze wod ni kiem; 12.00-
22.00, dep tak - Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz -

nej Bu sker bus Zie lo na Gó ra
2014, godz. 20.00, Klub Pie -
kar nia Ci chej Ko bie ty – klub
fe sti wa lo wy.

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

Pią tek, 29 sierp nia: 11.00,
am fi te atr - Baj ki, baj dy, ba -
nia lu ki – „Wład ca skar pe -
tek”; 18.00, pl. Bo ha te rów –
Wa ka cje z zum ba®fit nes;
20.00, Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty – Blu eso we no ce –
kon cert ze spo łu Szu le rzy,
bi le ty 15 zł.

Nie dzie la, 31 sierp nia:
19.00, ko ściół ewan ge lic ki –
Wie czo ry u lu te ra nów, kon -
cert fi na ło wy – Kwar tet Au -
los, wstęp 5 i 10 zł.

(dsp)

U JADŹ KI CY GA NIE
I RO MO WIE

Sto wa rzy sze nie Kul tu ral -
ne Ga le ra za pra sza, w dwa
ostat nie piąt ki sierp nia, na
cykl La to z Ga le rią u Jadź ki
2014. 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)

KI NO AU TOR SKIE 
KU SI

Ostat nie dni sierp nia to
praw dzi wy ma ra ton X Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Ki na Au tor skie go „Qu est Eu -
ro pe”. 29, 30 i 31 sierp nia, o
14.00, w ki nie Ny sa – blok

fil mów kon kur so wych 2004-
2013, po ka zy spe cjal ne. 31
sierp nia, o 18.00, na sce nie
Lu bu skie go Te atru - ga la fi -
na ło wa, spo tka nie z gwiaz -
da mi oraz kon cert prze bo -
jów fil mo wych. Szcze gó ły:
www.qu est -eu ro pe.eu.

(dsp)

PIK NIK 
Z RY CE RZA MI

Ostat ni dzień wa ka cji to
oka zja, by od wie dzić po bli -
skie Lu bu skie Mu zeum Woj -
sko we w Drzo no wie. 31
sierp nia, 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 mi li -
tar ny mi oraz brycz ką, kon -
kur sy i za ba wy dla dzie ci,
wio ska ry cer ska, zwie dza nie
wnę trza czoł gu, wy rzut ni ra -
kiet, he li kop te ra, sa mo lo tu
my śliw skie go. (dsp)

Bu sker bus - wy stę py ar ty stów ulicz nych - od 26 do 27 sierp nia
Fot. Ar chi wum Zie lo no gór skie go Ośrod ka Kul tu ry
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Przed woj ną Ci ga ci ce by ły uzna wa ne za ku rort. W por cie za trzy my wa ły się du że stat ki wy ciecz ko we, któ re pły wa ły po Od rze. Ze zbio rów To masz Ko wal skie go

- Czyż niew ski, nie za bar -
dzo cię po nio sło? Ci ga ci ce
chcesz przy łą czyć do Zie lo -
nej Gó ry! I co, jesz cze mo że
Go rzów? - mo ja żo na jest w
po dej rza nie do brym na stro -
ju. Na wet nic nie mó wi o
my ciu pa tel ni.

- Sa ma ją umy łam, bo nie
mo głam już pa trzeć, co na
niej ro śnie. Pa mię taj, że po
nie dzie li ru ry w ścia nach
ma ją nam wy mie niać. Kto
dom od gru zu je? - ri po sta
by ła szyb ka i cel na. Tyl ko
dwa ra zy mó wi ła o my ciu.
A prze cież za zwy czaj trzy
ra zy przy po mi na… 

- To je dzie my do Ci ga cic? -
żo na na gle zmie ni ła te mat.
Ja sne! By le nie do Go rzo wa
(da le ko i nad War tą). Za wsze
moż na za je chać do por tu i
po pa trzeć na La gu nę, po sie -
dzieć na ta ra sie knajp ki, przy
mo ście. Jesz cze rzą dzi nim
sta ro sta. Od 1 stycz nia most
przej mie mia sto. 

- Czyż niew ski, na pisz, że
La gu na to sta tek wy ciecz ko -
wy. Nie wszy scy mu szą o
tym wie dzieć - żo ni na rę ka
ca ły czas trzy ma się na pul -
sie.

W por cie, w Ci ga ci cach,
na ta kim ob ro to wym bęb nie
znaj dzie cie roz kład rej sów
La gu ny. Oczy wi ście, w in -
ter ne cie rów nież. Część rej -
sów odby wa się po Od rze w
oko li cach Ci ga cic. Trwa go -
dzi nę. Moż na so bie po oglą -
dać mo sty od spodu. Jak
ktoś lu bi. Dzien nie, głów nie
po S3, prze jeż dża ją ty sią ce
sa mo cho dów. I po my śleć,
że 170 lat te mu tę sa mą rze -
kę mo gli śmy po ko nać w
bród lub łód ką. Aż do 1862
r. kie dy do sta wia nia prze -
pra wy przy stą pi ła Su le -
chow sko -Zie lo no gór sko -

-Żar ska Dro go wa Spół ka
Bu dow la na. Udzia ły w niej
mia ły gmi ny, po wia ty i oso -

by pry wat ne. Bu do wa ła dro -
gę po wia to wą Ża ry -Zie lo na
Gó ra -Su le chów, któ ra po -

wsta ła jesz cze w 1857 r. Na
most trze ba by ło cze kać
pięć lat. 

Te raz uwa ga! Skup cie
się! Ka mień wę giel ny pod
je go bu do wę po ło żo no 6
kwiet nia, kon struk cja go to -
wa by ła już 14 grud nia
1862 r. Li czy cie z nie do -
wie rza niem? Tak! Most po -
wstał w osiem mie się cy. I
nie był to ja kiś tam mo stek
nad stru my kiem. Miał 386
me trów dłu go ści i stał na
26 fi la rach. 

Za czę ła się no wa epo ka.
Drew nia na kon struk cja
prze trwa ła po nad 60 lat. To
by ły la ta wiel kiej chwa ły
zie lo no gór skich za kła dów
Beu chel ta&CO (po wo jen ny
Za stal).  Fir ma za ło żo na w
1876 r. po sta wi ła na roz wój
nie miec kich ko lei. Pro du -
ko wa ła nie tyl ko wa go ny,
ale rów nież sta lo we kon -
struk cje hal dwor co wych,
wia duk ty, ślu zy i mo sty. W
prak ty ce zmo no po li zo wa ła
prze pra wy pro wa dzą ce
przez Od rę - zbu do wa ła
więk szość mo stów na rze -
ce. Przy kła dy z naj bliż szej
oko li cy? Most w Kro śnie
Od rzań skim (580 ton) po -
sta wio ny w la tach 1904-
1905, Gło go wie (810 ton)
zbu do wa ny w la tach 1916-
17, No wej So li (480 ton) z
1931 r., By to miu Od rzań -
skim (690 ton) i Nie tko wie
(380 ton) z 1926 r.

Do 1926 r. za kład wy bu -
do wał 42 mo sty na Od rze i
po nad 50 na jej do pły wach.
Po ten tat. A do te go trze ba
do li czyć 400 mo stów dro go -
wych i ko le jo wych w in -
nych re jo nach Nie miec i za
gra ni cą.

Gdy za pa dła de cy zja, że w
Ci ga ci cach ma po wstać no -
wy, sta lo wy most, wy ko -
naw ca mógł być tyl ko je den
- Beu chelt. 

Pra ce roz po czę to w 1924
r. No wy sta lo wy most sta nął
po za chod niej stro nie drew -
nia ne go. Był tyl ko o 3,5 m
dłuż szy od po przed ni ka. Za
to wyż szy. Kosz to wał 660
tys. ma rek.

29 kwiet nia 1925 r. o
12.45 przy fan fa rach 10 re -
gi men tu raj ta rów nad pre zy -
dent pro win cji Bran den bur -
gia dr Ma ier uro czy ście go
otwo rzył. By ły prze mó wie -
nia, wy stę py i ofi cje le uda li
się na po czę stu nek do obe -
rży Bec ker sa. Sta ry, drew -
nia ny most uro czy sto ści nie
do cze kał. W po nie dzia łek
wiel ka noc ny, 13 kwiet nia,
stra wił go po żar. Kto pod ło -
żył ogień? Nie wia do mo. O
18.00 we zwa no po moc z
Zie lo nej Gó ry, któ ra dys po -
no wa ła mo to pom pą za mon -
to wa ną na stra żac kim sa -
mo cho dzie. Nie ste ty, nie
by ła w sta nie za ssać wo dę
bez po śred nio z Od ry (by ło
za wy so ko). Do pom po wa -
nia z brze gu by ło za ma ło
wę ży. Do pie ro przy jazd jed -
no stek z Su le cho wa, Ci ga -
cic i Za wa dy za ła twił ten
pro blem.  

Na szczę ście, no wy sta lo -
wy most był już go to wy 1
kwiet nia. Tyl ko z ofi cjal -
nym otwar ciem cze ka no
pra wie mie siąc. 

No wy, sta lo wy most prze -
trwał tyl ko 19 lat. Zo stał
wy sa dzo ny 29 stycz nia
1945 r. przez nie miec kich
sa pe rów chcą cych za trzy -
mać na cie ra ją ce woj ska ra -
dziec kie. Znisz czo no m.in.
cen tral ne, naj waż niej sze
przę sło. Na po cząt ku 1947
r. spe cja li ści z Za sta lu od -
bu do wa li sta lo wą kon struk -
cję.

To masz Czyż niew ski
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Most pa na sta ro sty
No i sta ło się! Dzię ki po łą cze niu mia sta z gmi ną sta li śmy się nie tyl ko mia stem nad odrzań skim, ale rów nież ma my swój most. I to
ja ki! Zbu do wa ny w Zie lo nej Gó rze. Naj pierw w nie miec kich za kła dach Beu chel ta i póź niej od bu do wa ny przez pol ski Za stal. 

Sta ry drew nia ny most. Wi dok z ok. 1910 r.   Ze zbio rów bi blio te ki Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go

Sta lo wa kon struk cja Beu chel ta w 1947 r. od bu do wa na przez Za stal Fot. Krzysz tof Gra bow ski


