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- Nasze marzenie o
nowoczesnym boisku
szkolnym wciąż pozostawało
w sferze pobożnych życzeń.
Wszystko zmienił tegoroczny
budżet obywatelski - cieszy się
Małgorzata Ragiel, dyrektorka
Zespołu Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki.

KKoo  rroo  wwóódd  ww  ssoo  bboo  ttęę!!  ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy!!
Choć ta chwi la zwia stu je ry chły ko niec Wi no bra nia, cze ka ją na nią wszy scy! W so bo tę, w sa mo po łu dnie, ru sza miej ska pa -
ra da! W ko ro wo dzie przej dą gli no lu dy, szczu dla rze, dżam pe rzy, zom bia ki, rytm nada dzą tan ce rze i bęb nia rze. Bę dzie ko -
lo ro wo i gło śno, tak jak trze ba!

Ha słem te go rocz nej pa ra -
dy jest „Wi no bra nie to my”.

- W tym ro ku, pod czas Wi -
no bra nia, ma my wie le lo kal -
nych ak cen tów, m.in. „Wi -
no bra nio we Sma ki ”, miej -
skich fil har mo ni ków pod -
czas in au gu ra cji Dni Mia sta
oraz bo ga tą pre zen ta cję ro -
dzi mych win nic. Mu si my
dbać o to, by się wy róż niać,
by od wie dza ją cy nas tu ry ści
do strze gli na szą „in ność”-
mó wi To masz Ne ste ro wicz,
ko or dy na tor Wi no bra nia.

Sce na riusz naj waż niej -
szej miej skiej pa ra dy, star -
tu ją cej w so bo tę, w sa mo
po łu dnie, za po wia da moc
atrak cji. Ko ro wód za cznie
Wik tor Golc z wiel ki mi bęb -
na mi, przy bra ny mi w atrak -
cyj ne ko stiu my. Przy try bu -
nach sta ną wiel kie gli nia ne
go le my przy wie zio ne z Bo -
le sław ca. Na po cząt ku ko ro -
wo du po ja wią się bęb nia rze
z zie lo no gór skiej gru py „7
mi nut prze rwy” oraz Ba -
chus z ba chant ka mi oraz

miss Wi no bra nia. Po ja wi
się tak że mło dzież z zie lo -
no gór skich szkół i in sty tu cji
kul tu ry, m.in. z Do mu Har -
ce rza. Tę część ko ro wo du,
pod na zwą „Wszy scy je ste -
śmy z jed nej gli ny”, za mkną
gli no lu dy Bog da na No wa -
ka. Po tem przej dą szczu dla -
rze, dżam pe rzy i bęb nia rze
z wro cław skie go Te atru Pa -
ra da. Za ni mi zo ba czy my
Stu dio Tań ca Spo ko Fa mi ly
oraz du żą plat for mę z wi -
nia rza mi. Za raz po nich

przej dą ucznio wie Lot ni ka i
zmo to ry zo wa ni na qu adach
i jed no śla dach z Su le cho -
wa. Nie za brak nie ze spo łów
lu do wych, przed sta wi cie li
gmin, żoł nie rzy, stra ża ków,
grup re kon struk cyj nych,
zom bia ków. Pra cow ni cy i
ak to rzy Lu bu skie go Te atru
za dba ją o spraw ny prze bieg
ca łe go ko ro wo du.

- W mo im prze ko na niu,
oprócz przed sta wi cie li win -
nic, mło dzie ży i dzie cia -
ków, któ rzy za wsze są trzo -

nem pa ra dy, fun da men tem
ar ty stycz nym ko ro wo du bę -
dą przede wszyst kim te atry
ulicz ne: for ma cja „Się dzie -
je” z So po tu , sce na Ka lej -
do skop z Kra ko wa, te atr
Ter mi nus A Quo z No wej
So li. W tym ro ku bę dzie my
mie li jesz cze wię cej szczu -
dla rzy i gli no lu dów. Lu dzie
chcą się ob le piać bia łą gli -
ną, by uczest ni czyć w ko ro -
wo dzie. Sta ją się wi zy tów ką
na szej pa ra dy. Na ma wiam,
by lu dzie nie tyl ko oglą da li

ko ro wód, ale rów nież bra li
w nim udział - prze ko nu je
Ro bert Cze chow ski, re ży ser
wi do wi ska i dy rek tor Lu bu -
skie go Te atru.

Wszy scy chcą cy wziąć
udział w ko ro wo dzie mo gą
wy po ży czyć te atral ne lal ki,
ko stiu my czy re kwi zy ty
jesz cze do piąt ku, do godz.
16.00. W tym ce lu trze ba się
skon tak to wać z dzia łem
tech nicz nym te atru, z pa nią
He le ną Bon dy rą.

(kg)

- Na ko niec ko ro wo du po raz pierw szy po ja wią się za dy miar ki, któ re wpro wa dzą tro chę oni rycz ne go na stro ju. Wy jąt ko wo na miej scu bę dzie za tem kla sycz ny strój szek spi row ski, pro sto ze
„Snu no cy let niej” - żar tu je Ro bert Cze chow ski, re ży ser ko ro wo du i dy rek tor Lu bu skie go Te atru. Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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- Lu dzie szu ka ją od znak, me da li, mo net, a na wet kar tek na
mię so. W ce nie na dal jest broń bia ła - Wi told Orzga z Ko ło brze -
gu pre zen tu je nie miec ki ba gnet z pierw szej woj ny świa to wej,
tzw. Er furt.

Od kil ku lat, na gieł dach sta ro ci, utrzy mu je się mo da na daw -
ne za baw ki. Te dwie lal ki, wy pro du ko wa ne w Pol sce, tuż po
dru giej woj nie świa to wej, spodo ba ły się Agniesz ce Jóź wiak z
Do bro su ło wa.

Jar mark sta ro ci bez por ce la ny? Nie moż li we. - Wy jąt ko wa jest
ta fi gur ka ba let ni cy Wal len dorf, zro bio na z por ce la ny szkli wio -
nej, łą czo nej z bi skwi to wą - mó wi Bar ba ra Ko wa le wicz z Zie lo -
nej Gó ry. Zdję cia Krzysz tof Gra bow ski
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- Przed na mi li sto pa do we
wy bo ry sa mo rzą do we. Ko -
go wy bie rać bę dą miesz -
kań cy mia sta i gmi ny?

Sta ni sław Blon kow ski,
dy rek tor De le ga tu ry Kra jo -
we go Biu ra Wy bor cze go w
Zie lo nej Gó rze: - To bę dą
nie ty po we wy bo ry, bo do
for mal ne go po łą cze nia mia -
sta i gmi ny doj dzie do pie ro 1
stycz nia 2015 r. Z te go po -
wo du, 16 li sto pa da, miej scy
wy bor cy do sta ną w punk -
tach wy bor czych tyl ko po
jed nej kar cie do gło so wa nia,
w ko lo rze nie bie skim. Na jej
pod sta wie bę dą wy bie ra ni
wy łącz nie rad ni sa mo rzą du
wo je wódz twa. Gmin ni wy -
bor cy otrzy ma ją dwie kar ty:
nie bie ską oraz żół tą. Ta
pierw sza, iden tycz nie jak w
mie ście, za wie rać bę dzie na -
zwi ska kan dy da tów na wo je -
wódz kich rad nych. Ta żół ta
za wie rać bę dzie na zwi ska
kan dy da tów do ra dy po wia -
tu ziem skie go.

- A je śli z te re nu gmi ny
ktoś zo sta nie wy bra ny na
rad ne go po wia tu ziem skie -
go, co z je go man da tem po 1
stycz nia 2015 r.?

- Zgod nie z usta wą, po po -
łą cze niu, po sze rzo ne mia sto
bę dzie mia ło sta tus po wia tu
grodz kie go. Dla te go rad ny
po wia tu ziem skie go, wy bra -
ny z te re nu obec nej gmi ny,
au to ma tycz nie utra ci man -
dat i ra da po wia tu ob ra do -
wać bę dzie w po mniej szo -
nym skła dzie do koń ca swo -
jej ka den cji.

- To nie uchron ny sce na -
riusz?

- Nie, bo ta ki rad ny mo że
sam zre zy gno wać z man da tu
i wte dy na je go miej sce
„wsko czy” ko lej ny kan dy dat
ze zwy cię skiej li sty wy bor -
czej. Oczy wi ście, mo że być i
tak, że ża den kan dy dat z te -
re nu obec nej gmi ny nie zdo -
bę dzie man da tu rad ne go.

- Jak bę dzie wy glą da ła
pro ce du ra gło so wa nia?

- Za rów no kar ta nie bie ska,
jak i żół ta, bę dą mia ły for mę
bro szur ki. Na każ dej stro nie
bę dą na zwi ska kan dy da tów
z jed ne go ko mi te tu wy bor -
cze go. Wy bor ca na ca łej kar -
cie mo że za kre ślić tyl ko jed -
no na zwi sko. Osta tecz ny ter -
min re je stra cji ko mi te tów
wy bor czych mi ja 7 paź dzier -
ni ka.

- Miesz kań cy po więk szo -
nej Zie lo nej Gó ry po ma sze -
ru ją do urn jesz cze raz, w
mar cu 2015 r. Bę dzie my
wy bie ra li miej skich rad -
nych oraz pre zy den ta. Zna -
na jest już do kład na da ta
tych wy bo rów?

- Da ta gra nicz na, naj póź -
niej sza, to 29 mar ca 2015 r.

O do kład nej da cie za de cy -
du je ko mi sarz lub peł no -
moc nik rzą du, bo to on
przej mie wła dzę w mie ście
po 1 stycz nia 2015 r.

- Czy mar co we wy bo ry
bę dą się bar dzo róż nić od
tych li sto pa do wych?

- Je śli na ko niec 2014 r.
miesz kać bę dzie w gmi nie
mniej niż ok. 25 tys. miesz -
kań ców, to w po więk szo nej
Zie lo nej Gó rze zmie nić się
bę dą mu sia ły gra ni ce okrę -
gów wy bor czych.

- W ja ki spo sób?
- Teo re tycz nie moż li we są

dwa wa rian ty: al bo by ła już
gmi na zo sta nie przy łą czo na,
w sen sie wy bor czym, do jed -

ne go z zie lo no gór skich osie -
dli, za miesz ka łe go przez ok.
7.200 osób, al bo zo sta nie po -
dzie lo na na kil ka czę ści i
każ da z ta kich czę ści zo sta -
nie po łą czo na z ja kimś miej -
skim okrę giem wy bor czym.
Osta tecz na de cy zja za le ży
od oso by za rzą dza ją cej mia -
stem do dnia za przy się że nia
no we go pre zy den ta i no wej
ra dy mia sta.

- Czy ktoś bę dzie we ry fi -
ko wał tę no wą wy bor czą
ma pę?

- Oczy wi ście. Zgod nie z
Ko dek sem wy bor czym, pro -
po zy cje no wych okrę gów
wy bor czych bę dą obo wiąz -
ko wo we ry fi ko wa ne przez
ko mi sa rza wy bor cze go. To
je mu przy słu gu je pra wo ve -
ta, je śli stwier dzi ja kąś nie -
zgod ność z li te rą pra wa. Za -
sa da jest jed na - okręg wy -
bor czy nie mo że „ofe ro wać”
mniej niż pięć man da tów i
nie wię cej niż osiem man da -
tów. I sko ro no we mia sto za -
miesz ki wać bę dzie ok. 130
tys. miesz kań ców, a w ła -
wach no wej ra dy mia sta za -
sią dzie praw do po dob nie 25
rad nych, to na je den man dat
przy pad nie ok. 5.200 miesz -
kań ców. I to jest punkt wyj -
ścia do kre śle nia gra nic
przy szłych okrę gów wy bor -
czych w Zie lo nej Gó rze.

- A co z wy bo ra mi do ra -
dy dziel ni cy „No we Mia -
sto”?

- Po wsta nie ta kiej dziel ni -
cy oraz za sa dy jej funk cjo no -
wa nia, łącz nie z wy bo ra mi
do jej ra dy, uza leż nio ne bę -
dzie od de cy zji przy szłej ra -
dy mia sta. In ny mi sło wy:
naj pierw mu szą się od być
wy bo ry do ra dy mia sta. Po -
tem, ewen tu al nie, na pod -
sta wie uchwa ły miej skich
rad nych, od by ły by się wy -
bo ry do ra dy ta kiej dziel ni -
cy.

- Dzię ku ję.

Piotr Mak sym czak

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

No wy se zon mu zy ki
W przy szły pią tek, 19 wrze -

śnia, Fil har mo nia Zie lo no gór -
ska za pra sza na in au gu ra cję
se zo nu ar ty stycz ne go
2014/1015. Po czą tek o godz.
19.00, w sa li MCM, bi le ty po
30 i 35 zł. W pro gra mie: Sta -
ni sław Mo niusz ko - uwer tu ra
do ope ry „Hal ka”, Edvard
Grieg - kon cert for te pia no wy
a -moll, Sier giej Rach ma ni now
- III sym fo nia a -moll. Wy ko -
naw cy: Or kie stra Sym fo nicz na
Fil har mo nii Zie lo no gór skiej,
dy ry gu je Cze sław Gra bow ski.
Na for te pia nie La di slav Fran -
zo witz ze Sło wa cji, so li sta i
ka me ra li sta, któ re go moż na
po słu chać na naj bar dziej pre -
sti żo wych fe sti wa lach Eu ro py
i USA. (dsp)

W DRZON KO WIE

Ta bli ca dla „Sze ry fa”
W śro dę, 17 wrze śnia, mi ja

pierw sza rocz ni ca śmier ci
„Sze ry fa” Zbi gnie wa Ma jew -
skie go. - O godz. 12.00 spo ty -
ka my się przy głów nym par -
kin gu WOSiR-u, gdzie od bę -
dzie się uro czy stość od sło nię -
cia pa miąt ko wej ta bli cy - in for -
mu je Bo gu sław Suł kow ski, dy -
rek tor Wo je wódz kie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji w Drzon ko -
wie. - Au to rem ta bli cy jest Ro -
bert To mak, ar ty sta pla styk z
Zie lo nej Gó ry.

Przy po mnij my, że nada nie
ośrod ko wi imie nia Zbi gnie wa
Ma jew skie go oraz od sło nię cie
ta bli cy to ini cja ty wa śro do wi -
ska spor to we go przy wspar ciu
Spo łecz nej Ra dy Ośrod ka i
kie row nic twa. (dsp)

To bę dą nie ty po we wy bo ry
- Je śli na ko niec 2014 r. miesz kać bę dzie w gmi nie mniej niż ok. 25 tys. miesz kań -
ców, to po po łą cze niu z mia stem zmie nić się bę dą mu sia ły gra ni ce okrę gów wy bor -
czych - tłu ma czy Sta ni sław Blon kow ski.

- Na po cząt ku przy szłe go ro ku zie lo no gó rza nie bę dą wy bie ra li
miej skich rad nych oraz pre zy den ta. Da ta gra nicz na tych wy bo -
rów, naj póź niej sza, to 29 mar ca 2015 r. - mó wi Sta ni sław
Blon kow ski. Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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To oni two rzą kli mat mia sta
- Two rzy cie kli mat mia sta. Bez was by ło by o wie le mniej barw nie i cie ka wie - pre zy dent Ja nusz Ku bic ki kom ple men to wał te -
go rocz nych lau re atów miej skich na gród kul tu ral nych.

Te go rocz na uro czy stość
wrę cza nia pre zy denc kich
na gród zy ska ła te le wi zyj ną
opra wę. Nada wa na by ła w
śro dę, na ży wo, z Pal miar ni.

- Two rzy cie kli mat mia sta.
Bez was by ło by o wie le
mniej barw nie i cie ka wie.
Dzię ku ję za wa sze za an ga żo -
wa nie, za wa szą pa sję i za
wa sze do ko na nia. Pro szę o
wię cej - pre zy dent kom ple -
men to wał lau re atów.

Na gro dy przy zna no w
dwóch ka te go riach: ze spo -
ło wej i in dy wi du al nej. Pre -
zy dent w tym ro ku wy róż -
nił Spo łecz ne Ogni sko Ar -
ty stycz ne, Big Band Uni -
wer sy te tu Zie lo no gór skie -
go, Sto wa rzy sze nie Spo ko -
ta niec, Chór Zie lo no gór -
skie go Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku Mo de ra to, Lu -
bu skie To wa rzy stwo Gi ta -
ro we, Zie lo no gór ski Klub
Tań ca Spor to we go Bugs,
Ka ba ret Ciach oraz Te le wi -
zję Pol ską, od dział w Go -
rzo wie Wlkp.

Na gro dy in dy wi du al ne
otrzy ma li: An drzej Ste fa -
now ski (ma larz, gra fik, au tor
al bu mu o Zie lo nej Gó rze),
Je rzy Mar kie wicz (dy ry gent,
za ło ży ciel i dy rek tor Col le -
gium Vi ri di mon ta num), Ja -
nusz Ko niusz (po eta i pro za -
ik, pu bli cy sta, wie lo let ni re -
dak tor na czel ny nie ist nie ją -
ce go już słyn ne go dwu ty go -
dni ka „Nad odrze”), Ma rze na
Wię cek (ak tor ka, re ży ser ka,
dy rek tor ka zie lo no gór skie go
fe sti wa lu fil mo we go Qu est
Eu ro pe).

(pm)

Bę dą wier cić i mu ro wać, u sie bie!W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Pra ca
o mie ście
Fun da cja „Bez piecz ne Mia -
sto”, mia sto i Uni wer sy tet
Zie lo no gór ski ogła sza ją
kon kurs na naj lep szą pra cę
ma gi ster ską z za kre su pro fi -
lak ty ki spo łecz nej, re so cja -
li za cji, po pra wy bez pie czeń -
stwa, wa run ków i ja ko ści
ży cia w Zie lo nej Gó rze.

Do kon kur su moż na zgła -
szać pra ce ma gi ster skie, te -
ma tycz nie zwią za ne z mia -
stem. Jest on otwar ty dla stu -
den tów i ab sol wen tów stu -
diów sta cjo nar nych i nie sta -
cjo nar nych UZ. Pu la na gród
w tym ro ku - 6 tys. zł.

Pra ce na le ży prze słać do
20 paź dzier ni ka br. na ad res:
Fun da cja „Bez piecz ne Mia -
sto”, ul. Sza rych Sze re gów 8,
65-807 Zie lo na Gó ra, z do pi -
skiem „Kon kurs - pra ca ma -
gi ster ska”.

Szcze gó ły na www.zie lo -
na -go ra.pl

(red)

- Pre zy dent od ci snął w be -
to nie dło nie, pa nie mar sza -
łek i wi ce pre zy dent uło ży ły
kil ka na ście ko stek bru ku. To
na sza szkol na „ka plicz ka” -
żar tu je Mał go rza ta Ra giel,
dy rek tor ka Bu dow lan ki.

Wy bu do wa nie warsz ta tów
szkol nych dla Ze spo łu Szkół
Bu dow la nych im. Ta de usza
Ko ściusz ki by ło ży cio wą ko -
niecz no ścią. Re for ma szkol -
nic twa za wo do we go z 2012
r. na ło ży ła na tech ni ka obo -
wią zek przy spo sa bia nia ab -
sol wen tów do wy ko ny wa nia
ro bot ni czych za wo dów bu -
dow la nych. Tech nik ma być
przy go to wa ny nie tyl ko teo -
re tycz nie, ale rów nież prak -
tycz nie.

Zie lo no gór ska Bu dow lan -
ka nie mia ła wła snych
warsz ta tów. Za czę ła na
gwałt ada pto wać szkol ne
piw ni ce, na wet bi blio te kę.
Ta ka pro wi zor ka nie mo gła
trwać dłu go. Do sko na le o
tym wie dzia ła wi ce pre zy -

dent Wio le ta Ha ręź lak, któ ra
roz po czę ła po szu ki wa nia
spo so bu wy brnię cia z tej
trud nej sy tu acji.

Naj pierw zwy cię żył wa -
riant wy bu do wa nia nie -
wiel kich warsz ta tów. Mia -
sto sfi nan so wa ło koszt pro -
jek tu tech nicz ne go. Ale w
2013 r. po ja wi ła się szan sa
na po zy ska nie 770.419 zł
do fi nan so wa nia z Lu bu -
skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go, za rzą -
dza ne go przez urząd mar -
szał kow ski.

Unij ne pie nią dze mo gły
być prze zna czo ne wy łącz nie
na sfi nan so wa nie bu do wy i
za ku pu wy po sa że nia „pro -
duk cyj nej” czę ści warsz ta -
tów. Dla te go za ple cze so cjal -
ne zo sta ło wy bu do wa ne z
miej skich pie nię dzy.

Osta tecz nie bu dżet warsz -
ta tów za mknął się w kwo cie
ok. 1 mln zł.

Ale za nim pre zy dent Ku -
bic ki, mar sza łek Po lak oraz
wi ce pre zy dent Ha ręź lak
uświet ni li, 1 wrze śnia, uro -

czy stość otwar cia warsz ta -
tów, ab sol went ka Bu dow -
lan ki, Ka ro li na Ka łu ża mu -
sia ła w bły ska wicz nym tem -
pie za adap to wać sta ry pro -
jekt warsz ta tów do no wych
moż li wo ści fi nan so wych.
Po tem mia sto ogło si ło prze -
targ dla ge ne ral ne go wy ko -
naw cy. Zwy cię ży ła fir ma
Łu ka sik Gro up.

- Pi lo to wa łam z ra mie nia
szko ły kil ka in we sty cji, ale
tak zna ko mi tych re la cji z
wy ko naw cą warsz ta tów
jesz cze nie mia łam. Do słow -
nie sta wał na gło wie, by le
tyl ko za do wo lić na sze ocze -
ki wa nia - pod kre śla dy rek -
tor ka Bu dow lan ki.

Osta tecz ny od biór warsz -
ta tów od bę dzie się dziś (pią -
tek), o godz. 10.00. Do 22
wrze śnia bę dzie trwał etap
„uzbra ja nia” ha li we wszyst -
kie za mó wio ne ma szy ny i
urzą dze nia. Nie za brak nie
be to nia rek, sto łów mon ta żo -
wych, dro go wych ubi ja rek i
wie lu in nych spe cja li stycz -
nych na rzę dzi.

Z warsz ta tów ko rzy stać
bę dą ucznio wie tech ni kum
dro go we go, tech ni kum bu -
dow la ne go i od 2015 r. - to
no wość - tech ni kum bu dow -
nic twa wod ne go. Adep ci za -
wo dów bu dow la nych bę dą
tu m.in. mu ro wać, ukła dać
kost kę bru ko wą i kra węż ni -
ki, przy go to wy wać róż ne
mie szan ki be to no we oraz
nie wiel kie frag men ty dróg.
Oczy wi ście, ćwi czeb nie. Po -
mo ce „na uko we”, po za ję -
ciach, tra fią do ma ga zy nu.

Wa ka cje szkol ne tra dy cyj -
nie wy ko rzy sty wa ne są na
re mon ty i mo der ni za cje
miej skich pla có wek oświa to -
wych. Od sto sun ko wo nie -
wiel kich, jak re mont in sta la -
cji elek trycz nej w Gim na -
zjum nr 1, po du że i kosz -
tow ne, np. re mont da chu w
SP nr 1. Bry ga dy fa chow ców
naj czę ściej re mon to wa ły sa -
ni ta ria ty uczniow skie, in sta -
la cje cie płej wo dy i sie ci ka -
na li za cyj ne. War tość te go ty -
pu in we sty cji prze kro czy ła
600 tys. zł. (pm)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Ar te mi da
Pod Fi la ra mi
Ko lej na rzeź ba po ja wi ła się
na dep ta ku. Tym ra zem to
bo gi ni ło wów i la sów Ar te -
mi da. Od ubie głe go czwart -
ku za miesz ka ła na ścia nie
bu dyn ku przy ul. Pod Fi la ra -
mi, nie opo dal Hu ber ti ku sa.

- Kie dy przed ro kiem od -
sła nia li śmy Hu ber ti ku sa, pa -
dła pro po zy cja, że by za fun -
do wać mu to wa rzysz kę. Za -
raz po my śle li śmy o Ar te mi -
dzie - mó wił pod czas od sło -
nię cia An drzej Brach mań -
ski, szef ko mi sji kul tu ry
Okrę go wej Ra dy Ło wiec kiej.
Bo to wła śnie my śli wi ufun -
do wa li fi gur kę, któ rej au to -
rem jest An drzej Mo ska luk.
Na rzeź bę zło ży ło się po nad
50 my śli wych i sym pa ty ków
ło wiec twa. To swo isty dar
my śli wych dla le śni ków,
któ rzy ob cho dzą wła śnie 90-
le cie po wsta nia La sów Pań -
stwo wych.

(tc)

Fi lip Cze szyk, Sto wa rzy sze nie Spo ko -
ta niec: - Gru pa ta necz na Spo ko ist nie -
je już 20 lat. Przez ten czas moc no
wro śli śmy w pej zaż mia sta i wy cho wa -
li śmy kil ka po ko leń zie lo no gó rzan. Na -
szą naj moc niej szą stro ną jest po łą cze -
nie pro fi lak ty ki zdro wot nej z wraż li wo -
ścią ar ty stycz ną. Oprócz te go uczy my
trud nej sztu ki współ pra cy. W pew nej
sen sie je ste śmy an ti do tum na nie bez -
pie czeń stwo sa mot no ści w in ter ne cie.

Ar tur Gu rec, dy rek tor TVP Go rzów
Wlkp.: - Pre zy denc ka na gro da to do -
wód uzna nia dla na sze go do rob ku. To
na gro da za nasz do bry warsz tat, do bre
po my sły i za an ga żo wa nie. Od kil ku lat
współ pra cu je my z mia stem przy pro -
mo wa niu i re la cjo no wa niu wi no bra -
nio we go ty go dnia. I sko ro do sta li śmy
pre zy denc ką na gro dę, to wi docz nie
na sza pra ca zy ska ła wy so ką oce nę, z
cze go się bar dzo cie szę.

Ja nusz Ko niusz, po eta: - Do Zie lo nej
Gó ry przy je cha łem 60 lat te mu, z na -
ka zem pra cy, wła śnie w po rze Wi no -
bra nia. Pla no wa łem po wrót do ro dzin -
nych stron, ale zo sta łem na sta łe. 1 lu -
te go br. skoń czy łem 80 lat. Jesz cze w
tym ro ku, w po ło wie li sto pa da, opu ści
dru kar nię mój naj now szy to mik po -
etyc ki. Wciąż nie mam do bre go ty tu łu.
Co po do ba mi się ra no, wie czo rem tra -
fia do ko sza.

Ma rze na Wię cek, po et ka, ak tor ka i re -
ży ser ka: - W 2015 r. pla nu ję ukoń czyć
pro duk cję mo je go fil mu „Ko lek cja su -
kie nek”. To film o po trze bie roz mo wy.
Zdję cia, krę co ne głów nie w zie lo no -
gór skich ple ne rach, ukoń czę do grud -
nia br. Pie nią dze po zy ska łam tro chę
od spon so rów, tro chę od pre zy den ta
mia sta i mar szał ka, tro chę z wła snych
oszczęd no ści. Pre mie ra w oko li cach
mar ca. W War sza wie i Zie lo nej Gó rze.
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JJeesszz  cczzee  ttrrzzyy  ddnnii  zzaa  bbaa  wwyy!!
Świę to trwa! A Ba chus nie ma za mia ru od da wać klu czy do bram mia sta! Bo i po co? Gra mu zy ka, no gi rwą się do tań ca, a
bo skie go na po ju ni ko mu nie bra ku je... Przed na mi ca ły week end wi no bra nio wych atrak cji. Sprawdź cie po ni żej, gdzie jesz -
cze moż na się za ba wić. Zer k nij cie też na są sied nią stro nę, tam do ku men tu je my do tych cza so we uro czy sto ści i swa wo le!

Wy bra ne z pro gra mu:
w od 14.00 - wy ciecz ki na win ni ce (bi le ty po 20 zł go dzi -

nę przed od jaz dem w ho lu Pal miar ni, od jazd z par kin -
gu przy Pal miar ni): 14.00 - win ni ca Ju lia w Sta rym Ki -
sie li nie, win ni ca Pa łac Wie chli ce w Wie chli cach, win -
ni ca Can ti na w Mo zo wie, 17.00 - win ni ca Na Le śnej Po -
la nie w Procz kach, win ni ca In grid w Ła zie

w 14.30 - „Kie dy zło ta je sień pu ka”, kon cert chó ru Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku (przy ra tu szu)

w 15.45 - kon cert ze spo łu TAM (przy ra tu szu)
w 17.00 - wy bo ry Miss Win ne go Gro du i li cy ta cja naj lep -

sze go wi na (przy ra tu szu)
w 18.00 - „Sha ke Your Bo dy” z DJ Se li (Flash Club, ul. Chro bre go)
w 18.30 - kon cert ze spo łu Pew ne Pod nie ty Aku stycz ne

(przy ra tu szu)

w 19.00 - Wi no bra nio we Spo tka nia Te atral ne, Fran cis Ve -
ber „Ko la cja dla głup ca” (Lu bu ski Te atr)

w 19.30 - IV Wi no bra nio wy Tur niej Ki bi ców „Cyc le Spe -
edway 2014” (tor spe edro we ro wy, ul. Wy szyń skie go)

w 20.00 - „Wi no bra nio wa Pry wat ka”, im pre za ta necz na (4
Ró że dla Lu cien ne, ul. Sta ry Ry nek)

w 20.30 - kon cert Sha ta QS (przy ra tu szu)
w 20.30 - kon cert ze spo łu Le mON (ul. Ka spro wi cza)
w 21.00 - „Cra zy’80”, im pre za ta necz na (Klub Wi no bra -

nio wy - Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow -
skie go)

w 21.00 - „Na tej im pre zie stra cisz gło wę” (X -De mon, ul.
Ku piec ka)

w 21.00 - „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go)

w 22.00 - „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz
Oszmiań ski & DJ Bam se (przy ra tu szu)

Wy bra ne z pro gra mu:
w 11.00 - „IX Zie lo no gór ski Fe sti -

wal Gier” oraz „Zie lo no gór ski
Zom bie Walk” (ul. Li ce al na)
w 12.00 - Ko ro wód Wi no -

bra nio wy (ul. Boh. We -
ster plat te)
w 14.00 Wi no bra nio wy

Po je dy nek Gi gan -
tów Strong Man

Pol ska vs. Eu ro pa
(ul. Ka spro wi -
cza)
w od 14.00 -

wy ciecz ki na

win ni ce (bi le ty po 20 zł go dzi nę przed od jaz dem w ho lu
Pal miar ni, od jazd z par kin gu przy Pal miar ni): 14.00 - win -
ni ca Sa int Vin cent w Bo ro wie Wiel kim, win ni ca In grid w
Ła zie, win ni ca Mi łosz w Ła zie, 17.00 - win ni ca Kru cza w
Bu cha ło wie, win ni ca Na Le śnej Po la nie w Procz kach,
win ni ca Equ us w Za bo rze
w 14.30 - kon cert ze spo łu The Trip Band (przy ra tu szu)
w 15.15 - kon cert ze spo łu Trans plan ta cja (przy ra tu szu)
w 16.00 - kon cert ze spo łu Bul l finch (przy ra tu szu)
w 17.00 - kon cert ze spo łu ONL (przy ra tu szu)
w 18.00 - „Club bing Ni ght” (Flash Club, ul. Chro bre go)
w 18.30 - Ka ba re to bra nie na bis... Ka ta rzy na Pa ko siń ska &

Lesz cze (przy ra tu szu)
w 19.00 - Wi no bra nio we Spo tka nia Te atral ne, April de

An ge lis „Stwo rze nia sce nicz ne” (Lu bu ski Te atr)
w 20.00 - „Wi no bra nio wa Pry wat ka”, im pre za ta necz na (4

Ró że dla Lu cien ne, ul. Sta ry Ry nek)
w 20.00 - Wi no bra nio wy Wie czo rek Ta necz ny z ze spo łem

Kle zmer (Pal miar nia)
w 20.30 - kon cert ze spo łu Be thel (przy ra tu szu)
w 20.30 - kon cert Ry szar da Ryn kow skie go (ul. Ka spro wi -

cza)
w 21.00 - „Back to the Le mo nia da”, im pre za ta necz na

(Klub Wi no bra nio wy - Hot Shots Mu sic Club & Bil lard,
ul. Dą brow skie go)

w 21.00 - wie czo rek ta necz ny pro wa dzi DJ Ża ba (Piw ni ca
Ar ty stycz na Ka won, ul. Zam ko wa)

w 21.00 - „Extre me Event - si lver Edi tion” go ście spe cjal -
ni: Li ve Fo re ver na ży wo Dj Gro mee And Wre thov (X -
-De mon, ul. Ku piec ka)

w 21.00 - „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go)

w 22.00 - „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz
Oszmiań ski & Ro mek Awiń ski (przy ra tu szu)

Wy bra ne z pro gra mu:
w od 10.00 - Lu bu ska Izba Rol ni cza - Świę to Mięs Pol ski

(pl. Po wstań ców Wiel ko pol skich), w pro gra mie m.in.:
10.30 kon cert ze spo łu Ho ry zont, od 11.00 pre zen ta -
cje, po ka zy, warsz ta ty ku li nar ne, ani ma cje dla dzie -
ci, po czę stu nek, o 15.00 kon cert ze spo łu SOS Ab ba
Co ver, o 17.00 kon cert Krzysz to fa Kraw czy ka
w 10.00 - XII Kon kurs Win Do mo wych (Pal miar -

nia)
w 11.00 - III Pół ma ra ton Zie lo no gór ski (start
ul. Wa ryń skie go, w po bli żu szko ły me dycz -
nej)
w od 14.00 - wy ciecz ki na win ni ce (bi le ty
po 20 zł go dzi nę przed od jaz dem w ho lu
Pal miar ni, od jazd z par kin gu przy Pal miar -
ni): 11.00 - win ni ca Ju lia w Sta rym Ki sie li -
nie, win ni ca In grid w Ła zie, 14.00 - win ni -
ca Can ti na w Mo zo wie, win ni ca Na Le śnej
Po la nie w Procz kach
w 16.30 - Wi no bra nio we Spo tka nia Te -
atral ne, April de An ge lis „Stwo rze nia
sce nicz ne” (Lu bu ski Te atr)
w 18.00 - „Wi no bra nio wa Mi lon ga”,

ta necz ne spo tka nie z tan giem ar gen -
ti no (Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won,

ul. Zam ko wa)
w 19.30 - Wi no bra nio we Spo -

tka nia Te atral ne, „Kró le stwo
za uśmiech, czy li Szek spir z

ja ja mi”, wy ko na nie ka ba ret
No wa ki & Krzysz tof Ja ro -
szyń ski
w 21.00 - „Jaz zo we gra -
nie w Wi no bra nie”,
kon cert ze spo łów jaz -
zo wych (Jaz z Ki no,
ul. So bie skie go)

Fot. Ewa Du ma

PPiiąątteekk,,  1122  wwrrzzee  śśnniiaa

SSoobboottaa,,  1133  wwrrzzee  śśnniiaa

NNiieeddzziieellaa,,  1144  wwrrzzee  śśnniiaa
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Zdjęcia: Ewa Duma i Filip Czernicki
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Po le wa nie lo do wa tą wo dą
Zim ną wo dą po le wa ją się chy ba już wszy scy. Po li ty cy, spor tow cy, lu dzie kul tu ry…

Wszyst ko dla te go, że by
po móc oso bom cho rym na
stward nie nie bocz ne za ni ko -
we SLA. Na po mysł wpa dli
Ame ry ka nie. O co cho dzi z
tym ob le wa niem? Po tęż ny
prysz nic lo do wa tej wo dy po -
wo du je, że na chwi lę tra cisz
od dech i mię śnie sztyw nie ją.
Od ma wia ją po słu szeń stwa.
Cho rzy na SLA ma ją tak za -
wsze.

Uczest nik Ice Buc ket
Chal len ge przez chwi lę czu -
je się po dob nie jak cho ry a
na do da tek mo że wes przeć
po trze bu ją cych da ro wi zną.
W na gro dę za lo do wa tą ką -
piel moż na no mi no wać ko -
lej ne trzy oso by.

Ak cja roz wi ja się w nie sa -
mo wi tym tem pie. Cho dzi
nie tyl ko o za ba wę i wi do wi -
sko we po le wa nie wo dą, ale
rów nież o uświa do mie nie
so bie, że są wśród nas oso by
po trze bu ją ce po mo cy.

W ak cji wzię li udział m.in.
mar sza łek Elż bie ta Po lak
(zo sta ła ob la na na ła wecz ce
przy Pal miar ni) i wo je wo da
Je rzy Ostro uch (po la ny
przez współ pra cow ni ków na
da chu wie żow ca urzę du wo -
je wódz kie go).

(tc)

Pre zy dent Ja nusz Ku bic ki po cząt ko wo chciał się po -
lać je dy nie szklan ką wo dy, jed nak współ pra cow ni cy
po sta no wi li bar dziej go zmo czyć, wy le wa jąc wia dro
wo dy z pierw sze go pię tra urzę du mia sta (pre zy dent
stał przed gma chem).

Wi ce pre zy dent Wio le ta Ha ręź lak, wdra pa ła się
na dach urzę du, skąd roz ta cza się pięk ny wi dok
na Zie lo ną Gó rę. Nie ko rzy sta ła z ni czy jej po mo -
cy i sa ma na sie bie wy la ła ku beł lo do wa tej wo -
dy.

Prze bił ich wójt Ma riusz Za lew ski. Naj pierw po la ła
go z wia dra W. Ha ręź lak. Póź niej do ak cji przy stą pi -
li stra ża cy, któ rzy zla li go do ku ment nie. Na wój cie
nie zo sta ła su cha nit ka (przed ak cją oku la ry od dał
żo nie).
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Zie lo ny Dżem na Wi no bra nie, na sportowo
Od ty go dnia na miej skich
obiek tach spor to wych, do -
kład nie ścian kach, pra cu ją
graf fi cia rze. - Pierw szy raz
spo tka li śmy się w ta kim
gro nie w 2008 ro ku. Po sze -
ścio let niej prze rwie wró ci li -
śmy - mó wi Ja kub Bit ka.

Za pro sze nie graf fi cia rzy z
Pol ski i z Nie miec sta ło się
moż li we dzię ki Fun da cji Bez -
piecz ne Mia sto, któ ra za fun -
do wa ła ma te ria ły do ma lo wa -
nia, noc le gi i wy ży wie nie.
Resz tą za ję li się zie lo no gór scy
ar ty ści ulicz ni, pod wo dzą Ja -
ku ba Bit ki. Far by w sprayu
po szły w ruch już w ubie głym
ty go dniu, kie dy na od zew
miej sco wych graf fi cia rzy od -
po wie dzia ło po nad 30 za pa -
leń ców stre etar tu z Lu bi na,
Szcze ci na, Po zna nia, Gu bi na,
Go rzo wa, Świe bo dzi na, No -
wej So li, War sza wy, Ham bur -
ga, Ber li na i Dre zna. 

- „Gre en Jam”, czy li zie lo ny
dżem, bo tak na zwa li śmy na -
sze spo tka nie, to po mysł na
do brą za ba wę po łą czo ną z
czymś po ży tecz nym. Wy ży -

wa my się ar ty stycz nie, łą cząc
kla sycz ne graf fi ti z kon tek -
stem spor to wym. Je den z ko -
le gów na ma lo wał niedź wie -
dzia, nie wie le ma wspól ne go
ze spor tem, ale wci na jąc
pącz ki na czas, już bar dziej -
śmie je się Ja kub Bit ka, zna ny
zie lo no gór ski graf fi ciarz.

- Mo ja pra ca do pie ro po -
wsta je, bę dzie na wią zy wa ła
do ko szy ków ki - za po wia da
je den z graf fi cia rzy o pseu -
do ni mie „Wa łek”.

- Na ma lo wa łem ple cak i do -
pie ro się roz krę cam, w so bo tę
bę dzie tu praw dzi wy tłum,
więc wszy scy się do pin gu je -
my - zwie rza się „Ro bot”.

- Chcę na wią zać do sta rych
spor to wych fo tek. Ma ją
świet ny kli mat. Ja je zro bię
na we so ło, na ko lo ro wo. Ma -
lu je my już od ubie głej so bo ty
i mo gę po wie dzieć, że w Pol -
skę po szedł już sy gnał, że na
Wi no bra nie war to przy je -
chać, bo jest tu dla nas sprzy -
ja ją cy kli mat, mię dzy na ro do -
we to wa rzy stwo, wikt i opie -
ru nek - do da je J. Bit ka.

(kg)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Idzie ko ro wód!
Ob jaz dy au to bu sów
W so bo tę, 13 wrze śnia, au to bu sy MZK
bę dą omi ja ły za mknię tą ul. Boh. We ster -
plat te i al. Woj ska Pol skie go.

Od 8.00 do 18.00, w
związ ku z za mknię ciem ul.
Boh. We ster plat te i al. Woj -
ska Pol skie go (od ron da Ka -
zio wa do ul. Re ja), au to bu sy,
któ rych tra sy prze bie ga ją
przez ten od ci nek, bę dą mia -
ły na stę pu ją ce ob jaz dy:

w au to bu sy w kie run ku
dwor ca PKP od ron da PCK,
li nie nr 0, 8, 11, 17, 20, 27,
30, 32, 37, 44, 77, 80, po ja -
dą uli ca mi - Wan dy, Zam -
ko wą, Ba to re go, Dwor co wą
do ron da Mać ko wia ka (przy
ul. Be ma) i da lej po sta łej
tra sie;

w au to bu sy ja dą ce w kie run -
ku ron da PCK od dwor ca
PKP, li nie nr 0, 8, 11, 17, 20,
27, 30, 32, 37, 44, 77, 80, po
od je cha niu z przy stan ku
„dwo rzec PKP” przy ul. Su -
le chow skiej, za wró cą na
ron dzie Ka zio wa przy ul.
Boh. We ster plat te i po ja dą
uli ca mi - Dwor co wą, Ba to re -
go, Zam ko wą, Wan dy, do al.
Woj ska Pol skie go i da lej po
sta łej tra sie;

w au to bu sy ja dą ce w kie run -
ku ul. Ba to re go od dwor ca
PKP, li nie nr 4, 6, 19, 23, 55,
po od je cha niu z przy stan ku
„dwo rzec PKP” przy ul. Su -
le chow skiej, za wró cą na
ron dzie Ka zio wa i po ja dą
uli ca mi - Dwor co wą, Ba to re -
go (li nia nr 6 skrę ca w Dą -
brow skie go), po zo sta łe po ja -
dą ul. Ba to re go w kie run ku

skrzy żo wa nia z ul. Ener ge ty -
ków;
w au to bu sy ja dą ce w kie run -
ku dwor ca PKP od ul. Ba to -
re go, li nie nr 4, 6, 19, 23, 55,
po ja dą od ron da An ny Bor -
chers (skrzy żo wa nie ul. Ba -
to re go z Dwor co wą) uli ca mi
- Dwor co wą do ron da Mać -
ko wia ka i da lej po sta łej tra -
sie.

Z ob słu gi ko mu ni ka cyj nej,
w godz. 8.00-18.00, zo sta ną
wy łą czo ne przy stan ki: na ul.
Boh. We ster plat te - przy sta -
nek „cen trum” w kie run ku
ron da PCK oraz w kie run ku
dwor ca PKP, na ul. Ku piec -
kiej - przy sta nek „ZUS” w
kie run ku dwor ca PKP, na al.
Woj ska Pol skie go - przy sta -
nek „elż bie tan ki” w kie run -
ku ron da PCK oraz przy sta -
nek „bi blio te ka wo je wódz -
ka” w kie run ku dwor ca PKP
(nr przy stan ku 191), na ul.
Ba to re go przy sta nek „Urząd
Kon tro li Skar bo wej” w kie -
run ku ul. Ener ge ty ków dla
li nii 4, 19, 23 i 55 oraz w kie -
run ku dwor ca PKP dla li nii
4, 19, 23.

W tych sa mych go dzi -
nach, na tra sach ob jaz dów,
wpro wa dzo ne zo sta ną do -
dat ko we przy stan ki: na ul.
Dwor co wej - przy wjeź dzie i
zjeź dzie z ron da An ny Bor -
chers oraz na al. Woj ska Pol -
skie go w za to ce PKS -u przed
i za skrzy żo wa niem z ul.
Wan dy.

(dsp)

Po sta ci, któ re po wsta ją po obu stro nach ścian ki nie na wią zu ją wprost do spor tu. Za to spor tow com w ta kim to wa rzy stwie tre -
nu je się cał kiem do brze. Fot. Krzysz tof Gra bow ski

Bo isko jak pięk ne ma rze nie
- Na sze ma rze nie o no wo cze snym bo isku szkol nym wciąż po zo sta wa ło w sfe rze po -
boż nych ży czeń. Wszyst ko zmie nił te go rocz ny bu dżet oby wa tel ski - opo wia da Mał -
go rza ta Ra giel, dy rek tor ka Ze spo łu Szkół Bu dow la nych im. Ta de usza Ko ściusz ki.

To by ła pro fe sjo nal nie
prze pro wa dzo na ak cja.
Ucznio wie i na uczy cie le po -
pu lar nej Bu dow lan ki, w cza -
sie wol nym od na uki i pra cy,
za bie ga li o po par cie miesz -
kań ców mia sta dla pro jek tu
wy bu do wa nia kom plek su
szkol nych bo isk przy ul. Bo -
ta nicz nej.

- Po sta no wi li śmy wziąć
spra wy we wła sne rę ce.
Bu dżet oby wa tel ski stwo -
rzył nam re al ną szan sę na
po zy ska nie du żych pie nię -
dzy. Od 10 lat na sze ma -
rze nie o no wo cze snym bo -
isku szkol nym wciąż po zo -
sta wa ło w sfe rze po boż -
nych ży czeń - wspo mi na
M. Ra giel.

O wy gra nej lub prze gra nej
bo iska mógł za de cy do wać
na wet je den głos. Mo bi li za -
cja by ła więc wiel ka, ale
koń co wy efekt i tak za sko -
czył wszyst kich. Za bu do wą
szkol ne go bo iska opo wie -
dzia ło się ok. 3 tys. zie lo no -
gó rzan.

Re kor dzi ści, ucznio wie z
kla sy III TDiTB ze bra li po -
nad 600 gło sów po par cia. To
na praw dę świet ny wy nik,
ale w Bu dow lan ce ra dość
wzbu dzał na wet po je dyn czy
głos po par cia.

- Je śli nie śmia ły uczeń, na
co dzień mil czą cy i ma ją cy
pro ble my z pu blicz ny mi
wy stą pie nia mi, po tra fił po -
zy skać 20 gło sów po par cia
dla na sze go bo iska, to dla
mnie by ło ja sne, że za je go
pra cą mu sia ło kryć się bar -
dzo wie le psy chicz nej mo -
bi li za cji i fi zycz nej ak tyw -

no ści - oce nia szkol ną ak cję
M. Ra giel.

De cy zją zie lo no gó rzan, na
pro jekt bo iska dla Bu dow -
lan ki prze zna czo no 1 mln
234 tys. zł. Mi ni ster stwo
Spor tu do rzu ci ło jesz cze 300
tys. zł i pra ce mo gły ru szyć z
ko py ta.

Zie lo no gór ska fir ma Ko -
mEks Bud uak tu al ni ła, w try -
bie eks pre so wym, sta rą do -
ku men ta cję tech nicz ną.
Trze ba jesz cze by ło od no wić
po zwo le nie na bu do wę i ge -
ne ral ny wy ko naw ca, Za kład
Ro bót Ogrod ni czych SPI RA -
EA mógł wkro czyć na te ren
bu do wy.

In ten syw ne pra ce trwa ły
do po cząt ku ro ku szkol ne -
go. Wczo raj ucznio wie
roz po czę li pierw sze tre -
nin gi. Spor to wy kom pleks
ofe ru je bo iska: do pił ki
noż nej, ko szy ków ki i siat -
ków ki oraz wy dzie lo ny,
tra wia sty te ren pod fe sty -
ny szkol ne. Ucznio wie, po
za ję ciach spor to wych, bę -
dą mo gli ko rzy stać z za -
ple cza so cjal ne go. Szat nie
wy po sa żo no w sa ni ta ria ty
i prysz ni ce. Nie za po mnia -
no tak że o nie peł no spraw -
nych.

Ca łość, 6,5 tys. mkw.,
ogro dzo no wy so kim pło tem
i „uzbro jo no” w sys tem noc -
ne go oświe tle nia. Chęt ni bę -
dą mo gli tre no wać na wet po
zmro ku.

Bo iska przy Bu dow lan ce
to je dy ny kom pleks re kre -
acyj no -spor to wy w tej czę ści
mia sta.

(pm)

Mał go rza ta Ra giel oso bi ście spraw dza czy stość na szkol nym
bo isku. - Za ufa nie, za ufa niem, ale kon tro la mu si być - śmie je
się dy rek tor ka Ze spo łu Szkół Bu dow la nych im. Ta de usza Ko -
ściusz ki. Fot. Krzysz tof Gra bow ski
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Zbiór ka zło ta na ce le wo jen ne Ze zbio rów Mu zeum Zie mi Lu bu skiej

- Czyż niew ski, ja to bie
urzą dzę trze cią woj nę świa -
to wą, jak nie po sprzą tasz ba -
ła ga nu po ma lo wa niu kuch -
ni. Tu le ży ja kaś fo lia, li stwy
cze ka ją na przy mo co wa nie i
dziu ra w su fi cie, w ła zien ce,
wy ma ga za szpa chlo wa nia.
Za raz do sta niesz brud ną pa -
tel nią w łeb! - Mo ja żo na, nie
wie dzieć cze mu, jest ja kaś
ta ka zde ner wo wa na. Prze -
cież na wet pędz le umy łem…

- Czyż niew ski! Wy raź nie
chcesz woj ny - mo ja żo na,
nie wie dzieć cze mu, mó wi
co raz gło śniej.

Wy bie ram woj nę! Ale I
świa to wą.

- Prze cież u nas nie by ło
żad nej woj ny - mo ja żo na
na gle za in te re so wa ła się te -
ma tem.

Woj ny nie by ło, ale ofia ry
tak.

Kie dy 100 lat te mu, 28
czerw ca 1914 r., w Sa ra je -
wie, za mor do wa no ar cy księ -
cia Fer dy nan da, Zie lo na Gó -
ra by ła nie wiel kim mia stecz -
kiem po wia to wym w ce sar -
stwie nie miec kim. Li czy ła
ok. 20 tys. miesz kań ców. Nie
by ło tu taj żad nych jed no stek
woj sko wych. Mia sto znaj do -
wa ło się da le ko od li nii fron -
tu.

Mo bi li za cję ogło szo no 2
sierp nia 1914 r. Nie bra ko -
wa ło opi nii, że woj na bę dzie
„spa cer kiem do Pa ry ża”. 256
mło dych męż czyzn zgło si ło
się na ochot ni ka do woj ska.
W cią gu ro ku na front tra fi ło
850 zie lo no gó rzan. Tyl ko w
1915 r. zgi nę ło ich ok. 200.
Jed nym z pierw szych po le -
głych na woj nie miesz kań -
ców był bu chal ter Ot to Hel -
big. To je go na zwi sko, ja ko
pierw sze, jest wy mie nio ne w
po wo jen nym spra woz da niu
ra dy miej skiej.

- Dla te go na mo jej wy sta -
wie w bi blio te ce wo je wódz -
kiej pre zen tu ję rów nież
pocz tów kę wy da ną po I woj -
nie świa to wej. Przed sta wia
żoł nie rza na pół noc nej ścia -
nie ra tu sza. To był po mnik

po świę co ny ofia rom woj ny,
zo stał od sło nię ty w 1928 r. -
opo wia da Grze gorz Bisz cza -
nik, ko lek cjo ner pocz tó wek.
W swo ich zbio rach ma ich
ok. 4.000. - My ślę, że w 100.
rocz ni cę wy bu chu woj ny
war to przy po mnieć jak
wów czas wy glą dał świat.
Oczy wi ście, pre zen to wa ny
na pocz tów kach. 

G. Bisz cza nik swo ją wy -
sta wę po dzie lił na kil ka czę -
ści, ukła da jąc pocz tów ki w
gru py te ma tycz ne. To są np.
pocz tów ki pro pa gan do we,
po ka zu ją ce znisz czo ne mia -
sta, gru py żoł nie rzy, do wód -
ców. Nie wiel ki frag ment po -
świę co ny jest rów nież Zie lo -
nej Gó rze. 

- Tu nie by ło re gu lar nych
od dzia łów woj ska.
Grünberg le żał na głę bo kim
za ple czu fron tu i był mia -
stem la za re tów. Tu przy wo -
żo no ran nych. Czę sto się fo -
to gra fo wa li i zdję cia wy sy -
ła li w for mie pocz tó wek -
tłu ma czy ko lek cjo ner. -
Stąd na wy sta wie moż na zo -
ba czyć żoł nie rzy na pl. Sło -
wiań skim czy w klu bie przy
pl. Ma tej ki. 

Im dłu żej trwa ła woj na,
tym więk sze trud no ści do ty -
ka ły zwy kłych miesz kań -
ców. Wpro wa dzo no ra cjo no -
wa nie żyw no ści. Mia sto i
bo gat si miesz cza nie mu sie li
wspie rać ro dzi ny po le głych
żoł nie rzy. W tym ce lu pro -
wa dzo no róż ne ak cje i zbiór -
ki pie nię dzy. 

Woj na ze bra ła tra gicz ne
żni wo. Kil ku set zie lo no gó -
rzan nie wró ci ło do do mów.
Zna my ich wszyst kich z
imie nia i na zwi ska. Ich peł -
ną li stę wraz z wy ko ny wa -
ny mi za wo da mi opra co wa ła
Iza bel la Kor ni luk z Mu zeum
Zie mi Lu bu skiej. Za wie ra
805 lub 857 na zwisk.

- Czyż niew ski, chy ba coś
zmy ślasz. Peł na li sta nie mo -
że za wie rać 805 lub 857 na -
zwisk. Zde cy duj się - mo ja
żo na przy wią zu je nad mier -
ną wa gę do szcze gó łów. Co

gor sze, jak zwy kle, ma ra cję
(że też jej się to nie znu dzi?). 

A by ło to tak…
2 grud nia 1921 r. człon -

ko wie To wa rzy stwa Kom -
ba tan tów i Woj sko wych
wy da li oświad cze nie, na -
wo łu jąc to po sta wie nia pa -
miąt ko we go po mni ka. Od -
zew był ol brzy mi, w pu -
blicz nej zbiór ce ze bra no
127 tys. ma rek. Jed nak głę -
bo ki spa dek war to ści nie -
miec kiej wa lu ty spo wo do -
wał, że po kil ku la tach te
pie nią dze war te by ły nie -
wie le i pro jekt trze ba by ło
odło żyć. Po wró co no do nie -
go w 1923 r. przy wspar ciu
mia sta. Po mnik miał wy ko -
nać prof. Her mann Ho sa eus
z Ber li na, z któ rym umo wę
pod pi sa no do pie ro w 1927
r. Rzeź ba mia ła sta nąć na
pół noc nej ścia nie ra tu sza
(dziś w tym miej scu urzę -
du ją kwia ciar ki).

5 mar ca 1928 r. uro czy ście
świę to wa no od sło nię cie po -
mni ka. W tym dniu w ca łych
Niem czech ob cho dzo no
Dzień Ża ło by Na ro do wej.
Uro czy sto ści roz po czę ło na -
bo żeń stwo w dzi siej szym
ko ście le pw. Mat ki Bo żej
Czę sto chow skiej (wów czas
by ła to świą ty nia ewan ge lic -
ka).  

- Po mnik ten po świę co ny
jest na szym bo ha te rom, ja ko
sym bol wdzięcz no ści, pie ty -
zmu i sza cun ku za ich wier -
ność, wy peł nia nie obo wiąz -
ków, ofia rę aż do śmier ci i
cią głą wia rę w nie spo ży te
ide ały - mó wił rad ny miej ski
Körnchen pod czas od sło nię -
cia po mni ka.

Przy oka zji za mu ro wa no
oko licz no ścio wą tu bę z li stą
za bi tych. Pół wie ku póź niej,
pod czas re mon tu ele wa cji
ra tu sza, od na le zio no ją. W
spi sie za bi tych wy mie nio no
857 na zwisk. Jed nak nie
wszy scy oni zgi nę li pod czas
woj ny. Część z nich zmar ła
w wy ni ku po nie sio nych ran,
część zgi nę ła pod czas walk o
no wy kształt gra nic. Krót ko

mó wiąc: w wal ce z Po la ka mi
pod czas po wstań: wiel ko -
pol skie go i ślą skich.

Li sta by ła pro wa dzo na do
1923 r. Po le gli w la tach
1914-18 to 805 zie lo no gó -
rzan. Dra mat.

Do ku ment dzi siaj pre zen -
to wa ny jest w mu zeum.

In ną pa miąt ką z te go okre -
su jest ko ściół pw. Naj święt -
sze go Zba wi cie la. Zo stał
ufun do wa ny przez ro dzi nę
Beu chel tów - zie lo no gór -
skich fa bry kan tów. Woj nę
do tkli wie od czu ła za ło ga fa -
bry ki: na 1.200 za trud nio -
nych aż 700 po wo ła no do
woj ska. 110 po le gło. To w
ich in ten cji zbu do wa no
świą ty nię. Uro czy ste po -
świę ce nie ko ścio ła na stą pi ło
3 stycz nia 1917 ro ku. Obec -
nie jest to świą ty nia ka to lic -
ka.

To masz Czyż niew ski

SPA CE ROW NIK ZIE LO NO GÓR SKI ODC. 87

100 lat te mu na wiel kiej woj nie
To uni ka to wa wy sta wa. W ho lu bi blio te ki wo je wódz kiej od czwart ku mo że my oglą dać wy sta wę po świę co ną I woj nie świa to -
wej. Pre zen to wa nych jest na niej 400 pocz tó wek po cho dzą cych ze zbio rów zie lo no gó rza ni na Grze go rza Bisz cza ni ka. 

Grze gorz Bisz cza nik, ab sol -
went hi sto rii Uni wer sy te tu
Zie lo no gór skie go. Je go ko lek -
cja pocz tó wek li czy ok. 4.000
eg zem pla rzy

Fot. Krzysz tof Gra bow ski

Pocztówka propagandowa niemieckiej floty
Ze zbio rów Grze go rza Bisz cza ni ka

Po mnik upa mięt nia ją cy po le głych żoł nie rzy
Ze zbio rów Grze go rza Bisz cza ni ka

Ran ni żoł nie rze przy jeż dża li do zie lo no gór skich la za re tów Ze zbio rów To ma sza Czyż niew skie go


