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- Zapraszam wszystkich we
wtorek, 19 sierpnia, o 12.00,
w okolice ratusza - zachęca
Paweł Janczaruk, znany zielo-
nogórski fotograf. - Zrobimy
grupowe zdjęcie, dawną tech-
niką wprostpozytywową. Po-
wstanie unikatowa fotografia,
którą znajdziecie 22 sierpnia
w „Łączniku”.

Bożenna Bukiewicz: - Połączenie uważam za
najważniejsze wydarzenie w powojennej historii miasta

ZIELONA GÓRA
MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY
Czy wiecie, że we współczesnej Polsce samorządy raczej się dzielą niż łączą? My jesteśmy wyjątkowi. Dlatego w historycz-
nych annałach trzeba odnotować datę 29 lipca 2014 r. Po raz pierwszy w naszym kraju dojdzie do zgodnego połączenia mia-
sta z gminą.

Tak we wtorek, 29 lipca,
zadecydował rząd - połączy-
my się od 1 stycznia 2015 r.

To naprawdę wyjątkowe
wydarzenie. My, Polacy,
chętniej się łączymy prze-
ciw komuś, niż za czymś, w
imię czegoś. Bardziej lubi-
my się sprzeciwiać i wi-
dzieć świat w ciemnych
barwach, niż dać się po-
nieść pozytywnym emo-
cjom. Łatwiej jest nas prze-
konać, że wydarzy się coś
złego, niż zarazić entuzja-
zmem, że będzie lepiej. Z
jednej strony, jesteśmy
optymistami - gdy mówimy
o naszym życiu osobistym i
rodzinie. Z drugiej strony,
jesteśmy pesymistami - gdy
mówimy o stanie naszego
państwa czy najbliższej
wspólnoty. Co tu ukrywać -
lubimy narzekać.

Stąd w ostatnich latach
mieliśmy w kraju ponad 100
referendów poświęconych
głównie odwołaniu władz.
My zafundowaliśmy sobie
odwrotny, pozytywny scena-
riusz - wybierzmy, co dla
nas jest lepsze! I wybrali-
śmy. Nie bez bólu.

- Tylko nie róbcie referen-
dum w takiej sprawie. Nie
macie szans - powtarzało
wiele mądrych osób. Nie
miały racji. Okazało się, że u
nas jest możliwe to, co niko-
mu w kraju nie wyszło. Zie-
lona Góra to miejsce, które
łączy. Dlaczego? Bo, miesz-
kają tutaj wspaniali ludzie.
To wielki kapitał. Przed na-
mi wiele
pracy.

Tomasz
Czyżniewski

Marcin Kociszewski wraz z córkami: pięcioletnią Natalią i trzyletnią Anią mieszkają w Starym Kisielinie
Fot. Krzysztof Grabowski

Marcin Kociszewski
Stary Kisielin

- Połączenie jest świet-
nym rozwiązaniem.
Szkoda, że tak późno.
Ale władze nowego mia-
sta muszą pamiętać, że
od 1 stycznia wzrosną
ludzkie wymagania, bo
obietnic złożono miesz-
kańcom sporo. Według
mnie, w pierwszej kolej-
ności nowe miasto po-
winno naprawić ul.
Szkolną w naszej wsi.
To bardzo palący pro-
blem, bo droga wąska,
duży samochodowy ruch
i sporo dzieci maszerują-
cych ulicą do szkoły. Co
prawda, do tragedii jesz-
cze nie doszło, ale rodzi-
ce bez przerwy drżą o
bezpieczeństwo swoich
pociech. Remont ul.
Szkolnej to będzie test na
wiarygodność obietnic
miasta.

Więcej opinii >>2-5



2 łącznik zielonogórski | 8 sierpnia 2014 www.Lzg24.pl

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 >>>>>

Katarzyna Smaruj, Zielona Góra: - Miasto zyska m.in. na więk-
szej dostępności do unijnych pieniędzy na budowę nowych i
remont starych dróg. Ale w pierwszej kolejności miasto powin-
no zmodernizować i zwiększyć liczbę autobusów MZK. Miesz-
kam na obrzeżach i mam duże problemy, zwłaszcza zimą, z do-
tarciem do centrum.

Marian Pamięta, Nowy Kisielin: - Po połączeniu zorganizował-
bym naszym seniorom fajny park rekreacyjno-sportowy, by
mogli w kulturalnym i ładnym miejscu przyjemnie spędzić czas
i zadbać o tężyznę fizyczną. Znam nawet takie miejsce - to du-
ża, wolna przestrzeń tuż obok pałacyku z zarządem strefy eko-
nomicznej.

Wanda Kuryłowicz-Król, Racula: - Połączenie stało się faktem,
choć byłam przeciwna. Ciekawi mnie, które obietnice zostaną
dotrzymane. Jestem matką trójki dzieci i nauczycielką, więc z
tej perspektywy interesuje mnie „karta dużej rodziny”, liczę
też, że szybciej powstanie kanalizacja. Trochę się obawiam jak
to będzie. (pm, kg)

P I Ó R K I E M C E P E R A >>>>>
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- Jak pani ocenia zielono-
górskie połączenie: jako
ważne wydarzenie czy jako
ciekawy epizod, ale bez
większego znaczenia?

Bożenna Bukiewicz, po-
słanka, przewodnicząca Re-
gionu Lubuskiego Platformy
Obywatelskiej: - Połączenie
uważam za najważniejsze
wydarzenie w powojennej
historii miasta. Wreszcie zy-
skaliśmy realną szansę, by w
bliskiej perspektywie stać
się aglomeracją. Małe miasta
w globalnej grze interesów
najczęściej stoją na przegra-
nej pozycji. Tylko miasta li-
czące ok. 200 tys. mieszkań-
ców mogą być samowystar-
czalne w sensie ekonomicz-
nym, demograficznym, spo-
łecznym, a nawet politycz-
nym. Połączenie postrzegam
jako otwarcie drzwi do tak
rozumianej niezależności.

- Była pani konsekwentną
zwolenniczką połączenia.
Dawała pani temu wyraz w
licznych publicznych wy-
stąpieniach. W tym samym
czasie, niektórzy pani par-
tyjni koledzy nie zawsze…

- Zielonogórska Platforma
zawsze była za połączeniem.
Żyjemy w wolnym kraju,
partie są demokratyczne i
każdy członek partii może
wypowiadać swoje opinie i
stanowiska. Niektórzy moi
koledzy, zwłaszcza radni, w
trosce o miasto mogli mieć
wiele pytań i zastrzeżeń do
samego procesu połączenia.
Ich troska o miasto była po-
zytywną reakcją na tak waż-
ne wydarzenie. Takie zacho-
wanie świadczy o ich poczu-
ciu odpowiedzialności wo-
bec mieszkańców, którzy im
zaufali w demokratycznych
wyborach.

- Pani osobiście doprowa-
dziła do publicznej rozmo-
wy prezydenta miasta z
premierem Donaldem Tu-
skiem. Bez tej rozmowy obu
panów nie byłoby połącze-
nia już od 1 stycznia 2015 r.
Jak się pani czuje jako mat-
ka chrzestna połączenia?

- Czuję się z tym bardzo
dobrze. Nic nie sprawia mi
równie dużej frajdy, jak po-
maganie ludziom. Dobro
Zielonej Góry od dawna jest
głównym celem mojej poli-
tycznej aktywności. Jestem
dumna, że mogłam dołożyć
własną cegiełkę do dzieła

budowy pomyślności moje-
go miasta. Jednocześnie
uważam, że do połączenia
doszło przede wszystkim
dzięki społecznemu zaufa-
niu. Teraz trzeba zrobić
wszystko, aby ten duży ka-
pitał nie został zmarnowa-
ny.

- PO do dziś nie zgłosiła
własnego kandydata na
prezydenta Zielonej Góry.
Czy będzie nim Janusz Ku-
bicki?

- Do wyborów mamy jesz-
cze dużo czasu. Po urlopach
wznowimy rozmowy.

- Obecne władze miasta
urzędują do końca roku.
Potem władzę przejmie ko-
misarz lub pełnomocnik
premiera, kto nim zostanie?

- Decyzje personalne zale-
żą od premiera.

- A kogo pani zarekomen-
duje premierowi: Adama
Urbaniaka czy Janusza Ku-
bickiego?

- To będzie wyłącznie wy-
bór premiera.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

W ZIELONEJ GÓRZE

Lato w obiektywie
W piątek, 8 sierpnia, o

17.00 odbędzie się uroczyste
otwarcie wystawy poplenero-
wej „Lato w Zielonej Górze”.
W bibliotece wojewódzkiej im.
C. Norwida zobaczymy prace,
które powstały podczas XIV
Pleneru Fotograficznego (od-
bywał się od 2 do 8 sierpnia
w Zielonej Górze). (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

W sobotę maszerujemy
MOSiR zaprasza na marsze

nordic walking. Zbiórka w każ-
dą sobotę, na parkingu przy
amfiteatrze, o 10.00. MOSiR
zapewnia bezpłatną opiekę in-
struktora (bez wypożyczania
kijków). Czas spaceru to 1,5
godziny, trasa 5-8 km. Infor-
macje na www.mosir.zgo-
ra.pl. (dsp)

W ZATONIU

Wakacyjne zajęcia
Stowarzyszenie Nasze Zato-

nie zaprasza najmłodszych: 9
sierpnia - Podróż za jeden
uśmiech na Wieżę Wilkanow-
ską, 16 sierpnia - zawody w
biegach przełajowych, wyjazd
na basen, (zapisy), 30 sierpnia
- festyn: Pożegnanie Lata z Za-
toniem. Kontakt: Marek Kar-
wacki, tel. 533 806 333. (dsp)

W RACULI

Piękna po remoncie
Kto miał okazję przejeżdżać

główną ulicą Raculi, pewnie
zauważył, jak ładnie prezentuje
się budynek świetlicy. 6 wrze-
śnia uroczyste otwarcie obiek-
tu! Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Wsi Racula organizu-
je z tej okazji bal. Więcej infor-
macji i zapisy, tel. 790 896
663. (dsp)

Dołożyłam własną
cegiełkę do połączenia
Platforma Obywatelska do dziś nie zgłosiła własnego kandydata na prezydenta Zie-
lonej Góry. Czy będzie nim Janusz Kubicki? - pytamy Bożennę Bukiewicz, szefową
regionalnych struktur PO.

- Do połączenia doszło przede wszystkim dzięki społecznemu zaufaniu - uważa Bożenna Bukie-
wicz Fot: Krzysztof Grabowski
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Paulina Owczarz, Zielona Góra: - Przede wszystkim zyskają
mieszkańcy obecnego miasta. W powiększonym mieście przy-
dałyby się miejsca dla rodziców z dziećmi, bo tego brakuje.
Może jakaś kolejna inicjatywa po ogrodzie botanicznym. Po
połączeniu miasto powinno też zwrócić uwagę na udogodnie-
nia dla osób niepełnosprawnych.

Włodzimierz Fabisz, Racula: - Oczekuję więcej pieniędzy unij-
nych na inwestycje w miasto. Chciałbym także większego za-
angażowania w Uniwersytet Zielonogórski, by mój wnuk, Ma-
ciej, mógł studiować na dobrej uczelni. Generalnie połączenie
jest głównie dla młodych. Ale wszyscy w Raculi czekają na wy-
budowanie kanalizacji.

Ryszard Prędkiewicz, Zielona Góra: - Połączenie to świetny po-
mysł, ale miasto złożyło zbyt daleko idące obietnice. Gmina
dostała bogaty posag, miasto nic. Powinno się wprowadzić
zrównoważoną politykę rozwoju, nie koncentrować się tylko na
byłej gminie. A jako przedsiębiorca liczę na obniżkę czynszów
za deptakowe ogródki. (pm, kg)

Sukces. Rząd zatwierdził połączenie
- To najszczęśliwsza chwila w moim życiu. Gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy od początku wierzyli w powodzenie po-
łączenia - prezydent Janusz Kubicki nie krył wzruszenia.

Wtorek, 29 lipca. - Do-
kładnie o 12.50 dostaliśmy
informację z kancelarii pre-
zesa rady ministrów, że jest
oficjalna zgoda rządu na
połączenie miasta i gminy. I
to już od 1 stycznia 2015 r.
- na gorąco relacjonował
prezydent Kubicki. - W ta-
kim szczególnym momen-
cie mogę powiedzieć tylko
jedno: udało się! Naprawdę
warto mieć marzenia. I war-
to wierzyć ludziom. Wspól-
nie doprowadziliśmy do
szczęśliwego finału. Bę-
dziemy jednym miastem.
Dużym i z wielkimi szansa-
mi. Gratuluję i dziękuję tym
wszystkim, którzy od po-
czątku wierzyli w powodze-
nie połączenia. Naprawdę
było warto - w tym momen-
cie prezydentowi Kubickie-
mu głos odmówił posłu-
szeństwa.

Kilka minut później roz-
dzwonił się prezydencki te-
lefon. Dzwonili z całej Pol-
ski: politycy, bliżsi i dalsi
znajomi. Gratulacjom nie
było końca. Za moment nie-
wielki gabinet prezydenta
szczelnie wypełnili dzienni-

karze. Kamery telewizyjne,
las mikrofonów. - Co pan
czuje w tym momencie? -
wciąż padały te same pyta-
nia. Dopiero po godzinie, już
po skończonym najeździe
mediów, Kubicki mógł po-
zwolić sobie na chwilę roz-
luźnienia. W gronie najbliż-
szych współpracowników,
wciąż na gorąco, smakował
smak zwycięstwa.

- Wygraliśmy, choć za na-
mi naprawdę ciężkie dni i
chwile. Ale liczy się tylko
jedno - nowa Zielona Góra
znacznie spokojniej będzie
mogła patrzeć w swoją bliż-
szą i dalszą przyszłość. Dzię-
ki połączeniu zyskaliśmy ol-
brzymią szansę na szybszy
rozwój. Teraz będziemy się
musieli skoncentrować na
najważniejszym celu - jak
nie zmarnować podarowanej
nam szansy, jak przejść do
historii jako ci, którzy nie
tylko potrafili doprowadzić
do połączenia, ale także po-
trafili pchnąć miasto na
ścieżkę trwałego wzrostu -
podsumował Janusz Kubic-
ki.

(pm)

W ZIELONEJ GÓRZE
Tydzień
zabawy
z Bachusem
Będzie wino z Gruzji i Boro-
wa Wielkiego, muzyka roz-
rywkowa i symfoniczna oraz
cała masa imprez kultural-
nych i sportowych. Odlicza-
my czas do Winobrania!

- Zapraszamy od 6 do 13
września na święto wina w
naszym mieście - zachęca wi-
ceprezydent Wioleta Haręź-
lak do największej polskiej
imprezy winobraniowej.

Gwiazdy tegorocznego
Winobrania wystąpią na du-

żej scenie, przy Filharmonii
Zielonogórskiej. Usłyszymy
m.in.: zespół Perfect, Ry-
szarda Rynkowskiego i wo-
kalistkę Margaret. Przy fil-
harmonii wystąpi również
Loka, Lemon, Manchester i
Messaja. To artyści wybra-
ni przez mieszkańców
Zielonej Góry w plebiscy-
cie zorganizowanym przez
ZOK.

- Głównym zamiarem
organizatorów jest, by
winobraniowe koncer-
ty odpowiadały róż-
nym gustom muzycz-
nym. Kulminacją Winobra-
nia będzie korowód przepro-
wadzony pod hasłem „Wino-
branie to my ”. To będzie
zwieńczenie święta miasta i
ważne podkreślenie dorobku
działających tutaj grup, pa-

sjonatów i miłośników Zie-
lonej Góry - podkreśla W.
Haręźlak.

Nowością będzie wie-
czorny koncert Orkiestry

Symfonicznej Filharmonii
Zielonogórskiej połączony z
efektami świetlnymi. Tego
samego wieczora przejdzie
coroczna procesja św. Urba-
na, patrona Zielonej Góry od
2010 roku.

- Zwracamy się z prośbą
do organizujących otwarte
imprezy w dniach Wino-

brania, by najpóźniej
do 20 sierpnia zgłaszali

swoje propozycje na ad-
res: promocja@zok.com.pl.

Wciąż czekamy na zielono-
górzan, którzy chcieliby
włączyć się do korowodu.

Jesteśmy otwarci na
wszelkie pomysły, któ-

re należy kierować na adres
reżysera widowiska: ro-
bert.czechowski@teatr.zgo-
ra.pl - zaprasza dyrektorka
Zielonogórskiego Ośrodka
Kultury, Agata Miedziń-
ska.

W tym roku na Jarmarku
Winobraniowym ma stanąć
około 400 stoisk. Nowością
będzie projekt „Lubuskie
smaki przy Winobraniu”. 34
stoiska handlowe i scena zo-
staną rozstawione na Placu
Powstańców Wielkopol-
skich.

- W tym roku przygoto-
waliśmy ponad 30 billboar-
dów, m.in. w Szczecinie,
Poznaniu i Wrocławiu.
Funkcjonuje już strona in-
ternetowa w nowej szacie
graficznej: www.winobra-
nie.zgora.pl - informuje

Zdzisław Strach, prezes
Centrum Biznesu.

Podczas tegorocznego Wi-
nobrania napijemy się wina
z Gruzji: to dwa rodzaje pół-
wytrawnego wina o boga-
tym, owocowym smaku. Wi-
na te produkowane są z wi-
nogron typu saperavi, caber-
net oraz rkatsiteli.

- Nowością będzie wino
lokalne pochodzące z lubu-
skiej winnicy St. Vincent w
Borowie Wielkim. Wszystkie
wina opatrzone będą oko-
licznościowymi etykietami -
wyjaśnia szef Centrum Biz-
nesu.

Od 29 sierpnia do skrzy-
nek pocztowych mieszkań-
ców miasta i gminy trafi
„Łącznik Zielonogórski” z
programem winobranio-
wym. (kg)

1 stycznia 2015 r. nastąpi połączenie
miasta (na prawach powiatu) Zielona
Góra z gminą Zielona Góra (powiat
zielonogórski).

Połączenie obu samorządów przyniesie
korzyści gospodarcze i społeczne:
mieszkańcom gminy umożliwi dostęp do
infrastruktury miasta, miastu - zapewni
możliwości ofensywy przestrzennej i
urbanistycznej.

Wspólny samorząd otrzyma tzw.
ministerialny bonus w kwocie 100 mln zł
za tzw. zgodne połączenie. Fuzja
samorządowa zapewni zwiększone
dochody budżetowe, co z kolei umożliwi
pełne wykorzystanie środków z nowej
perspektywy finansowej Unii

Europejskiej. Powiększona terytorialnie
Zielona Góra będzie miała większe
możliwości zaciągania zobowiązań,
co powinno skutkować efektywniejszym
pozyskiwaniem wsparcia unijnego
i realizacją większych projektów.

Po połączeniu potencjałów miasta
i gminy wspólny samorząd będzie miał
odpowiednie środki na realizację usług
komunalnych dotyczących usuwania
odpadów, zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania ścieków i wód
opadowych. Połączenie przyspieszy też
rozbudowę i modernizację istniejących
sieci: wodociągowej i sanitarnej oraz
umożliwi budowę nowej infrastruktury.

Źródło: www.premier.gov.pl
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Irena Żyburt, Zielona Góra: - Żałuję tylko, że do połączenia do-
szło tak późno. Na szczęście Janusz Kubicki jest rewelacyjnym
gospodarzem miasta. Doprowadził do połączenia w pięknym
stylu, teraz powinien równie zgrabnie zintegrować obie spo-
łeczności. Miasto powinno także jeszcze bardziej pomagać
uniwersytetowi.

Daniel Raźny, Nowy Kisielin: - Oczekuję na zwiększenie liczby
autobusowych kursów oraz na budowę nowych zatok. Dla
mieszkańców to bardzo ważna sprawa, bo wozimy dzieci, tym-
czasem autobus nr 26 nie zatrzymuje się na skraju naszego
osiedla. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola jest moim
problemem numer jeden.

Alina Zembaczyńska, Drzonków: - Mieszkam tu od 1995 r.
Przyjechałam za synem, zawodnikiem pięcioboju nowoczesne-
go. Zakochałam się w tej wsi. A teraz tęsknię za skończeniem
kanalizacji. To pilny problem. Oprócz tego postuluję remont kil-
ku ważnych ulic, m.in. Podolskiej i Jeździeckiej. Przejechać ni-
mi to duże wyzwanie. (pm, kg)

W GMINIE ZIELONA GÓRA
Nowy kredyt
na stare długi
Ostatnia, lipcowa sesja rady
gminy wzbudziła w miesz-
kańcach spore zaciekawie-
nie. Głównie za sprawą
upoważnienia wójta do za-
ciągnięcia długoterminowe-
go kredytu bankowego.

Zmiany dotyczą przede
wszystkim gminnych inwe-
stycji i sposobu ich finanso-
wania w 2014 r. Od stosun-
kowo niewielkich, np. solar-
nego oświetlenia placu za-
baw w Janach czy zlecenia
wykonania projektu terenu
rekreacyjnego w Ługowie,
do dużych i kosztownych in-
westycji, np. budowy ul.

Szybowcowej w Przylepie
czy ul. Witosa w Raculi. Naj-
większą tegoroczną inwesty-
cją na terenie gminy jest bu-
dowa kanalizacji w Zawa-
dzie.

W tym roku gmina zapla-
nowała wydać na kanaliza-
cję ponad 5 mln zł. Więk-
szość pieniędzy pochodzić
będzie ze wsparcia unijnego.
Łącznie jeszcze w tym roku
gmina planuje „skonsumo-
wać” ponad 25 mln zł unij-
nego wsparcia oraz ponad 4
mln zł własnych środków
budżetowych.

Radni przyjęli także pro-
jekt wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy na lata
2014-2020 oraz zmienili
własną uchwałę budżetową
na rok 2014. Istotą wprowa-
dzonych zmian jest przezna-
czenie nadwyżki budżetowej
w wysokości 1.897.519 zł na

spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów bankowych.
Po zmianie, łączne dochody
budżetu w 2014 r. wyniosą
62.660.312 zł a wydatki
60.762.793 zł.

Szczególnie ciekawie
przedstawia się zgoda rad-
nych na zaciągnięcie długo-
terminowego kredytu banko-
wego w wysokości 1.900.000
zł. Kredyt ma być spłacany w
latach 2017-2018 ze środków
własnych gminy, czyli już po
połączeniu. Dlaczego gmina
chce pożyczyć pieniądze?
Uchwała rady gminy daje tu
jednoznaczną odpowiedź: -
„Na spłatę części zobowią-
zań z tytułu zaciągniętych w
latach ubiegłych kredytów”.

- W kredycie bankowym
nie ma nic szczególnego. Po
prostu, przygotowaliśmy
projekt budżetu, uwzględ-
niając nasze możliwości fi-

nansowe w zakresie docho-
dów i wydatków, potwier-
dzając to, co wcześniej już
było przewidziane - tłuma-
czył wójt Mariusz Zalewski
tuż po zakończeniu sesji.

Rada gminy, na koniec se-
sji, przychylając się do opi-
nii rodziców oraz osób pro-
wadzących na terenie gminy
tzw. niepubliczne żłobki,
postanowiła zwiększyć bu-
dżetową dotację na 1 dziec-
ko do 400 zł. Do tej pory do-
tacja ta wynosiła 100 zł. Jed-
nocześnie radni zmienili
sposób przyznawania dota-
cji, „by mieć możliwość
ograniczenia dotowania
dzieci jedynie do naszych
mieszkańców oraz uzależnić
uzyskanie wyższej dotacji od
obniżenia opłat pobieranych
od rodziców”.

Zmiana sposobu przyzna-
wania dotacji dotyczy za-

równo dotacji celowych,
przyznawanych wprost z bu-
dżetu gminy, jak i otwartych
konkursów na organizację
opieki żłobkowej dla dzieci
do lat 3.

OPINIA
Kredyt zgodny
z prawem

Połączenie miasta z gmi-
ną już za 5 miesięcy. Tym-
czasem gminni radni, pod-
czas ostatniej sesji, nie tylko
dokonali zmian w wielolet-
nim programie gospodar-
czym gminy, ale także wyra-
zili zgodę na zaciągnięcie
długoterminowego kredytu
bankowego. O podanie przy-
czyn ostatnich zmian popro-
siliśmy wicewójta, Ireneusza

Bogucewicza: - Zmiany w
gminnym wieloletnim pro-
gramie gospodarczym na la-
ta 2014-2020, uchwalone
podczas ostatniej sesji rady
gminy, są konsekwencją
wcześniejszych decyzji rad-
nych, np. o rozpoczęciu bu-
dowy kanalizacji w Zawa-
dzie, Krępie i Łężycy. Inwe-
stycje te finansowane będą
częściowo w oparciu o dłu-
goterminowy kredyt banko-
wy, stąd zgoda radnych na
bankowy dług, oraz częścio-
wo w oparciu o programy
unijne, czyli tzw. pieniądze
zewnętrzne. I choć formalne
połączenie gminy z miastem
dokona się już 1 stycznia
2015 r., to jednak obecne
władze gminy są ustawowo
zobowiązane do realizacji
statutowych zadań gminy do
ostatniego dnia jej funkcjo-
nowania. (pm)

Trzymałem kciuki, choć nie wierzyłem
- Przyjechaliśmy do Zielonej Góry po naukę. Ale waszego modelu połączenia nie da się dosłownie skopiować - twierdzi Ro-
bert Raczyński, prezydent Lubina.

- Przyjechał pan do Zielo-
nej Góry z liczną ekipą
współpracowników. To ro-
bocza wizyta?

Robert Raczyński, prezy-
dent Lubina: - Moja wizyta u
prezydenta Janusza Kubic-
kiego ma charakter oficjalny
oraz przyjacielski. A wszyst-
ko z powodu waszego uda-
nego połączenia. My też
chcemy się połączyć, z lu-
bińską gminą wiejską. Chce-
my skorzystać z waszego do-
świadczenia i unikalnego
know-how. Jednocześnie
chciałem osobiście pogratu-
lować prezydentowi Kubic-
kiemu fantastycznego sukce-
su. Bo choć trzymałem kciu-
ki za wasze połączenie, to
nie wierzyłem w wasz suk-
ces.

- Dlaczego?
- Bo zielonogórska kon-

cepcja połączenia oparta by-
ła o dialog, a ja nie wierzę w
dialog.

- To ryzykowne słowa w
ustach samorządowego po-
lityka…

- Ja nie wierzę w dialog z
gminną władzą. Nie wierzę
w dialog z wójtem czy gmin-
nymi radnymi, bo błyska-
wicznie zderzyłem się z nie-
chęcią gminnej arystokracji.
Myśmy próbowali negocja-
cji. Ja miałem nawet obietni-
cę pani wójt, że pod koniec
swojej kadencji poprze połą-
czenie z Lubinem. Ale bły-
skawicznie schłodzono mój
entuzjazm, dając do zrozu-
mienia, że zgody gminnej
władzy nie będzie.

- Może słabo negocjowali-
ście?

- Być może, ale istotą ne-
gocjacji jest rozmowa, strony
przedstawiają swoje argu-
menty, szukają kompromisu.
A tu totalna odmowa rozmo-
wy. Zamiast dialogu, lodo-
wata atmosfera. Z dnia na
dzień zostałem wykreowany
na wroga publicznego nr 1.
Zamiast dyskutować o sen-
sowności idei połączenia,
rozpętano kampanię niena-
wiści pod moim adresem. W
takich warunkach trudno
negocjować.

- Pani wójt deklaruje za-
kończenie kariery politycz-
nej, skąd zatem ten lubiń-
ski, miejsko-gminny stan
zimnej wojny?

- Pani wójt od 4 lat jest w
wieku emerytalnym. Dla niej

połączenie gminy z miastem
nie będzie żadną osobistą
katastrofą. A jednak ego-
istyczny, wręcz kastowy in-
teres gminnej arystokracji
jest dla niej ważniejszy od
interesu mieszkańców. Za-

chowuje się niczym partyjny
czynownik, który uważa, że
władzy raz zdobytej nie od-
daje się nigdy.

- Mając negatywne do-
świadczenia z „lubińskim”
połączeniem, jak pan po-
strzega połączenie zielono-
górskie?

- Jak cud, jak coś, co wła-
ściwie nie miało żadnych
szans na powodzenie. Ale
mrówcza robota prezydenta
Kubickiego i jego zespołu da-
ła zdumiewające efekty. Ja go
osobiście podziwiam za licz-
ne spotkania z mieszkańca-
mi. Mało którego prezydenta
stać na publiczne konfronta-
cje z przeciwnikami. Prze-
cież wystarczy jeden wiejski
krzykacz, by prezydenta za-
mienić w strzelniczą tarczę.
Z własnego doświadczenia
wiem, że w takiej sytuacji
bardzo trudno postawić tamę
wysokiej fali demagogii i
zwykłych kłamstw.

- Czy do połączeniowego
cudu dojdzie także w Lubi-
nie?

- Mam nadzieję, właśnie
dlatego przyjechaliśmy do
Zielonej Góry. Po naukę. Ale
waszego modelu połączenia
nie da się dosłownie skopio-
wać. Dlatego będziemy
chcieli całą połączeniową
strategię oprzeć o dwa zało-
żenia. Po pierwsze, w naj-
bliższych wyborach samo-
rządowych wystawimy wła-
snego kandydata na wójta.
Jeśli wygra, będzie nam ła-
twiej dialogować na temat
połączenia. Po drugie, nowy
wójt zorganizuje referen-
dum. Będziemy chcieli także
zaproponować mieszkańcom
gminy naszą odmianę wasze-
go Funduszu Integracyjnego.

- A jeśli mieszkańcy gmi-
ny powiedzą „Nie”?

- Doświadczenia prezy-
denta Kubickiego dowodzą,
że warto postawić na ludzki
rozsądek. Przecież nasi
mieszkańcy nie są gorsi od
waszych.

- Dziękuję.

Piotr Maksymczak

Robert Raczyński, prezydent Lubina osobiście przyjechał po-
gratulować prezydentowi Januszowi Kubickiemu szczęśliwego
finału połączenia miasta i gminy Fot: Krzysztof Grabowski
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Nikodem Czwałga, Zielona Góra: - Jestem świeżo upieczonym
zielonogórzaninem, ale połączeniu kibicowałem od dawna. Te-
raz mam nadzieję na poprawienie połączeń autobusowych
między moim miejscem zamieszkania i domem ukochanej w
Łężycy. I marzy mi się większe otwarcie miasta na artystów,
bo teraz cienko przędą.

Małgorzata, Julia i Dominika Dembińskie, Toronto: - Od 10 lat
mieszkamy w Kanadzie. Przedtem mieszkałyśmy w Zielonej
Górze. Po dłuższej nieobecności z zachwytem obserwujemy
wyremontowane kamienice, sprawny układ komunikacyjny i
ogólną czystość. Chciałybyśmy jeszcze drobnych zmian, np.
żeby kierowcy jeździli ostrożniej.

Dorota Babicz, Stary Kisielin: - Marzę o ścieżce rowerowej z
Kisielina do Raculi, bo tam pracuję. I oczekuję, że zostanie
zwiększona częstotliwość kursów MZK, zwłaszcza porannych i
przedpołudniowych, aby mój syn Mateusz miał łatwiejszą dro-
gę do liceum. Boję się zwłaszcza zimy i długiego wyczekiwania
na autobus. (pm, kg)

Hiszpanie zainwestują w parku?
Grupa Peralada chce zainwestować w Polsce 110 mln zł. Czy wybuduje fabrykę w parku w Nowym Kisielinie? Do wyboru ma
jeszcze Szprotawę.

Szefowie koncernu gościli
w Zielonej Górze w zeszłym
tygodniu.

- Rozmowy trwały bardzo
długo. Miasto im się spodo-
bało - wiceprezydent Da-
riusz Lesicki nie chce zdra-
dzać szczegółów.

Problem w tym, że Hiszpa-
nie mają do wyboru dwie lo-
kalizacje, obydwie na tere-
nie specjalnych stref ekono-
micznych. Żeby szybko
wejść do Polski, w czerwcu
wykupili spółkę Great Maple
Company i tydzień później
otrzymali zezwolenia na
prowadzenie działalności
gospodarczej w dwóch spe-
cjalnych strefach ekono-
micznych - wałbrzyskiej
(Szprotawa) i kostrzyńsko-
-słubickiej (Nowy Kisielin).
Chcieli zdążyć przed zmia-
nami w przepisach, które
weszły od 1 lipca i zmniej-
szają przyznawane przez
państwo ulgi.

Teraz Hiszpanie się zasta-
nawiają, w której strefie ku-
pić ziemię. Chodzi o ok. 5
hektarów. - W Szprotawie

metr kwadratowy gruntu
kosztuje ok. 3 euro, u nas 6,5
euro. Czyli w Nowym Kisie-
linie ziemia kosztowałaby o
ok. 700 tys. zł drożej - wyli-
cza wiceprezydent Lesicki. -
Zaoferowaliśmy inwestoro-
wi takie wsparcie, które zni-
weluje tę różnicę. O szczegó-
łach nie mogę mówić. My-
ślę, że Zielona Góra jest bar-

dziej atrakcyjna niż Szprota-
wa. Decyzję inwestorów po-
winniśmy poznać w ciągu
kilku najbliższych miesięcy.

Hiszpańska grupa Perala-
da istnieje od 1904 r. Wów-
czas w Barcelonie urucho-
miła zakład zajmujący się
produkcją samochodów i ak-
cesoriów samochodowych.
Dziś działa w kilku sekto-

rach: rozrywkowym, kultu-
ralnym, winiarskim i prze-
mysłowym.

Jest właścicielem spółki
Poligal zajmującej się pro-
dukcją folii polipropyleno-
wej, która jest stosowana w
opakowaniach, np. zamiast
celofanu, papieru woskowa-
nego czy folii aluminiowej.
Obecnie Poligal posiada dwa

zakłady produkcyjne w
Hiszpanii i Portugalii. Teraz
chce wybudować nowocze-
sny zakład w Polsce.

W Lubuskim Parku Prze-
mysłowo-Technologicznym
chce kupić działkę o po-
wierzchni 4,9 hektara, która
znajduje się przy samej ob-
wodnicy na wprost uniwer-
syteckich laboratoriów. Cał-
kowita wartość inwestycji to
110 mln zł. Pracę do końca
2016 r. miałoby otrzymać tu-
taj 50 osób. Docelowo mowa
jest o ok. 100 pracownikach.

Inwestor zakłada, że pro-
dukcja w nowej fabryce po-
winna ruszyć od 1 paździer-
nika 2016 r.

- W takie folie można pa-
kować np. chipsy. Zakła-
dam, że po uruchomieniu tej
inwestycji obok może po-
wstać drukarnia. Mieliśmy
też pytanie w tej sprawie -
zdradza D. Lesicki.

Zezwolenie na prowadze-
nie działalności w strefie
(tylko w Nowym Kisielinie)
otrzymała też zielonogórska
firma Traf Logistic. Przedsię-

biorstwo zajmuje się han-
dlem detalicznym obuwiem.
W Polsce znane jest z inter-
netowego sklepu eObu-
wie.pl.

Traf Logistic chce zbudo-
wać w Nowym Kisielinie
centrum logistyczne wraz z
halą magazynową. Tutaj bę-
dą kompletowane, pakowa-
ne i wysyłane paczki z za-
mówieniami złożonymi
przez internetowych klien-
tów. Spółka chce zatrudnić
minimum 10 osób i zainwe-
stować 5 mln zł - większość
w przyszłym roku. W tym
celu chce kupić działkę o
powierzchni 2,4 hektara
obok funkcjonującego już
zakładu Darstalu.

- Właśnie przygotowujemy
przetarg na sprzedaż tego te-
renu - zdradza D. Lesicki.

Natomiast właścicielem
kolejnej działki jest zielono-
górska firma LUG, która pla-
nuje wybudowanie tutaj no-
wego zakładu. Inwestycja
powinna rozpocząć się w
tym roku.

(tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pszczoły i ogórki
W piątek, 8 sierpnia, w

godz. 10.00-15.00 w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego odbędzie się
Wielki Dzień Pszczół. Dowiemy
się jak ważne dla przyrody i
życia człowieka są te owady.
Będzie można porozmawiać z
hodowcami, poznać ich za-
wód, kupić miód czy wosk.

Także 8 sierpnia, ale o
18.00, tradycyjny Konkurs Ki-
szenia Ogórków w Galerii u
Jadźki. Szykujcie sekretne
przepisy babek i prababek! W
tym roku konkurs odbywa się
z udziałem dziennikarza kuli-
narnego Grzegorza Łapanow-
skiego oraz zespołów Cantile-
na i Sześciopak, będzie też po-
tańcówka miejska z zespołem
Las Melinas. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Oddaj stare graty
W każdą drugą sobotę mie-

siąca, w godz. 9.00-14.00, na
parkingu przed Auchan odby-
wa się zbiórka elektrośmieci.
Mieszkańcy mogą bezpłatnie
oddać zepsute, zniszczone
urządzenia elektryczne i elek-
troniczne, świetlówki i żarówki
energooszczędne.

W zamian za zużyty sprzęt
wydawane będą kupony Fun-
duszu Oświatowego. Po prze-
kazaniu ich szkołom, biorącym
udział w programie, zostają
przeliczane na punkty, które
placówki mogą wymieniać na
pomoce dydaktyczne, sprzęt
sportowy. Zbiórki odbywają się
w ramach współpracy między
urzędem miasta a ElektroEko.
Więcej na www.elektrosmie-
ci.pl. (dsp)

W REGIONIE

Gra lutnia i salterio
Trwa III edycja „Przedsionka

Raju”. Cykl potrwa do 17
września - to 35 koncertów, w
31 miejscowościach Ziemi Lu-
buskiej, Dolnego Śląska i Wiel-
kopolski. W repertuarze muzy-
ka średniowieczna, renesanso-
wa i barokowa. Sierpniowe
koncerty w okolicy, zawsze o
19.00: 8 sierpnia, kościoł pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Nowogrodzie
Bobrz. oraz Galeria BWA w
Zielonej Górze. 9 sierpnia - ko-
ściół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Bobrowicach, ko-
ściół pw. św. Elżbiety Portu-
galskiej w Pławiu. Na cykl za-
prasza Fundacja Muzyki Daw-
nej Canor. Informacje:
www.przedsionekraju.pl.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zajęcia dla dzieci
Fundacja Salony (ul. Fa-

bryczna 13b) zaprasza na bez-
płatne warsztaty „Fokus na Fa-
bryczną”. Terminy (w godz.
11.00-14.00): Architektura 3D
- 9-10 sierpnia; Życie Fabrycz-
nej - 12-13 sierpnia; Scenariu-
sze Fabrycznej - 25-27 sierp-
nia. Więcej na www.fundacja-
salony.pl.

Biblioteka wojewódzka za-
prasza we wtorki i czwartki, o
11.00 do „Letniej Czytelni Nor-
wida”. W programie: 12 sierp-
nia - harcerskie zabawy; 14
sierpnia - zajęcia z plasteliną;
19 sierpnia - pirackie skarby;
21 sierpnia - tańce tureckie;
26 sierpnia -improwizacje ka-
baretowe; 28 sierpnia - tańce
indyjskie. Informacje, tel. 68
453 26 10. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Pomóżmy Paulinie
- Chcemy podczas Lata Muz

Wszelkich zdobyć jak najwię-
cej plastikowych nakrętek
wszelakiej maści oraz używa-
nych płyt CD - informuje
Agnieszka Hryniewicz z Zielo-
nogórskiego Ośrodka Kultury.

Potrzebuje ich Paulina,
mieszkanka Płot, która urodziła
się z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Żyje jednak pełnią
życia i nigdy się nie poddaje.
Jednak jej nieodłącznym towa-
rzyszem jest wózek inwalidzki.
Odpowiednia ilość zebranych
nakrętek oznacza szansę na
nowy, tzw. wózek aktywny.
Zbiórka trwa przez całe waka-
cje, na wielu imprezach Lata
Muz Wszelakich, można je też
przynosić do ZOK-u.

(dsp)

W RACULI

Dwa dni zabawy
22 i 23 sierpnia zaplanowa-

no VII Dni Raculi. Już w piątek
mocne uderzenie zapewni So-
laris Road, rockowy zespół z
Wrocławia, a o 21.30 w ruch
pójdą płonące rekwizyty arty-
stów Teatru Ognia Haka Poi.
W niedzielę, miłośnicy gier na
platformie PSP skrzyżują kon-
sol, w czasie rozgrywek „FIFA
2014”. Ciekawie zapowiada
się mecz piłkarski „panny na
mężatki” i ewolucje spado-
chroniarzy. - To nie lada grat-
ka, mam nadzieję, że podnieb-
ne ewolucje wielu osobom
podniosą ciśnienie. Liczymy
tylko na łaskawą aurę! - mówi
sołtys Tomasz Sroczyński.
Szczegółowy program będzie
można znaleźć na stronie
www.racula.pl. (kg)

Jeśli Hiszpanie zainwestują u nas, produkcja w nowej fabryce powinna ruszyć od 1 październi-
ka 2016 r. Fot. Krzysztof Grabowski



Drodzy Czytelnicy!

Latem ukazujemy się co dwa tygodnie. Następny numer „Łącznika Zielonogórskiego” ukaże się
w piątek, 22 sierpnia. Zachęcamy do lektury i życzymy udanych wakacji!
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Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie!
I to nie byle jakie, bo... wykonane dawną techniką wprostpozytywową. Staniemy przed obiektywem „aparatu pradziadka”, takie-
go z mieszkiem i płachtą materiału. - Zapraszam we wtorek, 19 sierpnia, o 12.00, w okolice ratusza - zachęca Paweł Janczaruk.

Mój synek pieczołowicie
usypuje zamek z piasku. Jest
tak pochłonięty robotą, że
nawet nie widzi, że nad jego
głową zebrało się niemal ca-
łe stado krzykliwych mew...,
ktoś w pobliżu rzuca im ka-
wałki chleba do morza. Gra-
natowa woda, błękitne nie-
bo, na jego tle białe ptaki, a
w centrum tego wszystkiego
ukochane dziecko. Obłędny
widok! Muszę zrobić zdję-
cie! Chwytam za... telefon.
Pstryk! Udało się! Za dwie
sekundy cała sytuacja to już
historia. Fale podmyły za-
mek, synek pobiegł za piłką
a mewy odleciały...

- A ty masz to wszystko
utrwalone! Masz cenną pa-
miątkę. Nie potrzeba wie-
dzy, sprzętu, wystarczy
wszechobecny smartfon. I
za to chwała fotografii! Nie
jest ważne, czym robisz
zdjęcie. Ważne, co jest na
zdjęciu! - śmieje się Paweł
Janczaruk, znany zielono-
górski fotograf. Ja też się
śmieję, bo pochwała techni-
ki cyfrowej w ustach osoby
znanej z wielkiej miłości do
dawnych technik fotogra-
ficznych brzmi nieco dziw-
nie... - Dlaczego zaraz dziw-
nie? Żyjemy w cyfrowym
świecie. Każdy może dziś
robić zdjęcia. Fotografia to
najprostsza dziedzina arty-
styczna - nie kryje zachwy-
tu Paweł. - Chyba wszyscy
pstrykają na pamiątkę.
Część tych osób zapali się
do dalszych poszukiwań. Są
i tacy, których nuży dosko-

nałość techniki cyfrowej.
Wtedy zapraszam do moje-
go świata!

Ten świat to magiczne
miejsce, pełne czarodziej-
skich obrazów utrwalonych
zapomnianymi dziś sposo-
bami. Paweł opisał już bli-
sko 300 dawnych technik fo-
tograficznych, grubo ponad
setkę przetestował „na so-
bie”. Chemikalia, promienie
UV, rzadkie rodzaje papie-
ru... to jego codzienny
warsztat. - I jeszcze masa in-
nych cudactw! - macha ręką
fotograf. - Niektóre techniki
rozgryzałem parę miesięcy.
Nie ma co udawać, przy zro-
bieniu takich zdjęć trzeba
się napracować, ogrom cza-

su pożera wywołanie, zro-
bienie kopii.

Jedną z takich przeszłych
technik Paweł chce wykorzy-
stać właśnie 19 sierpnia. Czy
to jakaś szczególna data? -
Wypada wtedy równiutko
175. rocznica wydarzenia,
które uznaje się za moment
wynalezienia fotografii. W
1839 r., na posiedzeniu Fran-
cuskiej Akademii Nauk w
Paryżu, podano do publicz-
nej wiadomości opis wyna-
lazku Daguerre’a - dageroty-
pii - tłumaczy Janczaruk. -
Fajnie byłoby tę rocznicę
uczcić wykonaniem pamiąt-
kowej fotografii. Nie będzie
to, co prawda, dagerotypia,
ale także unikatowa technika

wprostpozytywowa. Już dziś
zapraszam przyjaciół, znajo-
mych, nieznajomych, miło-
śników fotografii, wszystkich
cierpliwych. Przyjdźcie we
wtorek, 19 sierpnia, w samo
południe, na deptak. W oko-
lice ratusza, na róg Sobie-
skiego i Pod Filarami. Nieza-
leżnie od pogody.

Dlaczego fotograf zaprasza
cierpliwych? - Ta technika
wymaga długiego czasu na-
świetlania. Może to być kil-
kanaście albo i nawet kilka-
dziesiąt sekund. Trzeba wy-
trzymać tę chwilę bez ruchu,
jeśli nie chcemy być na zdję-
ciu rozmazaną plamą - wyja-
śnia Paweł.

Przygotowania do zrobie-
nia zdjęcia też zjedzą tro-
chę czasu. Ustawienie gru-
py pozujących, rozłożenie
aparatu, który waży 20 kilo-
gramów... - Mówmy kame-
ra, tak jak mówiło się kie-
dyś na tego typu sprzęt.
Aparaty to były urządzenia
podręczne, przenośne. Ten,
którym zrobię zdjęcie, do
noszenia nadaje się śred-
nio. Ale tu mam jego mniej-
szą wersję, proszę - uzupeł-
nia fotograf. I wyciąga z
plecaka maleńką, drewnia-
ną walizeczkę. Rozpina,
ostrożnie rozkłada i... lądu-
jemy w innej epoce. Jest
harmonijka - rozsuwany
mieszek, mnóstwo pokręteł,
nawet czarna płachta, pod
którą wchodzi robiący zdję-
cie. Urocze! - A jednocze-
śnie profesjonalne. W tej
technice powstaje tylko jed-

no zdjęcie. Pozytyw. Jego
wielkość zależy od wielko-
ści kamery. 19 sierpnia zro-
bimy zdjęcie o wiele więk-
szym urządzeniem, klisza
będzie miała wymiary 18 x
24 cm - opowiada Jancza-
ruk. - Taki format pozwoli
nam na publikację tej pa-
miątki w gazecie, konkret-
nie w „Łączniku Zielono-
górskim”, który ukaże się
22 sierpnia. Oczywiście,
współczesna technika po-
zwala nam na zeskanowa-
nie obrazu, więc w takiej
formie będzie można go po-
brać ze strony http://be-
sa.ltf.info.pl/ oraz zielona-
news.pl.

Paweł rozsuwa mieszek,
mierzy światło, kręci pokrę-
tłami, zarzuca na kamerę
płachtę. Nie mogę się po-
wstrzymać i wsadzam głowę
pod materiał. Widzę ratusz,
przechodniów, ale... do góry
nogami?! - Zgadza się! Gdy-
byś się przyjrzała, to zauwa-
żyłabyś jeszcze, że strona le-
wa zamieniła się z prawą -
śmieje się fotograf. - Żeby
nie było żadnej skuchy, wy-
konam trzy fotografie. Mamy
już wszystko przećwiczone,
w rozkładaniu sprzętu i
ustawianiu grupy pozują-
cych pomogą mi dziewczy-
ny: Daria Sługocka, Jagoda
Witek, Karolina Krzywda i
Wiktoria Krzyżan, wszystkie
z fotografią za pan brat. Jesz-
cze raz zapraszam! Zróbmy
sobie pamiątkowe zdjęcie!

Daria Śliwińska-Pawlak

W ZIELONEJ GÓRZE

Sierpień
w mieście
Lato Muz Wszelakich w
sierpniowej odsłonie to kon-
certy, przedstawienia i duża
dawka humoru.

ww 8 sierp nia, pią tek: 11.00 -
BAJ KI, BAJ DY, BA NIA LU KI -
„Mor skie opo wie ści Clow na Pi -
nez ki”, miej sce: dep tak; 18.00
- WA KA CJE Z ZUM BA®FIT -
NES, miej sce: pl. Bo ha te rów;
20.00 - BLU ESO WE NO CE -
kon cert Ja cek Ja guś & Bar tek
Łę czyc ki, miej sce: Klub Pie kar -
nia Ci chej Ko bie ty, bi le ty 15 zł.

ww 9 sierp nia, so bo ta: 19.30 -
VI ZIE LO NO GÓR SKA NOC KA -

BA RE TO WA, CZY LI KA BA RE -
TO BRA NIE 2014 - trans mi sja
na ży wo w TV Pol sat,
www.ka ba re to bra nie.pl, miej -
sce: am fi te atr.

ww 10 sierp nia, nie dzie la;
19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW - kon cert Mec cor re
String Qu ar tet, miej sce: ko -
ściół ewan ge lic ki, bi le ty: 5 i 10
zł.

ww 13 sierp nia, śro da: 11.00 -
NIE NU DZĘ SIĘ LA TEM - ar chi -
tek tu ra świec ka Zie lo nej Gó ry,
spa cer z prze wod ni kiem, zbiór -
ka: pl. Bo ha te rów.

ww 14 sierp nia, czwar tek:
11.00 - BAJ KI, BAJ DY, BA NIA -
LU KI - „Czer wo ny Kap tu rek”,
miej sce: am fi te atr; 19.00 -
MUZ ZOK - kon cert ze spo łu
Hon za tor, miej sce: przy ra tu -

szu, w ra zie nie po go dy Piw ni -
ca Ar ty stycz na Ka won.

ww 15 sierp nia, pią tek: 18.00 -
WA KA CJE Z ZUM BA®FIT NES,
miej sce: pl. Bo ha te rów.

ww 17 sierp nia, nie dzie la:
19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW - kon cert: Agniesz ka
Tar naw ska (or ga ny), Kra kow -
skie Trio Stro iko we, miej sce:
ko ściół ewan ge lic ki, bi le ty: 5 i
10 zł.

ww 20 sierp nia, śro da: 11.00 -
NIE NU DZĘ SIĘ LA TEM - sław -
ni lu dzie zwią za ni z Zie lo ną Gó -
rą. Jak daw niej eg ze kwo wa no
pra wo w mie ście? - spa cer z
prze wod ni kiem, zbiór ka: pl.
Bo ha te rów.

ww 21 sierp nia, czwar tek:
19.00 - MUZ ZOK - kon cert

Ma te usza Krau twur sta, miej -
sce: przy ra tu szu, w ra zie nie -
po go dy Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won.

ww 22 sierp nia, pią tek: 11.00 -
BAJ KI, BAJ DY, BA NIA LU KI -
„Jaś i Mał go sia”, miej sce: am -
fi te atr; 18.00 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES, miej sce: pl.
Bo ha te rów.

ww 23 sierp nia, so bo ta: 19.00
- WIE CZO RY HU MO RU, IM -
PRO WI ZA CJI I KA BA RE TU -
PO KO LA CJI, NA ŻAR TY, miej -
sce: ki no Ne wa, bi le ty 5 zł.

ww 24 sierp nia, nie dzie la:
19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW - kon cert Se far dix,
miej sce: ko ściół ewan ge lic ki,
bi le ty: 5 i 10 zł; 20.00 - BLU -
ESO WE NO CE - kon cert The
Dir ty Aces, miej sce: Klub

Pie kar nia Ci chej Ko bie ty, bi -
le ty 15 zł.

ww 26 sierp nia, wto rek: 12.00
- MIĘ DZY NA RO DO WY FE STI -
WAL SZTU KI ULICZ NEJ BU -
SKER BUS ZIE LO NA GÓ RA
2014, miej sce: dep tak, o
20.00 - Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty.

ww 27 sierp nia, śro da:
11.00 - NIE NU DZĘ SIĘ 
LA TEM - po mni ki Zie lo nej
Gó ry, śla da mi św. Ja na 
Ne po mu ce na - spa cer 
z prze wod ni kiem, miej sce
zbiór ki: pl. Bo ha te rów;
12.00 - MIĘ DZY NA RO DO WY
FE STI WAL SZTU KI 
ULICZ NEJ BU SKER BUS 
ZIE LO NA GÓ RA 2014, miej -
sce: dep tak, o 20.00 
- Klub Pie kar nia Ci chej Ko -
bie ty.

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

ww 29 sierp nia, pią tek: 11.00 -
BAJ KI, BAJ DY, BA NIA LU KI -
„Wład ca skar pe tek”, miej sce:
am fi te atr; 18.00 - WA KA CJE Z
ZUM BA®FIT NES, miej sce: pl.
Bo ha te rów; 20.00 - BLU ESO -
WE NO CE - kon cert: Szu le rzy,
miej sce: Klub Pie kar nia Ci chej
Ko bie ty, bi le ty 15 zł.

ww 31 sierp nia, nie dzie la:
19.00 - WIE CZO RY U LU TE -
RA NÓW - kon cert fi na ło wy,
Kwar tet Au los, miej sce: ko -
ściół ewan ge lic ki, bi le ty 5 
i 10 zł.

(dsp)

Sprzęt ni czym z sza fy pra dziad ka, ale po tra fi zro bić cud ne zdję cie! - 19 sierp nia usta wię tu dwa
ra zy więk szą ka me rę. Sam mon taż zaj mie z 15 mi nut. A po tem zaj mie my się zdję ciem. Za pra -
szam do gru po we go po zo wa nia wszyst kich chęt nych! - za chę ca Pa weł Jan cza ruk.

Fot. Krzysz tof Gra bow ski

Robimy pamiątkowe
zdjęcie!

Przyjdź pod ra tusz:
wto rek, 19 sierp nia, 

godz. 12.00

Zdję cie opu bli ku je my 
w „Łącz ni ku” 22 sierp nia. Bę dzie

też na stro nie: 
http://be sa.ltf.in fo.pl/ 
oraz zie lo na news.pl.
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Ra cu la - wieś dla ak tyw nych
Sto ły na wiej skim fe sty nie ugi na ją się od ciast. To fi zycz nie nie moż li we, ale z ekra nu nie mal czuć za pach sma ko ły ków! Na fil -
mie pa nie ze sto wa rzy sze nia Ra cu lan ka na kła da ją por cje na ta le rzy ki. Chęt nych na de ser nie bra ku je!

Tak sa mo, jak nie bra ku je
we wsi lu dzi, któ rzy chcą coś
ro bić, bo... ak tyw ność ma ją
we krwi. Ka dry fil mu na krę -
co ne go przez Sto wa rzy sze -
nie Do bry Start z Drzon ko wa
peł ne są ta kich „nie spo koj -
nych du chów”.

Już nie mal na sa mym
wstę pie sły szy my opo wieść
o zmar łym w ze szłym ro ku
ks. Edwar dzie Gru dziec kim.
- Pro boszcz an ga żo wał się we
wszyst ko, co moż li we -
wspo mi na z roz czu le niem
Krzysz tof Sro czyń ski, miej -
sco wy stra żak, rad ny po wia -
to wy. - Grał z na mi w siat -
ków kę, spo ty kał się z mło -
dzie żą, zor ga ni zo wał gru pę
cha ry ta tyw ną, któ ra póź niej
prze kształ ci ła się w pa ra fial -
ny ze spół Ca ri tas, zbu do wał
ko ściół w Drzon ko wie, do -
pro wa dził do grun tow ne go
re mon tu ko ścio ła w Ra cu li... 

Pan Krzysz tof opo wia da a
my wi dzi my pa miąt ki po
pro bosz czu, zdję cia z na bo -
żeń stwa, pro ce sji i mnó stwo
fo tek ze stra ża ka mi. - Bar dzo
ści śle współ pra co wał ze stra -
żą po żar ną, był za wsze z na -
mi i my śmy go przy ję li do
na szej stra ży, był na szym
człon kiem ho no ro wym - do -
da je K. Sro czyń ski. - Pro -
boszcz był bar dzo sza no wa -
nym miesz kań cem na szej

miej sco wo ści. Przez swo ją
skrom ność, na wet ubiór,
miał chy ba wiel kie po wa ża -
nie wśród wszyst kich w pa -
ra fii. W 2008 r. zo stał ho no -
ro wym oby wa te lem Ra cu li.

Na po chwa łę twór ców fil -
mu za słu żył też by ły soł tys
wsi - An drzej So wa. Lek tor
mó wi o je go za an ga żo wa niu

w spra wy spo łecz ne. Do wia -
du je my się, że głów nym ce -
lem pa na An drze ja i ów cze -
snej ra dy so łec kiej by ła in te -
gra cja miesz kań ców. - W
okre sie mo jej dzia łal no ści
licz ba miesz kań ców na pły -
wo wych prze kro czy ła licz bę
sta rych. Ist nia ły ta kie jak by
dwa obo zy we wsi - sta rzy i

no wi miesz kań cy. Więk szość
na szych ini cja tyw roz bi ja ła
się o mur nie zro zu mie nia ze
stro ny tych no wych. Do pie ro
fe sty ny, spo tka nia, kon kur sy
do pro wa dzi ły do te go, że
miesz kań cy za czę li w ja kiś
spo sób się ro zu mieć i in te -
gro wać - opo wia da A. So wa.

Jak by na po twier dze nie je -
go słów wi dzi my mi gaw ki z
wiej skie go fe sty nu. Za ba wa z
pew no ścią jest przed nia! Te
tra dy cje pie lę gnu je obec ny
soł tys, ra da so łec ka i co raz
ak tyw niej si miesz kań cy. We
wsi dzia ła wie le sto wa rzy -
szeń. Soł tys To masz Sro -
czyń ski za pra sza ka me rę do
wnę trza re mon to wa nej świe -
tli cy (w tej chwi li bu dy nek
jest już świe żut ko po re mon -
cie - dop. red.). Po ka zu jąc
po stęp prac, chwa li po czy na -
nia Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Pro mo cji Wsi Ra cu la. A lek -
tor wy li cza im pre zy, ja kie
sto wa rzy sze nie or ga ni zu je,
m.in. Dni Ra cu li, Bieg Ra cu -
lan, Tur niej Wsi...

We wszyst kie im pre zy
ocho czo an ga żu je się miej -
sco wa OSP. Du ma i chlu ba
ra cu lan! Nic dziw ne go, że
mło dzi gar ną się do służ by. -
Ma my dziś po nad 100 człon -
ków, z te go 23 oso by czyn nie
bio rą udział w zda rze niach -
prę ży pierś przed obiek ty -
wem Ja ro sław Bart ko wicz,
pre zes OSP. Co cie ka we, w
jed no st ce jest aż osiem pań!
Na do wód z ka dru pro mien -
nie uśmie cha się Ur szu la
Ring. Uro dzi wa ochot nicz ka
zwin nie wska ku je na sie dze -
nie wo zu bo jo we go. - Dziew -
czy ny wy jeż dża ją do po ża -

rów, ma ją ukoń czo ne kur sy
ra tow ni ka me dycz ne go, kie -
row cy na ka te go rię C - za -
pew nia.

Pa nie z Ra cu li nie tyl ko ga -
szą ogień, ale i z po wo dze -
niem re ali zu ją swo je pa sje!
Ka me ra po ka zu je nam roz ma -
ite cu deń ka - ha fto wa ne ser -
we ty i ob ru sy, ob ra zy oraz...
sto ły ugi na ją ce się od ape -
tycz nych ciast. Z wy ja śnie -
nia mi spie szy An na Wierz -
bic ka, pre zes Sto wa rzy sze nia
Ko biet „Ra cu lan ka”: - Dziś na
fe sty nie wi dzi my, jak ra cu -
lan ki ra dzą so bie, sprze da jąc
wła snej ro bo ty wy pie ki. Ta -
kie ini cja ty wy, jak za kła da nie
sto wa rzy szeń i ich dzia łal -
ność, są po trzeb ne cho ciaż by
po to, że by te ko bie ty mia ły
coś dla sie bie, coś swo je go.
Pa no wie ma ją pięk ne bo iska,
moż li wość wyj ścia, po gra nia
w pił kę. Pa nie na to miast pró -
bu ją się re ali zo wać w tro chę
in nych dzie dzi nach i my ślę,
że to je roz krę ca!

Da ria Śli wiń ska -Paw lak

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

Krzysz tof Sro czyń ski: - Ksiądz
Gru dziec ki był bar dzo sza no -
wa nym miesz kań cem

An drzej So wa: - Kie dyś ist nia -
ły dwa obo zy we wsi: sta rzy i
no wi miesz kań cy

Prze my sław Mar ci niak: - Zbie -
ra my się od trzech do pię ciu
mi nut i wy jeż dża my do ak cji

Da ria Bu da -Pa wel ska: - W bi -
blio te ce po ma ga my też
uczniom w od ra bia niu lek cji

An na Wierz bic ka: - Przede
wszyst kim in te gru je my śro do -
wi sko miej sco wych ko biet

An drzej Husz cza: - Lu bi my
Ra cu lę i wy da je mi się, że tu
już zo sta nie my do koń ca

Ur szu la Ring: - W na szej stra ży moż na spo tkać nie tyl ko męż czyzn, ale i ko bie ty, któ re bio rą
czyn ny udział w ak cjach ra tun ko wo -ga śni czych
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Dom Förste rów przy ul. Jed no ści 5. Wi dok z po cząt ku XX wie ku
Ze zbio rów Mu zeum Zie mi Lu bu skiej

Wi dok współ cze sny. Trwa re mont bu dyn ku, któ ry po wró ci do pier wot nej ele wa cji
Fot. To masz Czyż niew ski

Cho dzi o do my przy ul.
Ułań skiej 7 i Jed no ści 5. W
okre sie mię dzy wo jen nym
na le ża ły do Wal te ra Hil de -
bran da.

- Czyż niew ski, zo sta wi łeś
w do mu nie umy tą pa tel nię -
mi na mo jej żo ny (od wie dzi ła
mnie w pra cy) ozna cza ła
jed no: brak obia du, śnia da -
nia, ko la cji, nie wy pra so wa -
ne ko szu le, drzwi za trza -
śnię te na głu cho i co gor -
sze… ką śli we uwa gi.

- Nie ką śli we, tyl ko słusz -
ne - to był tyl ko nie win ny
wstęp do ata ku. - Czyż niew -
ski, skup się! Sto isz przed
do mem Förste rów i opo wia -
dasz lu dziom baj ki o ja kimś
tam… Hil de bran dzie? Kto
był waż niej szy!?

- Oczy wi ście Ty, póź niej
Förste ro wie a… na koń cu
Hil de brand - usi łu ję ra to wać
sy tu ację. - Ale ba jek nie opo -
wia dam. 

Fak tem jest, bez dwóch
zdań, że ka mie ni cę przy ul.
Jed no ści zbu do wa li pod ko -
niec XVIII wie ku Förste ro -
wie - naj za moż niej sza ro dzi -

na w Grünber gu. Był to
wów czas naj bar dziej oka za -
ły pry wat ny bu dy nek w mie -
ście. Aż się wie rzyć nie
chce. Za trzy my wa ło się w
nim wie lu zna mie ni tych go -
ści. Na przy kład: przy szły
pre zy dent Sta nów Zjed no -
czo nych John Qu in cy
Adams (pi sa łem o tym w 51.
od cin ku Spa ce row ni ka), kró -
lo wie Prus i ro syj scy ca ro -
wie, brat Na po le ona i feld -
mar sza łek Blücher do wo dzą -
cy ar mią pru ską pod Wa ter -
loo. Na bu dyn ku przy da ła by
się ta bli ca in for ma cyj na, kto
i kie dy w nim no co wał. Mu -
sia ła by być spo rych roz mia -
rów.

Bu dy nek przez la ta tro chę
za po mnia ny nie rzu ca się w
oczy. Pew nie to się wkrót ce
zmie ni, bo wła śnie jest re -
mon to wa ny w ra mach re wi -
ta li za cji.

- In we sty cja jest war ta ok.
400 tys. zł, mia sto do kła da
100 tys. zł - tłu ma czy
Edward Na le pa od po wie -
dzial ny w ma gi stra cie za re -
wi ta li za cję. - To du że przed -

się wzię cie. Na pra wia na jest
więź ba da cho wa, w ca ło ści
trze ba by ło wy mie nić sta re
ła ty i da chów ki. Zo sta nie
zro bio na izo la cja po zio ma
na wy so ko ści grun tu i od sło -
nię ty sta ry tynk, na któ rym
kie dyś po ło żo no cha rak te ry -
stycz ny ba ra nek. Obiekt
wró ci do świet no ści. Przy

oka zji od no wio ny zo sta nie
frag ment mu rów obron nych,
o któ re opie ra się bu dy nek.

W tym ro ku, w ra mach re -
wi ta li za cji, prze pro wa dzo ne
zo sta ną 23 re mon ty. Zie lo na
Gó ra tyl ko na tym zy sku je.
Jak skru pu lat nie wy li czył E.
Na le pa: od 2007 r. mia sto
prze zna czy ło na ten cel ok.
10 mln zł. 

- Cie szę się. Nic jed nak
nie mó wisz o Hil de bran dzie
- mo ja żo na nie za li cza się
do osób, któ re ła two za ga -
dać. Ma ra cję. Co z dr. Wal -
te rem Hil de bran dem? Był
syn dy kiem zie lo no gór skie -
go Zrze sze nia Prze my słu,
Han dlu i Rze mio sła. Czło -
wie kiem za moż nym i cie ka -
wym no wi nek ar ty stycz -
nych. W la tach 20. XX wie -
ku był wła ści cie lem po se sji
przy ul. Jed no ści. Nie wie -
my, czy miał do syć miesz -
ka nia w sta rej ka mie ni cy,
czy też mo że po sta no wił
sam za pi sać się w hi sto rii
mia sta. W każ dym bądź ra -
zie po sta no wił zbu do wać
so bie wy god ną sie dzi bę w

ustron nym miej scu, przy ul.
Ułań skiej. Wów czas nie by -
ło to tak ru chli we miej sce.
To by ło pra wie przed mie -
ście - ide al ne miej sce do
sta wia nia do mu za to pio ne -
go w zie le ni. 

Wal ter Hil de brand nie
oszczę dzał na swo jej no wej
sie dzi bie. Do pra cy wy na jął
ber liń skie go ar chi tek ta Her -
man na Mu the siu sa. To by ła
ów cze sna ar chi tek to nicz na
eks tra li ga nie miec ka, na wet
eu ro pej ska. In na spra wa, że
ów cze śni czo ło wi nie miec cy
ar chi tek ci nie uni ka li zle ceń z
ma łych miej sco wo ści, choć by
z po wia to wej Zie lo nej Gó ry.

Her mann Mu the sius
(1861-1927), po cho dzą cy z
ro dzi ny przed się bior cy bu -
dow la ne go, do dzi siaj uwa ża -
ny jest za jed ne go z naj waż -
niej szych nie miec kich re for -
ma to rów ar chi tek tu ry i wzor -
nic twa prze my sło we go. Zaj -
mo wał się za rów no teo rią, jak
i dzia łał prak tycz nie. Pro jek -
to wał do my sta wia ne na osie -
dlach ro bot ni czych (rów nież
w Zie lo nej Gó rze). Pro pa go -

wał i wpro wa dzał an giel skie
wzor ce do mów dla bo ga tych
prze my słow ców i miesz czan,
tzw. Lan dhau sów. I ta ki wła -
śnie dom za pro jek to wał w
1926 r. dla Hil de bran da. Jest
mo de lo wym przy kła dem
wzor ców pro pa go wa nych
przez Mu the siu sa. Po se sja
zo sta ła po dzie lo na na trzy
czę ści z dzie dziń cem, czę ścią
miesz kal ną i ogro dem na ty -
łach. Pa ra doks dzie jów spo -
wo do wał, że dziś część ogro -
do wa przy le ga do naj bar dziej
ru chli wej uli cy w mie ście -
Bo ha te rów We ster plat te. Dziś
bu dy nek nie jest sie dzi bą jed -
ne go lo ka to ra. Po dzie lo no go
na wie le miesz kań. Jed nak ze
wzglę du na na zwi sko ar chi -
tek ta uzna wa ny jest przez fa -
chow ców za je den z cen niej -
szych za byt ków. Nie zda je my
so bie z te go spra wy. On też
jest re wi ta li zo wa ny. - Tu taj
wy mie nia ne są da chów ki.
Koszt to pra wie 250 tys. zł.
Mia sto do kła da 100 tys. zł -
in for mu je E. Na le pa.

To masz Czyż niew ski
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Dwa do my pa na Hil de bran da
Te dwa za byt ko we, cen ne do my łą czy kil ka rze czy. Są hi sto rycz nie waż ne, mia ły przez mo ment jed ne go wła ści cie la i wła śnie
są od na wia ne w ra mach re wi ta li za cji. Ma ją jesz cze jed ną ce chę wspól ną - nie zwra ca my na nie uwa gi.

Wil la przy ul. Ułań skiej 7 - wi dok z ro ku 1927 Ar chi wum Dzi siaj bu dy nek przy ul. Ułań skiej czę ścio wo za sła nia ją drze wa Fot. To masz Czyż niew ski

Her mann Mu the sius 
(1861-1927)


