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Co włożyć bliskim pod choinkę? Świąteczną poduchę, francuskie mydło, a może pierniki? 
Sprawdź oferty ZGranej Rodziny i partnerów.

Wiedzą w czym i z kim 
pojadą! Zielonogórscy 
żużlowcy zaprezentowali 
nowiutki kevlary oraz 
terminarz spotkań na 
2020 rok. Pierwsze star-
cie 5 kwietnia w Rybniku. 
Sprawdź, kiedy i z jakim 
klubem jeździ Stelmet 
Falubaz. >>  6

BĘDZIE WIĘKSZA STREFA?
Radni rozpoczęli prace nad powiększeniem strefy płatnego postoju. Na razie dyskutują. W jednym są zgodni – trzeba wymusić rotację samo-
chodów i podnieść opłaty. Ostatnia podwyżka była osiem lat temu.

Oficjalnie zielonogórza-
nie mają zarejestrowanych 
ponad 100 tys. samocho-
dów. Tę olbrzymią liczbę 
widać na ulicach każdego 
dnia. To coraz większy pro-
blem.

- Musimy odblokować 
miasto, przede wszystkim 
wywołać większą rotację na 
płatnych postojach, dlate-
go zaczęliśmy rozważać za-
sadność wprowadzenia róż-
nych zmian w obrębie stre-
fy płatnego postoju. Ten pa-
kiet propozycji trafi teraz do 
dalszych konsultacji. Osta-
teczne decyzje być może za-
padną podczas styczniowej 
sesji rady miasta – wyjaśnia 
Piotr Barczak (PiS), prze-
wodniczący rady miasta, 
który był jednym z uczest-

ników wtorkowego spotka-
nia poświęconego strefie 
płatnego parowania.

Przedstawiciele klubów 
rady P. Barczak, Marcin Pa-
bierowski i  Krzysztof Ma-
chalica (Koalicja Obywa-
telska), Filip Gryko i  Ro-
bert Górski (Zielona Razem) 
wraz z  prezydentem Janu-
szem Kubickim oraz wice-
prezydentem Krzysztof Ka-
liszukiem rozmawiali nad 
możliwymi rozwiązaniami.

- Mamy wiele pomysłów, 
np. radykalnego poszerze-
nia miejskiej strefy płatne-
go parkowania oraz propo-
zycję podniesienia opłaty za 
każdą godzinę postoju na-
wet do 3,90 zł, pamiętajmy 
przy tym, że ostatnia pod-
wyżka opłat była w 2011 r.! - 

mówi F. Gryko. - Kwestia ce-
ny jest do dalszych negocja-
cji pomiędzy naszymi klu-
bami, bo mamy teraz różne 
opinie na ten temat. Musi-
my także poczekać na zda-
nie mieszkańców. Cel jest 
jeden – trzeba znaleźć spo-
sób na zwiększenie rotacji 
samochodów na miejskich 
parkingach.

R. Górski, radny i  lider 
Stowarzyszenia Rowerem 
do Przodu, jeden z  inicja-
torów wtorkowego spotka-
nia, oponuje przeciwko pró-
bom sprowadzania proble-
mu nadmiernej liczby sa-
mochodów w  centrum do 
większej rotacji na parkin-
gach.

- Tego problemu nie da 
się rozwiązać tylko poprzez 

podwyższenie cen czy wy-
budowanie dodatkowych 
parkingów, bo te ostat-
nie będą zachęcały jeszcze 
większą grupę kierowców 
do parkowania w centrum. 
Zielonej Górze potrzeb-
na jest nowa strategia: czy 
dalej powinniśmy stawiać 
na komunikację samocho-
dową, tylko potęgując do-
tychczasowe problemy, czy 
też powinniśmy częściowo 
zrezygnować z  samocho-
dów na rzecz miejskich au-
tobusów oraz rowerów, od-
blokowując w  ten sposób 
miasto. Podwyżki w  miej-
skiej strefie płatnego posto-
ju powinny być pierwszym 
krokiem na drodze wiodą-
cej do kompleksowego roz-
wiązania obecnych proble-

mów z kłopotliwą domina-
cją samochodów – postulu-
je radny.

Również pozostali uczest-
nicy wtorkowego spotkania 
chcą większej rotacji samo-
chodów w  obrębie strefy 
płatnego postoju.

- Niskie ceny tego nie 
wymuszą. Musimy zatem 
wspólnie znaleźć skutecz-
niejsze rozwiązanie proble-
mu, stąd propozycje zmian 
– uważa M. Pabierowski.

Co ważne, wszyscy obec-
ni na spotkaniu zgodnie 
przywiązują wielką wagę do 
konsultacji społecznych.

- Wtorkowe spotkanie na-
leży traktować jako wpro-
wadzenie i  zarazem zapro-
szenie do publicznej debaty, 
bo najpierw powinni się wy-

powiedzieć najbardziej za-
interesowani, czyli miesz-
kańcy. W  ślad za znacz-
nym rozszerzeniem obecnej 
strefy płatnego parkowania 
idzie bowiem propozycja 
dużej podwyżki opłat. To 
na pewno będzie źródłem 
wielu kontrowersji czy na-
wet protestów. Podobnie 
jak propozycja podwyższe-
nia opłat za samochodową 
Kartę Mieszkańca – doda-
je przewodniczący Barczak. 
- Czeka nas zatem gorąca 
i być może burzliwa debata 
społeczna, ale bez względu 
na jej przebieg i temperatu-
rę, pamiętajmy - jakieś roz-
wiązania pobudzające ro-
tację na parkingach w cen-
trum miasta i tak będziemy 
musieli zastosować. (pm)

Samochodów jest w Zielonej Górze ponad 100 tys. Jak zwiększyć ich rotację w centrum miasta? Fot. Krzysztof Grabowski

Jak wyglądają granice 
poszerzonej strefy >> 3
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W ZIELONEJ GÓRZE

Gala z sercem
W sobotę, 14 grudnia, o 19.00 

w hali CRS odbędzie się XV Gala 
charytatywna „Warto jest pomagać”. 
Pieniądze zebrane podczas tegorocz-
nego koncertu „Artyści artystom”, 
w całości zostaną przeznaczone na 
rehabilitację kompozytorki Katarzyny 
Gaertner, dla podopiecznej stowa-
rzyszenia „Warto jest pomagać” Oli 
Mądry oraz na wyposażenie budo-
wanego w Zielonej Górze szpitala 
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Wystąpią: Halina Mlynkova, Anna 
Jurksztowicz, Igor Herbut, Marek 
Piekarczyk, Mietek Szcześniak, Sta-
nisław Karpiel-Bułecka, rodzeństwo: 
Małgorzata Romanowska i Grzegorz 
Hryniewicz. Koncert poprowadzą: 
Joanna Kołaczkowska i Leszek Jenek. 
Bilety do kupienia na abilet.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Muzycy świątecznie
a W środę, 18 grudnia, w auli 

UZ przy ul. Podgórnej 50, o 19.00 
rozpocznie się koncert z cyklu Big 
Band Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i Przyjaciele pt. Święta pełne ciepłych 
słów. Usłyszymy kolędy, pastorałki, 
popularne pieśni bożonarodzeniowe 
i przeboje. Wstęp wolny.

a Filharmonia Zielonogórska 
zaprasza na koncert świąteczny 
w piątek, 20 grudnia, o 19.00 w sali 
MCM. Wykonawcy: Orkiestra Sym-
foniczna FZ, dyrygent - Czesław 
Grabowski, fortepian – Zbigniew 
Raubo. W programie utwory Griega, 
Sibeliusa, Czajkowskiego oraz kolędy. 
Sprzedaż i rezerwacja biletów w kasie 
FZ, tel. 68 320 20 60, e-mail:pomoc@
abilet.pl oraz on-line na: www.filhar-
moniazg.pl, abilet.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Kalendarze i błotne gry
Centrum Biblioteczne dla Dzieci 

i Młodzieży – Biblioteka pana Kleksa 
(w budynku głównym Biblioteki 
Norwida) zaprasza dzieci z rodzicami 
na świąteczne warsztaty literacko-
-plastyczne. W sobotę, 14 grudnia, 
o 11.00 – warsztaty na podstawie 
książki Hisako Aoki i Ivana Gantschev 
„Święty Mikołaj opowiada o Bożym 
Narodzeniu”. W trakcie spotkania 
uczestnicy wykonają kalendarze 
adwentowe w nietypowej formie.

W środę, 18 grudnia, o 16.30 – 
gratka dla miłośników Świnki Peppy! 
Warsztaty pt. „Angielskie bajeczki” 
poświęcone będą bohaterce popu-
larnej bajki. Świnka przybliży tradycję 
brytyjskich świąt, zaprosi do błotnych 
gier ruchowych oraz stworzy z dzieć-
mi balonowe świnki. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nagrody dla literatów
Za nami X gala wręczenia Nagrody 

Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewi-
cza. Kapituła przyznała nagrodę prof. 
dr hab. Małgorzacie Mikołajczak za 
prace badawcze i krytycznoliterackie 
poświęcone pisarzom regionu lubu-
skiego. Dwie nominacje do nagrody 
otrzymali: Agnieszka Ginko – poetka 
i autorka utworów dla dzieci i dr Ja-
nusz Łastowiecki – literaturoznawca, 
krytyk i autor słuchowisk. Ponadto 
zarząd oddziału Związku Literatów 
Polskich w Zielonej Górze przyznał 
tytuł prezesa honorowego oddziału 
Eugeniuszowi Kurzawie, który pełnił 
funkcję prezesa blisko ćwierć wieku, 
a za jego pracę na rzecz lubuskiego 
środowiska literackiego uhonorował 
go Laurem im. Janusza Koniusza.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rodzinne warsztaty
ZGrana Rodzina zaprasza na 

warsztaty świąteczne do Palmiarni. 
W sobotę, 14 grudnia, w godz. 11.00-
13.00 wspólnie przygotujemy ozdoby 
świąteczne, okolicznościowe kartki, 
ozdobimy pierniki i zrobimy orygi-
nalne wianki. Nie zabraknie zajęć 
kulinarnych i plastycznych.

W ZIELONEJ GÓRZE

Kiermasz książek
Biblioteka im. Cypriana Norwida 

zaprasza na Świąteczny Kiermasz 
Książek – od 16 do 17 grudnia, w godz. 
10.00-17.00, w holu. W ofercie m.in. 
literatura piękna polska i obca, 
powieść obyczajowa, sensacja, 
fantastyka, bajki i wierszyki dla dzieci, 
biografie, poradniki, płyty.

W ZIELONEJ GÓRZE

Jeśli za dużo siedzisz
Na wykłady dotyczące prawidłowej 

postawy ciała, zapobiegania wadom 
postawy, wynikających z siedzącego 
trybu życia, wzbogacone o praktyczne 
zalecenia i ćwiczenia – zaprasza me-
diateka Szklana Pułapka (w Palmiar-
ni). Wtorek, 17 grudnia, godz. 16.00. 
Prowadzenie: Paweł Stefanowicz.

W ZIELONEJ GÓRZE

Wigilia dla potrzebujących
Stowarzyszenie Kibiców „Tylko 

Falubaz” serdecznie zaprasza wszyst-
kich potrzebujących na wspólną 
wigilię, która odbędzie się w środę, 18 
grudnia, w siedzibie Zielonogórskiego 
Klubu Żużlowego przy ul. Wrocławskiej 
69. Początek świątecznego spotkania 
zaplanowano o godz. 18.00. (dsp)

MIKO ŁAJKI MIEJSKIE W OBIEKT Y WIE >>>
Za sprawą wspólnego „od-
palenia” magicznych de-
koracji, w  centrum miasta 
poczuliśmy już świąteczny 
klimat. W  zeszły piątek, 
6 grudnia, najpierw roz-
błysły światła na choince 
i  dekoracja fontanny na 
pl. Bohaterów. Później za-
migotały ozdoby na dep-
taku, a  na koniec lampki 
na żywym drzewku przy 
ratuszu. Prezydent Janusz 
Kubicki, Mikołaj i bałwanek 
Olaf rozdawali dzieciom 
łakocie, odbył się koncert 
pastorałek.

Zdjęcia Piotr Jędzura

Zima pod ratuszem
Jarmark Bożonarodzeniowy w sobotę rozgości się na deptaku, zapachnie świątecznymi sma-
kołykami, zabłysną kolorowe bombki. W poniedziałek zabawimy się w lodowych rzeźbiarzy, 
w czwartek i piątek... pośmigamy na snowboardzie!

Jarmarczne kramy będą 
zapraszały codziennie, od 
12.00 do 19.00, kusząc ory-
ginalnymi ozdobami, po-
mysłami na ciekawe pre-
zenty, artykułami do przy-
gotowania świątecznych 
przysmaków. Budki będą 
stały na deptaku aż do nie-
dzieli, 22 grudnia.

Dzieci będą mogły odwie-
dzić Gwiazdkową Warszta-
townię (namiot w  pobliżu 
Visit Zielona Góra) w sobo-
tę i niedzielę, 14 i 15 grud-
nia oraz w sobotę, 21 grud-
nia, w  godz. 12.00-17.00. 
Pod okiem animatorów naj-
młodsi zrobią ozdoby cho-
inkowe. Będzie można za-
brać dzieła do domu albo 
udekorować nimi deptako-
we drzewko.

W poniedziałek, 16 grud-
nia, od 15.00 zrobi się... lo-
dowato! Po raz drugi odbędą 
się pokazy rzeźbienia w lo-
dzie. Artysta będzie praco-
wał piłą elektryczną, dłuta-
mi, a  nawet ogniem! Spró-
bujemy też sami wykuć coś 
z bryłki lodu.

W tym roku na dzieci cze-
kać będzie supernowość! 
W czwartek i piątek, 19 i 20 
grudnia, w godz. 12.00-19.00 

na jarmarku pojawi się Snow 
Fun Park - akademia snow-
boardu pod opieką doświad-
czonych instruktorów. - Stre-
fę będzie tworzyć sztucz-
na nawierzchnia imitująca 
śnieg, infrastruktura trenin-
gowa: najazdy, wzniesienia, 
hopki, równoważnie, słupki 

oraz sprzęt snowboardowy: 
deski, wiązania, ochrania-
cze, a  także znaczniki tank 
top – wyliczają organizatorzy 
śnieżnej atrakcji.

W przyszłą niedzielę, 22 
grudnia, spotkamy się na 
uroczystej, miejskiej wigi-
lii. Pokolędujemy wspólnie 

z Krystyną Giżowską i wo-
kalistami Zielonogórskie-
go Ośrodka Kultury, o 15.00 
życzenia mieszkańcom zło-
ży biskup diecezji oraz wła-
dze miasta. Harcerze prze-
każą betlejemskie świateł-
ko pokoju.

 (dsp)

W tym roku spod piły artysty także polecą lodowe „wióry”! Pokaz w poniedziałek, 16 grudnia, 
od 15.00. Fot. Piotr Jędzura
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W ZIELONEJ GÓRZE

Co nowego 
w planach
Magistrat przystąpił do prac nad 
trzema miejscowymi planami 
zagospodarowania. Chodzi o oko-
lice elektrociepłowni, Drzonkowa 
i sołectwa Jany.

przystąpienie do 
zmiany obowiązują-

cego planu miejscowego dla 
terenów w  okolicach elek-
trociepłowni.

- Ten temat był omawiany 
podczas ostatniej sesji. Dzię-
ki zamianie gruntów, możli-
we będzie wybudowanie tu-
taj całorocznego lodowiska – 
tłumaczy Agnieszka Fabiań-
czyk, szefowa Biura Planowa-

nia Przestrzennego i Urbani-
styki w urzędzie miasta.

To bardzo ciekawy pro-
jekt. Po zlikwidowaniu in-
stalacji węglowych i  składu 
na opał, Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” ma dużo wol-
nego terenu, na którym mia-
sto mogłoby wybudować ca-
łoroczne lodowisko. Dzię-
ki innowacyjnym rozwiąza-
niom, do utrzymywania lo-
dowej tafli używane będzie 
ciepło z  EC, które powstaje 
przy wytwarzaniu prądu.

Terminy: Wnioski do 
zmiany planu można skła-
dać do 7 stycznia 2020 r.

przystąpienie do zmia-
ny obowiązującego 

planu miejscowego dla tere-
nu położonego w  Drzonko-
wie w rejonie ulic: Klonowa, 
Modrzewiowa i Olimpijska.

- Zmiany dotyczą spo-
sobu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. 
Ma to ułatwić budowę m.in. 
ścieżek rowerowych o  na-
wierzchni bitumicznej – wy-
jaśnia A. Fabiańczyk.

Terminy: Wnioski do 
zmiany planu można skła-
dać do 7 stycznia 2020 r.

przystąpienie do 
zmiany obowiązu-

jącego planu miejscowego 
części sołectwa Jany.

Chodzi o tereny położone 
na północ od obecnej zabu-
dowy, które mają zachować 
przeznaczenie rolnicze. Ma-
gistrat chce ograniczyć wy-
dawanie decyzji o  warun-
kach zabudowy.

Terminy: Wnioski do 
zmiany planu można składać 
do 10 stycznia 2020 r. (tc)

A

B

C

Jak zmieni się strefa parkowania?
Nic nie jest jeszcze przesądzone, bo decyzję w sprawie powiększenia strefy płatnego parkowania, cen i zasad radni podejmą prawdopo-
dobnie w styczniu. Przedtem czeka ich gorąca dyskusja.

Zmian może być sporo. 
Dzisiaj strefa liczy ok. 1.700 
miejsc. Za godzinę posto-
ju płacimy 2 zł a  opłata 
ta obowiązuje od 9.00 do 
16.00. W sobotę i niedzie-
lę nie ma opłat.

Najważniejsze  
propozycje zmian
a Rozszerzenie miejskiej 
strefy płatnego parkowania 
o kolejne ulice, ich wykaz 
publikujemy poniżej.
a Wydłużenie czasu płat-
nego parkowania: np. od 
godz. 8.00 do 18.00, od po-
niedziałku do piątku.
a Bezpłatne parkowa-
nie przez pierwszą godzi-
nę postoju będzie możliwe 
przy trzech ulicach: Wazów 
(przy Poliklinice i Szpitalu 
Uniwersyteckim) oraz Fa-
bryczna i  Owocowa (przy 
targowisku).
a Podwyżka opłaty za jed-
ną godzinę parkowania 
z  obecnych 2 zł do nawet 
maksymalnej stawki - 3,90 
zł.
a Podwyżka opłaty za sa-
mochodową Kartę Miesz-
kańca, która umożliwia 
parkowanie w  miejskiej 
strefie płatnego postoju: 
np. do 400 zł za kartę rocz-
ną i do 220 zł za kartę pół-
roczną.
a Aby otrzymać Kartę 
Mieszkańca, właściciel sa-
mochodu będzie musiał 
być zameldowanym w  lo-
kalu położonym w  obrę-
bie miejskiej strefy płat-
nego postoju. Na jeden lo-
kal przypadać będzie tyl-
ko jedna karta. Karta doty-
czyć będzie samochodu za-
rejestrowanego w Zielonej 
Górze.
a Kara za brak opłaty par-
kingowej wyniesie np. 260 
zł. Jeśli kierowca wykupił 
bilet parkingowy, np. na 
jedną godzinę, i  po upły-
wie tego czasu zapomniał 
o  wykupieniu kolejne-
go biletu, wówczas ponie-

sie karę w  wysokości np. 
100 zł.

Dotychczasowy obszar SPP
Strefa Płatnego Parkowa-
nia w Zielonej Górze ogra-
niczona jest ulicami: Reja, 
al. Wojska Polskiego, Przy 
Gazowni, Zamkową, Ku-
piecką, Stefana Batorego, 
Dworcową, Ułańską, Bo-
haterów Westerplatte, Bo-
lesława Chrobrego, Pla-
cem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Podgórną, Wro-
cławską, al. Konstytucji 
3-ego Maja, Stanisława Mo-
niuszki.

Podstrefa Płatnego Par-
kowania ograniczona uli-
cami: Ułańską, Dworco-
wą, Sulechowską, Bohate-
rów Westerplatte (z wyłą-
czeniem pasa drogowego 
tej ulicy), Wazów na od-
cinku pl. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego do ul. Sta-
szica.

Proponowany obszar SPP  
(patrz mapka obok)
Sektor „A” (kolor niebie-
ski) ograniczony ulicami: 
Wandy, Zamkową, Kupiec-
ką, Dąbrowskiego, Zbignie-
wa Herberta, Dworcową, 
Ułańską, Fryderyka Cho-
pina, Bolesława Chrobre-
go, Placem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, Podgórną, 
Piaskową, Ceglaną, Wro-
cławską, Henryka Sienkie-
wicza (z wyłączeniem pa-
sa drogowego ul. Henryka 
Sienkiewicza), Fabryczną, 
Mikołaja Reja, al. Wojska 
Polskiego oraz pojedyncze 
ulice odchodzące od zwar-
tej SPP:
- na głównym przebiegu ul. 
Stanisława Moniuszki na 
odcinku od ul. Długiej do 
ul. Jaskółczej,
- na ul. Ogrodowej na od-
cinku od ul. Jaskółczej do 
ul. Fabrycznej,
- na ul. Jedności na odcin-
ku od ul. Mikołaja Reja do 
ul. Dąbrówki,

- na ul. Mieszka I od ul. Bo-
lesława Chrobrego do ul. 
Bolesława Krzywoustego,
- na ul. Zyty,
- na ul. Krótkiej,

- na ul. Podgórnej na odcinku 
od pl. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego do ul. Lwowskiej.

Sektor „B” (kolor zie-
lony – tu opłata naliczana 

byłaby po upływie 60 mi-
nut od rozpoczęcia parko-
wania):
- na ul. Wazów na odcinku 
od pl. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego do ul. Stanisła-
wa Staszica,
- na ul. Fabrycznej na od-
cinku od ul. Ogrodowej do 
ul. Konstytucji 3 Maja. (red)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Na scenie IRA 
i Roksana Węgiel
Ale nie tylko! Wiemy, kto zagra 
podczas 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Zielonej Górze! Sztabowcy 
przedstawili w czwartek gwiazdy.

Zielonogórski sztab WO-
ŚP już nie robi tajemnicy. 
12 stycznia 2020 r. na sce-
nie głównej, tuż przy Filhar-
monii Zielonogórskiej wy-
stąpią: IRA, Future Folk, Ja-
ry Oz – Oddział Zamknięty 
i Roksana Węgiel.

- To nie wszystko. Na sce-
nie głównej odbędą się też 
liczne pokazy taneczne, ar-
tystyczne, licytacje i  inne 

happeningi oraz tradycyj-
ne „Światełko do Nieba”. Na 
terenie imprezy rozlokowa-
ne będą stoiska gastrono-
miczne – wylicza Igor Skrzy-
czewski, rzecznik zielono-
górskiego sztabu WOŚP. - 
Niebawem swój program 
ogłosi także Scena Otwar-
tych Serc, ulokowana przy 
ratuszu. Tam odbędą się 
występy lokalnych zespo-
łów muzycznych, występy 
taneczne i  pokazy sporto-
we, licytacje, warsztaty flo-
rystyczne, treningi rodzin-
ne, przedstawienia teatral-
ne, animacje i  atrakcje dla 
dzieci.

Jedną z  takich atrakcji 
dla najmłodszych ma być 
wspólny minikoncert z zie-
lonogórskim zespołem pun-
krockowym Amarena. – 

Zbieramy teraz grupę roc-
kowych dzieciaków, któ-
re na jednej scenie wspar-
łyby zespół śpiewem, wy-
konując dwa, trzy punkroc-
kowe utwory – zapowiada 
I. Skrzyczewski. – Zaprasza-
my dzieci do zabawy i  na 
pierwszą próbę, która odbę-
dzie się 18 grudnia, o 18.00, 
w klubie JazzKino. W razie 
pytań i  zgłoszeń prosimy 
pisać bezpośrednio do ze-
społu, e-mail: anonimowe.
wisnie@gmail.com

Wspomniane JazzKino, 
podczas finału WOŚP sta-
je się klubem festiwalowym 
Orkiestry – tam także odbę-
dą się koncerty i  spotkania 
fanów z  gwiazdami sceny 
głównej, podczas których bę-
dzie można zdobyć autograf, 
czy zrobić sobie zdjęcie. (dsp)

- 28. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia 2020 r. Zbieramy pieniądze na dziecięcą 
medycynę zabiegową – przypominają Grzegorz Hryniewicz, Igor Skrzyczewski i  Agata Mie-
dzińska Fot. Piotr Jędzura

W REGIONIE

Most na S3 
prawie gotowy
Jeszcze wprawdzie trwają prace 
wykończeniowe, ale do zakończe-
nia inwestycji jest już zdecydowa-
nie bliżej niż dalej.

Most na drodze ekspreso-
wej w Cigacicach to jedyne 
miejsce na lubuskim odcin-
ku S3, w którym na co dzień 
jeszcze tworzą się korki ze 
względu na zwężenie drogi. 
Pierwszy most został odda-
ny do użytku w  2017 roku. 
Stara przeprawa, nie speł-
niająca wymogów dla trasy 
szybkiego ruchu, została ro-
zebrana. W  jej miejscu po-
wstał nowy most, którym 

już wkrótce będą mogli po-
dróżować kierowcy. – Obiekt 
już stoi. W  tej chwili trwa-
ją prace wykończeniowe, 
uzupełniane są, m.in. ekra-
ny akustyczne. Czekamy 
też na zakończenie formal-
ności. Jeśli podczas odbio-
ru nie będzie żadnych uwag, 
to most zostanie od razu od-
dany do użytku – powiedział 
nam Marek Langer, dyrektor 
zielonogórskiego oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Lubuskie jest pierwszym 
województwem, w  którym 
zakończyły się prace na dro-
dze ekspresowej S3. Pod ko-
niec ubiegłego roku odda-
no ostatni brakujący na na-
szym terenie fragment tej 
trasy, czyli odcinek Niedo-
radz-Nowa Sól. (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Łączy ich 
napój bogów
- Mamy wspólne cele, chcemy 
podążać wspólną drogą, a przy 
tym mamy dużą potrzebę in-
tegracji – mówi Marek Senator, 
jeden z pomysłodawców spotkań 
pod nazwą „Łączy nas wino”.

- Łączy producentów wi-
na z  okolic Zielonej Góry – 
wyjaśnia właściciel winni-
cy Senator z  Niedoradza. - 
Jesteśmy kolegami „po fa-
chu”, więc rozmawiamy 
o  problemach branży, za-
stanawiamy się, jak stawić 
czoła winiarskiej konkuren-
cji z Polski, wzajemnie oce-
niamy swoje wina. Na każ-

de spotkanie każdy przyno-
si dwie butelki wina ze swo-
jej winnicy, oceniamy ich 
zawartość za pomocą pro-
fesjonalnych kart i, co naj-
ważniejsze, są to tzw. pró-
by ślepe, czyli nikt nie wie, 
czyj produkt właśnie ocenia 
– opowiada.

Ostatnie, trzecie z  rzędu 
spotkanie odbyło się w pią-
tek, tydzień temu, w  dzie-
więtnastowiecznych, cegla-
nych piwnicach odrestau-
rowanego Zajazdu Poczto-
wego, w którym przed laty 
mieściła się Zielonogórska 
Stacja Królewska Pocztowo-
Dyliżansowa.

- Urokliwe miejsce prze-
niosło nas w czasie, gdy Zie-
lona Góra winem stała – mó-
wią winiarze. W  spotkaniu 
uczestniczyło ponad 30 wi-

niarzy z  15 podzielonogór-
skich winnic. We własnym 
gronie za najlepsze spośród 
degustowanych win tym 
razem uznali Pinot Blanc 
z winnicy Na Leśnej Polanie 
w Proczkach (gm. Zabór).

- Czyli dokładnie to sa-
mo wino, które za najlepsze 
uznano również na listopa-
dowym Konwencie Polskich 
Winiarzy w  Kazimierzu 
Dolnym, w  którym udział 
biorą winiarze z  całej Pol-
ski! – cieszy się M. Senator, 
zapewniając że o  żadnym 
szachrajstwie nie mogło tu 
być mowy, bo przecież de-
gustowali „na ślepo”. Wy-
bór jest więc świadectwem 
profesjonalizmu zielono-
górskich sommelierów.

Formułę tych nieformal-
nych spotkań wymyślili oni 

sami. A klucz do nich jest 
tylko jeden. Uczestnikiem 
spotkania może być wyłącz-
nie producent regionalne-
go wina i nieistotne jest, do 
którego z winnych stowa-
rzyszeń należy (bo w Lubu-
skiem jest ich kilka).

- Nie chcemy tu działa-
czy i nie chcemy tu waśni, 
wyłącznie konstruktywnej 
rozmowy i przyjaznej at-
mosfery – mówi M. Senator. 
Oprócz branżowej dysku-
sji, degustacji regionalnych 
produktów towarzyszy im 
dobra zabawa.

- To nieformalne spotka-
nia przyjaciół, więc mają 
formułę towarzyską – mó-
wią uczestnicy. I  kolej-
ne spotkanie planują już 
w karnawale.

(el)

Kto wyremontuje wiekowy most?
Ma prawie sto lat i kondycję staruszka. Dlatego od kwietnia most w Cigacicach jest zamknięty dla ciężkich pojazdów. W poniedziałek okaże 
się, kto podejmie się remontu przeprawy przez Odrę.

Trzy miesiące po tym, 
gdy rząd wsparł planowaną 
i  niezwykle potrzebną in-
westycję na Odrze 12 mln zł 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych i  dwa miesiące po 
tym, gdy miasto zapewniło 
jej wkład własny w  wyso-
kości 3 mln zł, powiat zielo-
nogórski – właściciel mostu 
w  Cigacicach - ogłosił pod 
koniec listopada przetarg 
na jego rewitalizację. Przed-
miotem zamówienia pu-
blicznego jest remont czę-
ści drogi powiatowej wraz 
z mostem w Cigacicach.

Na wynik przetargu nie bę-
dziemy długo czekać. Ofe-
renci mają składać wnioski 
do poniedziałku, 16 grudnia.

Potencjalnego wykonaw-
cę rewitalizacji mostu cze-
kają m.in.: prace przygoto-
wawcze i rozbiórkowe, wy-
konanie podbudowy i  ele-
mentów ulic, fundamento-
wanie, zbrojenie, kładzenie 
betonu, konstrukcji stalo-
wych i  izolacji, wykonanie 
zabezpieczeń, prac związa-
nych z  organizacją ruchu – 
w tym zaprojektowanie sy-
gnalizatorów dla ruchu ko-

łowego i  dla ruchu rowe-
rowego - i  wykończenio-
wych. A  ponieważ odno-
wiony most będzie oświe-
tlony, to zadaniem przyszłe-
go wykonawcy jest też zbu-
dowanie sieci zasilania.

- Remonty mostów są 
strasznie trudne – podsu-
mowuje Mirosław Andra-
siak, członek zarządu po-
wiatu zielonogórskiego. Dla-

tego starostwo przewidziało 
możliwość, że most w  Ci-
gacicach może remontować 
kilka różnych firm, które 
jednak – to warunek – przed 
rozpoczęciem pracy zawrą 
ze sobą oficjalną umowę.

Planowana renowacja mo-
stu ma się zakończyć 30 listo-
pada 2021 r., czyli - w zaokrą-
gleniu - za dwa lata. A start? 
Teren budowy zostanie prze-

kazany wykonawcy najpóź-
niej 14 dni od zawarcia z nim 
umowy na remont, ten zaś 
ma od tego momentu 7 dni 
na rozpoczęcie pracy.

- Nie postawiliśmy wygó-
rowanych warunków, do te-
go w ostatnim czasie obser-
wujemy pewną stabiliza-
cję na rynku budowlanym... 
więc, owszem, jesteśmy do-
brej myśli. Liczymy na to, że 

sporo firm weźmie udział 
w  przetargu i  że nie będą 
windować cen. W  każdym 
razie zainteresowanie jest 
– mówił nam tydzień temu 
M. Andrasiak.

Podczas planowanego re-
montu most zostanie cał-
kowicie zamknięty. Decyzja 
w tej sprawie zapadła.

- Analizowaliśmy różne 
warianty. Choćby z ruchem 

pieszych. Ale ze względów 
organizacyjnych i  koszto-
wych jest to jednak niemoż-
liwe – przyznają w  staro-
stwie.

Dowóz dzieci z  Leśnej 
Góry do szkoły, dla których 
najbliższe dwa lata byłyby 
szczególnie trudne, wzięła 
więc na siebie gmina Sule-
chów. Dorosłym mieszkań-
com i pracownikom do dys-
pozycji – niestety - pozosta-
nie droga ekspresowa S 3.

- Albo, w  łagodniejszych 
porach roku, droga wod-
na. Mnie pomysł z  galara-
mi bardzo się podoba... Zo-
baczymy – dodaje M. Andra-
siak.

(el)
Tylko kapitalny remont, szacowany na około 15 mln zł, jest w stanie przywrócić przeprawie nośność przystosowaną dla pojaz-
dów o masie do 16 ton Fot. Tomasz Czyżniewski

Most otwarto w kwietniu 
1925 r. Wyprodukowany został 
w zielonogórskiej fabryce 
Beuchelta. W latach 50. XX w. 
naprawiono przęsło, zniszczo-
ne przez Niemców podczas 
działań wojennych, potem 
od lat 70. ub.w. przechodził 
wyłącznie liftting.
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PANZET BIS
15% RABATU

na akcesoria do wykonywania 
ozdób świątecznych

ul. Długa 4a

DOMET
25% RABATU

na dekoracje świąteczne
ul. Kazimierza Wielkiego 1

ACTIVE SPORT
20% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Drzonków – Olimpijska 20

PRACOWNIA MINI BAMBINI
SPECJALNA CENA

na poduchy świąteczne 
45zł zamiast 55zł

ul. Agrestowa 3b/12

GLG FIRANY
25% RABATU 

na gotowe zasłony
ul. Wyszyńskiego 30A; ul. Owocowa 2

OPTYK TOMASZ PUŚLECKI
50% RABATU

na wybrane oprawy okularowe
ul. Niepodległości 6

KSIĘGARNIA VIRTUS
15% RABATU

na książki oraz na zabawki i gry
Al. Wojska Polskiego 9; ul. Kupiecka 63

BELLEZZA SALON KOSMETYCZNY
30% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Wyszyńskiego 38d/27

SKLEP KIDDO
15% RABATU 

na sukienki świąteczne
ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

MEDESTETIC
25% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. J.Malczewskiego 2a

MYDLARNIA SPLASH
20% RABATU

na mydła francuskie
ul. Żeromskiego 21/5

ALLURE STREFA PIĘKNA
30% RABATU

na vouchery prezentowe
ul. Wojska Polskiego 70C

CENTRUM TERAPII NATURALNEJ
20% RABATU

na vouchery prezentowe na masaż
ul. Fabryczna 23A

CENTRUM KWIATOWE
10% RABATU

na gwiazdy betlejemskie
ul. Krakusa 10

WYDAWNICTWO BAJKOPIS
20% RABATU 

na bajki
ul. Jedności 20/1

SKLEP BOBAS
20% RABATU

na zabawki
Pl. Matejki 2a

JUFI CENTRUM TERAPII
15% RABATU

na pakiet 10 sesji terapii
ul. Sulechowska 14

SKLEP eTRAPER
15% RABATU

na buty marki Red Rock
ul. Pod Filarami 4

SALON FENIX
20% RABATU

voucher na wszystkie 
usługi w salonie

ul. Fabryczna 17A/02

JUBILER OROBELLO
20% RABATU na srebro
10% RABATU na złoto

ul. Kasprowicza 2 (Pasaż Meteor)

SKLEP TOBI
30% RABATU na zabawki Dumel
20% RABATU na zabawki Thomas 

Fisher Price 
ul. Przyleśna 1

DECOPLASTYK
15% RABATU na cały asortyment

30% RABATU na kształy styropianowe
do ozdobień

ul. Jedności 33

CHATKA MAŁGORZATKI
10% RABATU na rogale 

SPECJALNA CENA na pierniki
świąteczne

ul. II Armii 30/40

CENTRUM OGRODNICZE FLORA
10% RABATU
na żywe choinki 

oraz na stojaki pod choinkę
ul. Fabryczna 6
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Wiedzą w czym i z kim pojadą!
Zima w PGE Ekstralidze zakończy się 3 kwietnia. Wtedy nastąpi inauguracja sezonu 2020. Stelmet Falubaz pojedzie 
na swój pierwszy mecz dwa dni później, do Rybnika.

5 kwietnia zielonogórza-
nie zmierzą się z beniamin-
kiem PGG ROW-em, którego 
w  ubiegłym sezonie wpro-
wadzał do elity Piotr Ży-
to, obecny trener Stelmetu 
Falubazu. Rybniczanie, po 
dwuletniej banicji, ponow-
nie mają status ekstraligow-
ca. Chcieli też mieć w swo-
ich szeregach Antonio Lin-
dbaecka. Ostatecznie Szwed 
wylądował w  Zielonej Gó-
rze. On z  kolei przeciwko 
byłemu klubowi pojedzie 
w piątek, 17 kwietnia. Wte-
dy to przy W69 zamelduje 
się MRGARDEN GKM Gru-
dziądz, z  Nickim Pederse-
nem w składzie. Duńczyko-
wi podziękowano za współ-
pracę w  Winnym Grodzie 
pod koniec poprzedniego 
sezonu.

Ciekawie będzie z  pew-
nością także podczas pierw-
szego w  nowym sezonie 
meczu w  Zielonej Górze. 
Fani z  Winnego Grodu bę-
dą wcześniej musieli odejść 
od świątecznego stołu, bo 
żółto-biało-zieloni w  Wiel-

kanoc, 12 kwietnia, będą po-
dejmować forBET Włóknia-
rza Częstochowa. Spotkanie 
będzie okazją do rewanżu 
za miniony sezon, w  któ-
rym rywalizacja o  brąz pa-
dła łupem ekipy spod Ja-
snej Góry. Do Zielonej Góry 
przyjedzie m.in. były mistrz 
świata Jason Doyle.

Obecny mistrz zawita do 
nas 24 maja. Pierwsza od-
słona derbowego starcia 
ze Stalą będzie miała miej-
sce w  Zielonej Górze. Na 
rewanż do Gorzowa Stel-
met Falubaz uda się na po-
czątku sierpnia. Jeśli pod-
opieczni P. Żyty zameldują 
się w  czwórce, 6 września 
rozpoczną fazę play-off. De-
cydujące boje o medale za-
planowano na 20 i 27 wrze-
śnia.

Miesiąc listopad jest tym 
czasem, który spora część 
żużlowców określa mianem 
„luźniejszego”, z  wakacyj-
nymi wyjazdami włącznie. 
W  grudniu większość wra-
ca do pracy. Juniorzy Stel-
metu Falubazu już trenu-

ją. Zajęcia odbywają się 
pod okiem trenera akroba-
tów Radosława Walczaka. 

– Najtrudniejszy był pierw-
szy rok. Chłopcy trenują ze 
mną już trzeci sezon, więc 

wcześniej wiedzą, co ich 
czeka. Jeszcze przed rozpo-
częciem przygotowań pyta-
li mnie, co mogą zacząć ro-
bić – komplementuje żuż-
lowców R. Walczak. Pracę 
w hali akrobatycznej chwa-
li sobie m.in. Damian Paw-
liczak, przed którym ostat-
ni sezon w gronie młodzie-
żowców. – Sezon jak każdy. 
Co ma być, to będzie. Ja się 
przygotowuję tak samo jak 
wcześniej, czyli sumiennie, 
zarówno sprzętowo, fizycz-
nie, jak i mentalnie – przy-
znaje młodzieżowiec zielo-
nogórskiego klubu. D. Paw-
liczak liczy, że formacja ju-
niorska dostarczy kibicom 
sporo radości, także w me-
czach ligowych. – Udowod-
niliśmy w  zawodach pod 
koniec sezonu, że stać nas 
na wiele. Oby omijały nas 
kontuzje – dodaje.

Klub zaprezentował też 
przyszłoroczne kevlary. 
Względem minionego sezo-
nu, czerń jeszcze bardziej 
ustąpiła miejsca bieli.

(mk)

a I kolejka, niedziela, 5 kwiet-
nia:
PGG ROW Rybnik (wyjazd)
a II kolejka, niedziela, 12 
kwietnia:
forBet Włókniarz Częstochowa 
(dom)
a III kolejka, piątek, 17 kwiet-
nia:
MRGARDEN GKM Grudziądz (dom)
a IV kolejka, niedziela, 3 maja:
Betard Sparta Wrocław (wyjazd)
a V kolejka, niedziela, 24 maja:
truly.work Stal Gorzów (dom)
a VI kolejka, niedziela, 31 maja:
FOGO Unia Leszno (wyjazd)
a VII kolejka, piątek, 5 czerwca:
Speed Car Motor Lublin (dom)
a VIII kolejka, piątek, 19 
czerwca:
PGG ROW Rybnik (dom)
a IX kolejka, piątek, 26 czerw-
ca:
forBet Włókniarz Częstochowa 
(wyjazd)
a X kolejka, niedziela, 5 lipca:
MRGARDEN GKM Grudziądz 
(wyjazd)
a XI kolejka, niedziela, 12 lipca:
Betard Sparta Wrocław (dom)
a XII kolejka, niedziela, 2 
sierpnia:
truly.work Stal Gorzów (wyjazd)
a XIII kolejka, niedziela, 9 
sierpnia:
FOGO Unia Leszno (dom)
a XIV kolejka, niedziela, 23 
sierpnia:
Speed Car Motor Lublin (wyjazd)

Oto nowe kevlary zielonogórzan. By utrzymać je w czystości, 
trzeba będzie jeździć z przodu!

Fot. Dariusz Biczyński/materiały klubowe
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W OBIEKT Y WIE >>>
W miniony weekend halę 
CRS opanowali tancerze-
-akrobaci. W  Zielonej Gó-
rze odbył się puchar i  mi-
strzostwa świata w  rock 
and rollu akrobatycznym. 
Z kolei we wtorek, 10 grud-
nia w  hali przy ul. Amelii 
rywalizowano w  ramach 
„Mikołajek na sportowo”. 
W  zmaganiach wzięły 
udział dzieci z  miejskich 
podstawówek. Skoro miko-
łajki, to i  prezent otrzymał 
każdy z blisko 200 uczest-
ników zmagań!

(mk)
Fot. Tomasz Misiak/MOSiR

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a sobota, 14 grudnia: XV 
Memoriał Leona Probużań-
skiego, 17.00, hala MOSiR przy 
ul. Wyspiańskiego
a niedziela, 15 grudnia: liga 
VTB, Stelmet Enea BC Zielona 
Góra – Tsmoki Miński, 18.00, 
hala CRS
SIATKÓWKA
a sobota, 14 grudnia: 11. 
kolejka II ligi, AZS Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego – Olavia 
Oława, 20.00, hala UZ przy ul. 
Prof. Szafrana
BIEGI
a sobota, 14 grudnia: 5. 
Charytatywny Bieg Dobrych 
Mikołajów, 13.00, start i meta 
LO IV (5,5 km)
PIŁKA NOŻNA
a sobota, 14 grudnia: Fa-
lubaz Cup 2019, 10.00-16.00, 
hala „Lubuszanka” w Czer-
wieńsku
TENIS
a piątek, 13 grudnia: Halowe 
Mistrzostwa Polski w Tenisie 
na Wózkach, 10.00-20.00, hala 
WOSiR Drzonków
a sobota, 14 grudnia: Halo-
we Mistrzostwa Polski w Teni-
sie na Wózkach, 14.00-20.00, 
hala WOSiR Drzonków

(mk)

KOLARSTWO

Przybyło mu obserwujących
- Sam do mnie zagadał i byłem wniebowzięty! – mówi o swoim idolu, Marku Cavendishu, kolarz Filip Prokopyszyn. Zielo-
nogórzanin reprezentujący Tarnovię Tarnowo Podgórne nie tylko pogadał, ale i ścigał się z brytyjską gwiazdą kolarstwa.

Z Cavendishem Prokopy-
szyn miał okazję spotkać 
się podczas Six Day Lon-
don. W trakcie sześciodnio-
wej rywalizacji w  Londy-
nie mierzył się też z innymi 
gwiazdami kolarstwa toro-
wego. Ci już zaczynają koja-
rzyć długie nazwisko nasto-
letniego blondyna z Polski. 
Jeśli jeszcze tego nie zrobi-
li, to powinni szybko nad-
robić zaległości, bo 19-latek 
z  Zielonej Góry coraz czę-
ściej może z nimi stawać na 
podium.

W tym roku na pudle mię-
dzynarodowych imprez mi-
strzowskich pojawił się dwa 
razy. Najpierw zaskoczył 
pod koniec czerwca w Miń-
sku, zdobywając srebrny 
medal Igrzysk Europejskich 
w  konkurencji scratch. 
Konkurowanie z  elitą jak 
równy z  równym tak mu 
się spodobało, że w  paź-
dzierniku zdobył brązowy 
krążek mistrzostw Europy 
w  wyścigu eliminacyjnym! 
Na podium w  holender-
skim Apeldoorn obok Pro-
kopyszyna stali Elia Vivia-
ni i  Bryan Coquard. Włoch 

i Francuz gabloty na trofea 
powiększali już pewnie nie 
raz. Mają w nich także me-
dale Igrzysk Olimpijskich. – 
Stawka była mocna. Z taki-
mi zawodnikami rywalizu-
je się bardzo ciężko, więc 
tym bardziej byłem zasko-
czony – wyznał Prokopy-
szyn. – Jak zobaczyłem na 

liście startowej te nazwi-
ska, to strasznie się zestre-
sowałem – dodał zielonogó-
rzanin. Po starcie lęk ustąpił 
jednak miejsca adrenalinie.

Po takich sukcesach za-
interesowanie osobą mło-
dego kolarza wzrasta. Kie-
dyś objawiało się to na uli-
cy i w  rozdzwonionych te-

lefonach, dziś dodatkowym 
efektem jest zainteresowa-
nie w  mediach społeczno-
ściowych. – Po takich za-
wodach przybywa „follo-
wersów” na Instagramie – 
uśmiecha się 19-latek, ale 
za chwilę dodaje poważnie: 
- Robię nadal to samo, że-
by być kiedyś najlepszym 

i  mam nadzieję, że to za-
procentuje.

Pierwsze zetknięcie z ko-
larstwem torowym było jed-
nak trudne. – Jak zobaczy-
łem tor w  Pruszkowie, to 
pomyślałem sobie: nie, ja 
tam nie wjadę! – wspomina.

W przyszłości chciał-
by łączyć kolarstwo torowe 
z  jazdą na szosie. Tak jak 
najwięksi, m.in. Cavendish. 
Więcej wyścigów szoso-
wych ma w planie już w ko-
lejnym roku. Po niedaw-
nym, krótkim odpoczynku 
w  gronie rodzinnym, wy-
ruszył do Hiszpanii, by po-
pracować nad formą przed 
kolejnymi startami. W  pla-
nie ma też kilka wystę-
pów „na błocie”, w przeła-
jach. Po głowie chodzą mu 
też przyszłoroczne Igrzyska 
Olimpijskie. Choć do startu 
w  Tokio podchodzi z  du-
żym spokojem. - Na pewno 
to jest jakiś cel. Czy to bę-
dzie teraz, czy za cztery la-
ta, to już trochę mniej waż-
ne. Nie chcę się tam pchać 
na siłę. Wiem, że będę mu-
siał być w  doskonałej dys-
pozycji – kończy. (mk)

Filip Prokopyszyn jest wychowankiem Trasy Zielona Góra. Od ubiegłego roku reprezentuje 
Tarnovię Tarnowo Podgórne. Fot. Facebook Filipa Prokopyszyna
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Tajny tunel pod Wrocławską
Ciekawe kto go zbudował i po co? Może to Friedrich Förster chadzał pod ulicą ze swojego pałacyku do budowanej fabryki? Deszcz mu na 
głowę nie padał i nikt go nie widział. Maszerował sobie własnym, prywatnym tunelem…

- Czyżniewski! Tu Ziemia, 
wróć z  kosmosu. Umyj pa-
telnię i  wytłumacz mi, po 
co fabrykantowi podziemne 
przejście, skoro przez okno 
widział swoją firmę? – mo-
ja żona czasami zadaje ta-
kie prościutkie pytania, tra-
fiające w  samo sedno. Nie 
wiem, po co byłby mu po-
trzebny taki tunel.

Jednak historia Zielonej 
Góry zna takie rozwiąza-
nia. Tak jest w  dawnej fa-
bryce koniaków Raetscha 
przy zbiegu ul. Sulechow-
skiej i B. Chrobrego. Po pra-
wej stronie drogi wjazdo-
wej stała willa właściciela, 
a po lewej fabryka. To jed-
ne z  najpiękniejszych bu-
dowli w  mieście. Łączy je 
podziemny korytarz. Cho-
dziłem nim, gdy działał tam 
Polmos. W  korytarzu stały 
niewielkie beczki.

Podobny, kilkudziesięcio-
metrowy korytarz odkryto 
podczas budowy ronda na 
skrzyżowaniu Wrocławska 
– Sienkiewicza. Ciągnie się 
od budynku przy ul. Cegla-
nej do narożnika dawnej ha-
li fabrycznej, a  dzisiaj pię-
trowego parkingu po dru-
giej stronie ul. Wrocław-
skiej. To tam stał niewielki 
pałacyk, który przez kilka-
dziesiąt lat należał do rodzi-
ny Försterów, właścicieli fa-
bryk po obu stronach ulicy. 
Może więc Fritz Förster zbu-
dował sobie przejście?

- Podoba mi się taka hipo-
teza – śmieje się Bartłomiej 
Gruszka, archeolog, który 
oglądał tunel. – Cegły wy-
glądają na wykonane me-
chanicznie, to raczej wy-
twór XX-wieczny. Korytarz 
znajduje się półtora me-
tra pod nawierzchnią ulicy. 
Ma również jakieś półtora 
metra wysokości. Wygląda 
na kanał techniczny, łączą-
cy zabudowania fabryczne. 
Nie ma w nim żadnych rur 
czy kabli.

Z B. Gruszką od września 
wędrujemy śladami daw-
nych atelier fotograficz-
nych, poznając przy okazji 
urok dawnych zdjęć portre-
towych. Przy tej okazji pi-
sałem o rodzinie Försterów 
i  ich siedzibie przy Wro-
cławskiej. Wprowadzili się 
do niej w 1835 r.

18 lat wcześniej - jak po-
daje Schmidt, autor mo-
nografii miasta - restaura-
tor Brittig postawił na prze-
ciwnym narożniku zajazd 
o wdzięcznej nazwie Golde-
ne Traube, czyli Złote Wino-
grona. W  końcu nieopodal 
było sporo winnic. W zajeź-
dzie można było coś zjeść 
i przenocować.

Co ciekawe, w  tym sa-
mym roku na przeciwnym 
skraju miasta - nieopodal 
dzisiejszego aresztu - po-

wstał inny zajazd, później 
znany jako Parkhotel. Oby-
dwa obsługiwały podróż-
nych, jadących trasą Ber-
lin – Wrocław. W  tym cza-
sie w  naszym mieście go-
ście mogli się zatrzymać 
w  założonym Hotelu Pod 
Orłem (wtedy Pod Czarnym 
Orłem) przy ul. Sikorskiego 
lub w zajeździe Pod Trzema 
Wzgórzami przy pl. Poczto-
wym. Napić się i zjeść moż-
na było w  piwnicach ratu-
sza lub w  młynie Semlera, 
czyli późniejszym Wagmo-
stawie.

Wróćmy do zajazdu Gol-
dene Traube. Niestety nie 
zachowała się teczka bu-
dowlana tego budynku. Tyl-
ko dzięki zdjęciom wiemy, 
jak wyglądał. W drugiej po-
łowie XIX wieku należał do 
rodziny Fülebornów. Dru-

gi lokal prowadzili przy ul. 
Sobieskiego, gdzie ich sąsia-
dami z drugiej strony ulicy 
byli również… Försterowie, 
którzy mieli stary dom przy 
ul. Jedności. Fritz Förster 
raczej nie chodził do nich na 
kolację i  piwo. To nie były 
lokale pierwszej kategorii.

Jak w 1887 r. reklamował 
się Georg Fülleborn, w jego 
zajeździe można było spo-
żyć zimne i  ciepłe posił-
ki, siadając przy stolikach 
w  budynku lub na dwo-
rze. Tutaj znajdowała się 
również czynna przez cały 
rok kręgielnia. Mam wraże-
nie, że w tym czasie nie by-
ło w mieście lokalu bez krę-
gielni – to była bardzo popu-
larna rozrywka.

Tuż przed I  wojną świa-
tową właścicielem lokalu 
został Robert Tscheu. Za-
jazd oczywiście nadal ofe-
rował noclegi i  posiłki. Za-
dbał jednak o  zmotory-
zowanych klientów, odda-
jąc do ich dyspozycji gara-
że. To było jednak za mało, 
dlatego obok głównego wej-
ścia do gospody stanął dys-
trybutor stacji paliw. Taki 
napędzany ręczną pompą 
z jednym wężem.

Natomiast po drugiej stro-
nie ul. Wrocławskiej w  la-
tach 70. XIX wieku Förste-
rowie postawili kolejną fa-
brykę i… zbankrutowali. 
Fabryka została zburzona 
w 1935 r. Teraz na jej zaple-
czu powstało centrum han-
dlowe „Estrada”. O  tym 
miejscu napiszę w  przy-
szłym tygodniu.

Budynek Goldene Trau-
be stał dłużej – został zbu-
rzony w latach 70. XX wie-
ku, podczas poszerzania ul. 
Wrocławskiej. Gdyby prze-
trwał, stałby na części no-
wego ronda.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz

Wnętrze tajemniczego tunelu pod ul. Wrocławską
Fot. Bartłomiej Gruszka

Berlinerstrasse (dzisiaj ul. Wrocławska w  miejscu nowego ronda) na początku XX wieku. Po lewej zabudowania fabryczne 
Englische Wollwaren – Manufactur. Po prawej zajazd Goldene Traube i zjazd w dzisiejszą ul. Sienkiewicza

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Oberża Goldene Traube stała na rogu ul. Wrocławskiej i Sienkiewicza
Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

Lata 70. XX wieku – podczas przebudowy ul. Wrocławskiej budynek zajazdu został zburzony
Fot. Zbigniew Rajche


