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Co za spokój! Co za ułożona 
ręka! Wreszcie, co za gracz! 
– pieją z zachwytu kibice Stel-
metu BC Zielona Góra nad Mar-
tynasem Geceviciusem. Litwin 
ma już za sobą udany debiut, 
zarówno w Lidze Mistrzów, jak i 
w Polskiej Lidze Koszykówki.
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TUNEL POD TORAMI
Łup, łup, łup! - słychać na dworcu kolejowym. Robotnicy właśnie rozbili ścianę tunelu prowadzącego do peronu nr 2. Podziemne 
przejście zostanie wydłużone o 24 metry. Za rok bezpiecznie przejdziemy na drugą stronę torów, np. do Aldemedu.

Kolejarze, w porozu-
mieniu z miastem, biorą 
się za dwa newralgiczne 
punkty w mieście – przej-
ście pod torami na dwor-
cu i przebudowę wąskiego 
wiaduktu nad ul. Stefana 
Batorego.

- Dworzec i jego oko-
lice bardzo się zmienią. 
Powstanie nowoczesne 
centrum przesiadkowe 
MZK, zadaszymy pero-
ny, powstanie podziemne 
przejście do ul. Towarowej 
– dwa lata temu prezydent 
Janusz Kubicki prezento-
wał przed dworcem nowe 
projekty.

Teraz nadszedł czas ich 
realizacji. 5 października 
PKP Polskie Linie Kolejo-
we SA podpisały umowę 
z poznańską firmą Alu-
sta, która za prawie 8 mln 
zł podjęła się rozbudowy 
tunelu. Niespełna mie-
siąc później robotnicy 
wkroczyli na plac budo-
wy.

- Tunel zapewni miesz-
kańcom i podróżnym wy-
godne oraz bezpieczne 
przejście pomiędzy ul. 
Dworcową i ul. Towarową 
– tłumaczy Bohdan Ząbek, 
członek zespołu prasowe-
go PKP Polskie Linie Ko-
lejowe. Zostanie wydłu-
żony o ponad 24 metry do 

blisko 45 m. Będą tu dwie 
pochylnie oraz winda dla 
rowerzystów, podróżnych 
z ciężkim bagażem oraz 
dla osób niepełnospraw-
nych. Zakres prac obej-
muje także przebudowę 
systemu odwadniającego, 
co zapobiegnie zalewaniu 
go podczas burz. Przebu-
dowę tunelu w całości sfi-
nansują PKP Polskie Linie 
Kolejowe.

Dwa inne zadania wyko-
na firma Strabag. Tu, spo-
rą część kosztów pokryje 
miasto. Firma, najpóźniej 
do końca listopada 2018 
r., wykona zadaszenia 
nad dojściami do peronów 
(m.in. z centrum przesiad-
kowego) oraz nad samymi 
peronami.

Zyskają też mieszkańcy 
północnej części miasta. 
Strabag przebuduje i po-
szerzy wiadukt nad ul. S. 
Batorego, który dzisiaj sta-
nowi wąskie gardło korku-
jące ruch na ulicy.

- Teraz trwają prace pro-
jektowe. Właściwe roboty 
budowlane rozpoczną się 
w marcu przyszłego roku. 
Z ich powodu trzeba bę-
dzie zamknąć ul. S. Bato-
rego w rejonie wiaduktu 
– dodaje B. Ząbek. Wartość 
zadania to 18,4 mln zł.

(pm)

Święto opery na Narodowe Święto Niepodległości!
Prawdziwy rarytas! „Dziady-Widma”, w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej, zobaczymy już w tę sobotę  
w konkatedrze. Za darmo!

Informacja o tym nie-
zwykłym wydarzeniu, któ-
re jeszcze przed premierą 
okrzyknięto kulturalnym 
wydarzeniem roku w Zie-
lonej Górze, gruchnęła w 
poniedziałek. Na specjalnej 
konferencji, honorowy oby-
watel miasta, aktor i reżyser 
prof. Ryszard Peryt ogłosił, 
że artyści powstałej kilka 
miesięcy temu Polskiej Ope-
ry Królewskiej, uświetnią 
obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości w naszym 

mieście. W spektaklu „Dzia-
dy-Widma”, na bazie tekstu 
Adama Mickiewicza, z mu-
zyką Stanisława Moniuszki, 
wystąpi stuosobowy chór, 
soliści i orkiestra.

Przez pierwsze dni listo-
pada, premierowe „Dzia-
dy-Widma” mogli oglądać 
jedynie warszawiacy, na 
scenie w Łazienkach Kró-
lewskich. Teraz spektakl za-
wita do naszego miasta!

- Wybór Zielonej Góry był 
dla mnie oczywisty, ponad-

to zasugerował mi to pre-
zydent Janusz Kubicki. W 
dodatku zrodził się pomysł, 

żeby zagrać operę w konka-
tedrze, a to dla mnie szcze-
gólne miejsce. Jako młody 
chłopak, mieszkałem w 
pobliżu, chodziłem do tego 
kościoła - wspominał R. Pe-
ryt, dyrektor Polskiej Opery 
Królewskiej, reżyser spekta-
klu.

Z zielonogórskiego wy-
stępu artystów cieszy się 
wiceprezydent Wioleta Ha-
ręźlak. - To wielkie wyzwa-
nie, ponieważ trzeba prze-
organizować przestrzeń w 

konkatedrze, tak by zmie-
ściło się tam 500 osób. 
Chciałabym, żeby miesz-
kańcy mieli możliwość zo-
baczenia „Dziadów” Mic-
kiewicza w innej odsłonie. 
Myślę, że to niesamowita 
gratka nie tylko dla fanów 
opery. Mamy szansę na 
wspaniałe zamknięcie Na-
rodowego Święta Niepod-
ległości i niezapomniane 
chwile refleksji – mówiła 
W. Haręźlak.

(kg)

Ryszard Peryt, 
dyrektor Polskiej Opery Kró-
lewskiej, reżyser spektaklu 
„Dziady-Widma”:
– Z radością i sentymentem 
przyjąłem zaproszenie od 
prezydenta Zielonej Góry, 
tym bardziej, że z miastem 
wiąże się całe moje mło-
dzieńcze życie

„Dziady-Widma” w wykona-
niu artystów Polskiej Opery 
Królewskiej w sobotę, 11 listo-
pada, o godz. 19.00, konka-
tedra pw. św. Jadwigi Śląskiej 
w Zielonej Górze. Wstęp jest 
wolny. Przewidziano ok. 500 
miejsc dla widzów.

Ruszyły prace pod torami! Obecny tunel zostanie przedłużony o ponad 24 metry. Zapewni mieszkańcom i podróżnym wygod-
ne oraz bezpieczne przejście między ul. Dworcową i Towarową. Fot. Krzysztof Grabowski
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W Palmiarni odbyła się uroczystość, na której wręczono po-
dziękowania tym, którzy pomagali walczyć ze zniszczeniami 
po przejściu orkanu Ksawery.
 Fot. Archiwum urzędu miasta

Pogromcy Bazgrołów znów w akcji! Wałki i farby poszły w 
ruch. Tym razem walczący z pseudografficiarzami zajęli się 
ścianami na ul. Kupieckiej 37.
 Fot. Archiwum Pogromcy Bazgrołów

W filharmonii świętowano kolejne piękne jubileusze. Małżon-
kowie rekordziści są razem 65 lat! Gratulujemy i życzymy wie-
lu szczęśliwych chwil we dwoje!

Fot. Archiwum urzędu miasta

W ZIELONEJ GÓRZE

Świętujemy 
Niepodległość
W sobotę, 11 listopada, obcho-
dzimy Narodowe Święto Nie-
podległości. Jakie uroczystości 
zaplanowano w mieście?

Uroczystości, na które 
zaprasza prezydent miasta, 
rozpoczną się mszą św. w 
intencji Ojczyzny, o 11.00, w 
kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela. Ok. 11.50, prze-
marsz kompanii honorowej, 
pocztów sztandarowych 
oraz pozostałych uczestni-
ków uroczystości na pl. Bo-
haterów. O 12.00 rozpocznie 
się zgromadzenie miesz-
kańców. W programie: pod-
niesienie flagi państwowej i 

odegranie hymnu oraz mon-
taż słowno-muzyczny przy-
gotowany przez uczniów ZE 
nr 4. Będzie apel pamięci 
oraz złożenie kwiatów.

O 11.11, z pl. Bohaterów 
wyruszy Rajd Rowerowa 
Niepodległa. Cykliści prze-
jadą ulicami miasta, cel - Lu-
buskie Muzeum Wojskowe 
w Drzonowie. Zbiórka na 
placu o 10.30.

O 16.00, ZOK zaprasza 
na wspólne śpiewanie pod 
scenę przy ratuszu. - Będą 
czekać na Was artyści z 
grup szkolnych: SP 1, PSP 
7, SP 18 oraz zespoły ZOK-
-u - Studio Piosenki Erato, 
Studio A, Pstryk, M Kwa-
drat oraz baryton Andrzej 
Bator. Będziemy mieć dla 
Was śpiewniki - zachęcają 
organizatorzy.

(dsp)

Kiedy z pasji rodzi się 
książka. Kolejna książka!
- Kto i dlaczego Grünberg spolszczył na Zielona Góra, tego dotąd nie odkryłem – mówi Alfred 
Siatecki, laureat wielu nagród literackich, który bohaterów swoich książek często umiejsca-
wia w Winnym Grodzie. Nie inaczej jest z ostatnią pt. „Pozaduszki”.

− Pewnego dnia zdun re-
montujący podupadły pałac 
na Zatoniu znajduje w komi-
nie szczątki dziecka z daw-
nych lat – tak się zaczyna 
Twoja powieść „Pomsta”. 
To książka historyczna, czy 
o naszych czasach?

Alfred Siatecki: „Pomsta” 
jest trzecią, a właściwie 
czwartą częścią cyklu po-
wieściowego o dziennikarzu 
śledczym Danielu Jungu. We 
wszystkich chodzi mi o od-
powiedź na to samo pytanie. 
Co się stało z dziełami sztu-
ki, które Niemcy zostawili 
w 1945 roku, opuszczając 
swoje pałacyki, dwory, wil-
le, kamienice? Akcja „Po-
msty” dzieje się w Zielonej 
Górze, na Zatoniu, także w 
Brodach, gdzie pozostały ki-
kuty pałacu Brühlów. I gdzie 
znajdował się największy na 
świecie Serwis Łabędzi.

− Pierwszą w tej serii była 
powieść „Szajbus”?

− Bohaterami „Szajbusa” 
są byli i obecni politycy. Re-
daktor Jung stara się dowie-
dzieć, skąd pochodzą war-
tościowe obrazy znajdujące 
się w ich domach. Zadał też 
pytanie, gdzie jest kolek-
cja płócien, między innymi 
Rembrandta, Caravagia, 
Canaletta, do końca wojny 
zdobiących wnętrza pałacu 
w Żaganiu.

− Później ukazał się „Po-
strzelony”.

− Akcja tej powieści spro-
wadza się do poszukiwania 
zaginionego obrazu malarza 
urodzonego w Grünbergu, 
Tadeusza Kunzego. W Krako-
wie był nazywany Koniczem, 
w Rzymie, gdzie się kształcił 
i mieszkał, występował jako 
Taddeo Polacco. Jest uważa-
ny za jednego z największych 
malarzy XVIII wieku. Trosz-

kę jego twórczości ma Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej.

− W ubiegłym roku spod 
twojego pióra wyszedł „Po-
rąbany”, nominowany do 
Lubuskiego Wawrzynu Li-
terackiego.

− To rzecz o żużlowcach, 
a właściwie o wujach, któ-
rzy nieźle na tym wycho-
dzą. Bohaterowie powieści 
zdają sobie sprawę, że żu-

żel ma więcej z widowiska 
niż ze sportu. Tak jak w 
poprzednich powieściach, 
w „Porąbanym” policjan-
ci mają rozwiązać zagad-
kę kryminalną. I tak jak w 
poprzednich powieściach 
długo by to trwało, gdyby 
sprawy nie wziął w swoje 
ręce reporter śledczy Jung, 
który zanim został dzien-
nikarzem, był detektywem 
policyjnym.

− Choć akcja tych książek 
rozgrywa się nie w Zielonej 
Górze, lecz w Zielonejgórze, 
mieszkaniec miasta znaj-
duje redakcję przy alei Nie-
podległości, stadion żużlo-
wy przy Wrocławskiej, re-
staurację Essenza, parking 
koło filharmonii…

− W pierwszym roku po 
wojnie była Zielonagóra. I 
tak nasze miasto powinno 
nadal się nazywać. W sta-
rych polskich publikacjach, 
kiedy Grünberg był po nie-
mieckiej stronie, spotkałem 
nazwę Zielonogóra. Kto i 
dlaczego Grünberg spolsz-
czył na Zielona Góra, tego 
dotąd nie odkryłem.

− Piszesz kryminały osa-
dzone w realiach zielono-
górskich?

− W naszym czasach kry-
minał ma charakter powie-
ści obyczajowej, psycholo-
gicznej, przygodowej, miej-
skiej, wiejskiej, policyjnej. 
Akcja w moich książkach 
dzieje się tu i teraz, ale i wra-
ca do przeszłości. Czytelnik 
lubiący politykę znajdzie w 
nich wątki polityczne.

− Należysz do najpraco-
witszych zielonogórskich 
pisarzy. Tydzień po „Po-
mście” ukazał się zbiór opo-
wiadań „Pozaduszki”. Jeże-
li dobrze policzyłam, Twoja 
32. książka. Kiedy kolejna?

− Oficynka z Gdańska, 
mój wydawca, ma już jej 
maszynopis elektroniczny. 
Jest to powieść z bohatera-
mi znanymi z „Szajbusa”. 
„Porąbanego”, Postrzelone-
go” i „Pomsty”. Teraz koń-
czę 34. książkę. W głowie 
mam 35. Wszystkie tworzą 
cykl „Kiedy z pasji rodzi się 
zbrodnia”.

− Dziękuję.
Ewa Lurc

Alfred Siatecki, znany zielonogórski dziennikarz i pisarz, jest 
tegorocznym laureatem literackiej Winiarki i jubilatem. Nie-
dawno obchodził 70. rocznicę urodzin.

Fot. Archiwum domowe
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Nowy biurowiec w centrum
Popijają sobie kawę, siedzą na leżakach lub pufach i na dodatek mogą sobie pograć w piłkarzyki lub porzucać do kosza – tak wygląda biuro-
wiec Streamsoftu widziany przez okna z ulicy. W środę został oficjalnie otwarty.

- Parter jest przeszklony i 
otwarty na ludzi. My widzi-
my, co się dzieje na ulicy a 
przechodnie bez problemu 
mogą popatrzeć, co jest w 
środku – prezes Stream-
softu, Dariusz Chojnacki, 
bez problemu trafił piłką 
do kosza. Ma przed sobą 
jeszcze kilka piłek umiesz-
czonych w specjalnej ma-
szynie. Ustawiona jest w 
oddzielnym pomieszczeniu 
na parterze. To strefa wypo-
czynku. Przez okno widać 
ruchliwą al. Wojska Polskie-
go. Tuż obok jest biblioteka.

- Każdy pracownik może 
tutaj przyjść, zrelaksować 
się i napić bardzo dobrej 
kawy. Naprawdę jest dobra. 
Może się pan napije? – D. 
Chojnacki krąży po parterze 
z wielkim kubkiem kawy 
w garści. Jesteśmy w Stre-
amsofcie dzień przed ofi-
cjalnym otwarciem. Załoga 
przeniosła się tutaj raptem 
kilka dni wcześniej – prze-
prowadzki rozpoczęły się 
pod koniec października.

Zapadamy się w pufach i 
leżakach. Wygodnie, cho-
ciaż notatki robi się trud-
niej.

- Tutaj można przyjść o 
każdej porze. Pracownicy z 
różnych działów mogą się 
poznać – prezes rozgląda się 
dookoła. – Nie stoimy z ba-
tem nad pracownikami, nie 
rozliczamy ich z czasu pra-
cy. Liczą się efekty.

Streamsoft to zielonogór-
ska firma informatyczna. 
Specjalizuje się w oprogra-
mowaniu dla małych i śred-
nich firm. W ich siedzibie 
rzadko pojawiają się klienci. 
To pracownicy jeżdżą do 
kontrahentów. W całej Pol-
sce zatrudnia 160 osób, z 
czego w Zielonej Górze ok. 
130. Wszyscy mieszczą się 
w nowym biurowcu. Jest 
tu jeszcze miejsce na ok. 40 
dodatkowych osób.

Streamsoft to jedna z 
nielicznych firm, która po-
stanowiła zainwestować w 
centrum miasta. – Zależało 
nam na dobrej lokalizacji. 
Widać naszą firmę. Przez 
okna widać jak pracujemy i 
jakie warunki stworzyliśmy 
naszym pracownikom. To 
dla nas ważne – opowiada 
D. Chojnacki.

Idziemy do piwnicy. Wy-
strój budynku jest indu-
strialny. Pod sufitem widać 

instalacje przemysłowe. 
Ściany są w dwóch odcie-
niach. Jedne pokryte farbą 
w kolorze ciemnego grafitu, 
na innych króluje surowy, 
gładki beton. Na nich wypi-
sane różne wzory i równa-
nia informatyczne. Podob-
no wszystkie prawidłowe, 
zastosowane w życiu.

W piwnicy jest stołówka 
dla pracowników (przycho-
dzisz, kiedy masz ochotę) 
oraz przebieralnie i pryszni-
ce dla tych, którzy do firmy 
przyjadą na rowerze. Z tyłu 
jest spory parking oraz dwa 
zamykane pomieszczenia 
na rowery.

Jedziemy na trzecie pię-
tro. To królestwo infor-
matyków. Chociaż więk-
szość pracuje w jednym 
pomieszczeniu, to jest ono 
tak podzielone ścianami, że 
powstają enklawy do pra-
cy dla kilku osób każda. I 
wszędzie są niewielkie po-
koje do narad i pracy zespo-
łowej.

Panuje wręcz sterylny 
porządek. Widać, że załoga 
dosłownie przed chwilą się 
tutaj wprowadziła.

Z lekkim niepokojem spo-
glądamy na biurka. Jeden 
pracownik siedzi niemal na 
podłodze, inny ma biurko 

prawie nad głową i coś pod 
nim majstruje.

- To są biurka elektrycz-
ne. Ich blaty można usta-
wiać na dowolnej wysoko-
ści. W zależności od indy-
widualnych potrzeb. Blat 
może być tak wysoko, że 
umożliwia pracę na stojąco. 
To dla tych, którzy mają już 
dosyć siedzenia w fotelu – 
śmieje się prezes.

Biurowiec kosztował Stre-
amsoft 10 mln zł. Zapro-
jektował go Andrzej Łącki, 
wybudowała firma Perbud. 
Jadąc al. Wojska Polskiego 
nie sposób go nie zauważyć.

Tomasz Czyżniewski

Parter. Prezes Dariusz Chojnacki prezentuje maszynę do rzutów koszykarskich. Darta nie wy-
próbowaliśmy. Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Parter. Główny hol firmy to strefa wypoczynkowa z oryginalnymi grafikami na betonowej 
ścianie

Główne wejście do biurowca Streamsoftu od strony al. Woj-
ska Polskiego

Trzecie piętro. Za oknem widok na al. Wojska Polskiego – to 
jedno z najładniej położonych pomieszczeń biurowych

Piwnica. W stołówce pracowniczej jest kilkadziesiąt miejsc, 
mikrofalówki, lodówki i inny podręczny sprzęt do sporządza-
nia posiłków
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To co? Głosujemy! Róbcie 
to z rozwagą, Wasze głosy 
są niezwykle cenne! Mają 
wartość 6 mln zł, bo właśnie 
tyle pieniędzy znajduje się 
w puli Budżetu Obywatel-
skiego. Od Was zależy, do 
kogo trafią. Wasze głosy są 
cenne także dlatego, że ma-
cie je tylko... dwa. Możecie 
oddać głos maksymalnie na 
jedno zadanie ogólnomiej-
skie i maksymalnie na jedno 
zadanie okręgowe (spośród 
wszystkich pięciu okręgów).

Podajemy zasady głoso-
wania i listy zadań. Więcej 
informacji na stronie urzędu 
miasta: www.zielona-gora.
pl, kliknąć w baner Budżet 
Obywatelski Zielona Góra 
2018.

a  Głosowanie potrwa do 30 
listopada.

a  Prawo do udziału w 
głosowaniu mają osoby 
zameldowane czasowo 
lub na stałe w Zielonej 
Górze, które najpóźniej 
w dniu głosowania ukoń-
czyły 13 lat.

a  Głosować można jeden 
raz: albo za pomocą przy-
gotowanych papierowych 
kart do głosowania, albo 
za pomocą ankiety inter-
netowej.

a  Każdy głosujący może wy-
brać jedno zadanie z listy 
zadań ogólnomiejskich 
oraz jedno zadanie z listy 
zadań okręgowych (Uwa-
ga, nie musi to być okręg, 
w którym się mieszka!).

a  Wyboru zadań z listy 
zadań ogólnomiejskich 
oraz zadań okręgowych 
(jednorazowo) można 
dokonać niezależnie od 
siebie (w różnym czasie).

a  Za pomocą papierowych 
kart do głosowania ozna-
czonych jako zadania 
ogólnomiejskie i zadania 
okręgowe można dokonać 
wyboru poprzez zazna-
czenie X przy wybranym 
zadaniu.

a  Wypełnioną kartę do 
głosowania (wersja pa-
pierowa) należy wrzucić 
do urny znajdującej się 
w jednym z dostępnych 
punktów do głosowania:
- w Biurze Obsługi Inte-
resantów (parter) urzędu 
miasta, ul. Podgórna 22, w 
godzinach funkcjonowa-
nia urzędu,
- w Biurze Analiz i Rozwo-
ju, budynek urzędu mia-
sta, al. Niepodległości 13, 
w godzinach funkcjono-
wania urzędu.

a  Za pomocą ankiety inter-
netowej głos można od-
dać jeden raz na zadania 
ogólnomiejskie i jeden raz 
na zadania okręgowe, po 
zweryfikowaniu numeru 
PESEL ankietowanego.

a  Wszystkie karty papiero-
we z głosami są wprowa-
dzane do internetowego 
systemu ankietowego.

a  Głosy osób powtórnie 
głosujących są odrzuca-
ne.

a  Karty zbiorcze nie będą 
akceptowane.

a Ogłoszenie wyników gło-
sowania - do 15 grudnia.

Lista nr 1  
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
(spośród 39 propozycji wybie-

ramy maksymalnie jedną)
1.1  Budowa drogi na ul. 

Beżowej
1.2  Budowa drogi - ul. Je-

miołowa
1.3  Budowa trwałej na-

wierzchni ul. Oliwkowa, 
Kremowa, Beżowa, Pi-
stacjowa, Amarantowa

1.4 Ożywcza bryza w MZK
1.5  Przeprogramowanie sy-

gnalizacji świetlnych na 
zielonogórskich ulicach 
na system bezkolizyjny

1.6  Punkty wypożyczania 
wózków dziecięcych, 
które ułatwią spacery 
po centrum miasta i 
parkach

1.7  Wieża widokowa w Zie-
lonej Górze - wzorowana 
portugalską Elevador 
de Santa Justa - z Li-
zbony, czyli tzw. Wina 
z tarasem. Podziwiamy 
zielonogórską starówkę 
z góry!

1.8  Toalety na kąpielisku w 
Ochli

1.9  Zagospodarowanie łącz-
ki przy amfiteatrze (tam 
gdzie miało być lodo-
wisko)

1.10  Budowa zatok autobu-
sowych przy ul. Zdro-
jowej

1.11  Stworzenie miejskiego, 
dużego placu zabaw dla 
dzieci

1.12  Dokończenie budowy 
kanalizacji deszczowej 
w ul. Nowojędrzychow-
skiej, od przystanku 
autobusowego do ul. 
Makowej

1.13  Ustawienie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżo-
waniu ulic E. Plater z 
Kożuchowską

1.14  Budowa ślizgawki pon-
tonowej

1.15  Zielona Run - budowa 
ścieżek rekreacyjnych 
i biegowych w Parku 
Poetów

1.16  Modernizacja ścieżki 
od ronda przy ul. Bota-
nicznej do Dzikiej Ochli 
z przeznaczeniem dla 
pieszych, rolkarzy i 
rowerzystów

1.17  Remont ul. Wierzbowej 
oraz poprawa przepu-
stów na strumieniu 
Dłubni

1.18  Wodny plac zabaw dla 
dzieci

1.19  Wizja Zielonej Góry w 
2067 r. z klocków lego

1.20  Położenie nowej na-
wierzchni asfaltowej 
w ścieżkach poniżej 
amfiteatru w kierunku 
Botanicznej/ronda 
Zesłańców Sybiru i za 
Ogrodem Botanicznym 
dla biegaczy/rolkarzy/
nart biegowych w zimie

1.21  Wykonanie oświetlenia 
od ronda Zesłańców 
Sybiru do Dzikiej Ochli 
wzdłuż drogi dla rowe-
rów dla biegaczy/rol-
karzy/nart biegowych 
zimą

1.22  Remont ciągu pieszego 
- wymiana nawierzchni 
na kostkę betonową 
przy ul. Ptasiej, od ron-
da Anny German do ul. 
św. Cyryla i Metodego

1.23  Budowa ul. Budow-
lanej, Uroczej, Stolar-
skiej, Słowiczej

1.24  „Boisko wielofunkcyj-
ne” na Chynowie

1.25  Remont ul. Łężyckiej 
na Chynowie

1.26 Tor wrotkarski
1.27  Budowa ciągu pieszo-

-rowerowego wzdłuż 
ul. Źródlanej

1.28  Kontrapasy, pasy, kon-
traruch i śluzy rowero-
we w centrum

1.29  Zielona Góra - winiar-
ska stolica Polski. Re-
nowacja i ustawienie 
zabytkowych beczek 
winiarskich m.in. na 
rondach.

1.30  Kwietne łąki - założe-
nie łąk wysianych mio-
dodajnymi kwiatami

1.31  Posadzenie 2018 szt. 
kwiatów hortensji drze-
wiastej

1.32  Remont toalet w insty-
tucjach publicznych 
miasta

1.33  Budowa parkingu 
osiedlowego przy ul. 
Marii Skłodowskiej-
Curie. Działka nr 58/18 
(teren zielony, likwi-
dacja placu zabaw 
przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 3)

1.34  Czuwaj! Harcerskie 
Centrum Rozwoju - 
modernizacja budyn-
ku przy ul. Boh. We-
sterplatte 27 i stworze-
nie tam Harcerskiego 
Centrum Rozwoju

1.35  Plac zabaw + miejsca 
parkingowe (plac przy 
blokach mieszkalnych 
ul. Mieszka I, B. Chro-
brego, B. Krzywouste-
go)

1.36  Budowa parkingu 
i placu zabaw przy 
rondzie u zbiegu ulic 
Stefana Batorego, 
Energetyków oraz 
Obywatelskiej

1.37  Kawiarenka obywa-
telska - stworzenie 
centrum dialogu spo-
łecznego i partycypacji 
- Inicjatywa Obywatel-
ska Miasto Twórcy

1.38  Naprawa i utwardze-
nie drogi ul. Lotników

1.39  Wykonanie drogo-
wych ekranów aku-
stycznych wzdłuż 
os. Na Olimpie (tzw. 
Osiedle Batorego-O-
grodnictwo)

Lista nr 2  
ZADANIA OKRĘGOWE  
– OKRĘG  I
I okręg zad. 1 Budowa miejsc 
parkingowych na os. Le-
śnym w ciągu pasów jezd-
nych ulic: Modrzewiowej, 
Jesionowej, Cisowej, Świer-
kowej - działki 2/9, 2/121, 
2/72, 2/69, 657/51
I okręg zad. 2 Parking dla 
samochodów osobowych 
na działce nr 3/50 przy ul. 
Kossaka
I okręg zad. 3 Parking przy 
Bułgarskiej dz. nr 423
I okręg zad. 4 Utwardzenie 
nawierzchni ul. Figowej i 
dokończenie utwardzenia 
ul. Bananowej
I okręg zad. 5 Rewitalizacja 
terenu leśno-parkowego po-
między ul. Francuską a Bra-
ci Gierymskich
I okręg zad. 6 Budowa placu 
zabaw os. Cegielnia przy je-
ziorze
I okręg zad. 7 Budowa łącz-
nika z os. Leśnego na Zaci-
sze na działce 657/3, 657/5, 
5, 833/8, 8338/7 ob. 23
I okręg zad. 8 Boisko i plac 
zabaw na os. Leśnym dla 
dzieci 6-12 lat
I okręg zad. 9 Odnowienie 
ciągu spacerowego przez 
park pomiędzy os. Zacisze a 
os. Przyjaźni

I okręg zad. 10 Budowa po-
mnika Michała Kaziowa
I okręg zad. 11 Zabezpiecze-
nie osuwającej się skarpy, 
od zachodniej strony bu-
dynków przy ul. Francuskiej 
2-4,6-8, działka 5/44 adm. 
PM Zielona Góra: działka 
705 adm. ZGKiM
I okręg zad. 12 - Zagospoda-
rowanie terenu zielonego i 
boiska asfaltowego na dz. nr 
138/14, pomiędzy ul. Rydza 
Śmigłego a ul. Stefana Wy-
szyńskiego
I okręg zad. 13 Poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogo-
wego na os. Przyjaźni
I okręg zad. 14 Budowa si-
łowni na wolnym powie-
trzu przy ul. Chełmońskie-
go, na os. Malarzy wraz z 
kompleksową rewitalizacją 
zagospodarowaniem tere-
nu działki nr 170, obręb nr 
25.

Lista nr 2  
ZADANIA OKRĘGOWE  
– OKRĘG II
II okręg zad. 1 24 h elek-
troniczny dostęp do toalet 
obok amfiteatru
II okręg zad. 2 Oświetlenie 
ścieżek poniżej amfiteatru 
w kierunku Botanicznej/
ronda Zesłańców Sybiru i za 
Ogrodem Botanicznym dla 
biegaczy/rolkarzy/nart bie-
gowych zimą
II okręg zad. 3 Działka nr 
289/7 ul. 1 Maja (od strony 
zespołu garażowego) – bu-
dowa parkingu dla samo-
chodów osobowych (25-30 
stanowisk)

Ruszyło głosowanie w Bud  żecie Obywatelskim 2018!
Spojrzyjcie na te dwie strony „Łącznika”. To lista zadań, na które możecie głosować w najnowszej edycji Budżetu Oby- watelskiego. Przed Wami naprawdę wielka góra marzeń do spełnienia! Są wśród nich codzienne, „zwyczajne” potrze-
by, ale też życzenia, których autorom z pewnością nie brakuje fantazji. Które marzenia się spełnią? To zależy tylko od Was.

Modernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 27 i stworzenie tam Harcerskiego Centrum Rozwoju to jedna z propozycji 
wśród zadań ogólnomiejskich Fot. Krzysztof Grabowski

Uwaga na zadania okrę-
gowe! Spośród wszystkich 
zadań zgromadzonych w 
pięciu okręgach wybieramy 
maksymalnie jedno!
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Spojrzyjcie na te dwie strony „Łącznika”. To lista zadań, na które możecie głosować w najnowszej edycji Budżetu Oby- watelskiego. Przed Wami naprawdę wielka góra marzeń do spełnienia! Są wśród nich codzienne, „zwyczajne” potrze-
by, ale też życzenia, których autorom z pewnością nie brakuje fantazji. Które marzenia się spełnią? To zależy tylko od Was.

II okręg zad. 4 Działka nr 
177/4 ul. Powstańców War-
szawy dojazd do ul. Wiśnio-
wej (od strony stacji ZWiK 
Zielona Góra). Budowa par-
kingu dla samochodów oso-
bowych równolegle do osi 
jezdni (ok. 20 stanowisk)
II okręg zad. 5 Działka nr 168 
ul. Leopolda Okulickiego 
(od strony „Kaczego Dołu”) 
- modernizacja parkingu dla 
samochodów osobowych 
wraz z oznakowaniem po-
ziomym i pionowym; mo-
dernizacja ul. Leopolda 
Okulickiego z oznakowa-
niem miejsc postojowych 
równoległych do osi jezdni 
(jezdnia jednokierunkowa 
do ul. Armii Krajowej)
II okręg zad. 6 Uporządko-
wanie i zagospodarowanie 
terenu graniczącego z bo-
iskiem „Pod Hubą” w celu 
stworzenia placu zabaw i 
miejsca do rekreacji
II okręg zad. 7 Remont cią-
gu pieszego - wymiana na-
wierzchni na kostkę beto-
nową przy budynkach ul. 
Anieli Krzywoń od strony 
„Konfinu”. Działka nr 36, 
obręb 26.
II okręg zad. 8 Zagospoda-
rowanie terenu z wykona-
niem odwodnienia. Działka 
nr 123/69 sąsiadująca z nie-
ruchomością przy ul. Tade-
usza Zawadzkiego „Zośki” 
57, 59.
II okręg zad. 9 Dojście do 
przedszkola i szkoły. Re-
mont ciągu pieszego - wy-
miana nawierzchni na kost-
kę betonową. Działka nr 
123/25, obręb 26.
II okręg zad. 10 Wykonanie 
ostatniego etapu remontu 
chodnika. Zakończenie re-
montu nawierzchni chodni-
ka od ul. Tadeusza Zawadz-
kiego „Zośki” 10-12 do wej-
ścia do szkoły Gimnazjum 
nr 2. Działka nr 28/2, 45, 
38/14, 31/1, obręb 26.
II okręg zad. 11 Rozbudo-
wa skansenu w Parku Kolei 
Szprotawskiej: zabytkowy 
rozjazd dwustronny z Kono-
topu oraz galeria dla miesz-
kańców
II okręg zad. 12 Zaprojekto-
wanie i wykonanie renowa-
cji terenu przy ul. Długiej nr 
24, 26, 28, 30
II okręg zad. 13 Przyjazna 
Zachodnia! Komfort i bez-
pieczeństwo.
II okręg zad. 14 Budowa 
placu zabaw między bu-
dynkami mieszkalnymi ul. 
Ogrodowa 5A, u.l Ogrodo-
wa 7

Lista nr 2  
ZADANIA OKRĘGOWE  
– OKRĘG III
III okręg zad. 1 Utwardzenie 
drogi dojazdowej do nieru-
chomości przy ul. Sikorskie-
go 52, 56

III okręg zad. 2 Ciąg pieszo-
-rowerowy pomiędzy ul. 
Kąpielową a Diamentową 
po dawnym ciągu kolejki 
szprotawskiej
III okręg zad. 3 Utwardzenie 
drogi dojazdowej gruntowej 
Liliowa - Kalinowa
III okręg zad. 4 Wykonanie 
łącznika ul. E. Plater do os. 
J. Waszczyka
III okręg zad. 5 Uporządko-
wanie parku przy ul. Szcze-
kocińskiej/E. Plater (przy-
cinka krzewów, budowa 
ścieżek spacerowych, mon-
taż koszy, montaż pojemni-
ków z torebkami na odcho-
dy zwierzęce)
III okręg zad. 6 Wykonanie 
trwałej nawierzchni ul. Iry-
sowej wraz z oświetleniem 
(ok. 400 m od skrzyżowa-
nia z ul. Konwaliową do 
końca)
III okręg zad. 7 Powiększe-
nie parkingu przy nowym 
cmentarzu ul. Wrocławska
III okręg zad. 8 Mamusiuu, 
Tatusiuuu!!! Jadę! Tor do 
ścigania dla dzieci wraz z 
pojazdami na akumulator 
jako nowa atrakcja Mini-
ZOO
III okręg zad. 9 Park Brani-
borski jako przestrzeń spo-
łeczno-rekreacyjna - dopo-
sażenie w małą architekturę 
parkową
III okręg zad. 10 Wyczysz-
czenie dna kąpieliska Dzika 
Ochla ze śmieci, wycięcie 
wodorostów, wysprzątanie 
ze śmieci przyległych do 
Dzikiej Ochli terenów
III okręg zad. 11 Wymiana 
drogowych płyt ażurowych 
na os. Bajkowym
III okręg zad. 12 Wykonanie 
nawierzchni przy ul. Gra-
nicznej w Zielonej Górze
III okręg zad. 13 Wykonanie 
oświetlenia przy ul. Gra-
nicznej w Zielonej Górze
III okręg zad. 14 Rekultywa-
cja terenu stawów przy ul.: 
J. Waszczyka/os. Wygoda/E. 
Plater
III okręg zad. 15 Położenie 
chodnika wzdłuż ul. Kąpie-
lowej od Nowojędrzychow-
skiej do cmentarza
III okręg zad. 16 Budowa 
chodnika wzdłuż ul. Zbożo-
wej
III okręg zad. 17 Rozbudowa 
bazy sportowej przy stadio-
nie do futbolu amerykań-
skiego w Zielonej Górze, ul. 
Botaniczna 58
III okręg zad. 18 Wykonanie 
trwałej nawierzchni ul. Iry-
sowej od początku ulicy do 
nr 9
III okręg zad. 19 Wykonanie 
trwałej nawierzchni ul. Iry-
sowej wraz z oświetleniem 
od nr 11 do końca ulicy
III okręg zad. 20 Budowa 
placu zabaw dla dzieci przy 
ul. Pszennej w miejscu, 
gdzie obecnie jest zaniedba-
ne boisko sportowe

III okręg zad. 21 Moderniza-
cja głównych alejek w naj-
starszej części cmentarza 
przy ul. Wrocławskiej
III okręg zad. 22 Utwardze-
nie alejki cmentarnej na 
starym cmentarzu - kwatera 
nr 2
III okręg zad. 23 Zadanie-
-wyzwanie, ścieżka z prze-
szkodami 4 żywiołów dla 
najmłodszych
III okręg zad. 24 Przygoda-
-wyzwanie, tor przeszkód 4 
żywioły dla dorosłych
III okręg zad. 25 Ul. Lubuska 
- wykonanie barierek przy 
schodach po lewej stronie w 
kierunku Braniborskiej
III okręg zad. 26 Budowa 
placu zabaw i siłowni na os. 
Łukasiewicza
III okręg zad. 27 Budowa 
pomnika marszałka Józefa 
Piłsudskiego
III okręg zad. 28 Rozbudo-
wa, przy ogródku zabaw dla 
dzieci, urządzeń do ćwiczeń 
dla seniorów
III okręg zad. 29 Wykonanie 
chodnika wraz z regulacją 
pionową studzienki kana-
lizacyjnej w ciągu ul. Igna-
cego Domeyki na odcinku 
posesji nr 2-12
III okręg zad. 30 Rozbudo-
wa istniejącej ścieżki zdro-
wia
III okręg zad. 31 Budowa 
parkingu przy ul. Stro-

mej, działka nr 211, wzdłuż 
ogródków działkowych

Lista nr 2  
ZADANIA OKRĘGOWE  
– OKRĘG IV
IV okręg zad. 1 Budowa 
miejsc postojowych wzdłuż 
ul. Dolnej - działka na 80, 
81/1, 59/25
IV okręg zad. 2 Budowa 
miejsc parkingowych oraz 
poprawa warunków dla 
osób niepełnosprawnych 
przy ul. Władysława IV - 
działki nr 343/4, 336, 523
IV okręg zad. 3 Budowa 
miejsc parkingowych w pa-
sie drogowym przy os. Po-
morskim w Zielonej Górze
IV okręg zad. 4 Darmowa 
telewizja i Wi-Fi na oddzia-
łach dziecięcych Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karo-
la Marcinkiewicza
IV okręg zad. 5 Ścieżka dy-
daktyczna na Chynowie
IV okręg zad. 6 Budowa 
zatoki autobusowej wraz 
z przejściem dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ul. Zdro-
jowej i Ruczajowej
IV okręg zad. 7 Zielona Góra 
- ćwicz w plenerze! Budowa 
trzech FlowParków - urzą-
dzeń do ćwiczeń plenero-
wych.
IV okręg zad. 8 Wykonanie 
remontu chodnika przy bu-

dynku ul. Wazów, działka nr 
50/18
IV okręg zad. 9 Budowa pla-
cu zabaw działka 863/2 ob-
ręb 42 przy ul. Karowej lub 
na innej działce miejskiej w 
pobliżu
IV okręg zad. 10 Oświetlenie 
ul. Beżowej
IV okręg zad. 11 Wymiana 
nawierzchni na skateparku 
w Parku 1000-lecia
IV okręg zad. 12 Siłownia 
na świeżym powietrzu 
(przy filarach bloku ul. B. 
Chrobrego, połączenie z 
blokiem ul. Mieszka I na-
przeciwko byłego kasyna 
wojskowego)
IV okręg zad. 13 Poprawa es-
tetyki - zagospodarowanie 
terenu wokół budynku przy 
ul. Staszica 11-13
IV okręg zad. 14 Dostawie-
nie koszy na śmieci
IV okręg zad. 15 Budowa 
schodów ze zjazdem dla 
wózków na skarpie przy 
rondzie Bandurskiego
IV okręg zad. 16 Zatoczka 
dla samochodów na wyso-
kości nr 81-83 przy ul. Pod-
górnej
IV okręg zad. 17 Budowa 
oświetlenia ul. Niebieskiej 
(od ul. Srebrnej do działki 
nr 516) oraz ul. Waniliowej 
(od ul. Tęczowej do ul. Ko-
lorowej)
IV okręg zad. 18 Wymiana 
chodnika przy ul. Bolesława 
Krzywoustego 38-42 dział-
ka 16/2
IV okręg zad. 19 „Gra u kró-
la” budowa boiska sporto-
wego wielofunkcyjnego
IV okręg zad. 20 Znak „stre-
fa zamieszkania” oraz mapa 
os. Raculka przy przystanku 
autobusowym
IV okręg zad. 21 Wymiana 
chodnika i przedłużenie go 
w kierunku ul. Mieszka I, 
modernizacja zatoki parkin-
gowej zwiększająca jej głę-
bokość, działka 16/2 obręb 
17 zatoka parkingowa przy 
ul. Bolesława Krzywouste-
go 24-26
IV okręg zad. 22 Pobudo-
wanie zatoki parkingowej 
na os. Pomorskim od Iglo-
technika do kapliczki dzięk-
czynnej
IV okręg zad. 23 Pomorskie - 
wybieg dla psów. Dz. 731/21.

Lista nr 2  
ZADANIA OKRĘGOWE  
– OKRĘG V
V okręg zad. 1 Maszyna re-
vendingowa
V okręg zad. 2 Budowa zej-
ścia z ul. Obywatelskiej 
do ul. Źródlanej wraz ze 
zjazdem dla wózków dzie-
cięcych i niepełnospraw-
nych, wzdłuż szeregowców 
mieszczących się przy ul. 
Rusałki
V okręg zad. 3 Budowa par-
kingu na os. Na Olimpie

V okręg zad. 4 Budowa no-
woczesnego placu zabaw 
dla dzieci w rejonie obiek-
tów MOSiR
V okręg zad. 5 Remont i 
przebudowa ul. Ludowej na 
odcinku Źródlana-Harcer-
ska
V okręg zad. 6 Modernizacja 
drogi na os. Na Olimpie
V okręg zad. 7 Doświetlenie 
przejść dla pieszych
V okręg zad. 8 Wymiana po-
sadzki ciągu pieszego przy 
ul. Akacjowej 11-13-15 na 
działce 48/26 obręb 18
V okręg zad. 9 Zagospoda-
rowanie pasa zieleni między 
ul. S. Batorego a blokami os. 
Na Olimpie
V okręg zad. 10 Utworzenie 
placu zabaw dla dzieci przy 
ul. Lipowej
V okręg zad. 11 Sprytne ław-
ki z czujnikiem smogu, dar-
mowym internetem, pane-
lem solarnym, stojakami dla 
rowerów i ładowarkami do 
telefonów. Edycja 2.0. - za-
montowanie w okręgu kilku 
ławek solarnych
V okręg zad. 12 Remont 
chodników na os. Zastalow-
skim
V okręg zad. 13 „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”, Outdo-
or Fitness Park - darmowa 
siłownia zewnętrzna w cen-
trum miasta dla wszystkich 
mieszkańców
V okręg zad. 14 Kolorowe 
klomby na starówce
V okręg zad. 15 Pomnik Wi-
niarki Emmy - rekonstruk-
cja
V okręg zad. 16 Plac zabaw 
koło ratusza - „Bachusowy 
zakątek”
V okręg zad. 17 Przywróce-
nie alei lipowej przy ul. Ban-
kowej i likwidacja miejsc 
postojowych
V okręg zad. 18 Obsadze-
nie drzewami ul. Batorego i 
Trasy Północnej (pasy dro-
gowe) - likwidacja ścieżki 
rowerowej
V okręg zad. 19 Zielono-
górska Aleja Gwiazd - jako 
uhonorowywanie najwy-
bitniejszych zielonogó-
rzan, sportowców, arty-
stów, postaci od czasów 
powojennej Polski, po-
przez umieszczenie na mo-
siężnym odlewie w kształ-
cie gwiazdy/winogrona do-
konania, podpisu i odcisku 
dłoni
V okręg zad. 20 Realizacja 
miejsc parkingowych od 
strony oficyny przy nu-
merach Kupiecka 38/40 
Upiększy to wygląd cen-
trum miasta od strony fil-
harmonii. Estetyka jest 
ważna
V okręg zad. 21 Remont ul. 
Boh. Westerplatte 44-50
V okręg zad. 22 Renowacja 
i naprawa historycznych 
drzwi w miejskich kamieni-
cach (dsp)

Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy to jedna z propozycji 
wśród zadań okręgowych

Fot. Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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Wystawa z Parkinsonem w tle
Robili to pierwszy raz w życiu: rzeźbili drżącymi dłońmi, skupiali nad powstającym dziełem, integrowali. Prace wykonane przez chorych na 
Parkinsona i ich bliskich trafiły na wystawę do muzeum.

Tę niewielką kolekcję w 
Muzeum Ziemi Lubuskiej 
można było oglądać do nie-
dawna. Towarzyszyła jej 
ekspozycja dzieł Wiesława 
Ramacha: jego rzeźb, rysun-
ków i zdjęć ulotnych prac 
w śniegu i z użyciem ognia, 
które w Zielonej Górze pre-
zentowane były pod wspól-
nym tytułem „Spacer po 
anatomii”. W czerwcu, ar-
tysta z Kaszub poprowadził 
w Pustkowie nad Bałtykiem 
warsztaty artystyczne dla 
ludzi z rzeźbiarstwem nie-
związanych.

- Uczestniczyli w nich 
prawie sami zielonogórza-
nie: parkinsoniści i ich opie-
kunowie, których od trzech 
lat próbowałam skłonić do 
udziału w takich zajęciach 
– mówi Ewa Narkiewicz-
Niedbalec, sekretarz Lu-
buskiego Stowarzyszenia 
Osób z Chorobą Parkinsona 
i ich Rodzin, która z chorobą 
zetknęła się wtedy, gdy do-
tknęła jej mamę. - Choroba 
Parkinsona wymaga zaan-
gażowania najbliższych, bez 
których chorzy nie radzą 
sobie z wykonywaniem co-

dziennych czynności życio-
wych – wyjaśnia.

Większość z nas schorze-
nie kojarzy z drżeniem rąk, i 
tyle. Ale choroba - spowodo-
wana obumieraniem komó-
rek nerwowych - przejawia 
się też spowolnieniem rucho-
wym, zaburzeniem równo-

wagi, pochyleniem sylwetki 
do przodu, sztywnością nóg, 
problemem z rozpoczęciem 
ruchu, bólem... Jest długo-
trwała i nie ma na nią lekar-
stwa. Postępy można jedynie 
spowalniać. - Zmaga się z nią 
około 80 tysięcy Polaków. 
Na początku najczęściej za-

mykają się w domach i w 
kleszczach smutku - mówi 
sekretarz stowarzyszenia. 
Bezpowrotnie zmienia się ich 
życie i życie ich najbliższych. 
Oni się zmieniają. Jednak 
ukrywany Parkinson zbiera 
większe żniwo, bo obciąża 
dodatkowym stresem. Do 

lubuskiego stowarzyszenia 
zapisanych jest ok. 70 osób, 
w jego spotkaniach zwykle 
uczestniczy 30. Organizacja 
powstała 11 lat temu, by im 
pomagać, edukować i podno-
sić świadomość społeczną. W 
ramach działalności zachęca 
chorych i rodziny do udziału 
w spotkaniach i zajęciach z 
psychoterapii, choreoterapii, 
arteterapii. Tych, którzy po-
konali depresję i oswoili się 
z chorobą, dodatkowo moty-
wują do życia.

- Parkinson upośledza róż-
ne partie mięśni i układ ru-
chowy, dlatego chorym po-
maga np. taniec, w którym 
mogą się wesprzeć o drugą 
osobę. Zajęcia z choreotera-
pii organizowaliśmy cztery 
lata temu i do nich wrócimy, 
gdy tylko znajdziemy in-
struktora. Podobną terapeu-
tyczną rolę pełniły warszta-
ty artystyczne prowadzone 
przez Wiesława Ramacha. 
Zorganizowaliśmy je po raz 
pierwszy i wróciliśmy bar-
dzo zadowoleni - opowiada 
E. Narkiewicz-Niedbalec.

W Pustkowie na uczest-
ników warsztatów czekały 

przygotowane stanowiska 
do pracy i dużo specjali-
stycznej masy plastycznej, 
która nie wymaga wypala-
nia w piecu.

- Robiłam to pierwszy raz 
w życiu! – relacjonuje E. Nar-
kiewicz-Niedbalec, która na 
co dzień jest profesorem UZ. 
Oczywiście, rzeźbiła również 
jej mama. – Pierwszego dnia 
pracowałyśmy nad płasko-
rzeźbą flądry, bo ma interesu-
jącą fakturę. Potem do wybo-
ru były psy lub koty, wybra-
łyśmy kota, następne były 
rzeźby dowolne – opowiada. 
Ptaki, myszki, imponująca 
jaszczurka, serca, słońca… 
małe dzieła rąk dziesięciu ar-
tystów amatorów.

- Pierwszy raz prowadzi-
łem warsztaty artystyczne 
z osobami chorymi. Podzi-
wiałem ich upór i ambicję. 
Nie dało się nie zauważyć, 
jak zmagają się z ciężką 
chorobą. Ale nie brakowało 
im wyobraźni, ta w rzeź-
bieniu jest ważniejsza od 
sprawnych dłoni – mówi W. 
Ramach, który do Zielonej 
Góry przyjechał specjalnie 
na finisaż wystawy. (el)

- W rzeźbieniu najważniejsza jest wyobraźnia – mówi Wiesław Ramach. – Po warsztatach, na 
których uczyliśmy się, jak wyrzeźbić flądrę, pozostały nam wspaniałe wspomnienia i muzeal-
na ekspozycja – cieszy się Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Uroki matematyki
W środę, 15 listopada, w godz. 

10.00-14.00, Wydział Matematyki, In-
formatyki i Ekonometrii UZ zaprasza 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
na Math and Data Science Day. Na 
drugim piętrze budynku A29 będzie 
można spotkać się ze studentami 
i wykładowcami. Prezentować się 
będą firmy i instytucje współpracują-
ce z wydziałem: Urząd Statystyczny, 
Hertz Systems LTD Sp. z o.o., Eobu-
wie.pl, Cinkciarz.pl, Streamsoft, 
Ośrodek Zastosowań Matematyki i 
Informatyki. – Będą wykłady, warsz-
taty, prezentacje. Poznajcie uroki 
i praktyczny wymiar matematyki, 
nowatorskie metody jej nauczania – 
zapowiadają organizatorzy. Rezerwa-
cja udziału na http://wmie.uz.zgora.
pl/rozne/MaDS_Day/2017/. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncert Jesienny
Zielonogórskie Towarzystwo 

Śpiewacze „Cantores” i Uniwersytet 
Zielonogórski zapraszają na kolejny z 
cyklu Koncertów Uniwersyteckich – 
Koncert Jesienny, w tę niedzielę, 12 li-
stopada, o 17.00, w auli rektoratu przy 
ul. Licealnej 9. Na początek - wykład 
dr Małgorzaty Zuchowicz pt. „Życie 
i działalność organmistrza Samuela 
Gottloba Meinerta w zarysie” (twórca 
organów w Zatoniu i Świdnicy.)

W części koncertowej główną 
postacią będzie Sylwia Olszyńska - so-
pran, której towarzyszyć będą Michał 
Kocot - pozytyw i Stanisław Stanicki 
- wiolonczela barokowa. Usłyszymy 
dzieła m.in. Händla, Mozarta, Hayd-
na, Rossiniego. Bilety do nabycia 
przed koncertem, normalny 20 zł, 
ulgowy 10 zł. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jesienny 
konkurs 
rozstrzygnięty

Na konkurs Foto Jesień w Zielonej 
Górze wpłynęło ponad 30 zgłoszeń, 
w tym 130 zdjęć. - Pokazaliście nam 
piękną, jesienną Zieloną Górę. Wasze 
prace są wyjątkowe! – czytamy na 
stronie urzędu miasta. Pierwsze 
miejsce zajął Andrzej Rytwiński i jego 
cykl „Ciekawska Jesień”. - Pan Andrzej 
uchwycił Zieloną Górę w złotych, 
jesiennych barwach. Jego ciekawski 
reportaż cieszy oko i wywołuje 
uśmiech na twarzy – opisują organiza-
torzy konkursu. Drugie miejsce zajął 
Wiesław Szymański, trzecie - Michał 
Korn. Zwycięskie prace zostaną 
zaprezentowane na specjalnej wysta-
wie w Palmiarni. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rewitalizacja 
do konsultacji
Magistrat ponownie zajmie się 
wyznaczeniem granic obszarów 
zdegradowanych i granic rewi-
talizacji.

Konsultacje potrwają do 
30 listopada. Przed nami 
dwa spotkania z mieszkań-
cami i organizacjami poza-
rządowymi.

To pokłosie głośnych spo-
rów o przebieg rewitalizacji 
i uwag ekspertów. Z tego 
powodu radni unieważnili 
swoją poprzednią uchwałę 
w sprawie Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji. Teraz 
magistrat ponownie rozpo-

czyna procedury związane z 
ustalaniem GPR.

- Pierwszy krok to konsul-
tacje ws. projektu zmiany 
uchwały dotyczącej wyzna-
czenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitali-
zacji miasta Zielona Góra – 
informuje Małgorzata Maś-
ko-Horyza, szefowa biura 
urbanistyki i planowania 
przestrzennego. 

Niezbędne dokumenty 
znajdziemy na stronie urzę-
du miasta: zielona-gora.pl w 
zakładce rewitalizacja. Tutaj 
znajduje się również formu-
larz konsultacyjny, który 
trzeba wysłać do magistratu 
najpóźniej 30 listopada. Jest 
tu także: mapa z obszarem 
zdegradowanym, mapa z 
obszarem rewitalizacji oraz 
diagnoza. 

- Po zakończeniu prac 
nad wyznaczeniem granic 
obszaru zdegradowanego 
i rewitalizacji przystąpimy 
do ponownego stworzenie 
Gminnego Programu Rewi-
talizacji. To prawdopodob-
nie nastąpi w pierwszych 
miesiącach przyszłego 
roku – dodaje. M Maśko-
-Horyza.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Miejsce: Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, ul. Dłu-
ga 13.

Terminy:
a 20 listopada, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami
a 21 listopada, godz. 17.00 
– spotkanie z organizacjami 
branżowymi i organizacja-
mi pozarządowymi.
 (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Plany 
przestrzenne 
do wglądu
Magistrat wykłada do publicz-
nego wglądu dwa kolejne plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Chodzi o okolice Ogrodu 
Botanicznego i ul. Racula-Witosa.

Wyłożenie planu 
przestrzennego za-
gospodarowania w 

rejonie Ogrodu Botaniczne-
go. Chodzi o teren wzdłuż 
ul. Botanicznej (po jej za-
chodniej stronie) pomiędzy 
Ogrodem Botanicznym a 
rondem Zesłańców Sybiru. 
- Zmiany dotyczą głównie 

możliwości wytyczenia no-
wych miejsc parkingowych 
- wyjaśnia Małgorzata Maś-
ko-Horyza, kierownik biura 
urbanistyki i planowania 
przestrzennego.

Terminy: plan będzie wy-
łożony od 15 listopada do 
6 grudnia. Uwagi można 
składać do 20 grudnia. Pla-
ny można oglądać w urzę-
dzie miasta, ul. Podgórna 
22, VIII piętro, p. 809, godz. 
8.00-14.00. W tym samym 
miejscu, p. 810, odbędzie się 
publiczna dyskusja, którą za-
planowano na 30 listopada, 
godz. 13.00.

Ponowne wyłożenie 
planu przestrzenne-
go zagospodarowania 

w Raculi. Chodzi o teren od 
ul. Racula-Witosa do granicy 

sołectwa. - To drugie wyłoże-
nie planu. Mieszkańcy złoży-
li dużo uwag, z których więk-
szość została uwzględniona. 
Chodzi o rozwiązania komu-
nikacyjne. Zwiększyliśmy 
również udział powierzchni 
biologicznie czynnej. Ma 
być więcej np. trawników, by 
deszczówka nie zalewała ulic 
i posesji – mówi M. Maśko-
-Horyza.

Terminy: plan będzie wy-
łożony od 15 listopada do 8 
grudnia. Uwagi można skła-
dać do 22 grudnia. Plany 
można oglądać w urzędzie 
miasta, ul. Podgórna 22, VIII 
piętro, p. 809, godz. 8.00-
14.00. W tym samym miej-
scu, p. 810, odbędzie się 
publiczna dyskusja, którą 
zaplanowano na 23 listopa-
da, godz. 14.00. (tc)

Oto jedno ze zdjęć Andrzeja Rytwińskiego, zwycięzcy konkursu Foto Jesień w Zielonej Górze
Fot. Andrzej Rytwiński/Archiwum urzędu miasta

A

B
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„Trójki” prawie na zawołanie!
Co za spokój! Co za ułożona ręka! Wreszcie, co za gracz! – pieją z zachwytu kibice Stelmetu BC Zielona Góra nad Martynasem Geceviciusem. 
Litwin ma już za sobą debiut, zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Polskiej Lidze Koszykówki. Oba znakomite!

Olympiakos Pireus, Lie-
tuvos Rytas, czy ostatnio 
CAI Saragossa, a także wy-
stępy w reprezentacji Li-
twy – koszykarz z takim CV 
raczej nie ma problemów 
ze znalezieniem klubu. Gdy 
do tego dołoży się brązowy 
medal mistrzostw świata z 
kadrą w 2010 r., a także dwa 
triumfy w Eurolidze, to już 
po głowie chodzą pytania: 
co taki zawodnik robi w Pol-
sce? Odpowiedź jest prosta. 
To okazja, także finansowa, 
z której mistrzowie kraju 
musieli skorzystać, w świe-
tle przedsezonowych pro-
blemów zdrowotnych Tho-
masa Kelatiego i cały czas 
leczącego uraz nadgarstka 
Borisa Savovicia.

- Szukaliśmy zawodni-
ka, który nam coś da. Nie 
chodziło nam o zawodnika, 
który będzie na średnim po-
ziomie, żeby coś podrepero-
wać. Chcieliśmy dać nową 
jakość. Przeczesaliśmy ry-
nek. Było kilku koszykarzy 
z najwyższej półki. Mar-
tynas zgodził się na naszą 
propozycję – tłumaczył przy 
powitaniu Litwina Janusz 
Jasiński, właściciel klubu.

- Bardzo się cieszę, że za-
wodnik tej klasy może re-
prezentować nasz klub. W 
ciągu dziesięciu lat grał tyl-
ko w czterech zespołach. To 
jest na plus i świadczy m.in. 
o tym, jaki to jest człowiek 
– dodał Artur Gronek, trener 
zielonogórzan.

Gecevicius po Euroba-
skecie (średnio grał w me-
czu 15 min. i zdobywał 4,2 
pkt.) pozostawał bez klubu. 
26 października związał 

się zielonogórskim zespo-
łem. Zaraz po przylocie do 
Winnego Grodu oznajmił, 
że najbardziej cieszy się z 
możliwości gry dwa razy w 
tygodniu – w rodzimej lidze 
i w europejskich pucharach.

Debiut Litwina w Stel-
mecie BC przypadł na poje-
dynek Ligi Mistrzów z Sidi-
gasem Avellino. 29-latek w 
drugiej kwarcie „przywitał” 
się zbiórką i asystą, a nie-
długo później „poczęsto-
wał” swoich rywali najgroź-
niejszą bronią - rzutem za 
3 pkt. Przeciwko Włochom 
trafił aż 5 z 6 prób z dystan-
su, do tego dołożył jeszcze 
2 punkty z rzutów wolnych 
i został okrzyknięty jednym 
z bohaterów drugiego zwy-

cięstwa zielonogórzan w 
Lidze Mistrzów. - Miał wejść 
w drużynę, wkomponować 
się i wykorzystać swoją mą-
drość. Był tam, gdzie po-
trzeba, trafił otwarte rzuty. 
Tego oczekujemy od takie-
go gracza – ocenił po meczu 
Gronek.

- Kibice bardzo fajnie 
mnie przywitali, to bardzo 
miłe. Nie wiedziałem, czego 
tak naprawdę się spodzie-
wać. Chłopacy, którzy tu 
grają mówili, że na mecze 
przychodzi po kilka tysięcy 
ludzi. To bardzo fajne, czuję 
tutaj ich wsparcie – Litwin 
dzielił się wrażeniami po 
debiucie.

Czy taka skuteczność to 
norma u Geceviciusa? - To 

jest sport. Mecz meczowi 
nierówny. Dla mnie to nowa 
drużyna, nowe zagrywki w 
ataku. Wcześniej nie grałem 
przez półtora miesiąca pię-
ciu na pięciu. Nie miałem 
problemów i liczę, że będzie 
łatwiej, żeby tę drogę kon-
tynuować – dodał skromnie.

Jednak moc potwierdził 
również trzy dni później. 
Tym razem debiutował w 
meczu PLK. W wygranym 
starciu z Miastem Szkła 
Krosno był już najskutecz-
niejszym zawodnikiem 
biało-zielonych. Trafił 4 z 5 
rzutów z dystansu, dołożył 
celne 4 wolne, kolejny raz 
zaimponował też spokojem 
i mądrością w grze. Ubiegło-
roczna nagroda najlepszego 

strzelca za trzy w piekielnie 
mocnej lidze hiszpańskiej 
nie mogła być przypadkowa!

Nawet Gecevicius nie 
pomógł w zażegnaniu wy-
jazdowej serii porażek Stel-
metu BC w europejskich pu-
charach. Zielonogórzanie we 
wtorek, 7 listopada, w Osten-
dzie, chcieli w końcu od-
nieść pierwsze zwycięstwo 
w Lidze Mistrzów na terenie 
rywala. Niestety, jeszcze na 
nie poczekają, gdyż nad Mo-
rzem Północnym lepsi byli 
Belgowie, którzy wygrali 
82:78. Tym samym trwa nie-
moc Stelmetu w Ostendzie 
(nie wygrał tam nigdy), jak i 
na arenie międzynarodowej. 
Po raz ostatni mistrzowie 
Polski, jeszcze pod wodzą 
Sašo Filipovskiego poko-
nali na wyjeździe Herbalife 
Gran Canaria 86:83. Było to 
w ćwierćfinale Eurocupu 
ponad 18 miesięcy temu. W 
Ostendzie Gecevicius trafił 
tylko jedną trójkę, jednak 
tam cały zespół miał niski 
procent rzutów z dystansu 
– 25 proc. Litwin zanotował  
też 5 asyst i 4 zbiórki oraz 
w sumie 7 pkt. Zielonogó-
rzanie po dobrym początku 
meczu zepsuli drugą kwar-
tę, a w trzeciej przegrywali 
już nawet różnicą 15 punk-
tów. Wtedy nastąpił zwrot 
akcji. Stelmet zanotował 
serię punktową 14:0, a na 
początku czwartej kwarty 
objął prowadzenie. Jeszcze 2 
min. i 26 sek. przed końcem, 
po dwóch celnych rzutach 
wolnych Geceviciusa, bia-
ło-zieloni wygrywali 74:72. 
Ostatnie sekundy meczu na-
leżały jednak do gospodarzy, 

wśród których wyróżniał się 
doświadczony 34-letni Du-
san Djordjević, autor 14 pkt. 
– Wróciliśmy z minus 15, gra-
jąc dobrą defensywę. Na wy-
jazdach trzeba jednak wyko-
nać jeszcze troszkę więcej 
na parkiecie, unikać błędów, 
które popełniliśmy. Mimo 
wszystko moi zawodnicy za-
służyli na ciepłe słowa, gdyż 
włożyli w mecz mnóstwo sił 
i ciężko pracowali – podsu-
mował starcie w Belgii Artur 
Gronek.

Litwin jeszcze w tym mie-
siącu, stanie naprzeciwko 
niektórych graczy Stelmetu 
BC. 26 listopada reprezen-
tacja Polski w Kłajpedzie 
zmierzy się z Litwą w ra-
mach kwalifikacji do mi-
strzostw świata. W szerokiej 
kadrze biało-czerwonych 
znaleźli się: Adam Hryca-
niuk, Łukasz Koszarek, Fi-
lip Matczak i Przemysław 
Zamojski. Po drugiej stronie 
barykady będzie Gecevi-
cius.

* * *
W świąteczną sobotę, 11 

listopada, Stelmet BC Zie-
lona Góra zmierzy się w ra-
mach 7. kolejki PLK w Rado-
miu z Rosą. Początek meczu 
o 12.40. (mk)

Martynas Gecevicius spokojny, ale zabójczo skuteczny! Fot. Marcin Krzywicki

TANIEC TOWARZYSKI

Medale 
przywożą 
regularnie
Co wyjazd, to medal! 14-letnia 
Alicja Staśkiewicz i 15-letni Wiktor 
Purczyński seryjnie stają na 
podium tanecznych mistrzostw 
Polski. W ten weekend, 11-12 
listopada, w holenderskim Assen 
walczą o kolejne „krążki” w mię-
dzynarodowych mistrzostwach 
Holandii.

Z mistrzostw kraju, które 
w październiku odbyły się 
w Łańcucie, Ala i Wiktor 
(Szkoła Tańca Gracja Zielo-
na Góra) przywieźli złote 
medale w tańcach standar-
dowych, w kategorii wieko-
wej 14-15 lat.

Na świętowanie nie było 
czasu, gdyż w miniony 
weekend startowali już w 
Sosnowcu. Tym razem wal-
czyli o medale mistrzostw 

Polski w kategorii dziesię-
ciu tańców. W zmaganiach 
do lat 16 wytańczyli srebrne 
„krążki”. - Trudna dyscy-
plina, z tego względu, że są 
łączone tańce standardo-
we i latynoamerykańskie. 
Nasza para lepiej się czuje 
w tańcach standardowych. 
Oczekiwania jednak w pełni 
zaspokojone. Dzieciaki me-
gazmęczone, ale i megaza-
dowolone – cieszy się Grze-
gorz Purczyński, trener.

Teraz para wyruszyła do 
Holandii, po kolejny suk-
ces. - Każdy kraj organizuje 
takie międzynarodowe mi-
strzostwa. Turniej w Assen 
jest piękny. Jeszcze tam nie 
byli – dodaje Purczyński. I 
głowi się, co zrobić, żeby 
jeszcze w grudniu tance-
rze polecieli do Paryża na 
mistrzostwa świata. - Co 
roku mistrzostwa odbywa-
ją się w Disneylandzie. To 
już jest rarytas dla każdego 
tancerza. Mamy nadzieję, że 
pozwolą zdrowie i finanse – 
kończy trener.

(mk)

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Joasia 
deklasuje!
Złoty medal, rekord kraju i rekord 
życiowy, to dorobek Joanny 
Łochowskiej na mistrzostwach 
Polski w podnoszeniu ciężarów.

W miniony weekend (3-5 
listopada), w Zamościu, za-
wodniczka UKSPC Zielona 
Góra nie miała sobie rów-
nych w kategorii do 53 kg. W 
dwuboju Łochowska osią-
gnęła wynik 199 kg i prawie 
o 40 kg pokonała drugą na 
podium Agnieszkę Kuczma-
szewską, przedstawicielkę 
gospodarzy. - Jestem bardzo 
zadowolona ze startu. Wy-
nik, który uzyskałam jest 
moim nowym rekordem 
życiowym. Do tego 89 kg w 
rwaniu jest rekordem Polski, 
także jestem szczęśliwa. Wie-
działam, że jestem dobrze 
przygotowana. Fajnie, że ten 
wynik kilogramowo jest na 

wysokim pułapie – oceniła 
zielonogórzanka. Rekord w 
rwaniu do najmłodszych nie 
należał. Łochowska popra-
wiła o kilogram wynik Alek-
sandry Klejnowskiej-Krzy-
wańskiej sprzed dziewięciu 
lat. To dodatkowy bodziec 
w przygotowaniach do mi-
strzostw świata, które na 
przełomie listopada i grudnia 
odbędą się w amerykańskim 
Anaheim. - W USA chcę bić 
kolejne rekordy – zapowiada 
Asia, która formę wykuwa 
obecnie na zgrupowaniu w 
Spale. (mk)

Ala i Wiktor znakomicie zaprezentowali się w Sosnowcu
Fot. Zbiory prywatne Grzegorza Purczyńskiego

Joanna Łochowska w Polsce 
jest bezkonkurencyjna!

Fot. Facebook/Lochowska 
Joanna

BC Ostenda – Stelmet BC Zielona 
Góra 82:78 (23:22, 17:12, 19:23, 
23:21)
Punkty dla Stelmetu: Dragicević 
19, Moore 15, Florence 13, Ko-
szarek 9, Gecevicius 7, Kelati 5, 
Hrycaniuk 4, Mokros, Zamojski 
3, Matczak 0.
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Patrz pan, tunel kopią na dworcu
Wreszcie ruszyły prace przy budowie tunelu kolejowego na dworcu PKP. Za rok będzie można nim przejść na drugą stronę torów. O takiej 
inwestycji myślano już w 1925 r. Niesamowite! Skąd wiedzieli, że takie przejście jest potrzebne?

- Czyżniewski! Przecież 
90 lat temu, po tamtej stro-
nie torów nie było przy-
chodni medycznej Aldemed 
oraz wielkich osiedli miesz-
kaniowych przy Strumyko-
wej lub Skłodowskiej – moja 
żona, po lustracji patelni, 
natychmiast przystąpiła do 
weryfikacji podawanych 
przeze mnie informacji.

- Tylko nie pisz, że łaziłeś 
tam po torach, bo to wstyd – 
dorzuciła.

Ma rację. Byłem taki dur-
ny, że pracując kiedyś w wie-
żowcu Zastalu, łaziłem na 
skróty przez tory. Jak setki 
innych osób. Drodzy Czytel-
nicy, nie naśladujcie mnie. 
To bardzo niebezpieczny 
pomysł. Dlatego od lat mówi 
się o wybudowaniu, a wła-
ściwie przedłużeniu istnie-
jącego tunelu, który dzisiaj 
bezpiecznie doprowadza 
nas na peron nr 2. Za rok bę-
dziemy nim mogli przejść na 
drugą stronę torów.

Niemcy mieli też taki po-
mysł, jednak im chodziło o 
coś innego.

- W 1925 r. zrodziła się 
koncepcja, by rozbudować 
prywatną linię tzw. Kolei 
Szprotawskiej. Jednym z naj-
ważniejszych fragmentów 
inwestycji miała być prze-
budowa zielonogórskiego 
dworca – mówi Mieczysław 
Bonisławski, który organi-
zuje Muzeum Kolejki Szpro-
tawskiej budowanej m.in. 
z funduszy zdobywanych 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Muzeum przygo-
towuje właśnie wystawę w 
holu urzędu marszałkow-
skiego, na której zobaczymy 
(od 20 listopada) kilkanaście 
plansz z planami rozbudowy 
kolejki. Pochodzą one z ar-
chiwum Uniwersytetu Tech-
nicznego w Berlinie.

- W Konkursie im. Schin-
kla, w roku 1925, wziął udział 
młody architekt Gerhard 
Weiler, który przedłożył pla-
ny hipotetycznego przedłu-

żenia Kolei Szprotawskiej, 
która wówczas liczyła 51 ki-
lometrów, do portu odrzań-
skiego w Tschicherzig (Ci-
gacice) – pisze prof. Andreas 
Jüttemann z Technischen 
Universität Berlin.

Nie mamy pewności, czy 
projekt G. Weilera był tylko 
teoretyczną koncepcją zro-
bioną na potrzeby konkur-
su, czy pierwszym krokiem 
do realizacji inwestycji.

- Ja jestem przekonany, że 
to drugie – twierdzi M. Boni-
sławski.

To byłoby gigantyczne 
przedsięwzięcie. My skupi-
my się tylko na jednym frag-
mencie – okolicach samego 
dworca kolejowego.

Wyobraźcie sobie, wcho-
dzicie na dworzec… Aha! Tu 
jedna uwaga – mówimy o 
starym, niemieckim dwor-
cu z cegły, który został zbu-
rzony pod koniec lat 60. XX 
wieku.

Jeszcze raz. Wyobraźcie 
sobie, wchodzicie na dwo-
rzec, a tu po przejściu ok. 10 
metrów natrafiacie na scho-
dy o szerokości 5 metrów. 
Dla porównania, cały głów-
ny hol ma ok. 10 metrów 
szerokości.

I tak bezpośrednio z 
dworca wchodzimy do pod-
ziemnego tunelu. Według 
Weilera miał on mieć 124 m 
długości. Ogrom. Po co aż 
tyle? Nie chodziło przecież 
o dostanie się do Aldeme-
du, bo przychodnia wtedy 
jeszcze nie istniała. Nasz 
projektant chciał zafundo-
wać kolejową rewolucję. Na 
dworcu miało przybyć jesz-
cze kilka torowisk a pasaże-
rowie tunelem mieli dojść 
nie tylko na peron I (dzisiaj 
nr 2), ale również na znajdu-
jący się dalej peron III. Ten 
nigdy nie powstał.

Weiler zaplanował rów-
nież przebudowę wnętrza 
dworca i jego powiększe-
nie. Po lewej stronie chciał 
dobudować niewielkie 

skrzydło. Musiał to zrobić, 
bo chcąc mieć miejsce na 
schody, potrzebował zlikwi-
dować poczekalnie drugiej 

klasy. To ciekawostka – na 
dworcu mieliśmy trzy po-
czekalnie: I klasy, II klasy i 
wspólną dla III i IV klasy. Te-

raz trzeba było pozmieniać 
ich lokalizację i dobudować 
nowe skrzydło na poczekal-
nię II klasy oraz kuchnię.

W tym czasie istniał już 
tunel na dzisiejszy peron 
nr 2. Weiler potraktował go 
wariantowo. Można się do-
myślić, że istniała wersja 
tańsza przebudowy dwor-
ca. Przewidywała ona, że 
zamiast nowego tunelu wy-
dłużony zostanie istniejący. 
Takie rozwiązanie jest teraz 
realizowane. Po ponad 90 
latach.

Początkowo na zielono-
górskim dworcu nie było tu-
nelu. Widać to na pocztów-
kach sprzed 1905 r. Do tego 
momentu widać pusty, nie-
zadaszony peron. Później 
pojawia się stalowa wiata, 
której resztki stoją jeszcze 
na dworcu a w przyszłości 
mają trafić do Muzeum Ko-
lejki Szprotawskiej.

- Stoi ona tutaj od 112 lat. 
Na konstrukcji znaleźliśmy 
datę wykonania 1905 r. Wy-
produkowały ją znajdujące 
się po drugiej stronie zakła-
dy Beuchelta, czyli powo-
jenny Zastal – wyjaśnia M. 
Bonisławski.

Obserwując stare pocz-
tówki wiemy, że tunel zbu-
dowano dopiero po posta-
wieniu wiaty.

Brak podziemnego przej-
ścia do Zastalu doskwierał 
również po wojnie. Już w 
latach 60. „Gazeta Zielono-
górska” rozpisywała się o 
korkach przy dworcowych 
rogatkach, na ul. Sulechow-
skiej i potrzebie budowy 
wiaduktu z ul. Wyspiańskie-
go. Przy okazji wspominano 
o wariancie z wydłużeniem 
tunelu pod torami. Sprawa 
stała się pilna, gdy w 1983 r. 
zelektryfikowano linię kole-
jową i trzeba było rozebrać 
niewielką kładkę nad tora-
mi. Droga przez tory bardzo 
się wydłużyła, a na torach 
pojawili się idący na skróty 
zielonogórzanie.

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

Pocztówka wydana przed 1905 r. Na peronie nie ma wiaty i przejścia podziemnego
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Kilka lat później. Wyjście z tunelu było zadaszone tak jak dzisiaj, tylko dworzec wyglądał ina-
czej Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Projekt przebudowy dworca z 1925 r. Czerwoną linią zaznaczono nowe elementy, w tym to-
rowiska. Na dole rysunku plan dworca obrócony o 180 stopni w stosunku do ul. Dworcowej. 
A – dworzec, B – ul. Sulechowska, C – ul. Dworcowa, D – pl. Kolejarza.

Ze zbiorów Muzeum Kolejki Szprotawskiej

Tak wyglądał przed wojną stary dworzec kolejowy. Został zburzony pod koniec lat 60. XX 
wieku Ze zbiorów Sławomira Ronowicza
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