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Jaki był 2018 r. dla miasta? Na pewno pełen inwestycji. Część z nich już została  
zrealizowana. Zielona Góra wciąż się zmienia.

Czy Quinton Hosley wygląda jak 
morderca? A jednak to po jego 
„trójce”, w ostatniej minucie pół-
finałowego meczu komentatorzy 
krzyczeli „Amerykanin zamordował 
Stelmet!” We Włocławku najchęt-
niej wprowadziliby 21 maja 2018 r. 
do podręczników do historii. W na-
szym mieście fani koszykówki ten 
dzień wymazaliby z pamięci...

>>  7

Powstaje nowoczesne muzeum marzeń
- Wierzę, że liczba 21 będzie dla nas szczęśliwa. 21 to symbol początku, a my właśnie dziś, 21 grudnia, rozpoczynamy prace nad rozbudową 
muzeum – mówił tuż przed podpisaniem umowy wzruszony Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.

O modernizacji i  rozbu-
dowie muzeum w  Zielonej 
Górze mówiło się od dawna. 
Już 12 lat temu rozpoczęto 
pierwsze rozmowy w  tej 
sprawie, powoli dążąc do 
realizacji tego projektu. 
Ogłaszane dwukrotnie prze-
targi zakończyły się niczym, 
gdyż oferenci żądali więcej 
niż przewidywał projekt 
budżetu inwestycji. Jednak 
zarząd województwa lubu-
skiego podjął w  grudniu 
ub.r. decyzję o zwiększeniu 
wkładu własnego w  mu-
zealnym projekcie z  blisko 

6 mln zł do ponad 8 mln, 
dzięki czemu właściwe pra-
ce budowlane będą mogły 
się wreszcie rozpocząć. 21 
grudnia ub. r. podpisano 
oficjalne umowy na realiza-
cję projektu, później sym-
bolicznie wbito łopaty pod 
rozpoczynającą się budowę.

- Brakująca kwota wciąż 
utrzymywała się na tym 
samym poziomie, dlatego 
przeprowadzenie kolejnego 
postępowania przetargo-
wego nic by nie dało. Re-
komendowałem zarządowi 
województwa zwiększenie 

wkładu własnego na tę in-
westycję. Zarząd przychylił 
się do tej prośby, zaakcep-
towany przez sejmik budżet 
województwa na 2019 rok 
już uwzględnia tę zwiększo-
ną kwotę – przyznał Łukasz 
Porycki, wicemarszałek lu-
buski.

Całkowita wartość projek-
tu wyniesie blisko 21 mln zł, 
z czego ponad 12 milionów 
pochodzić będzie z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

Po zakończeniu moder-
nizacji, Muzeum Ziemi 

Lubuskiej stanie się nowo-
czesnym, dwupiętrowym 
obiektem wyposażonym 
w  pomoce multimedial-
ne. Muzeum będzie jesz-
cze bardziej komfortowym 
miejscem pracy, ale przede 
wszystkim wzrośnie jego 
atrakcyjność dla odwiedza-
jących i  chcących obejrzeć 
muzealne zbiory.

– To wyjątkowy moment 
w  96-letnich dziejach zie-
lonogórskiego muzeum. 
To jest ważna inwestycja 
z  punktu widzenia muze-
alników, którzy marzą już 

parę dekad, aby rozbudować 
naszą instytucję. To także 
ważna inwestycja z punktu 
widzenia odwiedzających 
muzeum, bo będziemy mo-
gli w  nowoczesnych prze-
strzeniach i w nowoczesny 
sposób zaprezentować hi-
storię Zielonej Góry i nasze 
bogate zbiory sztuki współ-
czesnej – opowiadał Leszek 
Kania.

Prace budowlane przy 
rozbudowie muzeum po-
dzielono na dwie części. Za 
rozbudowę Muzeum Ziemi 
Lubuskiej oraz remont za-

bytkowego budynku odpo-
wiedzialna jest firma Per-
bud z Zielonej Góry.

- Z  dojazdem i  trans-
portem nie będzie łatwo. 
Jednak zakładamy, że zdą-
żymy wszystko zrealizo-
wać w  terminie. Dla nas 
jest to inwestycja normal-
na, nie ma w niej nic nie-
pokojącego, w  projekcie 
nie ma niczego, z  czym 
nie moglibyśmy sobie po-
radzić – zapewniał Maciej 
Kałmucki, prezes firmy 
Perbud.

(ap)

Tradycyjnie już, w  niedzielę, 
6  stycznia, orszak trzech króli 
przejdzie ulicami Zielonej Góry. 
O  godz. 11.30 na pl. Bohaterów 
rozdane zostaną papierowe ko-
rony, symbol królewskiej wła-
dzy. I  choć organizatorzy prze-
marszu przygotują zapas koron 
dla spóźnialskich, to jednak go-
rąco zachęcają do własnoręczne-
go wykonania tego królewskiego 
nakrycia głowy. O  godz. 12.00 
rozpocznie się msza w  kościele 
pw. Najświętszego Zbawiciela, 
tuż po niej, około godz. 13.45 
spod kościoła wyruszy orszak. 
Przejdzie al. Niepodległości, ul. 
Stefana Żeromskiego i zakończy 
się misterium na scenie przy ra-
tuszu.

– W  tym roku orszak będzie 
nieco zmieniony, staramy się, 
by za każdym razem był inny. 
Zapewnimy niespodzianki. Nie 
mogę nic więcej zdradzić – ta-
jemniczo zapowiada E. Szymko-
wiak. - Na deptaku nie zabraknie 
zwierząt. W  orszaku będą szły 
trzy wielbłądy: Tamara, Aladyn 
i Kacper, ten ostatni urodził się 
w maju ub. r. Po raz kolejny przy 
choince obok ratusza pojawi się 
też „żywa szopka”. (ap) Fot. Tomasz Czyżniewski

KRÓLOWIE I WIELBŁĄDY 
W NIEDZIELĘ NA DEPTAKU

- Zapraszamy do orszaku trzech króli całe rodziny: dziadków, wnuków i rodziców. Będzie na pewno wesoło i kolorowo – zapewnia radna 
Eleonora Szymkowiak, organizatorka 8. Lubuskiego Orszaku Trzech Króli.
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W ZIELONEJ GÓRZE

Spotkanie z astronomią
10 stycznia, o 18.00, w Planeta-

rium Wenus kolejne Czwartkowe 
Spotkanie z Nauką. Wykład pt. 
„Współczesne oblicza astronomii” 
zaprezentuje dr Magda Szkudlarek 
z Instytutu Astronomii im. prof. 
Janusza Gila. – Astronom nadal 
często jest postrzegany jako osoba, 
która nocami przesiaduje przy 

teleskopie i patrzy w gwiazdy. Dzi-
siejsza astronomia jest nauką, która 
korzysta z najnowszych technologii, 
a nierzadko to ona przyczynia się 
do rozwoju technologicznego. Jak 
działają teleskopy, czemu niektóre 
są umieszczane w przestrzeni 
kosmicznej, co i na jakiej zasadzie 
obserwują? Na te i na wiele innych 
pytań odpowiem podczas wykładu – 
zachęca dr Szkudlarek.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

O poezji Herberta
To będzie pierwszy w nowym 

roku Czwartek Lubuski! 10 stycznia, 
o 18.00 w Klubie Pro Libris im. 
Andrzeja K. Waśkiewicza (biblioteka 
im. C. Norwida) odbędzie się pre-
zentacja książki „Zbigniew Herbert. 
Wybór poezji” ze wstępem i w opra-
cowaniu prof. dr hab. Małgorzaty 
Mikołajczak, literaturoznawczyni 

z Instytutu Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. - Pu-
blikacja ukazała się w cenionej serii 
Biblioteki Narodowej wydawanej 
przez Ossolineum. Tom trafił do 
księgarń 29 października 2018 
r. w 94. rocznicę urodzin poety. 
Spotkanie z udziałem badaczki 
literatury wzbogaci poezja Herberta 
w interpretacji Andrzeja Nowaka – 
zapowiadają organizatorzy.

(dsp)
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W ZIELONEJ GÓRZE

Babie Lato ma 15 lat!
Zielonogórski Ośrodek Kultury 

zaprasza we wtorek, 8 stycznia, na 
otwarcie wystawy pn. Salon Zimowy. 
Prezentuje ona prace malarskie grupy 
plastycznej Babie Lato.

Grupa skupiająca twórców niepro-
fesjonalnych, obchodzi 15-lecie. Prace 
jej członków mogliśmy podziwiać na 
wielu wystawach. Jedną z ciekaw-
szych był cykl pn. Cztery Żywioły, 
w którym co roku, w styczniu odby-
wał się wernisaż prac nawiązujących 
do jednego z żywiołów. W ub. r. 
zobaczyliśmy ostatnie z cyklu „Po-
wietrze”.

Wernisaż będzie okazją do spotka-
nia byłych i obecnych członków gru-
py, jej sympatyków. Początek o 17.00 
w Hydrogalerii (ul. Festiwalowa 3).

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zmiany planu przy Długiej
Magistrat przystępuje do prac nad 

planem przestrzennego zagospo-
darowania działki przy ul. Długiej. 
Chodzi o teren wokół Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, przy ul. Długiej, 
gdzie znajdują się m.in. stare boiska. 
Plan nie obejmuje terenów, na któ-
rych stoją budynki mieszkalne.

- Część tego terenu chcemy 
przeznaczyć na stworzenie kolejnych 
miejsc parkingowych i dlatego po-
trzebna jest zmiana planu – tłumaczy 
Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa 
biura urbanistyki i planowania prze-
strzennego. – Nie ma takiej potrzeby, 
żeby cały teren był przeznaczony na 
boiska.

Uwagi można zgłaszać do 18 
stycznia.

(tc)

Do listy atrakcji dopisujemy...
... maraton jogi lub indoor cycling, trening na przeszkodach, turniej steel darta. To tylko nie-
które propozycje z rosnącej listy imprez towarzyszących Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy. Finał 13 stycznia!

W drugą niedzielę stycz-
nia na zielonogórskie ulice 
wyjdzie 325 wolontariuszy 
z  puszkami i  identyfikato-
rami. Będą kwestować, by 
zebrać pieniądze na sprzęt 
dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych. W Zielonej 
Górze, tak jak w  poprzed-
nich latach, staną dwie sce-
ny – tzw. mała scena przy ra-
tuszu oraz scena główna na 
parkingu przy filharmonii. 
Na Scenie Otwartych Serc 
(małej) od 12.00 do 16.00 
odbędą się licytacje klaso-
we, rodzinne i  rzeczowe. 
Fanty cały czas napływają, 
więc z  pewnością będzie 
z czego wybierać! Na dużej 
scenie pojawią się gwiazdy 
polskiej muzyki. W  tym 
roku dla zielonogórzan za-
grają: Golden Life, Jelonek, 
Hunter i  De Mono. Pomię-
dzy koncertami znajdzie się 
również czas na licytacje, 
a  jednym z  fantów będzie 
elektryczna hulajnoga ufun-
dowana przez prezydenta 
Janusza Kubickiego, począ-
tek tej licytacji po koncercie 
Jelonka, ok. godz. 18.30.

O  godz. 20.00 odbędzie 
się tradycyjne światełko do 
nieba.

Nie lada gratka czeka też 
na amatorów sportu. Na 
specjalnym torze, przy ul. 
Kożuchowskiej 42, zorga-
nizowany zostanie trening 
dla osób przygotowujących 
się do biegów z  przeszko-
dami. Poprowadzą go radni 
Filip Gryko, Paweł Wysocki 

oraz Rafał Kasza. Zapowia-
dają, że będzie to najbar-
dziej ekstremalne wydarze-
nie 27. finału WOŚP w Pol-
sce! Bilet wstępu to datek 
do puszki.

Wszystkie informacje na 
temat finału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy 
w  naszym mieście można 
na bieżąco śledzić na face-
bookowym profilu: WOŚP 
Zielona Góra 2019. Finał 
z  Winnego Grodu będzie 
transmitowany w  telewizji 
TVN. (ap)

Taka elektryczna hulajnoga, którą mieliśmy okazję oglądać podczas Winobraniowego Koro-
wodu, będzie do wylicytowania na głównej scenie, po koncercie Jelonka, ok. 18.30

Fot. Materiały WOŚP Zielona Góra

MIEJSKI SYLWESTER W OBIEKT Y WIE    >>> 

Zdjęcia Paweł Stawarz

Wiadomość z ostatniej chwili! 
Sztab WOŚP prosi o pomoc 
przy składaniu kartonowych 
puszek. Potrzeba kilkunastu 
osób na maks. 2 godziny. 
Niedziela, 6 stycznia, 10.00, 
sala sesyjna ratusza.
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Mostostal: pracujemy pełną parą
Kto w grudniu świątecznych inspiracji szukał w Focus Mall, czyli prawdopodobnie większość z nas, ten wie: nie było lekko. Dojechać, zapar-
kować, wyjechać z galerii.

I bez przedświątecznej 
gorączki zakupowej, polo-
wanie na miejsce postojowe 
przed Focus Mall to stan-
dard, zaparkowanie tu czte-
rech kółek zwykle graniczy 
z  cudem. W  końcówce 
ubiegłego roku było jeszcze 
trudniej. I nie przez handel 
ograniczony w  niedziele, 
bo w  ostatnim miesiącu 
minionego roku największa 
zielonogórska galeria han-
dlowa zamknięta była tylko 
raz, 9 grudnia. Ba, nawet 
w trzy przedświąteczne dni 
pracowała o  godzinę dłu-
żej.

Przyczyną tych trudno-
ści jest trwająca od końca 
kwietnia ub.r. moderniza-
cja Focus Mall, której koszt 
wyliczono na 200 mln zł. 
Choć jej głównym celem 
jest zwiększenie miejsc 
parkingowych dla klien-
tów, to właśnie z jej powo-
du chwilowo ich ubyło od 
strony ul. Wrocławskiej, a 
z trzech dróg dojazdowych 
do centrum handlowego 
zrobiły się dwie. I  choć 
Mostostal, wykonawca roz-
budowy, precyzyjnie za-
planował jej kolejne etapy 
oraz ruch pojazdów zmie-
rzających do galerii, trzeba 
to powiedzieć wprost: le-
piej będzie dopiero w 2020 
roku, a nie w trakcie prac, 
które – jak mówi Mostostal 
– idą pełną parą. Ich zakres 
jest naprawdę duży.

Metamorfoza Focus Mall 
obejmuje m.in. rewitaliza-
cję niezagospodarowanego 
dotąd budynku XIX-wiecz-
nego kompleksu fabryczne-
go Polskiej Wełny, położo-
nego na rogu ulic Wrocław-
skiej i Sienkiewicza. W za-
adoptowanym obiekcie 
powstaje w tej chwili dwu-
poziomowy parking z  353 
miejscami postojowymi i 
z  wydzielonym miejscem 
na lokale gastronomicz-
ne. To jest pierwszy etap 
rozbudowy galerii. W  ko-

lejnym „pod młotek” pój-
dzie główny parking przed 
galerią. Nepi Rockcastle, 
właściciel Centrum Handlo-
wego Focus Mall i inwestor 
całej przebudowy, planuje 
tu siłami Mostostalu wybu-
dować budynek z  wielo-
poziomowym garażem na 
1.275 miejsc postojowych 
i  dodatkową galerią, która 
zajmie powierzchnię ponad 
19 tys. mkw.

W efekcie metamorfo-
zy, która ma się zakończyć 
w  pierwszym kwartale 
2020 r., Focus Mall zaj-
mie trzy budynki zamiast 
jednego. Osiągnie po-
wierzchnię 117 tys. mkw. 
(dziś zajmuje 48 tys. mkw.) 
i  będzie miał 2.228 miejsc 
parkingowych – 1.628 
w  budynkach i  600 pod 
chmurką, zamiast dotych-

czasowych 1.000, wyłącz-
nie pod gołym niebem.

Cała rozbudowa trwa pod-
czas nieprzerwanego funk-
cjonowania centrum han-
dlowego. I jak dotąd, trzeba 
przyznać, poza kłopotem 
z  parkowaniem, klient 
nie odczuwa innego dys-
komfortu. Nie słyszy huku 
maszyn budowlanych, nie 
wdycha budowlanego pyłu, 
pracownicy Mostostalu są 
prawie niewidzialni. Tak 
jest od chwili, gdy przedsię-
biorstwo weszło na plac bu-
dowy, czyli od ośmiu mie-
sięcy. W  tym czasie wnę-
trze zabytkowego budynku, 
w  którym kiedyś mieściły 
się hale Polskiej Wełny, 
wyburzono. Zewnętrzne 
mury z  ich stuletnią cegłą 
poddano renowacji, nowe 
okna systematycznie zastę-

pują stare futryny i  wybite 
szyby, patrząc z  lotu ptaka 
- zamiast jeszcze niedawno 
ziejącej tu dziury – widać 
już dach, który osłoni przy-
szły parking. Ale końca prac 
w obiekcie nadal nie widać, 
a do zapowiadanego finału 
całej inwestycji zostało 14 
miesięcy.

- Terminy realizacji po-
szczególnych etapów 
uzgadniamy z  Nepi Rock-
castle na bieżąco - zapew-
nia Mostostal. - Budynek 
zabytkowy (na rogu ulic 
Wrocławskiej i  Sienkiewi-
cza – dop. el) nabiera do-
celowych kształtów. Trwa-
ją prace wykończeniowe 
elewacji, montowane są 
okna drewniane i  stalowe. 
Połać niższej części dachu 
jest już zrealizowana w  90 
proc. Z  kolei część wyższa 

zadaszenia, ze względu na 
odtworzenie charaktery-
stycznych naświetli, bę-
dzie gotowa na początku 
2019 roku. Prace związane 
z oczyszczeniem i uzupeł-
nieniem ubytków w  zabyt-
kowych ścianach historycz-
nego budynku realizowane 
są teraz od wewnątrz. Pełną 
parą działamy także w  za-
kresie wyposażenia parkin-
gu w  instalacje związane 
z  bezpieczeństwem obiek-
tu, w  tym instalacje wen-
tylacji, tryskaczy, odwod-
nienia. Trwają też roboty 
konstrukcyjne przy dwóch 
łącznikach, nadziemnym 
i  podziemnym, które po-
łączą budowany parking 
z  funkcjonującą galerią 
Focus Mall. W  pierwszym 
kwartale 2019 roku osta-
tecznego kształtu nabiorą 

tereny zewnętrzne, w  tym 
nowa aranżacja placu od 
strony ul. Wrocławskiej. 
Planowane otwarcie par-
kingu dla klientów nastąpi 
w  drugim kwartale 2019 
roku – informują wykonaw-
ca z  inwestorem i  zapew-
niają: - Skupiamy się na tym, 
aby jak najszybciej otworzyć 
nowy parking dla klientów 
centrum handlowego z do-
jazdem od ul. Wrocławskiej. 
Jest to warunek rozpoczęcia 
prac przy budowie nowej 
części galerii.

- Dostęp klientów do Fo-
cus Mall jest kluczowy dla 
inwestora – przypomina 
Marta Wojtaś, odpowie-
dzialna za komunikację 
z mediami w imieniu Nepi 
Rockcastle. (el)

POD TOPOLAMI
MARAZM
O losy innego zielonogór-
skiego centrum handlowego 
zapytaliśmy Jarosława 
Górskiego, prezesa spółki 
Fide spod Torunia, właściciela 
Galerii Pod Topolami. Jej długo 
oczekiwany remont rozpoczął 
się w czerwcu ub.r., finał zapo-
wiedziano na grudzień. Miał 
przynieść definitywne poże-
gnanie z symbolem Ramzesa, 
czyli wielką zmianę wizerunku 
galerii, wprowadzając ją na-
reszcie w XXI w. Po pierwszych 
pracach, które toczyły się 
wewnątrz obiektu, życie w nim 
zamarło. Remont przerwano.
- W związku z zamrożeniem 
na rynku budowlanym i opóź-
nieniami w wydaniu pozwoleń 
budowlanych, termin zakoń-
czenia prac przesunięty został 
na 2019 r. Więcej informacji nie 
mogę podać – mówi prezes.
Galerię do maja ub. r. dziennie 
odwiedzało ok. 6 tys. klientów.

Patrząc z lotu ptaka - zamiast jeszcze niedawno ziejącej dziury – widać już dach, który osłoni przyszły parking (budynek po 
lewej stronie) Fot. Piotr Jędzura
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Styczeń
a 8 stycznia - otwarcie no-
wego skrzydła hospicjum.
a 10 stycznia – kolejna fa-
bryka – Styropmin – roz-
kręca produkcję w Nowym 
Kisielinie i  poszukuje pra-
cowników. Kilkaset metrów 
dalej wre praca przy budo-
wie następnych hal.
a 22 stycznia – miasto ogło-
siło konkurs na upamięt-
nienie 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Pol-
skę. Pomnik stanie na pl. 
Matejki.
a 30 stycznia – Za moment 
zabraknie nam działek pod 
nowe inwestycje gospodar-
cze. Nie możemy do tego 
dopuścić. Duzi inwestorzy 
potrzebują dobrze skomu-
nikowanych działek. Mamy 
taki teren przy trasie S3 – 
skutecznie przekonywał 
radnych prezydent Janusz 
Kubicki. Zgodzili się na 
przystąpienie do prac nad 
stworzeniem nowej strefy 
gospodarczej o  powierzch-
ni do 400 hektarów.

Luty
a 12 lutego – rozpoczęła 
się przebudowa ul. Dwor-
cowej. To pierwszy krok do 
zbudowania nowoczesnego 
centrum przesiadkowego 
MZK, gdzie będą się zatrzy-
mywać elektryczne autobu-
sy. To tutaj będą ładowane 
energią elektryczną i  poja-
dą dalej.
a 23 lutego – kolejna firma 
inwestująca w  Lubuskim 
Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznym ogłasza nabór 
pracowników. – Na począt-
ku zatrudnimy ok. 70 osób. 
W nowej fabryce docelowo 
pracować będzie ok. 300-
350 osób. Przychodźcie do 
nas – zachęcał Piotr Błasz-
czak, pełnomocnik zarządu 
Spinko. Firma produkuje 
odlewy do samochodowych 
turbosprężarek.

a 26 lutego – 10,7 mln zł bę-
dzie kosztować nowa dro-
ga w  strefie przemysłowej 
w  Nowym Kisielinie. Po-
wstanie w  kilka miesięcy, 
bo będzie prowadzić do no-
wej fabryki Spinko.
a 28 lutego – do Zielonej 
Góry dojechała pierwsza 
partia ośmiu nowiutkich 
mercedesów przegubo-
wych. Za tydzień wyjadą na 
ulice miasta. To początek 
wymiany prawie całego ta-
boru MZK na nowe autobu-
sy, głównie elektryczne.

Marzec
a Początek marca – Focus 
Mall ogłasza przystąpienie 
do największej w  mieście 
prywatnej inwestycji han-
dlowej – za ponad 200 mln 
zł rozbuduje swoją galerię 
przy ul. Wrocławskiej. Pra-
ce prowadzić będzie Mo-
stostal. W  2020 r. galeria 
osiągnie 117 tys. mkw. po-
wierzchni (dzisiaj zajmuje 
48 tys. mkw.). Podwoi się 
liczba miejsc parkingo-
wych.
a 14 marca – w środę łopaty 
poszły w ruch. Na kilka mi-
nut. To symboliczny począ-
tek budowy kolejnego za-
kładu w kisielińskiej strefie 
przemysłowej. Kopał szef 
firmy HUT Technika Środo-
wiska Steffan Röllig, wyko-
nawca inwestycji Grzegorz 
Fornalczyk i wiceprezydent 
Dariusz Lesicki. Pracować 
tutaj będzie 40-45 osób.

Kwiecień
a 4 kwietnia – rozpoczął 
się remont wiaduktu kole-
jowego nad ul. Batorego. 
Ponieważ ulica jest nie-
przejezdna, wprowadzono 
komunikację zastępczą. 
Odcięci od centrum miesz-
kańcy ulicy mogą do śród-
mieścia dojechać autobu-
sami linii Z19. Remont miał 
potrwać do końca września. 

Okazało się, że przedwojen-
na niemiecka konstrukcja 
może nie wytrzymać zmian 
i  trzeba było przeprojekto-
wać wiadukt. Prace potrwa-
ją do połowy 2019 r.
a 12 kwietnia – zgodnie 
z  podpisaną umową firma 
Kontrakt ma sześć miesięcy 
na wybudowanie ronda na 
skrzyżowaniu ul. Wrocław-
skiej z Pileckiego. Koszt 7,3 
mln zł. Inwestycja była go-
towa pod koniec listopada.
a 19 kwietnia – startuje 
obiecany program „Par-
king 1000 plus”. W  pierw-
szym etapie powstanie 520 
miejsc parkingowych, m.in. 
przy ul. Cisowej (99 miejsc) 
i  Zdrojowej (103 miejsca), 
które zostały już zrealizo-
wane.
a 20 kwietnia – otwarto 
wyremontowaną świetlicę 
w  Zatoniu, to jeden z  naj-
piękniejszych tego typu 
obiektów w mieście.

Maj
a Początek maja – podpi-
sanie umowy na budowę 
Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka, które stanie przy 
ul. Waryńskiego na terenie 
szpitala uniwersyteckiego. 
Za 112 mln zł zbuduje go 
Mostostal Zabrze. To inwe-
stycja województwa lubu-
skiego.
a 21 maja – oficjalne otwar-
cie zakładu Reac Compo-
nents w Nowym Kisielinie. 
Należąca do Szwedów firma 
specjalizuje się w produkcji 
siłowników medycznych. 
W  momencie otwarcia za-
kład zatrudniał 200 osób 
i  wciąż szukał kolejnych 
pracowników.
a 27 maja – tego dnia szcze-
gólnie uroczyście obcho-
dzono 68. rocznicę Wy-
darzeń Zielonogórskich. 
Najważniejszym gościem 
obchodów był prezydent 
Andrzej Duda.

Czerwiec
a 16 czerwca – oficjalne 
otwarcie parku w  Kiełpi-
nie. Rok wcześniej były tu-
taj głównie chaszcze, teraz 
odnowione miejsce przycią-
ga gości jak magnes. Chcą 
zobaczyć XIX-wieczny park 
po rewitalizacji. Podobny 
park odnowiono w  Ochli, 
na swoją kolej czeka park 
w Zatoniu.
a 27 czerwca – można już 
jeździć łącznikiem z  os. 
Pomorskiego na S3 i  Trasę 
Północną. Inwestycja jest 

częściowo gotowa – z Trasy 
Północnej na os. Pomorskie 
pojedziemy w  listopadzie. 
To wspólna inwestycja mia-
sta i GDDKiA.

Lipiec
a Druga połowa lipca – 
Rondo Rady Europy, czyli 
narożnik ul. Sulechowskiej 
i  Trasy Północnej, nieopo-
dal hali CRS. Tutaj powstaje 
największy w  mieście sa-
lon meblowy polskiej sieci 
Agata. Inwestor rozpoczął 
budowę.

a 25 lipca – Przy ul. Energe-
tyków powstanie Zespół Edu-
kacyjny nr 10 – poinformo-
wała wiceprezydent Wioleta 
Haręźlak. Już we wrześniu 
2019 r. trafią tutaj pierwsi 
uczniowie szkoły podsta-
wowej i  przedszkola. Nowy 
obiekt powstanie w  zaada-
ptowanych budynkach prze-
mysłowych. Budowa koszto-
wać będzie 27,4 mln zł.

Sierpień
a 8 sierpnia – oficjalnie ru-
szyło Centrum Ochrony 

Jaki był miniony rok dla miasta?  Na pewno pełen inwestycji.
Część z nich już została zrealizowana, na innych placach budowy trwają jeszcze prace. Blasku dostały parki i pałace. Na ulice wyjechały elek-
tryczne autobusy. Zielona Góra wciąż się zmienia.

W sierpniu przyjechały dwa pierwsze elektryczne autobusy marki ursus
 Fot. Tomasz Czyżniewski

Hit końca wakacji – ruszyła wypożyczalnia miejskich rowerów Fot. Piotr Jędzura

Odnowiony pl. Powstańców Wielkopolskich. Sierpniowemu odsłonięciu towarzyszył promenadowy koncert symfoniczny Filharmonii Zielonogórskiej Fot. Piotr Jędzura
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Wizyjnej Miasta, czyli moni-
toring. Zamontowane w ca-
łym mieście kamery dają 
doskonały obraz blisko 200 
miejsc i... potrafią odnaleźć 
poszukiwaną osobę albo 
skradziony pojazd. System 
kosztował 4 mln zł i będzie 
systematycznie uzupełnia-
ny.
a 17 sierpnia – do miasta 
przyjechały dwa pierwsze 
elektryczne autobusy marki 
ursus. W sumie ma być ich 
47. To rewolucja w  miej-
skiej komunikacji, która 

teraz oparta będzie o ekolo-
giczne, nowiutkie autobusy 
elektryczne.
a 21 sierpnia – hit końcówki 
wakacji – ruszyły wypoży-
czalnie miejskich rowerów. 
Przez pierwsze godziny ich 
funkcjonowania w  syste-
mie zarejestrowało się 2.200 
zielonogórzan. Do dyspo-
zycji mają 360 rowerów 
ustawionych w 36 stacjach. 
Zainteresowanie było tak 
duże, że część z  nich stała 
pusta, bo rowerzyści z  ra-
dością krążyli po mieście.

a 30 sierpnia – pomnik św. 
Urbana (autor Artur Woch-
niak), patrona miasta, stanął 
na odnowionym pl. Powstań-
ców Wielkopolskich. Jego od-
słonięciu towarzyszył prome-
nadowy koncert symfoniczny. 
Publiczność po raz pierwszy 
skorzystała z  nowego amfi-
teatru. To nie koniec atrakcji 
– po koncercie uruchomiono 
długo oczekiwane fontanny.

Wrzesień
a 3 września – oficjalnie 
otwarto nową siedzibę 

Domu Harcerza. Powstał 
jeden z  najpiękniejszych 
budynków oświatowych 
w mieście. Młodzi zielono-
górzanie znajdą w  budyn-
ku, przy ul. Wyszyńskiego, 
kilkanaście nowoczesnych 
pracowni oraz salę widowi-
skową do prezentacji swo-
ich umiejętności artystycz-
nych. Inwestycja kosztowa-
ła 8,2 mln zł.
a 7 września – wieczorem 
pierwsi goście mogli zoba-
czyć ofertę piwniczki wi-
niarskiej położonej koło 
Palmiarni. W  tym samym 
czasie można było usłyszeć 
szum wody spływającej 
kaskadami. To efekt rewi-
talizacji Winnego Wzgórza, 
w  ramach którego m.in. 
wymieniono krzewy wino-
rośli, odnowiono aleje spa-
cerowe i zbudowano nowy 
plac dla dzieci.
a 9 września – kolejna spo-
łeczna inicjatywa zakoń-
czona… trudnym biegiem. 
Tak można podsumować 
otwarcie toru biegowego 
przy ulicy Chmielnej i  II 
Bieg Żywiołów. Tor powstał 
w formule Budżetu Obywa-
telskiego 2018.
a 19 września – kolejna 
firma inwestuje w  parku 
w  Nowym Kisielinie. Ka-
mień węgielny pod własne 
centrum badawcze wmu-
rowała zielonogórska firma 
Ekoenergetyka, która spe-
cjalizuje się m.in. w  pro-
jektowaniu ładowarek elek-
trycznych dla autobusów.
a 23 września – wkopano 
kamień węgielny pod budo-
wę Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka. Koszt 112 mln zł. 
To inwestycja marszałka.

Październik
a 6 października – otwarcie 
kładki rowerowej nad ul. 
Sikorskiego. Teraz rowerzy-
ści jadący Zieloną Strzałą 
już nie muszą przejeżdżać 

przez ulicę, mogą pojechać 
górą, ponad samochodami. 
Wiadukt to fragment budo-
wanej wielkiej sieci ścieżek 
rowerowych wartych 32 mln 
zł.
a 8 października – Zielona 
Góra jest najlepszym mia-
stem w  Polsce, tak wynika 
z  rankingu samorządów 
ogłoszonego w  „Rzeczpo-
spolitej”.
a 9 października – Nie pla-
nowałem tego, ale nie ma co 
ukrywać, czuję się wspania-
le – przyznał z rozbrajającą 
szczerością Andrzej Husz-
cza. Pomnik legendarnego 
żużlowca stanął nieopodal 
teatru.
a 10 października – to 
prawdopodobnie będzie 
największa inwestycja 
w parku w Nowym Kisieli-
nie. eobuwie.pl rozpoczęło 
budowę gigantycznego cen-
trum logistycznego, z  któ-
rego chce obsługiwać całą 
Europę. Inwestycja jest sza-
cowana na minimum 200 
mln zł.
a 13 października – kto 
zapomniał jak wygląda-
ją wielkie kolejki, mógł to 
sprawdzić podczas otwar-
cia parku linowego w Doli-
nie Gęśnika. To chyba jed-
na z  najbardziej udanych 
inwestycji rekreacyjnych, 
przyciąga tłumy chętnych. 
Na przemarsz kładkami 
wśród drzew trzeba było 
czekać ok. godziny. I  tak 
przez kilka tygodni.
a 17 października – hit dla 
miłośników zabytków. Wie-
czorem rozbłysły światła 
w  trwałej ruinie pałacu 
w Zatoniu. To jedno z naj-
ciekawszych historycznych 
miejsc w  mieście. Trwają 
prace przy rewitalizacji par-
ku.
a 20 października – otwar-
cie pałacu i  parku w  No-
wym Kisielinie. Wcześniej 
było tutaj archiwum pań-

stwowe, teraz będzie dom 
kultury ZOK.
a 21 października – wybory 
samorządowe. W  pierw-
szej turze wygrywa Janusz 
Kubicki z  poparciem 58,2 
proc. głosujących. Podział 
mandatów w  nowej radzie 
miasta: Zielona Razem – 11 
mandatów, Komitet Obywa-
telski (PO i .Nowoczesna) – 
7, PiS – 5, SLD i Ruch Miejski 
po jednym mandacie.

Listopad
a 8 listopada – tak nowo-
czesnej hali do koszykówki 
można ze świecą szukać. 
Młodzi adepci basketu 
mogą trenować na kilku 
boiskach równocześnie. 
Obiekt przy ul. Amelii kosz-
tował 12,9 mln zł.
a 11 listopada – Narodo-
we Święto Niepodległości. 
W  setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości na pl. 
Matejki odsłonięto okolicz-
nościową rzeźbę autorstwa 
Roberta Tomaka.
a 21 listopada – wicepre-
zydent Wioleta Haręźlak 
została przewodniczącą 
sejmiku województwa lu-
buskiego.
a 30 listopada – do użytku 
została oddana druga nitka 
drogi ekspresowej S3: od 
węzła Zielona Góra Północ 
do Niedoradza. Łącznik 
z  os. Pomorskim działa 
w obydwie strony.

Grudzień
a 14 grudnia – podpisano 
umowę na budowę obwod-
nicy południowej miasta. 
Wybuduje ją, za 127,2 mln 
zł, firma Strabag. Ma na to 
pięć lat.
a 31 grudnia – po raz pierw-
szy na miejskim sylwestrze 
nie było pokazu fajerwer-
ków – to wynik głosowania 
w internecie. Jednak zielo-
nogórzanie prywatnie strze-
lali na potęgę. (tc)

Jaki był miniony rok dla miasta?  Na pewno pełen inwestycji.

W październiku uruchomiono park linowy w Dolinie Gęśnika Fot. Dariusz BiczyńskiWrześniowe otwarcie nowej siedziby Domu Harcerza przy ul. Wyszyńskiego
Fot. Piotr Jędzura

Odnowiony pl. Powstańców Wielkopolskich. Sierpniowemu odsłonięciu towarzyszył promenadowy koncert symfoniczny Filharmonii Zielonogórskiej Fot. Piotr Jędzura
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W ZIELONEJ GÓRZE

Ferie z nauką
Centrum Nauki Keplera przygoto-
wało ciekawe zajęcia dla uczniów. 
W Planetarium Wenus odbędą się 
spotkania z astronomią, w Cen-
trum Przyrodniczym dzieci m.in. 
wyruszą na poszukiwania skarbu. 
Obowiązuje rezerwacja.

Planetarium Wenus za-
prasza dzieci od trzeciej do 
szóstej klasy na „Ferie pod 
gwiazdami”, dwugodzinne 
spotkania dla 15-osobowych 
grup, od godz. 10.00 (14-18 
stycznia). Zapisy mailowe: za-
pisy@centrumnaukikeplera.

Centrum Przyrodnicze za-
prasza na półtoragodzinne 
zajęcia. W  tygodniu od 15 
do 18 stycznia: wtorek, 11.00 
- „Gdzie wzrok nie sięga, 
czyli eksperymenty ze świa-
tłem”, 16.00 - „Świat zmy-
słów”; środa, 11.00 - „Nie-
samowity świat owadów”, 
16.00 - „Podstawy rysunku”; 
czwartek, 11.00 - „Życie na 
biegunach”, 16.00 - „Podsta-
wy rysunku”; piątek, 11.00 - 
„W poszukiwaniu skarbów”, 
16.00 - „Świat brył”. W  ty-
godniu od 22 do 25 stycznia: 
wtorek, 11.00 - „Budujemy 
mosty”, 16.00 - „Uwolnij 
wyobraźnię – drugie życie 
papieru”; środa, 11.00 - 
„Zdrowie na talerzu”, 16.00 - 
„W poszukiwaniu skarbów”; 
czwartek, 11 i 16.00 - „Brick 
Day – projektujemy i budu-
jemy”; piątek, 11.00 - „Stra-
szyki i modliszki – mistrzo-
wie kamuflażu”, 16.00 - „Ta-
jemnicza woda”. Zajęcia są 
płatne. Zgłoszenia tel. 660 
481 635, mail: cp@centrum-
naukikeplera.pl. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Tak pracują 
przedszkola
Sprawdź, jak wygląda plan przy-
szłorocznych przerw urlopowych 
miejskich przedszkoli.

Przyda się przy planowaniu 
wakacji.

a Od 1 lipca do 31 sierpnia 
- zamknięte będzie miejskie przed-
szkole nr 19 przy ul. Stefana Batorego 
53. Placówka będzie zamknięte aż 
przez dwa miesiące ze względu na 
planowaną przeprowadzkę do nowej 

lokalizacji. Dzieci z tego przedszkola 
mają pierwszeństwo przy przyjęciu 
do przedszkoli zastępczych.

a Od 1 do 31 lipca - zamknięte 
będą miejskie przedszkola: nr 10 ul. 
Monte Cassino 21a, nr 13 ul. Jęczmien-
na 1, nr 20 ul. Studzianki 8, nr 21 ul. 
Rydza Śmigłego 5, nr 30 ul. Juliana 
Tuwima 3b (Zespół Edukacyjny nr 
2), nr 34 ul. Bohaterów Westerplatte 
11a, nr 38 ul. Braniborska 13, nr 42 ul. 
Ochla – Szkolna 1 (Zespół Edukacyjny 
nr 5).

a Od 15 lipca do 16 sierpnia 
- zamknięte będą miejskie przed-
szkola: nr 1 ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego 37, nr 6 ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 16, nr 7 ul. St. 

Moniuszki 33, nr 14 ul. Ignacego 
Krasickiego 12, nr 17 ul. dr Pienięż-
nego 22, nr 24 ul. Osiedle Pomorskie 
28 (Zespół Edukacyjny nr 3), nr 41 
ul. Nowy Kisielin – Odrzańska 53 
(Zespół Edukacyjny nr 7), nr 43 ul. 
Racula – Głogowska 65 z oddziałami 
przy ul. Zatonie – Zielonogórska 72 
i ul. Drzonków – Szkolna 2 (Zespół 
Edukacyjny nr 4), nr 44 ul. Zawada 
– Szkolna 24 (Zespół Edukacyjny nr 
8), nr 45 ul. Przylep – Solidarności 61 
(Zespół Edukacyjny nr 6).

a Od 22 lipca do 30 sierpnia 
- zamknięte będzie miejskie przed-
szkole nr 22 ul. Porzeczkowa 34.

a Od 22 lipca do 2 sierpnia 
- zamknięte będzie przedszkole 

„Kraina Baśni” ul. Jerzego Waszczyka 
4A-4B-4C.

a Od 1 do 14 sierpnia - zamknięte 
będzie przedszkole „Jacek i Agatka” 
ul. Zachodnia 61.

a Od 1 do 30 sierpnia - zamknię-
te będą miejskie przedszkola: nr 3 
ul. Aleja Niepodległości 29, nr 8 ul. 
Witebska 1, nr 9 ul. Partyzantów 22 
(Zespół Edukacyjny nr 2), nr 11 ul. 
Ludwika Zamenhofa 30, nr 12 ul. 
Truskawkowa 12 (Zespół Edukacyjny 
nr 1), nr 18 ul. St. Moniuszki 19, nr 25 
Al. Wojska Polskiego 82a, nr 37 ul. Wę-
gierska 9, nr 39 ul. Lisia 51a, nr 40 ul. 
Szczekocińska 13, nr 46 ul. Franciszka 
Rzeźniczaka 1 (Zespół Edukacyjny 
nr 9). (dsp)

W PRZYLEPIE

Podarunki 
dla strażaków
Bogaty Mikołaj, jeszcze przed 
świętami odwiedził zielonogór-
skie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Strażacy dostali sprzęt 
za prawie 150 tys. zł.

Sprzęt został kupiony za 
pieniądze z budżetu miasta 
(100 tys. zł) oraz Minister-
stwa Sprawiedliwości (46 
tys. zł). Za miejskie pienią-
dze kupiono 19 aparatów 
ochrony dróg oddechowych 
(dla jednostek w Przylepie, 
Raculi, Starym Kisielinie 
i  Zawadzie) oraz kamerę 

termowizyjną (dla Stare-
go Kisielina) i  zaporę po-
wodziową (dla Zawady). 
Za pieniądze z  minister-
stwa kupiono: dla Zawady 

zestaw klinów i  klocków 
schodowych, zestaw blo-
ków i klinów do stabilizacji 
pojazdów, zestaw pokrow-
ców ochronnych na ostre 

krawędzie oraz pilarkę do 
drewna, dla Suchej pilarkę 
do drewna i  zestaw oświe-
tleniowy, dla Raculi wykry-
wacz wielogazowy z zesta-
wem ładującym i  pilarkę 
do drewna, dla Ochli zestaw 
PSP R 1 z deską i szynami, 
zestaw uniwersalnych pod-
pór i  klinów do stabilizacji 
pojazdów, dla Starego Kisie-
lina zestaw oświetleniowy, 
zestaw pokrowców ochron-
nych na ostre krawędzie 
i  latarkę akumulatorową, 
dla Przylepu pilarkę do 
drewna i  zestaw ładowal-
nych dysków sygnalizacyj-
nych, dla Jarogniewic wy-
krywacz wielogazowy i  la-
tarki akumulatorowe.

 (dsp)

Uroczystość odbyła się w remizie OSP w Przylepie
Fot. Piotr Jędzura

Kosmos w Nowym Kisielinie
- Mamy odlotowe marzenia i  nie boimy się ich spełniać. Takie rzeczy dzieją się tylko w  naszym województwie – 
z uśmiechem rozpoczęła konferencję marszałek Elżbieta Polak. Kilka chwil później podpisała decyzję o budowie Par-
ku Technologii Kosmicznych.

Siedem laboratoriów, 
m.in. kryptografii, prze-
ciwdziałania cyberzagroże-
niom, medycyny kosmicz-
nej czy sztucznej inteligen-
cji. Do tego część admini-
stracyjna i  szkoleniowa. 
Wszystko zmieści się na 
powierzchni 3.720 mkw. – 
Powstanie kolejny instytut 
nowoczesnych technologii. 
My już mamy parki nauko-
wo-technologiczne, ale nie 
mamy takiego właśnie par-
ku, laboratoriów, wysoko-
specjalistycznego sprzętu. 
To nie tylko technologie ko-
smiczne, ale również w za-
kresie robotyki, informatyki, 
automatyki, fizyki, astrono-
mii. Daje nam to gwarancję 
poprawy warunków budo-
wy regionu innowacyjnego 
– przyznała E. Polak.

- Taki pomysł miało kilka 
regionów, ale udało się go 
zrealizować tylko w woj. lu-
buskim. Być może za kilka 
lat przyrządy i  systemy pod 
szyldem Lubuskiego będą na 
wyposażeniu ważnych misji 
kosmicznych – powiedział 
prof. Marek Banaszkiewicz, 
z  Centrum Badań Kosmicz-
nych Polskiej Akademii Nauk.

Park Technologii Ko-
smicznych powstający 
w  Zielonej Górze jest jedy-
nym tego typu miejscem 
w  Polsce, które wybudo-
wane zostanie dzięki dzia-

łaniom samorządowym. Do 
tej pory takiej inwestycji 
nie udało się nigdzie zreali-
zować, więc długofalowym 
rezultatem będzie podnie-
sienie atrakcyjności i  kon-
kurencyjności naszego wo-
jewództwa w skali krajowej 
oraz międzynarodowej. 
- To bardzo duża szansa na 
rozwój regionu i  jego po-
tencjału. Przede wszyst-
kim oprócz lokalnych firm, 
które dzięki nowoczesnym 

laboratoriom będą mogły 
jeszcze bardziej się rozwi-
jać, ściągniemy też tutaj od-
działy oraz firmy kosmicz-
ne, które konkurują już na 
globalnym rynku – przyznał 
Rafał Trzaskowski, dyrektor 
Hertz Systems.

Partnerami projektu zo-
stali Uniwersytet Zielono-
górski, Centrum Badań Ko-
smicznych PAN oraz Hertz 
Systems. Każdy z  tych 
ośrodków wniesie do projek-

tu swoją wiedzę i doświad-
czenie, a korzyści to przede 
wszystkim połączenie nauki 
z  biznesem. Zgromadzenie 
w  jednym miejscu specja-
listów z  różnych dziedzin, 
pozwoli na kompleksowe 
badania oraz rozwój firm 
technologicznych. - Uniwer-
sytet Zielonogórski ma po-
tencjał naukowy, kadrowy, 
laboratoryjny również, ale 
nie mamy tych laboratoriów, 
które pojawią się w  Parku 

Technologii Kosmicznych. 
Będą one doskonałym uzu-
pełnieniem możliwości uni-
wersytetu – zapewnił prof. 
Andrzej Pieczyński, prorek-
tor ds. rozwoju UZ.

Całkowita wartość projek-
tu to ponad 60 mln złotych, 
z  czego blisko 42 mln po-
chodzą ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Park Techno-
logii Kosmicznych ma po-
wstać do końca 2021 r. (ap)

Partnerzy zaangażowani w powstanie Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Fot. Paweł Nowak

Od 2 stycznia autobusy MZK jeżdżą do Przytoku w gminie Za-
bór. Kursy linii nr 21, które dotychczas kończyły się w Janach, zosta-
ły wydłużone do Przytoku. Autobusy odjadą z dworca głównego 
o godz. 6.33, 7.37, 14.37, 15.37 i 16.52. W drogę powrotną z Przytoku 
odjadą o godz. 7.01, 8.06, 15.05, 16.05, 17.20. Dodatkowo, na wniosek 
mieszkańców sołectwa Jany zostaje uruchomiony kurs linii nr 21 
w dni robocze o godz. 8.12 z Jan. (dsp)

Fot. Materiały MZK
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2018 rok w sporcie. Powspominajmy...
Minione miesiące nie były, zwłaszcza w sportach drużynowych, usłane różami. Sprawiły jednak, że bardziej można docenić poprzednie 
sukcesy i jeszcze zgłodnieć w oczekiwaniu na kolejne!

Koszykarski morderca
Czego można życzyć polskiej koszykówce? Takich serii play-off jak w ubiegłym roku, w półfinale Stelmetu z Anwilem. Kibice w Zielonej Górze marzyliby tylko o innym zakończeniu... We Włocławku najchęt-niej wprowadziliby 21 maja 2018 r. do podręczników do historii. W na-szym mieście fani koszykówki ten dzień wymazaliby z pamięci. Oto biało-zieloni, w decydującym o awansie do finału meczu, prowadzili już na terenie rywala różnicą prawie 20 punktów. Ostatnie 5 minut to jednak niebywała pogoń Anwilu zwieńczona sukcesem, w który olbrzymi wkład miał Quinton Hosley (na zdjęciu). Amerykanin w przeszłości sięgał po dwa mistrzostwa kraju ze Stelmetem, trzecie dołożył z włocławskim klubem. Jego długie ręce, do spółki z kolegami zaczarowały zielonogórzan w Hali Mistrzów. Hosley z każdym kolej-nym celnym rzutem coraz bardziej ranił serca biało-zielonych fanów. Był najskuteczniejszym graczem swojej drużyny, a po „trójce” w ostat-niej minucie meczu komentatorzy telewizyjni krzyczeli „Amerykanin zamordował Stelmet!” Oby takie końcówki w tym roku na swoją korzyść rozstrzygali zielonogórzanie!

Rzadko noszeni na rękach
Na swój tor wyjechali bardzo późno, więc późno też kończyli sezon, który dla młodszych kibiców był nowym doświadczeniem. Falubaz do 

spadku? Jak to?! Widmo zaglądało w oczy długo i przenikliwie. Sezon od początku zielonogórzanom się nie układał. Wiosna, zwłaszcza na W69 nie 

chciała przyjść, a gdy już dotarła, to błyskawicznie uciekło kilka ważnych punktów z własnego toru. Z czasem każde „oczko” ważyło coraz więcej... 

Dziś lepiej nie myśleć co by było, gdyby nie wygrana u siebie, np. z Betardem Spartą Wrocław, kiedy po ostatnim biegu w trybuny ze szczęścia ruszył 

Piotr Protasiewicz. On był też w świetnej dyspozycji w barażach z ROW-em Rybnik, a wcześniej w górę podrzucano Patryka Dudka (na zdjęciu) 

i Michaela Jepsena Jensena, gdy Falubaz pokonywał z bonusem, w ostatnim meczu rundy zasadniczej tarnowian, co spychało „Jaskółki” do I ligi. 

Jedna z nich przyleciała potem do Zielonej Góry. To Nicki Pedersen, który po latach ponownie będzie miał meldunek przy W69. Ten sam kierunek 

obrał też Martin Vaculik. Z taką paczką raczej nie będziemy się nudzić w tym roku!

Nasi dali nam radość
Sukcesów dostarczyli nam również ci sportowcy, którzy sami pra-

cują na swoje nazwisko. Joanna Łochowska potwierdziła dominację 
na Starym Kontynencie, sięgając wiosną po kolejne mistrzostwo Euro-
py. W listopadowych mistrzostwach świata rywalizowała już w nowej 
kategorii wagowej i tam uplasowała się pod koniec drugiej dziesiątki. 
Snookerzysta Adam Stefanów sięgnął po wicemistrzostwo świata 
amatorów, dzięki czemu został zaproszony do grona zawodowców. 
Stała dzika karta pojawiła się w chwili, gdy „Stefan” chciał kończyć 
karierę. Pożegnanie i to przed własną publicznością mieli w czerwcu 
mistrzowie świata w rock&rollu akrobatycznym - Anna Miadzielec 
i Jacek Tarczyło. Na zakończenie wygrali Puchar Świata w hali CRS. 
Z maratonami powoli kończyć będzie 70-letni Marian Tatarynowicz, 
który w Nowym Jorku przebiegł przeszło 42 km po raz setny w swoim 
życiu. Medale na przemysłową wręcz skalę produkował w minionym 
roku kolarz torowy Filip Prokopyszyn, po sukcesy sięgali też zielono-
górscy przedstawiciele sportów walki. Dziękujemy za wszystko i... 
prosimy o więcej w 2019 r.!

(mk)

KOSZYKÓWKAŻUŻEL

SPORTY INDYWIDUALNE

Fot. Piotr Jędzura

Fot. Marcin Krzywicki

Wciąż czekanie na lepsze jutro
W 2018 r. nie udało się utrzymać III ligi w Zielonej Górze. Banicja 

potrwa jednak tylko rok, jeżeli w lubuskiej IV lidze Falubaz Gran-Bud 
będzie grał równie dobrze wiosną, jak minionej jesieni. Na razie jest 
pozycja lidera, bez porażki. W czołówce tych rozgrywek niezmiennie jest 
też TS Masterchem Przylep. Ludzka ciekawość każe zastanawiać się, co 
by było, gdyby oba kluby poszły ze sobą razem, pod rękę. Są tacy, którzy 
wciąż marzą o solidnym futbolu w Zielonej Górze. Dowodem niezła 
frekwencja na meczu Pucharu Polski Falubazu z I-ligowymi Wigrami Su-
wałki. Na półmetku sezonu na czele swoich grup A-klasowcy: Drzonko-
wianka Racula i Zorza Ochla. Radości dostarczyli też grający pod dachem 
akademicy. I-ligowa Persa MOSiR AZS UZ dotarła wiosną do turnieju 
Final Four Pucharu Polski (na zdjęciu), gdzie występowały same zespoły 
z ekstraklasy. Po sezonie o czołowych graczy upomnieli się możniejsi, ci, 
którzy zostali, występują – wsparci młodzieżą – nie w I a w II lidze.

PIŁKA NOŻNA/FUTSAL

Fot. Marcin Krzywicki

Jednak wbiegli do elity
Jednego zwycięstwa zabrakło ekipie Watahy Zielona Góra, by 

zameldować się w ekstraklasie równie efektownie jak podczas 
prezentacji, gdy w otoczeniu rac i miotaczy płomieni, z ogniem 
w oczach wbiegali na płytę swojego obiektu. Zielonogórzanie przez 
cały sezon szli jak burza, śrubowali kolejne rekordy, by nieoczekiwa-
nie w finale Ligi Futbolu Amerykańskiego 2 przegrać u siebie z To-
wers Opole. – Co my zrobiliśmy?! Wy macie tu wszystko, by awanso-
wać, a my nie mamy nic – pytali dziennikarzy retorycznie przedsta-
wiciele Towers, którzy w Zielonej Górze cieszyli się ze zwycięstwa. 
LFA 1 doceniła jednak Watahę i jesienią zaprosiła zielonogórzan do 
elity. Wataha postanowiła skorzystać i tym samym będzie okazja, by 
zrewanżować się Towers za ubiegłoroczną porażkę w finale LFA 2!

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Fot. Marcin Krzywicki
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Nie tak dawno temu – 1969 r.
Początek roku sprzyja podsumowaniom. Postanowiłem sprawdzić, co się działo w Zielonej Górze 120 lat temu, 100 lat temu, 90 lat temu… 
W końcu skupiłem się na jednej okrągłej rocznicy - jak wyglądało nasze miasto pół wieku temu!

- Znowu myjesz patelnię? 
– w sylwestra zapytała mnie 
szwagierka. W zasadzie cały 
dzień spędziłem przy zmy-
waku, bo w ferworze nowo-
rocznych przygotowań ciągle 
coś było brudzone. Nie wiem, 
skąd wziął się ten czytelniczy 
fenomen patelni, bo nawet 
przed północą przeczytałem 
na FB, czy „patelnia jest na 
glanz umyta?”.

- Czyżniewski, biedaku! 
Jaki ty jesteś „zamyty”. To 
już lepiej opowiadaj, jak to 
było pół wieku temu – moja 
żona odesłała mnie z kuchni 
do komputera.

1969 r. Schyłek epoki go-
mułkowskiej. Za chwilę dra-
matyczne wydarzenia na 
wybrzeżu wyniosą do władzy 
Edwarda Gierka. Tymczasem 
w Zielonej Górze wieje opty-
mizmem, bo w mieście sporo 
się zmienia. A chyba najwięk-
szym optymistą jest Tomasz 
Florkowski. 1 stycznia publi-
kuje w „Gazecie Zielonogór-
skiej” tekst pod znamiennym 
tytułem „Zielona Góra mia-
stem 300.000?”. Stolica wo-
jewództwa zielonogórskiego 
ma się dynamicznie rozwijać. 
Autor omawiał plany zakła-
dające, że w  2000 r. w  Zie-
lonej Górze mieszkać będzie 
140 tys. mieszkańców. Póź-
niej miało być tylko więcej 
i więcej. Głos Florkowskiego 
rozpoczął całą serię tekstów 
o  przyszłości miasta i  jego 
wielkości.

Sporo dyskutowano o  za-
budowie centrum. Pomię-
dzy ul. Chopina i Bohaterów 
Westerplatte miało powstać 
zielonogórskie city pełne 
wieżowców. Już wyburzano 
starą zabudowę, robiąc wol-
ne miejsce. Początki jednak 
nie były najlepsze, bo świeżo 
oddany budynek poczty nie 
nadawał centrum wielko-
miejskiego charakteru.

Lepiej wyglądał sąsied-
ni biurowiec Ruchu i  Klu-
bu Międzynarodowej Prasy 
i Książki. Na piętrach - biura, 
na parterze - klub z  czytel-
nią, księgarnia i  przestrzeń 
wystawowa. Całość gotowa 
była 20 czerwca. Miasto zy-
skało dużą placówkę kultu-
ralną. Tymczasem na WSI, 
czyli pierwszej zielonogór-
skiej uczelni wyższej, wrę-

czono dyplomy pierwszym 
absolwentom. Na pierw-
szym roku przygotowano 210 
miejsc dla nowych studen-
tów. Zaczęto mówić o powo-
łaniu drugiej uczelni – Wyż-
szej Szkoły Nauczycielskiej.

Budowę gmachów przy ul. 
Podgórnej rozpoczęto w 1961 
r. Początkowo kamień wę-
gielny miał wkopać pierwszy 
kosmonauta Jurij Gagarin, 
który był w Zielonej Górze 22 
lipca 1961 r. Po ośmiu latach 
od wizyty zadecydowano, 
że będzie on patronem WSI. 
Przypomina o  tym mozaika 
na uniwersyteckiej auli z po-
dobizną kosmonauty.

Jednak nie wszędzie spra-
wy szły równie gładko. Bu-
dowlańcy męczyli się przy 
stawianiu nowego dworca 
PKP. Jeszcze na początku 
roku „GZ” zastanawiała się, 
czy otwarcie dworca we 
wrześniu jest realne. Okazało 
się, że nie – dworzec był goto-
wy w 1971 r. W mieście po-
wstawały kolejne nowe osie-
dla mieszkaniowe. Najwięk-
szym placem budowy stawał 
się teren w okolicach ul. Kro-
śnieńskiej i Wiśniowej.

Mieszkańcy potrzebowa-
li rozrywek. Również tych 
sportowych. Dlatego po-
stawiono m.in. na baseny. 
Budowa zalewu na Ochli 
to istna epopeja. Kilka razy 
przerabiany i  ulepszany. 
W  1969 r. nabrał obecne-
go kształtu, dno wyłożono 
płytkami. Pewnie niektóre 
z  nich leżą tam do tej pory. 
Wszystko było gotowe na 22 
lipca. Jednak władzom ma-
rzył się również kryty basen. 
Ten stanął przy ul. Wyspiań-
skiego. Technicznie gotowy 
był w  październiku. Oficjal-
nie uruchomiono go jednak 
w  lutym 1970 r. Tuż obok 
stanął hotel Polan – pierwsi 
goście zamieszkali w  nim 
w grudniu 1969 r.

Na koniec o  największej 
zmianie. W  czerwcu 1969 r. 
„Gazeta Zielonogórska” za-
prezentowała pomysł stwo-
rzenia wokół ratusza deptaka. 
Jego realizację rozpoczęto rok 
później od ul. Żeromskiego.

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

1429 r. – 590 lat temu miasto kupiło Las Odrzański (Ode-
rwald) w XIX i XX wieku miejsce odpoczynku zielonogórzan

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

1839 r. – 180 lat temu wybudowano basen przy ul. Źródlanej. 
Dzisiaj w tym miejscu jest orlik i park linowy.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

1909 r. – 110 lat temu oddano do użytku ewangelicki dom pa-
rafialny. Dzisiaj mieści się w nim filharmonia.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

28 września 1969 r. ukazało się rozporządzenie Rady ministrów o nadaniu WSI imienia Jurija Gagarina. Do dzisiaj twarz ko-
smonauty widnieje na mozaice auli przy ul Podgórnej. Fot. Bronisław Bugiel

20 czerwca 1969 r. pierwsi goście mogli skorzystać z czytelni 
otwartego klubu MPiK Fot. Bronisław Bugiel

1 grudnia 1969 r. pierwsi goście zamieszkali w  orbisowskim 
hotelu Polan (dzisiaj nie istnieje) Fot. Bronisław Bugiel


