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Puk, puk! Nie zdziwcie się, gdy do drzwi zapuka miejski urzędnik. Właśnie  
rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji podatkowych dotyczących nieruchomości.

Dwa treningi, podczas których 
do przepłynięcia w najcięż-
szym momencie przygotowań 
będzie nawet 19-20 kilome-
trów dziennie – taką cenę 
trzeba zapłacić, by pojechać na 
Igrzyska Olimpijskie do Tokio. 
Jakub Skierka, pływak TP Zielo-
na Góra, wyjazdowi do Japonii 
podporządkował wszystko. >>  7

RETRO DO ROZBUDOWY
Wciąż się zmienia otoczenie dworca kolejowego. Miasto wyremontowało ulice i zbudowało centrum przesiadkowe MZK. Koleja-
rze odnowili i zadaszyli perony. Teraz prywatny inwestor chce rozbudować hotel Retro.

- Gdy zaczynaliśmy 
działalność, okolica wy-
glądała o wiele gorzej. 
Nasz budynek również. 
Teraz możemy wreszcie 
go rozbudować – mówi 
Beata Zientarska, właści-
cielka hotelu Retro. Rad-
ni podczas ostatniej se-
sji zatwierdzili zmiany 
w planie przestrzennego 
zagospodarowania oko-
lic dworca. To umożliwia 
rozbudowę.

- Projekt jest opraco-
wany, teraz wystąpimy 
o pozwolenie na budo-
wę. Jeżeli wszystko pój-
dzie z planem, formal-
ności zajmą nam pół 
roku i rozbudowę roz-
poczniemy jesienią. Ca-
łość powinna być goto-
wa w przyszłym roku. 

Rozmawiamy w biu-
rze. Za plecami właści-
cielki wiszą oprawio-
ne w ramki zdjęcia za-
dowolonych gości z ich 
autografami. Justyna 
Steczkowska, Artur Bar-
ciś, bracia Ekielscy, An-
drzej Piaseczny, Olgierd 
Łukaszewicz, Natalia 
Kukulska, Mieczysław 
Szcześniak… Jeszcze 
więcej portretów jest na 
klatce schodowej.

- Zwykle w pierwszej 
chwili goście się niepo-
koją, że hotel jest tak 
blisko dworca. Nie naj-
lepiej to się im kojarzy, 
ale kiedy wejdą do środ-
ka i przenocują, zmie-
niają zdanie – śmieje 
się pani Beata. I wspo-
mina, że kiedy w 2002 
r. wynajęła od PKP par-
ter budynku, sytuacja 
wyglądała inaczej. Miał 

tam być niewielki, pro-
sty bar z szybkim je-
dzeniem. Powstał jed-
nak normalny pub, póź-
niej przekształcony w 
restaurację. Wtedy nie 
myślała, że za kilka lat 
kupi cały budynek i za-
mieni go ponownie w 
hotel. Ponownie..., bo 

hotelem był przed woj-
ną. 

- Budynek kupiliśmy w 
2012 r. i stopniowo urzą-
dzaliśmy kolejne po-
mieszczenia. A ma ich 20. 
Teraz chcemy go rozbu-
dować – opowiada właści-
cielka, pokazując plany. 
Przygotował je, podobnie 

jak wizualizacje, Mariusz 
Świątek. 

Za rok zielonogórzanie 
idący od strony dworca 
pewnie się zdziwią, bo 
zamiast brzydkiego par-
terowego blaszaka, w 
którym kiedyś był m.in. 
salon gier, stanie nowe 
skrzydło hotelu. Będzie 

o kilka metrów „wysta-
wać” zza starego budyn-
ku hotelowego (powstał 
w 1892 r.). 

- Na parterze po-
wstanie bistro z szyb-
kim jedzeniem. Mo-
że z zapiekankami. Tu-
taj klient długo nie bę-
dzie siedział – opowia-

da B. Zientarska. Jed-
nak kto zechce dłużej 
zabawić, będzie mógł 
siąść w ogródku w daw-
nym patio, który zosta-
nie „przykryty” budyn-
kiem. Na jego pierw-
szym piętrze znajdzie 
się sześć dwuosobo-
wych pokoi. Całe drugie 
piętro zajmie sala kon-
ferencyjno-bankietowa, 
której w hotelu braku-
je, choć zapotrzebowa-
nie byłoby duże. 

- Początkowo myśleli-
śmy o zwykłych oknach, 
ale projekt zmienio-
no, by goście mieli lep-
szy widok na sąsiedni 
zadrzewiony plac Kole-
jarza – dodaje Andrzej 
Zientarski, mąż pani Be-
aty. Duże okna nawiążą 
też do stylistyki dwor-
cowej. Stąd również 
wielki zegar na ścianie 
budynku.

Zapewne hitem bę-
dzie kawiarnia na dachu 
budynku, która pomie-
ści kilkadziesiąt osób. 
Stąd, popijając kawę, 
widok okolicy zielono-
górskiego dworca bę-
dą mieli jak na dłoni. 
Nowoczesne rozwiąza-
nia znajdą się również 
z drugiej strony, pomię-
dzy hotelem i sąsiednią 
kamienicą. Powstaną tu 
przeszklone pomiesz-
czenia, m.in. siłownia.

Hotel po rozbudo-
wie zobaczymy w przy-
szłym roku, teraz może-
my obejrzeć jedynie je-
go wizualizacje. 

Tomasz Czyżniewski

>> historia hotelu – s. 8

Do istniejącego Hotelu Retro zostanie dobudowane skrzydło od strony baru Turysta Wizualizacje inwestora

Widok od strony parku Na dachu będzie taras z kawiarnią Widok obecny
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W ZIELONEJ GÓRZE

Opowieści o mężczyznach
Wojewódzka i Miejska Bi-

blioteka Publiczna im. Cypriana 
Norwida zaprasza w niedzielę, 9 
lutego, o godz. 17.00 na koncert 
w ramach Krakowskiego Salonu 
Poezji „Opowieści o mężczyznach” 
w wykonaniu Grzegorza Tomczaka, 
poety, kompozytora, autora tekstów 
piosenek, artysty estradowego oraz 
Iwony Loranc, aktorki i pieśniarki. 
Artystom towarzyszyć będą: Dawid 
Troczewski – fortepian i Piotr Wi-
śniewski - kontrabas, bas fretless. 
Gospodarzem Salonu będzie Andrzej 
Buck. Grzegorz Tomczak z Iwoną 
Loranc w towarzystwie muzyków, 
z którymi nagrali swoją poprzednią 
płytę, przygotowali 15 piosenek do 
tekstów i muzyki Grzegorza Tomcza-
ka. Koncert odbędzie się w Sali im. J. 
Koniusza. Wstęp wolny. (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Koncertowa niedziela
Stowarzyszenie Art Of Undergro-

und zaprasza na koncert zespołu Far-
ben Lehre. Zespół powstał w 1986 
roku z inicjatywy Wojciecha Wojdy 
oraz Marka Knapa. Grają ostre, ale 
przystępne dla ucha dźwięki. Kto 
nie zna takich utworów jak „Anioły 
i demony”, „Helikoptery”, „Matura” 
czy „Spodnie z GS-u”? Koncert 
odbędzie się w niedzielę, 2 lutego, 
o godz. 19.00 w zielonogórskim 
klubie studenckim Wyspa, ul. Wojska 
Polskiego 65. Na dobry początek 
zagra zespół Izerbejdżan. Bilety 
w przedsprzedaży kosztują 30 zł, do 
zakupienia w bileterii Muz-Art. (al. 
Niepodległości 12), w dniu koncertu 
– 40 zł. Bilety można zarezerwować 
telefonicznie, nr 665 823 666 lub 
mailowo: kalina.k666@wp.pl.

(ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Bezpłatne szkolenia w CIS
Centrum Integracji Społecznej 

5 lutego rozpoczyna nabór do 
IV edycji projektu „Lepsze jutro II” na 
bezpłatne, półroczne szkolenia w spe-
cjalnościach: robotnik gospodarczy, 
pracownik budowlany z uprawnie-
niami obsługi wózków widłowych, 
opiekun środowiskowy z językiem 
niemieckim, pracownik sklepowy 
oraz pracownik fizyczny. Uczestnicy 
otrzymają comiesięczne wsparcie 
materialne (ok. 1600 zł netto), odzież 
ochronną i ubezpieczenie NNW, zwrot 
kosztów dojazdów oraz ciepły posiłek 
w dniu zajęć. Rekrutacja potrwa do 
końca marca 2020 r. Informacje i za-
pisy w siedzibie CIS przy ul. Staszica 
4 oraz pod numerem telefonu 68 455 
36 74. Szczegóły projektu na: www.cis.
zielonagora.pl. (ap)

Poszukiwani 
miłośnicy kolei
Stowarzyszenie Miłośników Kolei 
Szprotawskiej prosi o pomoc przy 
porządkowaniu drewnianych ele-
mentów zabytkowego wagonu.

Akcja odbędzie się 8 lute-
go w bazie ZGK przy ul. De-
koracyjnej. Wagon osobowy 
pochodzi z 1890 r. – Poszu-
kujemy osób, które pomogą 
nam posegregować drewnia-
ne elementy wagonu - mó-
wi Mieczysław Bonisław-
ski, skarbnik Stowarzysze-
nia Miłośników Kolei Szpro-
tawskiej. – Nasz cieśla potem 
je wyremontuje i znajdą się 
w  wagonie po renowacji. 
Niektóre z drewnianych ele-

mentów tylko opiszemy lub 
narysujemy, być może pójdą 
do obróbki komputerowej. 
Elementy będziemy rozbie-
rać z  zachowanego pudła 
wagonu, część po części, ni-
czym zegarmistrze.

Przygoda jest więc gwa-
rantowana. Można będzie 
zobaczyć z  bliska i  od we-
wnątrz cudeńka dawnej 
techniki kolejowej i  szny-
cerki z końca XIX wieku.

Stowarzyszenie do pomo-
cy poszukuje „złotych rą-
czek”, osób z dobrym wzro-
kiem, potrafiących „ma-
newrować” śrubokrętem 
i  obcęgami podczas wycią-
gania gwoździ. Zaintereso-
wanych prosi o  kontakt: 
tel. 607 625 979, mail m.bo-
nislawski@adres.pl (rk)

Tak będzie wyglądał nowy wagon w Parku Kolei Szprotawskiej
Fot. Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Kolei Szprotawskiej

Brodę uczeszesz polonezem
- Grzebień motoryzacyjny to przydatny gadżet – twierdzi Tomasz Pastyrczyk. Wymyślił grze-
bienie dla brodaczy w kształcie samochodów, na przykład małego i dużego fiata.

- Podobno zainspirował 
pana dziadek?

Tomasz Pastyrczyk, zie-
lonogórzanin, autor moto-
ryzacyjnego grzebienia: - 
W  pewnym sensie. Prze-
szukując strych babci, na-
trafiłem na grzebień dziad-
ka Janka, którym kilka ra-
zy dziennie przeczesywał 
włosy, brodę i  pielęgno-
wał krzaczaste brwi, taki 
był z  niego elegant. Grze-
bień zawsze nosił w  tylnej 
kieszeni spodni, więc czę-
sto się łamał albo wypadały 
z niego ząbki... A ponieważ 
też jestem brodaczem, a do 
tego poszukującym orygi-
nalnych, dobrych jakościo-
wo gadżetów dla facetów 
z klasą...

- ... wymyślił pan grze-
bień, który się nie łamie.

- Dzięki dwumilimetrowej 
stali jest bardzo wytrzyma-
ły, ale fazowane ząbki czy-
nią go przyjemnym w doty-
ku. Grzebień jest wypalany 
laserowo, a  nie wybijany. 
To solidna rzecz, nie rozleci 
się w ręku. Dodatkowo wy-
posażony jest w  otwieracz 
do piwa i  innych napojów. 
A ponieważ dziadek jeździł 
małym i dużym fiatem, lu-
bił i dbał o auta, mój grze-
bień nostalgicznie nawiązu-
je do tamtej epoki. Z  mo-
ją dziewczyną, która jest ar-
chitektem, narysowaliśmy 
kilkadziesiąt wzorów samo-
chodów, z  których wybra-
liśmy pięć: małego i  duże-
go fiata, poloneza, poczciwą 
syrenkę i warszawę.

- Tak powstał projekt 
grzebienia johnnovak. Na-
zwa sugeruje, że chce nim 
pan zawojować świat.

- Produkcję chcemy uru-
chomić w  Zielonej Górze, 
Żarach i Nowej Soli, a sklep 
na stronie johnnovak.pl... 
Oczywiście, jeśli wszyst-
ko się uda. Bo na wykona-
nie pierwszej partii grzebie-
ni potrzebujemy 8 tys. zło-
tych. Fundusze zbieramy na 

zrzutce.pl., ale przyznam, że 
na razie idzie nam średnio.

- Jeśli się uda, ile będzie 
kosztował gadżet i  „dla-
czego tak drogo”?

- 89 zł. Produkcja jest 
kosztowna, ale gadżet po-
służy wiele lat.

- Którym „wozem” pan 
się czesze?

- Noszę przy sobie malu-
cha. Ale moim faworytem 
jest polonez, bo lubię pro-
ste kształty. No i  wuj nim 
jeździł. Ale rozrysowali-
śmy z Agatą kolejne mode-
le samochodów: lamborghi-
ni, aston martin, porsche. 
Chciałbym stworzyć rów-
nież grzebienie-motory, 
chodzi mi o klasyczne mo-
dele harleyów.

- O... chętnie kupiłbym 
grzebień w kształcie moto-
ru żużlowego.

- Dziękuję za podpo-
wiedź. Myślę też o  li-
niach hobbystycznych, np. 
o  grzebieniach sportowych 
w kształcie piłki nożnej, te-

nisowej, do koszykówki lub 
w  kształcie kamery filmo-
wej. No i  na pewno zapro-
jektujemy wielofunkcyjne 
grzebienie. Każdy majster-
kowicz będzie mógł nimi 
przykręcać śrubki i zamon-
tować półki. Może wprowa-
dzimy też dodatkowe akce-
soria dla barberów, np. ko-
smetyki i dodatki do pielę-
gnacji włosów, brody i  za-
rostu. Do grzebieni szyje-
my już pokrowce z  ekolo-
gicznej skóry i wytrzymałej 
washpapy. Poza tym chęt-
nie nawiążemy współpra-
cę z  salonami fryzjerskimi 
i barberskimi.

- Dużo czasu poświęca 
pan na pielęgnację brody?

- Dla faceta wizyta u bar-
bera jest jak dla kobiety wi-
zyta u  kosmetyczki. Moż-
na pożartować, zrelaksować 
się. Lubię ten rytuał: gorą-
cy ręcznik na twarzy, po-
zbywanie się części zaro-
stu, olejki odkażające. Mój 
dziadek bywał u  fryzjera 
i „brzytwiarza” częściej niż 
raz w miesiącu.

- Ale słabość do gadże-
ciarskich grzebieni to nie 
jedyna pana pasja...

- Z  zawodu jestem ope-
ratorem filmowym. Pracu-
ję jednak głównie jako foto-
graf. Mam też kolekcję kil-
kudziesięciu zegarków. Po-
siadam m.in. jeden z pierw-
szych zegarków magnetycz-
nych i zegarek automatycz-
ny wykonany i  złożony 
w  całości przez maszynę. 
No i  sam zaprojektowałem 
luksusowy rotomat, czy-
li urządzenie do nakręcania 
zegarków automatycznych. 
Z  egzotycznego drewna, 
z  miedzianymi pierście-
niami, wykonany z  dbało-
ścią o  każdy detal, taki ga-
dżet dla zamożnych za kilka 
tysięcy złotych, zwłaszcza 
gdy mają kilka zegarków au-
tomatycznych: jeden na rę-
ce, pozostałe w  szufladzie. 
Rotomat nakręca właśnie te 
„odpoczywające”. Cóż, nie 
mam pieniędzy na jego pro-
dukcję.

- Dziękuję.
Rafał Krzymiński

– Stworzyłem przydany gadżet dla facetów z klasą – mówi Tomasz Pastyrczyk
Fot. Prywatne Archiwum Tomasza Pastyrczyka
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W ZIELONEJ GÓRZE

Spacer po mieście
Lubuskie Stowarzyszenie 

Przewodników Turystycznych zaprasza 
na spacer, podczas którego poznacie 
najważniejsze miejsca turystyczne w 
Zielonej Górze. Spacer odbędzie się w 
czwartek, 6 lutego. Zbiórka o 10.20 na 
pl. Bohaterów, przy pomniku. Udział jest 
bezpłatny.   (ap)

W STARYM KISIELINIE

Bal maskowy
Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 

zaprasza w czwartek, 6 lutego, o 18.00 
do pałacu na karnawałową potańcówkę. 
Motywem przewodnim będzie „Bal 
maskowy”. - Nie zabraknie muzycznych 
niespodzianek – zapowiadają 
organizatorzy. Wstęp na imprezę na 
podstawie bezpłatnej wejściówki. (dsp)

Radni zachowali dodatek wiejski
- Prezydent Janusz Kubicki popiera zachowanie dodatku wiejskiego dla nauczycieli z byłej gminy. Musimy szanować prawa nabyte – pod-
kreślił wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk podczas ostatniej sesji rady miasta.

Projekt uchwały dotyczą-
cy ujednolicenia regulami-
nów wynagrodzenia na-
uczycieli zarekomendowa-
ła Wioleta Haręźlak, dyrek-
torka miejskiego departa-
mentu oświaty i spraw spo-
łecznych.

- Do tej pory funkcjono-
wały dwa odrębne regula-
miny wynagradzania na-
uczycieli, inny na terenie 
dzielnicy Nowe Miasto, in-
ny na terenie tzw. stare-
go miasta. Teraz chcemy 
wprowadzić wspólny regu-
lamin dla całego zielono-
górskiego środowiska na-
uczycielskiego – tłumaczy-
ła W. Haręźlak.

Początkowo projekt ja-
wił się radnym jako oczy-
wisty. I gdyby nie wystą-
pienie Wiesława Kuchty, 

radnego klubu Zielona Ra-
zem, prawdopodobnie do-
kument zostałby przyjęty 
bez żadnych poprawek.

- Jednym z warunków 
połączenia miasta z gmi-
ną, dodatkowo zapisanym 
w Kontrakcie Zielonogór-
skim, było zachowanie do-
datków wiejskich wypłaca-
nych nauczycielom zatrud-
nionym w wiejskich szko-
łach. Dodatek ten, już po 
połączeniu miasta z gminą, 
był nadal wypłacany. Dla-
tego wnioskuję o dopisa-
nie tych dodatków do treści 
nowego regulaminu – za-
proponował radny.

Zaskoczeni radni zaczę-
li mnożyć wątpliwości i py-
tania. Radny klubu KO, Sła-
womir Kotylak pytał o rocz-
ne koszty utrzymania do-

datku wiejskiego, nazy-
wanego także dodatkiem 
kompensacyjnym. Prze-
wodniczący rady miasta, 
Piotr Barczak z klubu PiS, 
przestrzegał przed proble-
mami prawnymi, które mo-
gą się pojawić po pozytyw-
nym przegłosowaniu wnio-
sku radnego Kuchty.

- Zachowanie dodatku 
kompensacyjnego tylko dla 
nauczycieli z terenu byłej 
gminy oznaczać będzie nie-
równe traktowanie w obrę-
bie tego samego środowi-
ska zawodowego – ostrze-
gał P. Barczak  

Wówczas głos zabrał wi-
ceprezydent Krzysztof Ka-
liszuk: - Prezydent Janusz 
Kubicki popiera zachowa-
nie dodatku wiejskiego dla 
nauczycieli z byłej gmi-

ny wiejskiej. To był jeden 
z punktów Kontraktu Zie-
lonogórskiego, który gwa-
rantował nauczycielom 
wiejskim zachowanie tego 
przywileju płacowego po 
połączeniu miasta z gmi-
ną. Musimy szanować pra-
wa nabyte – podkreślił K. 
Kaliszuk.

Prezydencki głos zyskał 
wsparcie w wystąpieniu 
Mariusza Rosika, klub KO.

- Przecież ten dodatek 
był nauczycielom wypłaca-
ny cały czas, aż do grudnia 
2019 r. Powinniśmy zacho-
wać ciągłość w jego funk-
cjonowaniu – postulował 
radny.

Odmienne zdanie wygło-
siła radna klubu PiS Boże-
na Ronowicz: - Przypomi-
nam, że prezydent konsul-

tował treść projektu regu-
laminu ze wszystkimi na-
uczycielskimi związka-
mi. Te rozmowy i ustalenia 
trwały wiele miesięcy. Dla-
tego proszę o przyjęcie re-
gulaminu bez zmian. 

W obronie dodatku wiej-
skiego ponownie wystąpił 
K. Kaliszuk.

- Dodatek został nauczy-
cielom z byłej gminy wiej-
skiej obiecany, a własnych 
zobowiązań trzeba do-
trzymywać. Ponadto war-
to przypomnieć, że doda-
tek z każdym rokiem do-
tyczy coraz mniejszej licz-
by nauczycieli. Jedni prze-
chodzą na emeryturę, dru-
dzy przenoszą się do szkół 
poza dzielnicą Nowe Mia-
sto – przekonywał wicepre-
zydent.

Rada najpierw pozytyw-
nie przegłosowała wniosek 
radnego Wiesława Kuch-
ty, następnie zaakceptowa-
ła projekt nowego, uzupeł-
nionego regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli. Za 
opowiedziało się 19 rad-
nych, nikt nie zagłosował 
przeciw ani nie wstrzymał 
się od głosu. 

Nauczycielski dodatek 
kompensacyjny kosztować 
będzie budżet miasta ok. 
680 tys. zł rocznie. Upraw-
nionych do jego otrzymy-
wania jest 152 nauczycie-
li dyplomowanych i mia-
nowanych. Nauczyciele, 
którzy zostali zatrudnieni 
w szkołach dzielnicy No-
we Miasto, ale już po po-
łączniu, dodatku tego nie 
otrzymują.   (pm)

BLUSOWA JAMERKA

Harmonijka  
zamiast 
szminki
Bluesowa Pięciolinia czyli pięć 
pytań do Bluesowej Jamerki 
Grudnia 2019 – Agnieszki Senk 
(harmonijka).

Dlaczego harmonijka?
Agnieszka Senk:  - 20 lat 

temu zafascynowało mnie 
brzmienie harmonijki oraz 
fakt, że jest to mały instru-
ment, który można wło-
żyć do damskiej torebki za-
miast szminki.

Dużo kobiet gra na tym instru-
mencie?

- Z tego, co wiem je-
stem jedyną kobietą w Pol-
sce, która gra na harmonij-
ce. Jest jeszcze Beata Kos-
sowska - Polka, która od 20 
lat mieszka w Niemczech 
i tam grywa. Rzadko spo-
tyka się kobiety grające na 
harmonijce diatonicznej, z 
tego, co mi wiadomo jest 
tylko 10 takich szalonych 
kobiet na świecie. Na przy-
kład Rachelle Plas.   

Lubię w Zielonej Górze …
- Lubię w Zielonej Górze 

ciekawe miejsca, na przy-
kład wąskie uliczki obok 
ratusza, troszeczkę zapo-
mniane przez czas. Uwiel-

biam przyrodę, która ota-
cza nasze miasto i to, że 
można szybko znaleźć się 
w ciszy i na łonie natury.

Blues dla Ciebie to …
- To wyrażanie emocji 

poprzez muzykę.

Twoje plany muzyczne na naj-
bliższy czas?

- Mam w planie z mo-
im zespołem Project.A na-
grać płytę oraz zagrać na 
festiwalach bluesowych, 
w tym na dużej scenie Ra-
wy Blues. Oczywiście grać 
jak najwięcej koncertów w 
pubach dla ludzi kochają-
cych bluesa.

Dziękuję  (is)

 Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Zobacz dinozaury z bliska
Światowy Dzień Dinozaura, 

obchodzony 26 lutego, od kilku lat 
cieszy się powodzeniem i przybliża 
świat prehistorycznych gadów, które 
w erze mezozoicznej zamieszkiwały 
naszą planetę. W tym roku Centrum 
Przyrodnicze w Zielonej Górze zapra-
sza na weekend z dinozaurami 22-23 
lutego od godziny 10.00 do 18:00. 
Głównymi atrakcjami będą: wystawa 
„Powrót do przeszłości”, animacje AR 
i VR (rozszerzonej i wirtualnej rzeczy-
wistości), pokaz hologramów oraz 
animatroniczny dinozaur spacerujący 
po Centrum. Rezerwacje miejsc do 16 
lutego poprzez zgłoszenie telefonicz-
ne 660 481 635 lub e-mailowe: cp.re-
zerwacja@centrumnaukikeplera.pl. 
Szczegółowe informacje na stronie 
centrumprzyrodnicze.pl (ap)

W ZIELONEJ GÓRZE

Himalajski wernisaż
Ewa Horodyska, miłośniczka gór-

skich wędrówek, od dawna marzyła, 
by zobaczyć najwyższe góry świata. 
W 2019 roku spełniła swoje marzenie 
i wyruszyła wspólnie ze swoją wielo-
letnią towarzyszką na trekking wokół 
masywu Annapurny w Himalajach 
nepalskich, którego ostatecznym ce-
lem była przełęcz Thorung La Pass na 
wys.5 416 m n.p.m., najwyżej położo-
na przełęcz dostępna dla trekkersów. 
W poniedziałek, 3 lutego podzieli się 
swoimi wrażeniami z wyprawy pod-
czas wernisażu wystawy „Himalaje 
– bo marzenia się spełniają”. Wernisaż 
odbędzie się w filii nr 1 Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. 
Norwida, przy ul. Ptasiej 32, o godz. 18. 
Wystawa potrwa do 7 marca 2020 r.
 (ap)
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OGŁOSZENIE 

 
    Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, że poszukuje osoby prowadzącej 
gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce i opiekę dla zwierząt gospodarskich z 
terenu Miasta Zielona Góra, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub zostały 
czasowo odebrane właścicielowi zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). 
   Osoby chętne prosimy o kontakt z Departamentem Przedsiębiorczości i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 23, pok. 223, tel. 
68 45 57 179, faks: 68 45 57 114, e-mail: J.Szczesny@um.zielona-gora.pl. 

 
OBWIESZCZENIE 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Zielona Góra w dniu 26 listopada 2019r. uchwały nr XVI.347.2019 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Szkolna 
w Zielonej Górze. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie 
do dnia 21 lutego 2020r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
 

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały nr XVI.347.2019 z dnia 26 listopada 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu, w ramach 
przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 809 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl w terminie do dnia 21 lutego 2020r. 

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra 

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Zielona Góra 
nr XI.241.2019 z dnia 27 sierpnia 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 do 28 lutego 2020r., w siedzibie Urzędu 
Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 
8.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 12 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju 
nr 810 o godzinie 14.00. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej 
Górze, uchwalonego uchwałą nr XLV.391.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. (Dz. 
Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2863), obejmuje zapisy w zakresie sytuowania tablic i urządzeń 
reklamowych. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020r. 
 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości 
zapoznania się, w dniach od 7 do 28 lutego 2020r., z projektem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,  w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy 
ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 808 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl w terminie od 7 lutego do 13 marca 2020r.  

Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zielona Góra. 

W ZIELONEJ GÓRZE

Książka do szpi-
talnego łóżka
Pacjenci zielonogórskiego szpi-
tala dostaną książki do łóżka. 
Niektórzy nawet sami nie będą 
musieli czytać, bo pracownicy 
Norwida zrobią to za nich!

Tak zakłada podpisana 
w  zeszłym tygodniu umo-
wa pomiędzy Biblioteką 
Norwida i  szpitalem uni-
wersyteckim.

- Będziemy promować bi-
bliotekę i wydarzenia przez 
nas organizowane – mówi 
Anna Polus, zastępca dy-
rektora Biblioteki Norwida. 

– Przede wszystkim jednak 
dostarczymy książki, gaze-
ty i  czasopisma pacjentom 
zielonogórskiego szpita-
la. Bibliotekarka z  filii nr 4 
przy ul. Podgórnej odwiedzi 
różne szpitalne oddziały. 
Chcemy umilić chwile spę-
dzone w  szpitalu i  pomóc 
chorym szybciej wyzdro-
wieć. Zapiszemy pacjen-
tów do biblioteki. Położy-
my również książki na pół-
kach bookcrossingowych 
(punkty, z  których można 
zabrać książkę do domu – 
dop. red).

Biblioteka planuje nie-
wielkie działania animacyj-
ne, głównie wobec małych 
pacjentów, ale i  dorosłych. 
Jak dodaje A. Polus, jed-

nym z nich jest głośne czy-
tanie dzieł literackich cho-
rym, którzy mają problemy 
ze wzrokiem lub ruchem.

– Jesteśmy otwarci na 
propozycje. W  przeszłości 
aktorzy Lubuskiego Teatru 
czytali już nasze książki pa-
cjentom, być może wróci-
my do tego pomysłu – mówi 
Andrzej Buck, dyrektor bi-
blioteki. – Ta inicjatywa bi-
blioteki mocno wpisała się 
w  nasze oczekiwania – do-
daje Marek Działoszyński, 
dyrektor lecznicy. – Po li-
kwidacji naszego szpitalne-
go punktu bibliotecznego, 
pojawiła się luka, którą wy-
pełni inicjatywa „Norwida”. 
Pacjenci nie powinni się nu-
dzić. (rk)

Puk, puk! Kto puka do drzwi? 
Podatki od nieruchomości
Od soboty rusza wielka akcja. 30 miejskich urzędników zacznie roz-
nosić po domach decyzje podatkowe. Będą to robić przez półtora 
miesiąca.

- Do doręczenia zielono-
górzanom jest ok. 60 tys. 
decyzji. Dotyczą one wy-
sokości podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego dla osób 
fizycznych na 2020 r. – in-
formuje Regina Renc, skarb-
nik miasta. Tak jest od wie-
lu lat. Korespondencji jest 
tak dużo, że magistrat za-
miast wysyłać pocztą, wo-
li zlecić tę pracę swoim pra-
cownikom.

Operacja rozpoczyna się 
w  sobotę, 1 lutego, potrwa 
do 14 marca. Decyzje będą 
roznoszone w  dni powsze-
dnie oraz w soboty na tere-

nie tzw. starego miasta oraz 
dzielnicy Nowe Miasto.

- Każdy pracownik bę-
dzie miał odpowiednie do-
kumenty. Przede wszyst-
kim identyfikator ze zdję-
ciem. Jeżeli ktoś ma wąt-
pliwości, zawsze mo-
że sprawdzić. Pracownicy 
urzędu roznoszą decyzje, 
ale nie pobierają jakichkol-
wiek opłat – informuje Sta-
nisław Szczepaniak, kie-
rownik biura podatków lo-
kalnych.

Termin płatności podatku 
to 15 marca 2020 r. (dotyczy 
płatności do 100 zł w I ra-
cie), pozostałe raty w  ter-

minach do 15 maja 2020 r., 
15 września 2020 r. i  15 li-
stopada 2020 r. W przypad-
ku otrzymania decyzji po 15 
marca 2020 r. - termin płat-
ności to 14 dni od momentu 
jej odbioru.

Wpłaty należy wnosić 
na indywidualny rachunek 
bankowy wskazany w  de-
cyzji lub w  kasie urzę-
du miasta przy ul. Podgór-
nej 22: od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 8.30 do 
14.00 lub w każdej placów-
ce PKO BP S.A. bez prowizji.

Mieszkańcy sołectw mo-
gą dokonywać wpłat u soł-
tysa danego sołectwa. (tc)

W WARSZAWIE >>>

Umowa na kolejne autobusy

Mamy kolejne miliony na 
zakup nowych autobusów. 
W  czwartek dyrektor MZK 
Barbara Langner, w  towa-
rzystwie wiceprezydenta 
Krzysztofa Kaliszuka, pod-
pisała umowę na dofinanso-
wanie ze środków unijnego 

Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
Projekt wart jest 45,4 mln 
zł, dofinansowanie wynosi 
30,3 mln zł.
- Za tę kwotę kupimy kolej-
nych 12 nowych, elektrycz-
nych autobusów, w  tym 

cztery tradycyjne i  osiem 
przegubowych – cieszy się 
B. Langner. – Dodatkowo 
zbudujemy kolejną stację ła-
dowania nieopodal os. Ma-
zurskiego.
Projekt ma się zakończyć 
w przyszłym roku. (ap)
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Sprawdź, co dzieje się w drugim tygodniu ferii
PISZ GĘSIM PIÓREM
Muzeum Ziemi Lubu-
skiej przygotowało zaję-
cia edukacyjno-plastycz-
ne pt. „Inicjał jako począ-
tek. Jak dawniej pisano” 
5, 6 i  7 lutego. Szczegóły 
w  dziale oświatowym, tel. 
68 327 23 45, wew.19. Zaję-
cia będą się składać z  czę-
ści edukacyjnej i  warszta-
towej. W  pierwszej części 
uczestnicy dowiedzą się, 
co to jest inicjał, poznają 
różne rodzaje pisma, będą 
mogli przyjrzeć się starym 
księgom i  dokumentom ze 
zbiorów muzeum. W  czę-
ści warsztatowej dzieci po-
kolorują lub narysują swo-
je inicjały na wzór starych 
ksiąg, będą czerpać papier, 
pisać gęsim piórem, bambu-
sowym patykiem i obsadką 
ze stalówką.

PRZYSTANEK FERIE
Zielonogórski Ośrodek Kul-
tury zaprasza dzieci i  mło-
dzież na „Przystanek ferie” 
- zajęcia i warsztaty przy ul. 
Festiwalowej 3. Na wszyst-
kie obowiązują zapisy: tel. 
68 451 10 00, 68 451 10 02 
lub e-mail: dominika@zok.
com.pl. Ilość miejsc ogra-
niczona. 3 lutego: 11.00 – 
Warstwy pod i  nad – za-
jęcia plastyczne (od 7 lat); 
11.00 – zajęcia taneczne (od 
7 lat); 17.00 – „O jeżyku, któ-
ry nie bał się marzyć”, spek-
takl teatru Lalka w  Trasie, 
10 zł. 4 lutego: 11.00 – zaję-
cia taneczne (od 7 lat); 11.00 
– bębny afrykańskie (od 
10 lat); 11.00 – wiklina pa-
pierowa (od 10 lat). 5 lute-
go: 10.30 – zajęcia wokalne; 
11.00 – Warstwy pod i  nad 
– zajęcia plastyczne (od 10 
lat); 11.00 – bębny afrykań-
skie (od 10 lat); 17.00 - kon-
cert Państwowej Szkoły Mu-
zycznej. 6 lutego: 11.00 – 
Eksperymenty - zajęcia pla-
styczne (od 7 lat); 12.00 – Mi-
necraft, bilet 10 zł w ZOK (7-
10 lat); 16.00 – bębny afry-
kańskie i  zajęcia taneczne. 
7 lutego: 11.00 – komiks (od 
7 lat); 16.00 – makijaż maska 
wenecka (od 12 lat).

BARWY ZIMY I MAGICZNA WODA
Centrum Nauki Keplera – 
Centrum Przyrodnicze za-
prasza na warsztaty, zajęcia 
plastyczne i  minilaborato-
ria. Od 4 do 7 lutego: wto-
rek, 11.00 i 15.00 - Magiczna 
woda (wiek 6+); środa, 11.00 
- Podróż do przeszłości (4+), 
15.00 - Z nauką mi do twa-
rzy (6+); czwartek, 11.00 - 
Z nauką mi do twarzy (6+), 
15.00 - Pod napięciem (7+); 
piątek, 11.00 - Zimowe eks-
perymentowanie (6+), 15.00 
- Podróż do przeszłości (4+). 
5 i 7 lutego, w godz. 13.00-
15.00 - zajęcia plastyczne, 
w środę - Barwy zimy (7+), 
w  piątek - Poznajemy mo-
notypię (7+). Do 9 lutego – 
minilaby, zajęcia „Zadziwia-
jące owady”, o godz. 12.00, 
14.00 i  16.00, limit w  gru-
pie - 10 osób, wiek 6+.

Wszystkie zajęcia są płat-
ne, koszt jednych – 7 zł, za-

jęcia plastyczne i  zajęcia 
„Zadziwiające owady” – 10 
zł, karnet na 8 zajęć – 40 zł, 
koszt opiekuna – 1 zł. Dzie-
ci do 13 lat muszą być pod 
opieką dorosłego. Ilość 
miejsc ograniczona, rezer-
wacja/zgłoszenia, tel. 660 
481 635, e-mail: cp.rezerwa-
cja@centrumnaukikeple-
ra.pl

NA KOSMICZNYM PODWÓRKU
Centrum Nauki Keplera - 
Planetarium Wenus zapra-
sza dzieci i młodzież od 8 
do 17 lat na „Ferie na ko-
smicznym podwórku”. Za-
jęcia są bezpłatne, zgło-
szenia: zapisy@centrum-
naukikeplera.pl. W każdej 
grupie jest 15 miejsc. Od 4 
do 7 lutego: 10.00-12.00 – 
„Kosmiczne warsztaty ESA 
i  NASA” (8-12 lat); 12.00-
14.00 – „LabPhone” (13-17 
lat).

ZIMOWA CZYTELNIA
Biblioteka Norwida zapra-
sza na bezpłatne zajęcia „Zi-
mowa Czytelnia Norwida”. 
W  programie warsztaty li-
teracko-plastyczne, malar-
skie, tworzenie komiksów 
i witraży, teatrzyk Kamishi-
bai, dzień planszówek... Na 
niektóre zajęcia obowiązu-
ją zapisy. Adresy filii: nr 2 – 
os. Pomorskie 13, nr 5 – II Ar-
mii 30-40 (tel. 68 45 41 060), 
nr 8 - Spawaczy 13a (68 45 17 
424), nr 9 – Podgórna 45 (tel. 
68 45 32 661), nr 11 – Ptasia 
32 (tel. 68 45 10 892), nr 12 
– Morelowa 34 (tel. 68 4538 
744), LLK „GreenBook” – 
Makowa 12, Biblioteka Pana 
Kleksa - Wojska Polskiego 
(tel. 68 45 32 610), mediate-
ka „Szklana Pułapka” – Pal-
miarnia (tel. 68 47 51 807).

3 lutego: 10.00, Bibliote-
ka Pana Kleksa - dzień gry 
w  Monopoly Zielona Góra; 
11.00, filia nr 9 - „Świersz-
czyk”, ulubione czasopismo 
dzieci, zapisy tel.; 12.00, fi-
lia nr 11 - Barwy zimy, zapi-
sy tel. 4 lutego: 10.00, filia 
nr 12 - Dziecinnie proste ori-
gami (od 8 lat), zapisy tel.; 
11.00, Biblioteka Pana Klek-
sa - własny teatrzyk Kami-
shibai, zapisy tel.; 11.00, fi-
lia nr 2 - warsztaty z  pisa-
rzem Marcinem Radwań-
skim (klasy I-III SP); 11.00, 

filia nr 5 - jak wykonać „Na-
PrzydaSię”, zapisy tel.; 5 lu-
tego: 12.00, filia nr 11 - Deco-
upage i  „Mama Mu budu-
je”, zapisy tel.; 14.00, me-

diateka „Szklana Pułapka” 
- Zimowe kwiaty (8-12 lat), 
zapisy tel. 6 lutego: 10.00, 
filia nr 12 - Dziecinnie pro-
ste origami (od 8 lat), zapisy 

tel.; 11.00, filia nr 2 - warsz-
taty z pisarzem M. Radwań-
skim (klasy IV-VIII); 11.00, 
filia nr 8 – Mozaikowe cuda 
(od 5 lat), zapisy tel.; 12.00, 
Biblioteka Pana Kleksa - za-
jęcia na podstawie książki 
„Zimowy Dzień” (od 5 lat); 
13.00, mediateka „Szklana 
Pułapka” - Zima w  Szkla-
nej Pułapce, zapisy tel. 7 lu-
tego: 11.00, filia nr 9 - „Mu-
minkowe opowieści”, zapi-
sy tel.; 11.00, LLK „Green-
Book” - „Mariolka – zwario-
wana powieść dla nastola-
tek” (10-14 lat); 13.00, me-
diateka „Szklana Pułapka” 
- Zimowe czytanki (5-8 lat), 
zapisy tel.; 14.00, filia nr 11 
- Czas na komiks, zapisy tel.

Szczegóły na stronie ht-
tp://www.wimbp.zgora.pl/ 
oraz na Facebooku.

ZIELARSTWO I GARNCARSTWO
Muzeum Etnograficzne 
w  Ochli zaprasza od 3 do 

7 lutego, w  godz. 10.00-
14.00. Koszt 20 zł - oso-
ba za dzień. Można zapi-
sać dziecko na cały tydzień 
albo na pojedynczy dzień. 
Prowiant we własnym za-
kresie. Rezerwacja pod nr 
784 983 486 - zgłoszenia 
przyjmuje p. Martyna, do 
28 stycznia. 3 lutego: 10.00 
- warsztaty zielarskie, 13.00 
- garncarstwo. 4 lutego: 
10.00 – warsztaty przetwór-
stwa mleka, 11.30 - ognisko, 
13.00 - zwiedzanie z  prze-
wodnikiem. 5 lutego: 10.00 
- ścieżka edukacyjna „Et-
nograf odkrywca”, 12.30 - 
przejazd bryczką. 6 lutego: 
10.00 - zwiedzanie z  prze-
wodnikiem, 10.30 - warszta-
ty wycinanki ludowej, 12.30 
- malarstwo na szkle. 7 lu-
tego: 10.00 - „Na wiejskim 
podwórku”, dawne zaba-
wy, 11.30 - zabawa karna-
wałowa.

(dsp)

 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
informuje 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: 

www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl zostało podane do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż garażu stanowiącego własność Miasta Zielona Góra 

położonego w Zielonej Górze przy ul. Władysława IV, z jednoczesnym oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej 

części gruntu oznaczonego nr działki 529, o powierzchni 1 226 m2, w obrębie 32.  

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00046578/2 (KW gruntowa). 
 

 

Numer garażu 
Powierzchnia 

użytkowa 
garażu 

Udział w częściach 
wspólnych 

budynku i gruntu 
Cena 

garażu 
Cena udziału 

w gruncie 
Cena wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu 

Wysokość 
wadium 

29 16,0 m2 1/51 17 354,00 zł 4 646,00 zł 22 000,00 zł 2 200,00 zł 

   

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 sala konferencyjna, pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta - w Biurze Obrotu Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub 703 (piętro VII) 

lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703. 

 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
informuje 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (piętro VII), na miejskiej stronie 

internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do 

publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 66, zabudowanej 

budynkiem o funkcji handlowo - usługowej, o powierzchni użytkowej 65,5 m2. 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer 
obrębu 

Numer  
księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 
do pierwszego przetargu 

(zw. od podatku VAT) 
Wysokość 

wadium 

ul. Wrocławska 66 771/12 504 m2 33 ZG1E/00091410/7 250 000,00 zł 25 000,00 zł  

   

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,  

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta - w Biurze Obrotu Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub 703 (piętro VII) 

lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703. 

Ferie w Centrum Przyrodniczym
Fot. Piotr Jędzura
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KICKBOXING

Wygrywali, to są nagradzani!
Kacper Frątczak, Rafał Gąszczak, Tomasz Pasek, czyli „Herosi”! Przedstawiciele Akademii Sportów Walki Knockout Zie-
lona Góra odebrali statuetki o takiej nazwie za sukcesy w 2019 roku.

Zielona Góra kickboxin-
giem stoi. Tak mogli po-
wiedzieć obserwatorzy i 
uczestnicy Balu Mistrzów 
Kickboxingu w Węgrowie 
na Mazowszu, który orga-
nizował związek tej dyscy-
pliny sportu. Działacze na-
gradzali zawodników, któ-
rzy błyszczeli w minio-
nych 12 miesiącach. Zawod-
niczką roku PZKB w kate-
gorii walki zawodowe zo-
stała uznana reprezentant-
ka SKF Boksing Zielona Gó-
ra, Emilia Czerwińska. Aż 
trzy statuetki otrzymali re-
prezentanci Akademii Spor-
tów Walki Knockout Zielona 
Góra. Tytuł zawodnika ro-
ku na planszy otrzymał Ra-
fał Gąszczak, zaś zawodni-
kiem roku w walkach zawo-
dowych został Kacper Frąt-
czak. Ponadto indywidual-
ne wyróżnienie odebrał To-
masz Pasek, do którego po-
wędrował tytuł trenera ro-
ku. – To jest docenienie mo-
jej ciężkiej pracy. Nie tylko 
z ubiegłego roku, ale ostat-
nich dziesięciu lat, czyli od-
kąd startuję pod patrona-
tem PZKB – powiedział Ka-
per Frątczak. Wtórował mu 

Rafał Gąszczak: – To dla 
mnie ogromne wyróżnie-
nie. Gdy zaczynałem przy-
godę ze sportami walki, to 
nie przypuszczałem, że kie-
dyś taką nagrodę odbiorę.

Przypomnijmy, Kacper 
Frątczak i Rafał Gąszczak 
sięgnęli w minionym roku 
po tytuły mistrzów świata 

seniorów. Nagrody za 2019 
rok spływają, ale zawodni-
cy już rozpoczęli przygoto-
wania do kolejnych startów. 
W tym tygodniu zielonogó-
rzanie przebywają w Wał-
czu na zgrupowaniu. Tre-
ner Tomasz Pasek zapowia-
dał, że da swoim podopiecz-
nym wycisk, jak jeszcze ni-

gdy przedtem. – Ten sezon 
będzie dla nich najcięższy w 
karierze. Dlaczego? Ponie-
waż będzie obowiązywać 
zasada „bij mistrza”. Każ-
dy będzie chciał się z nimi 
zmierzyć i wygrać – zauwa-
ża trener ASW. 

Pierwszy start już pod 
koniec lutego. Rafał Gąsz-

czak pojedzie na Puchar 
Świata do Bratysławy. Na-
tomiast jesienią będzie bro-
nił mistrzostwa Europy, a 
jeszcze wcześniej będzie 
walczył w mistrzostwach 
Polski, na których zdoby-
wa się miejsce w kadrze na-
rodowej. Kacper Frątczak w 
marcu stoczy walkę zawo-
dową podczas gali Makow-
ski Fighting Championship 
w Łagowie, gdzie powal-
czy o pas MFC. W kwietniu 
czekają go natomiast mi-
strzostwa kraju w formule 
low-kick. – W sumie czeka 
nas 19 startów, na tę chwi-
lę. Propozycji jest dużo – 
dodaje T. Pasek. Nie bra-
kuje także zapytań od or-
ganizatorów zawodowych 
gal bokserskich i MMA. – 
Wiele lat chroniłem chło-
paków przed taką rywali-
zacją, aby nie spoglądali 
w kierunku innych dyscy-
plin. Myślę jednak, że już 
najwyższy czas, żeby pa-
nowie mieli coś więcej niż 
splendor, czyli pieniądze. 
W dalszym ciągu naszym 
głównym nurtem jest kick-
boxing – zaznacza T. Pasek.

(mk)

SIATKÓWKA

Mecz o czwórkę
Sobieski Arena Żagań staje na 
drodze siatkarzy AZS-u Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w przed-
ostatniej kolejce rundy zasadni-
czej II ligi. Spotkanie rozpocznie 
się w tę sobotę, o 17.00.

To może być ostatni 
mecz akademików w tym 
sezonie u siebie. Stanie 
się tak, jeśli AZS nie uzy-
ska awansu do fazy play-
-off. Obecnie zielonogó-
rzanie tracą 5 punktów 
do czwartej Bielawian-
ki Bester Bielawa. Muszą 
zatem w dwóch ostatnich 
meczach sezonu zasadni-
czego zdobyć 6 „oczek” i 
liczyć, że Bielawianka już 
nie zapunktuje. W tym se-
zonie jednak AZS z żad-
nym zespołem z czołowej 
trójki ligi nie wygrał. Przed 
tygodniem akademicy ule-
gli 1:3 liderowi, Astrze w 
Nowej Soli. Trzeci w ta-
beli Sobieski to jedyny ze-
spół, z którym w Żaganiu 
AZS nie ugrał nawet seta. 
– Przeciwnik jest arcytrud-
ny, ale my musimy dać so-
bie szansę i powalczyć – 
uważa Wiktor Zasowski, 
grający trener AZS UZ. Tre-
nerem żagańskich siatka-
rzy jest Krzysztof Dobek, 
który w ubiegłym sezonie 
był szkoleniowcem akade-
mików. Spotkanie odbę-
dzie się w hali UZ przy ul. 
Prof. Szafrana. Wstęp jest 
wolny. (mk)

„Herosi”, czyli przedstawiciele ASW Knockout, od lewej: Rafał Gąszczak, Kacper Frątczak i To-
masz Pasek. fot. ASW Knockout Zielona Góra
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Przechytrzyli ASF!  
Pobiegną na W69
Pierwsze zawody na stadionie żużlowym w tym roku nie będą miały wiele wspól-
nego z typowym przeznaczeniem obiektu przy ul. Wrocławskiej. 29 lutego odbę-
dzie się tutaj… ultramaraton.

Ściślej, coś na kształt 
ultramaratonu. Organiza-
torzy nie chcieli dać się po-
konać Afrykańskiemu Po-
morowi Świń i dlatego nie 
odwołali szóstej edycji im-
prezy. Zakaz wstępu do la-
su sprawił, że wzdłuż gra-
nic Zielonej Góry nie da 
się pobiec, ale na stadionie 
żużlowym i w jego okoli-
cach rywalizacja się odbę-
dzie. – Rozsądek mówił, że 
zawody trzeba będzie od-
wołać, ale potem pomyśle-
liśmy, żeby zrobić coś w za-
mian – mówi Katarzyna Fli-
gier, jedna z organizatorek 
ASF Ultramaratonu Zielo-
nogórskiego Nowe Granice 
– Alternatywna Strona Fa-
lubazu. Bieg odbędzie się w 
ostatnią sobotę lutego. Do-
kładniej biegi, bo organiza-
torzy, ustaliwszy miejsce, 
puścili wodze fantazji!

Długa dyskusja przy-
niosła trzy konkurencje. 

„Bieg 6 na 9 przy W69” to 
najdłuższa rywalizacja, 
która będzie rozgrywana 
wokół stadionu. Uczest-
nicy będą mieli za zada-
nie w 6 godzin jak najwię-
cej razy pokonać 900-me-
trową pętlę. To bieg, któ-
ry będzie rozgrywany solo 
i w sztafetach. – Będziemy 
się ocierać o las, popatrzy-
my na drzewa, bo tęskni-
my za nimi – przyznaje K. 
Fligier. Na trasie będzie też 
mały podbieg. – To pierw-
szy ultramaraton, na któ-
rym nie da się zgubić – żar-
tuje organizatorka.

Kolejną propozycją bę-
dzie… „Zimowe wejście na 
K2”. – Oczywiście chodzi o 
trybunę, na którą będziemy 
wbiegać i zbiegać – zazna-
cza K. Fligier. Zawodnicy 
w eliminacjach będą star-
tować indywidualnie. Szes-
nastka z najlepszymi czasa-
mi będzie potem rywalizo-

wać w dwuosobowych wy-
ścigach. Trzeci bieg zakła-
da też spożycie złocistego 
trunku. To tzw. „Piwna mi-
la”. – Mamy pięć okrążeń po 
330 metrów i po każdym pi-

jemy ok. 200 ml piwa – tłu-
maczy K. Fligier.

Zapisy prowadzone są na 
stronie: www.online.da-
tasport.pl. Pierwszy bieg 
rozpocznie się o 10.00. (mk)

W podskokach finiszowali po 100 kilometrach niektórzy 
ultramaratończycy w przeszłości. Jak poradzą sobie w no-
wych realiach biegowej rywalizacji, którą wymusił ASF?

Fot. Marcin Krzywicki

 WEEKEND KIBICA
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

a piątek, 31 stycznia: Puchar 

Polski, 19.00, WOSiR Drzonków 

a sobota, 1 lutego: Puchar 

Polski, 9.30, WOSiR Drzonków

a niedziela, 2 lutego: Puchar 

Polski, 9.00, WOSiR Drzonków

KOSZYKÓWKA

a sobota, 1 lutego:  

liga VTB: Stelmet Enea BC Zie-

lona Góra – Niżny Nowogród, 

18.00, hala CRS

a sobota, 1 lutego:  

III liga: SKM Zastal Fatto De-

weloper Zielona Góra – SMK 

Lubin, 11.00, hala przy ul. 

Amelii

SIATKÓWKA

a sobota, 1 lutego:  

17. kolejka II ligi: AZS Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego – Sobie-

ski-Arena Żagań, 17.00, hala UZ 

przy ul. Prof. Szafrana

PIŁKA NOŻNA (sparingi)

a sobota, 1 lutego: Lechia 

Zielona Góra – Stilon Gorzów, 

12.00; Sparta Łężyca – Piast 

Czerwieńsk, 14.00, boisko ze 

sztuczną trawą przy ul. Sule-

chowskiej 

a niedziela, 2 lutego: Drzon-

kowianka PKM Zachód Racula 

– Pogoń Przyborów, 12.00; 

TKKF Chynowianka-Francepol 

Zielona Góra – Lech Sulechów, 

14.00, boisko ze sztuczną 

trawą przy ul. Sulechowskiej
(mk)

ŻUŻEL

Nasi na kadrze

Od soboty do czwartku na zgrupo-
waniu kadry narodowej żużlowców w 
Szklarskiej Porębie przebywali jeźdź-
cy Stelmetu Falubazu Zielona Góra: 
Patryk Dudek i Norbert Krakowiak. 
Zielonogórzanie nie mieli czasu na 
nudę, plan każdego dnia był szczelnie 
wypełniony. Treningi na nartach 
biegowych na Polanie Jakuszyckiej, 
zajęcia ogólnorozwojowe w sali 
gimnastycznej, a także sprawdzanie 
refleksu czy zajęcia z przedstawiciela-
mi Polskiej Agencji Antydopingowej, 
to część z założeń, które kadrowicze 
zrealizowali pod okiem m.in. trenera 
kadry Marka Cieślaka. Nie zapomnia-
no też o integracji, żużlowcy grali w 
FIFĘ oraz  rywalizowali w kręgielni.

(mk)

KOSZYKÓWKA

Trzy mecze  
w siedem dni
Kolejny pracowity tydzień 
Stelmet Enea BC Zielona Góra 
zwieńczy meczem ligi VTB z 
Niżnym Nowogrodem. Pojedynek 
w sobotę, w hali CRS o 18.00.

Zielonogórzanie w minio-
ną niedzielę zaliczyli dale-
ką wyprawę do kazachskie-
go Nur-Sułtanu, gdzie ule-
gli Astanie 80:92. Trzy dni 
później zameldowali się już 
w Warszawie. Tam podtrzy-
mali zwycięski kurs w Ener-
ga Basket Lidze, pokonując 
Legię 97:89. To piętnasty z 
rzędu, a szesnasty w ogóle 
triumf na polskich parkie-
tach. W obu spotkaniach za-
brakło leczącego uraz kola-
na Drew Gordona. Po dale-
kich wojażach ten tydzień 
zielonogórzanie kończą 
przed własną publiczno-
ścią, mierząc się z Niżnym 
Nowogrodem, z którym wy-
grali w listopadzie na wy-
jeździe 87:82. W sobotę eki-
pa Žana Tabaka stanie przed 
szansą odniesienia siódme-
go zwycięstwa w lidze VTB. 
Spotkanie poprzedzi minu-
ta ciszy dla legendy NBA Ko-
bego Bryanta. Na parkingu 
CRS stanie natomiast zimo-
wa strefa, którą przygoto-
wał sponsor tytularny klu-
bu. Projekt Zimowy Enei z 
wieloma atrakcjami nie tyl-
ko dla dzieci będzie dostęp-
ny od 14.00 do 21.30.  (mk)

PIŁKA NOŻNA

Sparingowe derby
W ostatnich sezonach, najczęściej 

w rozgrywkach ligowych, mijają się. 
Grają więc sparingowo. W tę sobotę, 
1 lutego, o 12.00 Lechia Zielona Góra 
podejmie Stilon Gorzów. Dla zielo-
nogórzan będzie to trzeci sparing w 
ramach przygotowań do rundy wio-
sennej. III-ligowiec przegrał najpierw 
z rezerwami Zagłębia Lubin 2:3 (gole 
dla zielonogórzan: Wojciech Okińczyc 
i Jan Izdebski), a następnie musiał 
uznać wyższość Chemika Police, 
ulegając 1:2 (bramka: Artur Małecki). 
Stilon po rundzie jesiennej plasuje 
się na 2. miejscu w lubuskiej IV lidze. 
Sparing zostanie rozegrany na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią przy ul. 
Sulechowskiej. Wstęp jest wolny.

(mk)

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Inauguracja w kwietniu
Przed futbolistami Watahy Zie-

lona Góra drugi sezon w najwyższej 
lidze. Zielonogórzanie poznali już 
swoich rywali w LFA1. Sezon otworzą 
4 kwietnia domowym meczem z 
beniaminkiem Armadą Szczecin. Dwa 
tygodnie później będą podejmować 
Kraków Kings. Następne starcie przy 
ul. Botanicznej odbędzie się 23 maja, 
gdy do Zielonej Góry przyjedzie Ar-
chers Bydgoszcz. Hitowo zapowiada 
się ostatni mecz rundy zasadniczej. 
20 czerwca Wataha podejmie mistrza 
kraju Panthers Wrocław. Z Armią Po-
znań, Tychy Falcons, Towers Opole i 
Silesią Rebels zielonogórzanie zagrają 
na wyjeździe. Wataha pozyskała już 
zagranicznych graczy. Są to: Andre 
Peppers Jr i Kurtis Walls.

(mk)

PŁYWANIE

Wyścig po bilet do Tokio
Dwa treningi, podczas których do przepłynięcia w najcięższym momencie przygoto-
wań będzie nawet 19-20 kilometrów dziennie – taką cenę trzeba zapłacić, by poje-
chać na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Jakub Skierka, pływak TP Zielona Góra, wyjaz-
dowi do Japonii podporządkował wszystko.

Pływa z myślą o igrzy-
skach, odżywia się z myślą 
o igrzyskach, śpi… a jakże, 
z myślą o igrzyskach. Ostat-
nio odnalazł swój pierwszy 
wywiad, którego udzielił ja-
ko 14-letni chłopiec. – Dzien-
nikarz spytał mnie: jakie jest 
twoje marzenie? Odpowie-
działem: złoty medal olim-
pijski w Tokio!

Miał propozycję, by wró-
cić do rodzinnych Kartuz, 
ale w roku olimpijskim nie 
chciał zmieniać otoczenia. 
Jak mówi, porusza się tyl-
ko na trasie: basen-dom. Te-
raz jest już w reżimie trenin-
gowym, pod okiem trene-
ra Jacka Miciula. – W sumie 
mam 5-6 godzin treningu 
dziennie. Rano od 6.00 do 
8.30 i po południu od 15.00 
do 18.00 –mówi J. Skierka. 
Pierwszy szczyt formy ma 
być przygotowany na ma-
jowe mistrzostwa Starego 
Kontynentu, które odbędą 
się na 50-metrowym base-
nie w Budapeszcie. Z Węgier 
chce przyjechać z wypełnio-
nym minimum na igrzyska. 

– Jeśli tam się nie powiedzie, 
to kilka dni później są jesz-
cze mistrzostwa Polski w Lu-
blinie, ale jestem dobrej my-
śli, że wszystko powiedzie 
się już przy pierwszej próbie 
– zaznacza pływak.

Jak mówi, rozrywki go nie 
zaprzątają, bo nie chce tracić 
z oczu celu, jakim jest olim-
pijski paszport, a jeśli sam 
siebie nagradza, to w week-
end… pizzą. – To są moje ma-
łe, tygodniowe nagrody po 
ciężkim wysiłku – uśmiecha 
się 21-latek.

Pod koniec ubiegłego ro-
ku w Glasgow dopłynął na 
czwarte miejsce w mistrzo-
stwach Europy na krótkim 
basenie, w koronnej konku-
rencji 200 metrów stylem 
grzbietowym. To utwierdzi-
ło go w przekonaniu, że do-
tychczas podjęte pływac-
kie decyzje były dobre. – Po-
stawiłem wszystko na jedną 
kartę. Wszystko jest przemy-
ślane, fizjoterapia, catering, 
żeby później nie pluć sobie w 
brodę, że coś poszło nie tak – 
dodaje J. Skierka. (mk)

Cała energia Jakuba Skierki skupiona jest na spełnieniu ma-
rzenia – udziale w Igrzyskach Olimpijskich
 fot. Facebook Jakuba Skierki
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Zatrzymałem się w hotelu Dworcowym
Widzicie balkon na głównym zdjęciu? Stoją na nim dwie panie. Pewnie zatrzymały się w przedwojennym Bahnhofs Hotelu. Też tam byłem. 
Wszystko wygląda inaczej. Może oprócz sejfu w ścianie.

- Czyżniewski! Sejf w ścia-
nie? Gdybyś mógł, to pewnie 
zamknąłbyś w nim patelnię i 
udawał, że gdzieś zaginęła – 
wygląda na to, że moja żona 
ma silny związek emocjonal-
ny z tym jakże znanym urzą-
dzeniem kuchennym…

Mnie bardziej kręci sejf. 
Ciekawe, co w tych skrytkach 
chowano? Spoglądam na me-
talowe drzwiczki, tuż obok 
wejścia na balkon. Określe-
nie sejf jest trochę na wyrost.

- Zachowaliśmy  je w 
dwóch pokojach. Mamy klu-
cze. Były w nich jakieś ko-
lejowe papiery. Nic ważne-
go – śmieje się Beata Zientar-
ska, właścicielka hotelu Re-
tro (przed wojną Hotel Dwor-
cowy). 

Przez wiele lat w budyn-
ku mieściły się różne służby 
kolejowe. Zientarscy odkupi-
li budynek od PKP w 2013 r. 
Dzisiaj pod balkonem prze-
jeżdżają setki samochodów, 
jednak 100 lat temu było tu-
taj mniej ruchliwie. Stojąc na 
balkonie, oczyma wyobraź-
ni widzę naprzeciwko bu-
dynek dworca zbudowany z 
czerwonej cegły, za nim ro-
gatki umożliwiające przejazd 
na drugą stronę torów. Oczy-
wiście nieopodal dworca sto-
ją dorożki, czekające na po-
dróżnych i konny omnibus.

Ta historia liczy sobie pra-
wie 150 lat. W marcu 1871 
r. odbył się pierwszy, prób-
ny przejazd pociągu po no-
wej linii kolejowej biegną-
cej z Głogowa przez  Zieloną 
Górę do Czerwieńska. Regu-
larną komunikację urucho-

miono w  październiku 1871 
r. Dzisiaj stacja w zasadzie le-
ży w centrum miasta, wów-
czas znajdowała się na jego 
obrzeżach. W okolicy stało 
tylko kilka domów.  

Trudno zgadnąć, dlacze-
go kupiec Ernst Schmidt po-
stanowił naprzeciwko dwor-
ca wybudować wytwórnię 
musztardy. Zgodę na tę inwe-
stycję otrzymał od policji bu-
dowlanej 9 marca 1892 r. Po-
stawił ją w głębi działki, pro-
dukował tu również likier. W 

tym samym czasie wybudo-
wał swoją najważniejszą in-
westycję – narożny budynek, 
w którym umiejscowił hotel. 
To był dobry pomysł i bar-
dzo dobra lokalizacja. Pra-
wie drzwi w drzwi z dwor-
cem kolejowym. Bliziutko. 
Odważna decyzja. Pod ko-
niec XIX wieku w Grünber-
gu dominowały zajazdy i 
karczmy. W mieście działa-
ło tylko kilka hoteli. Najstar-
szy Pod Czarnym Orłem (po-
wojenny Pod Orłem) przy ul. 

Sikorskiego, Zielony Wieniec 
(Polonia) przy Kopernika czy 
Niemiecki Dom na rogu dzi-
siejszej ul. Wandy i Jedności. 

Kupiec Schmidt dokładnie 
zabudował swoją nierucho-
mość. W 1897 r. obok hote-
lu postawił ładną kamienicę. 
Rok jej budowy przypomina 
data umieszczona na balko-
nie. Schmidt sam zamiesz-
kał w tym domu, natomiast 
hotel wydzierżawił, wycho-
dząc z założenia, że lepiej 
zajmą się nim fachowcy. 

I zajmowali się. Pierw-
szym dzierżawcą został Eu-
gen Wahl. To znana rodzi-
na restauratorów. Prowadzi-
li gospody przy ul. Sobie-
skiego i Wrocławskiej. W tej 
pierwszej lokalizacji chcieli 
nawet zbudować duży hotel. 
Planu nie zrealizowali. 

Miejsce Wahla zajął Ernst 
Kupke, który rządził tutaj 
przez ponad 30 lat. Często 
reklamował swoją restaura-
cję i letni ogródek obok bu-
dynku. 

Niestety w latach 30. XX 
wieku właściciele budyn-
ku postanowili unowocze-
śnić wygląd budynku, nada-
jąc elewacji prostą, surową 
formę. Zniknęły otaczające 
okna ozdoby, które dodawa-
ły obiektowi elegancji. Mó-
wiąc szczerze, XIX-wieczna 
elewacja bardziej mi się po-
dobała, aniżeli jej późniejsze 
wydanie. 

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowie-

ści i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.to-

masz

Pocztówka wysłana w 1904 r. przedstawia Hotel Dworcowy i jego pierwszą elewację Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Dzisiejsza ul. Sulechowska 100 lat temu. Dzisiaj w tym miejscu 
jest rondo.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Sąsiednia kamienica, w której mieszkał kupiec Ernst 
Schmidt, przetrwała do dzisiaj
 Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Początek XX wieku. Budynek widoczny na zdjęciu istnieje do tej 
pory – to przychodnia.
 Ze zbiorów prywatnych

Widok na plac przed dworcem. Konne omnibusy obsługiwały re-
gularną linię prowadzącą przez miasto.
 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

W latach 30. XX wieku budynek zmienił swój wygląd
 Ze zbiorów prywatnych

Widok dworca kolejowego w latach 70. XX wieku
 Fot. Bronisław Bugiel


