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Uniwersytet
Zielonogórski został
właścicielem Kina
WENUS
Ewa Sapeńko
19 czerwca we Wrocławiu został rozstrzygnięty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku byłego
kina „Wenus”. W licytacji uczestniczył Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. Zarówno
budynek, jak i działka są teraz własnością Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Kino zostało kupione za 1 mln 38 tys.
zł. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Prezydenta Miasta
Janusza Kubickiego oraz Rady Miasta Zielona Góra, która
zapisała w budżecie miasta środki na ten cel. Miasto udzieliło Uniwersytetowi Zielonogórskiemu dotacjji w kwocie
1.050.000 zł (słownie: milion pięćdziesiąt tysięcy zł) na
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zakup obiektu, a poza tym zapewni też wkład własny niezbędny do sfinansowania przebudowy budynku byłego kina
dla potrzeb Centrum Nauki „Wenus” im. Jana Keplera.
***
POLSKO–NIEMIECKIE CENTRUM KONFERENCYJNE
„... Powstające Centrum będzie dysponowało trzema
salami wielofunkcyjnymi: salą audytoryjną na 400 osób
i salą konferencyjną na 100 osób w budynku CNK WENUS
oraz salą Senatu dla 75 osób w budynku Rektoratu UZ.
Przestronna sala kinowa przekształcona zostanie w reprezentacyjną salę audytoryjną, przeznaczoną głównie
do organizacji konferencji polsko – niemieckich. Odbywać
się w niej będą również inauguracje roku akademickiego,
wręczenia dyplomów oraz inne uroczystości. Pozostałym
formom spotkań, w tym również konferencjom i seminariom służyć będzie zlokalizowana na piętrze CNK WENUS
sala konferencyjna oraz obecna sala Senatu w budynku
Rektoratu.
Połączenie budynków w formie „miękkiego” przejścia
pomiędzy nimi, pozwoli na optymalne wykorzystanie
przestrzeni a także zapewni lepszą komunikację oraz wygodną obsługę cateringową centrum konferencyjnego.
CENTRUM NAUKI KEPLERA „WENUS” to nowe oblicze
budynku dawnego kina. Dzięki inicjatywie Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz władz miasta Zielona Góra ma
szanse stać się częścią nowoczesnego centrum konferencyjnego, które służyć będzie zarówno uczelni jak i mieszkańcom oraz gościom miasta. Położone pomiędzy Starym
Rynkiem a centrum handlowym Focus Mall ma oferować
ludziom absolutnie innowacyjną formę spędzania czasu
wolnego. Będzie zarówno punktem spotkań, jak i miejscem w którym organizuje się różnego rodzaju wystawy,
seminaria, konferencje a także „otwarte” wykłady, w których uczestniczyć będzie mógł każdy z nas.
Wybudowane w latach 50. kino nazwane zostało WENUS.
Po 60. latach nazwa staje się jeszcze bardziej adekwatna

