
6W czerwcu przyszłego roku powinniśmy już przejechać na rowerze 
przez całe miasto. Ruszył pierwszy etap rozbudowy ścieżek.
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- W życiu każdego człowieka są dni 
smutne, złe i przykre. Ale są też dni 
niebiańskie, przecudne, nawet wtedy, 
gdy pada deszcz. Właśnie taki wspania-
ły dzień przeżywam teraz, gdy zostałem 
wywyższony niezwykłą godnością 
Honorowego Obywatela Miasta Zielonej 
Góry. Jestem bardzo wzruszony, bardzo 
wszystkim dziękuję - mówił prof. 
Tadeusz Biliński.

INWESTOR Z BAWARII
OTWORZYŁ FABRYKĘ
Choć miastem 
nadal rządzi 
Bachus, prezydent 
nie ma wolnego. 
– Takie chwile są 
bardzo miłe, kiedy 
w Zielonej Górze 
otwieramy 
kolejną fabrykę. 
To nowe miejsca 
pracy – cieszy się 
Janusz Kubicki. 
W czwartek
ofi cjalnie ruszyła 
produkcja 
w zielonogórskiej 
fabryce Ideal 
Automotive. 
Inwestycja warta 
jest ok. 100 mln zł. Symboliczne przecięcie wstęgi i fabryka rusza z produkcją. Prezydent Janusz Kubicki towarzyszy prezesom Ideal Automotive. 

Po lewej Stefan Frey, po prawej Thomas May. Fot. Krzysztof Grabowski

W RADOSNYM
NASTROJU
- Wszyscy chcieli inwesto-
ra, który będzie zatrudniał 
setki osób. I takiego 
mamy. Będzie wiele 
nowych miejsc pracy – 
zapewniał przed rokiem 
prezydent J. Kubicki.
W czwartek rano na swo-
im profi lu facebookowym 
rzucił: - Są takie słowa 
piosenki „Tu na razie jest 
ściernisko, ale będzie San 
Francisco”. Tak właśnie 
jest z fabryką fi rmy Ideal 
Automotive. Rok temu 
decyzja a teraz już nowy 
zakład stoi i pracuje. Dziś 
uroczyste otwarcie. Jest 
jeszcze jedno powiedzon-
ko: „I to nie jest nasze 
ostatnie słowo”. Cieszę 
się, że nasza piękna Zielo-
na Góra się rozwija i idzie 
do przodu. Miłego dnia.
O fabryce Ideal 
i kolejnym inwestorze 
czytaj na str. 3

ZIELONA GÓRA

Korowód 
pójdzie w stronę 
Palmiarni
Zbliża się najważniejszy akcent 
tegorocznego Winobrania! W 
tę sobotę, 9 września, w samo 
południe ruszy barwny i wesoły 
korowód. Jego niezwykłość 
polega nie tylko na dużej dawce 
pozytywnych emocji.

W tym roku korowód, z 
powodu nawału prac re-
montowo-budowlanych, 
głównie drogowych, poma-
szeruje zupełnie nową trasą 
– al. Konstytucji 3 Maja. Dru-

ga nowość to zmiana kierun-
ku przemarszu. Do tej pory, 
korowody wędrowały ze 
wschodu na zachód. W tym 
roku będzie odwrotnie.

- Ruszymy ze szczytu 
wzniesienia, które kiedyś 
nosiło nazwę Srebrna Góra, 
to okolice hotelu Ruben. 
Dziś, to część al. Konstytucji 
3 Maja. To tu uformuje się 
czoło korowodu, który od 
godz. 12.00 będzie masze-
rował w stronę Palmiarni. 
Korowód zakończy się 50 
metrów za trybuną hono-
rową, którą ustawimy obok 
Focus Mall, w okolicach sta-
cji paliw Statoil - zapowia-
da Zdzisław Strach, prezes 
Centrum Biznesu, współor-
ganizator Winobrania.

Organizatorzy korowodu 
ostatecznie zrezygnowali z 
pomysłu polegającego na 
przemarszu obiema jezd-
niami al. Konstytucji 3 Maja.

- Będzie czynna tylko jed-
na nitka, ta po prawej stro-
nie, patrząc od strony targo-
wiska miejskiego, tego przy 
ul. Owocowej – wyjaśnia Z. 
Strach.

A jeśli ktoś nie ma ocho-
ty na wspólne świętowanie 
w kolorowym korowodzie? 
Ma dwa wyjścia. Może zająć 
pozycję obserwatora. Or-
ganizatorzy korowodu za-
bezpieczą trasę przemarszu 
specjalnym ogrodzeniem. 
Stanie wzdłuż al. Konstytu-
cji 3 Maja, na prawym skraju 
pasa wyłączonego z ruchu. 

To wzdłuż tego ogrodzenia 
będzie można stanąć i po-
obserwować wydarzenia to-
czące się po drugiej stronie. 
Do dyspozycji obserwato-
rów zostanie także oddany 
chodnik bezpośrednio przy-
legający do trasy przemar-
szu. Jest jeszcze jedna moż-
liwość. Dzięki TVP będziemy 
mogli obejrzeć godzinną re-
lację z zielonogórskiego ko-
rowodu w domowych piele-
szach, na ekranie telewizora.

- W niedzielę, pomiędzy 
19.00 i 20.00, wyemitujemy 
na kanale TVP Gorzów Wlkp. 
godzinną retransmisję z 
przemarszu korowodu. Nasi 
dziennikarze: Barbara Ku-
raszkiewicz-Machniak oraz 
Jacek Stefanowicz komen-

tować będą poszczególne 
wydarzenia oraz rozmawiać 
będą z gośćmi, uczestnika-
mi korowodu oraz władzami 
miasta - obiecuje Magdalena 
Szczecina z TVP. (pm)

Uwaga!
Przemarsz korowodu 

oznacza utrudnienia w ru-
chu. Od 8.00 do 18.00 za-
mknięta będzie ul. Długa (od 
1 Maja do Moniuszki) i dalej 
al. Konstytucji 3 Maja (od 
Moniuszki do Lwowskiej). 
Autobusy MZK linii 1, 6, 14, 
30 i 37 pojadą objazdami.
a Linia 14 i 30 ulicami: 1 
Maja – Jaskółcza – Ogrodo-
wa – Fabryczna – Sienkiewi-
cza – Wrocławska i dalej po 
stałych trasach.

a Linia 1 i 37 ulicami: Pl. 
Piłsudskiego – Podgórna – 
Piaskowa – Lwowska – Wro-
cławska i dalej po stałych 
trasach.
a Linia 6 będzie ulicami: 
Pl. Piłsudskiego – Podgór-
na – Piaskowa – Lwowska 
– Wrocławska – Lwowska 
– Piaskowa – Podgórna – Pl. 
Piłsudskiego i dalej po stałej 
trasie.

Wyłączone z obsługi zo-
staną przystanki: Zespół 
Szkół Ekonomicznych, Pla-
netarium, Palmiarnia. Dzia-
łać będą przystanki zastęp-
cze: na ul. Sienkiewicza za 
skrzyżowaniem z Wrocław-
ską oraz przed skrzyżowa-
niem z Wrocławską.
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W ZIELONEJ GÓRZE

Widziałeś? 
Pomóż policji
Komenda miejska poszukuje 
świadków dwóch kolizji dro-
gowych. Jeśli widziałeś, co się 
wtedy stało, skontaktuj się z 
policjantami.
a Pierwsza kolizja wydarzyła się 2 
sierpnia, ok. godz. 6.20, na drodze 
W-295, w kierunku na Żagań. Kie-
rujący pojazdem ciężarowym, na 
łuku drogi zjechał na przeciwległy 
pas ruchu, w wyniku czego kierująca 
renault laguna straciła panowanie 
nad pojazdem i wypadła z drogi. 

Świadkowie tego zdarzenia proszeni 
są o kontakt osobisty lub telefoniczny 
z Wydziałem Sztab Policji i Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej 
Górze, ul. Partyzantów 40, tel. 68 476 
24 10, 476 22 94 lub 997.

a Druga kolizja miała miejsce w 
okresie od 2 sierpnia, ok. godz. 16.00 
do 4 sierpnia, ok. godz. 11.00, na ul. 
Kraljevskiej. Nieustalony kierujący 
najechał i uszkodził zaparkowane, 
czarne audi A3. Świadkowie tego 
zdarzenia proszeni są o kontakt oso-
bisty lub telefoniczny z Wydziałem 
Sztab Policji i Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Zielonej Górze ul. 
Partyzantów 40 tel. 68 476 24 10, 476 
22 94 lub 997.

(dsp)

W piątek, 1 września, uczciliśmy 78. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej oraz Dzień Weterana. Na cmentarzu przy ul. 
Wrocławskiej odbyło się uroczyste zgromadzenie mieszkań-
ców. Fot. Krzysztof Grabowski

Koniec wakacji, czas do szkoły! Miejska inauguracja roku 
szkolnego 2017/2018 odbyła się w nowej siedzibie Szkoły 
Podstawowej nr 6, która teraz mieści się przy ul. Św. Kingi 1.

Fot. Krzysztof Grabowski

Włodzimierz Kwaśniewicz, wieloletni dyrektor muzeum 
wojskowego, obchodził w środę 70. urodziny. Na spotkanie 
z jubilatem i okolicznościową wystawę w muzeum przyszły 
tłumy. Fot. Materiały Muzeum Ziemi Lubuskiej

Memoriał Dawida Mory
Już w przyszłą sobotę, 16 września, o 19.00, w hali CRS kolejna edycja gali sportów walki fir-
mowanych przez Tomasza Makowskiego. Od tegorocznej edycji turniej już oficjalnie będzie 
nosił tytuł Memoriału Dawida Mory.

Dla tych, którzy nie mogą 
doczekać się wydarzenia, 
w tę sobotę, 9 września, 
przedsmak emocji - trening 
medialny zawodników gali 
MFC12 - godz. 16.00, na sce-
nie Miasteczka Winiarskie-
go przy ratuszu. Gala – ty-
dzień później, 16 września, 
o 19.00, w CRS.

Nową formułą 12. Gali 
MFC, podnoszącą rangę wy-
darzenia, jest dekorowanie 
od tego roku pasami mi-
strzowskimi własnej fede-
racji. Dodatkową nowością 
jest wprowadzenie na stałe 
dedykacji Dawidowi Morze.

- Postanowiliśmy, że Gala 
MFC już na zawsze będzie 
hołdem złożonym  naszemu 
bliskiemu koledze, zresztą 
bardzo dobremu zawodni-
kowi, który zginął tragicz-
nie tuż przed swoim wystę-
pem. Stąd już oficjalnie, w 
tym roku turniej ma nazwę 
Memoriał Dawida Mory – 
tłumaczy pomysłodawca 
gali Tomasz Makowski.

W ringu MFC po raz kolej-
ny zobaczymy znakomitych 
polskich i zagranicznych 
zawodników, m.in. Paw-
ła Jędrzejczyka, Michała 
Szmajdę, Sławomira Przy-
pisa, Macieja Zembika, Mar-
cina Bodnara, Bartłomieja 
Wawryszyna oraz Emilię 
Czerwińską. Fighterzy re-
prezentujący polskie barwy 
skrzyżują rękawice z zawod-
nikami z Niemiec, Słowacji, 
Rumunii oraz Demokratycz-
nej Republiki Konga. W hali 
CRS zobaczymy łącznie 10 
pojedynków na zasadach K1, 
MMA i Muay Thai. Nie za-
braknie więc niespodzianek, 
starych mistrzów, nowych 
nazwisk, walk rewanżowych 
i znanych zawodników w 
nowych formułach.

- Walki o pasy nie dostali 
oczywiście zawodnicy przy-
padkowi. Są to starannie do-
brani i utytułowani zawodni-

cy, m.in. Paweł Jedrzejczyk, 
który zmierzy się z zawodni-
kiem z Surinamu. Mimo, że 
przeciwnik Polaka jest bardzo 
młody, to jednak trzeba pa-
miętać, że reprezentuje team 
Kloda Petersa i ma już na 
koncie wiele zwycięstw. Spo-
dziewajmy się więc ciężkiego, 
pięciorundowego pojedynku 
- wyjaśnia T. Makowski.

Rosnące zainteresowanie 
walkami pań będzie miało 
swoje odzwierciedlenie w 
czasie 12. MFC. Organizato-
rzy zapowiadają sporo emo-
cji, właśnie w czasie rywali-
zacji żeńskiej o pas federacji.

- Kolejnym wyjątkowym 
pojedynkiem będzie zapew-

ne walka Emilii Czerwińskiej 
z Zielonej Góry z Michaelą 
Michl z Niemiec. Zawodnicz-
ka z Niemiec robi ostatnio 
międzynarodową karierę. 
Liczę na Emilię, z którą mia-
łem przyjemność sparować, i 
powiem, że często musiałem 
znacznie bardziej uważać, niż 
w czasie konfrontacji z męż-
czyznami. Ta dziewczyna 
uderza bardzo mocno – pod-
syca emocje popularny Maku.

Niestety, jest także zła 
wiadomość dla fanów ka-
riery mistrza Makowskiego. 
Ciężka kontuzja pozbawiła 
go możliwości uczestnic-
twa w już zakontraktowanej 
walce wieczoru.

- Kilka tygodni temu zła-
małem dwie kości śródrę-
cza i jest nieciekawie. Nie 
ukrywam, że organizm, po 
niedawnych kontuzjach i 
latach walk, jest wyeksplo-
atowany. Lekarze zalecają 
mi długą przerwę. Oczywi-
ście, mam plan, by wrócić i 
by stoczyć 10. pojedynek o 
mistrzostwo świata. W każ-
dym razie, na przyszłorocz-
nej gali będę na pewno – za-
powiada T. Makowski.

MFC Makowski Fighting 
Championship jest jedyną 
polską organizacją kick-
boxingu, dla której walczyli 
zawodnicy aż z 23 krajów na 
świecie. (kg)

Bilety do kupienia na portalu abilet.pl. Transmisja z hali CRS na kanale Fightbox HD. Początek 
gali - sobota, 16 września, godz. 19.00. Fot. Archiwum organizatora/DariuszBiczynski.pl



www.Lzg24.pl 8 września 2017    łącznik zielonogórski 3

Ideal uruchamia już produkcję
Spinko kupuje ziemię pod fabrykę
To jest dobry tydzień. W środę fi rma z Leszna kupiła w Nowym Kisielinie działkę pod fabrykę, w którą zainwestuje ok. 60 mln zł. W czwartek 
fi rma z Bawarii ofi cjalnie uruchomiła u nas produkcję. Kosztować ich to będzie 100 mln zł.

Ile osób znajdzie pracę w 
tych fabrykach?

- Ok. tysiąc – krótko od-
powiada prezydent Janusz 
Kubicki.

Tempo jest niewiarygod-
ne. Rok temu, podczas spo-
tkaniu w Bambergu, Stefan 
Frey, prezes Ideal Automoti-
ve i prezydent Kubicki zapo-
wiedzieli budowę fabryki w 
Lubuskim Parku Przemy-
słowo-Technologicznym. 
– Inwestycja łącznie kosz-
tować będzie ok. 60 mln 
zł, docelowo pracę znajdzie 
tutaj 400 osób – tłumaczyli 
wtedy.

Plan zakładał natychmia-
stowe rozpoczęcie budowy 
tak, by w połowie marca 
można było w nowych ha-
lach ustawić maszyny i roz-
począć szkolenie załogi.

- W tej chwili w fabry-
ce pracuje 50 osób. Można 
powiedzieć, że rozruch i 
szkolenia pierwszych pra-
cowników się zakończyły. 
Zaczyna się normalna pro-
dukcja – tłumaczy Arka-
diusz Kowalewski, prezes 
Lubuskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego.

Na razie sprzęt stoi w czę-
ści hali. Kolejne maszyny 
będą systematycznie mon-
towane. W czwartek Bawar-
czycy zaskoczyli zwiększa-
jąc swoje prognozy.

- W tej chwili miesięcznie 
sprzedajemy wyroby warte 
200 tys. euro. Zakładamy, 
że w ciągu dwóch lat nasze 
obroty sięgną 60 mln euro 
rocznie a zatrudnienie doj-
dzie do 500-600 osób – za-
powiedział podczas uroczy-
stości prezes Thomas May. 
- Mamy już zamówione 
wszystkie maszyny.

Kosztować one mają ok. 
20 mln euro, czyli ponad 80 
mln zł. Samo zbudowanie 
zakładu kosztowało ok. 20 
mln zł.

Te plany dotyczą wyko-
rzystania już istniejących 
obiektów. Bawarczycy mają 
jednak tak dużą działkę, że 
w razie potrzeby mogą po-
większyć swój zakład o 100 

proc., co oznaczałoby rów-
nież zwiększenie zatrudnie-
nia.

Ideal Automotive to nie-
miecki koncern, którego 
główna siedziba znajduje 
się w Bambergu, w Bawa-
rii. Posiada 16 zakładów w 
Niemczech, Meksyku, Cze-
chach, Słowacji, Chinach i 
Japonii. Zatrudnia ponad 4 
tys. osób.

Firma specjalizuje się w 
produkcji elementów tapice-
rowanych. W Zielonej Górze 
będą wytwarzane elementy 
bagażników: tapicerka pół-
ek bagażnika oraz elementy 
oddzielające bagażnik od 
siedzeń. Odpowiednie ma-
teriały mają wpływ zarówno 
na estetykę pojazdu, jak i na 
jego wyciszenie.

Części te będą wytwa-
rzane przez zgrzewanie 
kilku warstw materiałów 
w ogrzewanej prasie i dalej 
nabiorą kształtu w prasie 
formującej. Później będą 
cięte za pomocą strumienia 
wody i łączone z innymi ele-
mentami. Zakład w Zielonej 
Górze będzie produkował 
ok. 200 wariantów różnych 
elementów wykończenia 
bagażników.

- Ideal chce zastosować w 
Zielonej Górze unikatową 
technologię natryskową. To 
nowość – dodaje wiceprezy-
dent Dariusz Lesicki.

Koncern z Bambergu 
współpracuje z największy-
mi markami samochodo-
wymi. W jakich pojazdach 
znajdą się elementy wyko-
nane w Nowym Kisielinie? - 
Na początek będzie to BMW 
5 a później volvo XC60. To 
drogie marki – mówi D. Le-
sicki.

Fabryka Ideal Automoti-
ve to pierwsza fabryka 
Nowym Kisielinie urucho-
miona przez zagranicznego 
inwestora. I pierwsza zbu-
dowana po prawej stronie 
obwodnicy (jadąc od strony 
Raculi). Wkrótce nie będzie 
jej widać z drogi, bo całko-
wicie zasłonią ja kolejne bu-
dowane fabryki. (tc)

Nowy inwestor
Kilkaset metrów od Ideal 

Automotive swój zakład chce 
wybudować polska fi rma 
Spinko Moto. Ona również 
produkuje elementy do sa-
mochodów.

- To jest już bardziej za-
awansowana technologia. 
Spinko produkuje sprężar-
ki samochodowe. Do pracy 
będzie poszukiwać specjali-
stów – mówi wiceprezydent 
Dariusz Lesicki.

Firma wywodzi się od po-
wstałej w 1950 r. spółdzielni 
inwalidów „Bzura”. Zajmuje 
się produkcją wysokiej jako-
ści odlewów ciśnieniowych 
ze stopów aluminium oraz 
precyzyjnej obróbki odlewów 
aluminiowych i żeliwnych 
przeznaczonych dla przemy-
słu motoryzacyjnego.

Macierzysty zakład w 
Lesznie zatrudnia ok. 600 
osób. Nowa fabryka w Zielo-
nej Górze będzie produko-
wać elementy do turbosprę-
żarek, sprężarek, systemów 
hamulcowych oraz innych 
elementów silnika.

- Ta inwestycja powinna 
potoczyć się równie szybko, 
jak budowa fabryki Ideal 
Automotive – planuje wice-
prezydent Lesicki. – W śro-
dę podpisaliśmy umowę na 
sprzedaż 8,5 hektara gruntu. 
Teraz potrzebne są jeszcze 
odpowiednie zgody i pozwo-
lenia. Myślę, że fi rma uzyska 
je w październiku i może 
zacząć budować fabrykę. 
Plan zakłada, że nowy za-
kład powinien być gotowy w 
trzecim kwartale przyszłego 
roku. Wtedy ruszy produk-
cja. Docelowo pracę znajdzie 
tutaj 300-400 osób.

Spinko, w pierwszym eta-
pie inwestycji, chce zainwe-
stować 62 mln zł i początko-
wo zatrudni 80 osób.

Obydwa zakłady znajdują 
się w Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefi e Ekonomicz-
nej, dzięki czemu inwestorzy 
mają ulgi podatkowe. Muszą 
jednak zrealizować swoje 
zapowiedzi inwestycyjne w 
określonym czasie. (tc)

NOWY KISIELIN - 7 września 2017 r.
Plan został zrealizowany – fabryka ruszyła. Od lewej: prezydent Janusz Kubicki, prezes 
Ideal Automotive Stefan Frey, wiceprezydent Dariusz Lesicki, prezes Ideal Automotive 
Thomas May i wiceprezes KSSSE Stanisław Iwan. Fot. Krzysztof Grabowski

BAMBERG – 4 pa�dziernika 2016 r.
Bamberg w Bawarii, przed fabryką Ideal Automotive. Wszyscy są zgodni - bez dobrej 
współpracy inwestora, miasta i Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
inwestycja nie ruszyłaby tak szybko. Od lewej: wiceprezydent Dariusz Lesicki, wicepre-
zes KSSSE Stanisław Iwan, prezes Ideal Automotive Stefan Frey i prezydent Janusz Ku-
bicki. Fot. Krzysztof Grabowski
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Korowody, tańce, koncerty... Tak się b awi Zielona Góra i goście Winobrania!

Zdjęcia 
Krzysztof Grabowski, 
Monika Zapotoczna, 

Rafał Skrzyczewski

Jeszcze trwa zabawa!
Przypominamy, to jeszcze nie koniec, jeszcze trwa zabawa! Gwoździe programu ostatnich dni 
Winobrania:

piątek, 8 września
20.00, scena przy ul. Kasprowicza 

– koncert Kamila Bednarka

sobota, 9 września
12.00, al. Konstytucji 3 Maja – Korowód Winobraniowy 

„Zabawa”
20.00, scena przy ul. Kasprowicza – koncert Kayah

(po koncercie pokaz sztucznych ogni)
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Radość dla wielbicieli dwóch kółek
I to radość wielka! W czerwcu przyszłego roku powinniśmy już przejechać na rowerze przez całe miasto. Właśnie zaczął się pierwszy etap 
rozbudowy ścieżek rowerowych. Nowe trasy połączą się z już istniejącymi.

W ostatni poniedziałek 
oficjalnie ruszyła wielka ro-
werowa inwestycja. Całość 
została podzielona na pięć 
etapów. Wykonawcę pierw-
szego już znamy. To wyło-
nione w przetargu kożu-
chowskie Przedsiębiorstwo 
Drogowe Bud-Dróg. Pod 
umową podpisał się prezy-
dent Janusz Kubicki oraz 
pełnomocnik firmy – Marcin 
Kwapiszewski.

- Wybudujemy ok. 5 km 
zupełnie nowej ścieżki ro-
werowej. Wartość zlecenia 
to ponad 6 mln zł. Za tę 
dużą kwotę będziemy mu-
sieli zmodernizować już 
istniejący wiadukt miejski 
oraz od zera wybudować 
drugi. Jeśli aura będzie nam 
sprzyjać, powinniśmy wy-
robić się z zakontraktowa-
nym terminem ukończenia 
inwestycji – poinformował 
pełnomocnik Bud-Dróg.

Robert Górski, radny klu-
bu Zielona Razem, zapalony 
cyklista i jeden z inicjatorów 
powstania zielonogórskiej 
trasy rowerowej Zielona 
Strzała, zastrzegł od razu: - 

Te wszystkie nowe trasy ro-
werowe zostaną wyposażo-
ne w asfaltową nawierzch-
nię oraz w specjalne miejsca 
odpoczynku, w ani jednym 

miejscu nie zostanie poło-
żona kostka brukowa.

Firma Bud-Dróg całe za-
danie zrealizuje w formule 
„Zaprojektuj i wybuduj”.

- Samo podpisanie umowy 
to moment startu. Od dziś, 
4 września, możemy oficjal-
nie przystąpić najpierw do 
prac projektowych, potem 

w terenie – zadeklarował M. 
Kwapiszewski.

Te dwa obiekty drogowe, 
wspomniane przez przed-
stawiciela wykonawcy, to 
wiadukt kolejowy przebie-
gający ponad al. Wojska 
Polskiego. Drugi wiadukt 
powstanie dosłownie od 
zera w miejscu, w którym 
kiedyś był stary, ponie-
miecki wiadukt kolejowy, 
rozebrano go przed laty ze 
względów bezpieczeństwa, 
przebiegał nad ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego.

- W tym samym miejscu 
zbudujemy nową kładkę ro-
werową. Po tej kładce będą 
również mogli spacerować 
piesi – zapewnił prezydent 
Kubicki.

Przedsiębiorstwo Bud-
-Dróg do 30 czerwca 2018 r. 
wykona:
a Trasę ZSa – od ul. Kukuł-
czej, tj. od wiaduktu nad ul. 
Gen. Władysława Sikorskie-
go, wzdłuż nasypu przy LO 
nr 3 do ul. Piwnej (wraz z 
budową kładki rowerowej 
nad ul. Gen. Władysława Si-
korskiego).

a Trasę ZSb – wzdłuż ul. 
Emilii Plater, po istniejącym 
nasypie kolejowym, do ul. 
Botanicznej poprzez ul. Je-
rzego Waszczyka i do ronda 
Zesłańców Sybiru.
a Trasę ZSc – kontynuacja 
istniejącej trasy Zielona 
Strzała od wiaduktu nad al. 
Wojska Polskiego do ronda 
w ul. Zjednoczenia wraz ze 
ścieżką rowerową na wia-
dukcie nad al. Wojska Pol-
skiego.
a Trasę Sa – biegnącą wzdłuż 
ul. Nowojędrzychowskiej, 
od ul. Kąpielowej do ul. Ka-
zimierza Funka.
a Trasę Sb – biegnącą ul. No-
wojędrzychowską na odcin-
ku od ul. Kazimierza Funka 
do ul. Jędrzychowskiej (za 
pętlą autobusową).
a Trasę Ł3a – biegnącą w cią-
gu ul. Zatonie-Strumykowa.
a Trasę Ts – biegnącą 
wzdłuż ul. Towarowej i ul. 
Sulechowskiej.

Projekt współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalne-
go Programu operacyjnego 
– Lubuskie 2020. (pm)

Umowę na rozbudowę zielonogórskich ścieżek rowerowych podpisali: Marcin Kwapiszewski, 
pełnomocnik Przedsiębiorstwa Drogowego Bud-Dróg z Kożuchowa i prezydent Janusz Ku-
bicki. W spotkaniu wziął też udział radny Robert Górski, zapalony cyklista i jeden z inicjatorów 
powstania rowerostrady Zielona Strzała. Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Porządek 
z reklamami
Często denerwujemy się na wi-
dok zbyt nachalnych reklam na 
każdym rogu. Chcemy, by dooko-
ła było ładnie.

Od wielu lat w Polsce 
trwa dyskusja o tym, jak 
ukrócić nadmierną ilość 
reklam. Podobnie jest w 
naszym mieście. Jak sku-
tecznie zadbać o jego este-
tykę? Dwa tygodnie temu 
mówili o tym społecznicy. 
Teraz dołączają się radni. 
– Przygotowaliśmy projekt 
uchwały. Umożliwi on for-
malne rozpoczęcie działań 
w tej sprawie i szeroką 
dyskusję – mówili na kon-
ferencji prasowej radni 

PO: Marcin Pabierowski, 
Robert Sapa i Adam Urba-
niak.

- Zależy nam, żeby uru-
chomić proces konsulta-
cji – wyjaśniał M. Pabie-
rowski. – Przy tworzeniu 
uchwały każdy mieszka-
niec będzie mógł składać 
swoje uwagi.

Taką możliwość stwa-
rza wprowadzona dwa lata 
temu tzw. ustawa krajobra-
zowa. Daje ona samorzą-
dom możliwość określenia 
,jak ma wyglądać przestrzeń 
w mieście, gdzie mogą wi-
sieć reklamy i jak mają wy-
glądać. Wbrew pozorom 
sprawa nie jest łatwa do 
wprowadzenia. Przekona-
ły się o tym władze Łodzi, 
gdzie prace nad uchwałą 
trwały kilka lat. W starej 
części miasta całkowicie 
wyeliminowano reklamy. W 

sierpniu sąd administracyj-
ny łódzką uchwałę uchylił. 
Zapewne spór ten będzie 
wzorem, jak prawidłowo 
można załatwić ten pro-
blem.

Co w praktyce oznacza 
projekt uchwały propono-
wany przez radnych PO?

- To pierwszy krok uru-
chamiający procedurę. 
Podobnie jest w planowa-
niu przestrzennym. Rad-
ni podejmują uchwałę o 
przystąpieniu do pracy nad 
planem. Urzędnicy go wy-
konują, zbierają wnioski, 
organizują publiczną de-
batę a na końcu radni plan 
zatwierdzają – wyjaśnia A. 
Urbaniak. Projekt uchwały 
prawdopodobnie zostanie 
przedstawiony podczas 
najbliższej, wrześniowej 
sesji rady miasta.

(tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Biegniemy 
dla Rafała!
To już druga edycja charytatyw-
nego Biegu Gladiatora. 
W przyszłą sobotę, 16 września, 
biegacze będą zmagać się z sied-
miokilometrową trasą. Start w 
samo południe. Zbieramy pienią-
dze po to, by Rafał „Gladiator” 
Adamczak wstał!

Wrzesień biegami stoi. A to 
m.in. za sprawą winobranio-
wych imprez sportowych. 
Za nami już XXXII Nocny 
Bieg Bachusa oraz VIII Dru-
żynowy Bieg Winobranio-
wy o Puchar LOTTO – obie 
imprezy odbyły się na roz-
poczęcie Dni Zielonej Góry, 
2 września. Na zakończenie 
Winobrania czeka atrakcja 

dla miłośników cięższych 
zmagań – o 11.00 wystartuje 
VI Novita Półmaraton Zielo-
nogórski. Przebiec prawie 22 
km to już nie lada wyzwanie! 
Warto wzmocnić morale bie-
gaczy kibicowaniem, star-
tują z ul. Wazów, w pobliżu 
„Medyka”, meta na stadio-
nie przy ul. Wyspiańskiego.

Już po Winobraniu, w so-
botę, 16 września, kolejna 
biegowa impreza. Zawodni-
cy po raz drugi wystartują 
dla sparaliżowanego Rafała 
„Gladiatora” Adamczaka. 
Tak jak w zeszłym roku, 
spotykamy się przy salonie 
Renault Anabo, ul. Szosie 
Kisielińska. Biegniemy, ki-
bicujemy, bawimy się. Dla 
Rafała. Niegdyś sprawne-
go, wysportowanego i uty-
tułowanego akrobaty, po 
wypadku sparaliżowanego, 
przykutego do łóżka, żyją-

cego nadzieją na zoperowa-
nie uszkodzonego rdzenia 
kręgowego. Akcja „Rafał, 
wstawaj” ma pomóc zebrać 
pieniądze na kosztowną, 
eksperymentalną operację. 
Jednym z elementów zbiór-
ki jest właśnie wrześniowy 
bieg po Parku Poetów. To 
trasa terenowa, po leśnych 
ścieżkach, liczy ok. 7 km, 
start biegu głównego o 
12.00. Będzie też marsz nor-
dic walking oraz biegi dla 
dzieci. Przez cały czas bę-
dzie trwał piknik rodzinny. 
Kibice mogą liczyć na gry, 
zabawy, badania profilak-
tyczne, pojawią się koszy-
karze Stelmetu BC Zielona 
Góra, którzy od początku 
wspierają akcję, organizo-
waną przez Stowarzyszenie 
„Zielona Góro zacznij bie-
gać” i firmę Renault Anabo.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Strefa młodych
Chill Fest 2.0, to wydarzenie, na 

które zaprasza w piątek, 8 września, 
Młodzieżowa Rada Miasta. Skiero-
wane jest do młodzieży, ale również 
do rodziców z dziećmi. – Zapraszamy 
wszystkich, aż wyczerpiemy limit 
1.000 osób – mówią organizatorzy. 
Impreza odbędzie się w godz. 15.00-
22.30, na parkingu CRS. Głównym 
elementem wydarzenia będzie scena 
młodych – występy wokalistów i 
instrumentalistów. Organizatorzy za-
dbali też o strefę animacji dla dzieci, a 
w niej: malowanie twarzy, kreatywne 
konkursy, warsztaty gry na bębnach. 
Atrakcyjnie zapowiada się też wielka 
bitwa na balony z wodą. – Materiału 
do rzucania przewidzieliśmy napraw-
dę sporo! – zapewniają członkowie 
MRM. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Anielski marsz
Na Anielski Marsz Nordic Walking i 

piknik zapraszają Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawcze w Zielonej Górze 
i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - w 
sobotę, 9 września, o 15.00, al. Wojska 
Polskiego 116. To zabawa dla każdego, 
są tylko dwa warunki: dobry humor i 
własne kijki. Każdy dostanie poczę-
stunek, dyplom i anioła z piernika. 
Dochód z opłat startowych (dorośli 
20 zł, dzieci od 10. roku życia 10 zł, 
rodzina 30 zł) przeznaczony zostanie 
na usamodzielnianie się wycho-
wanków zielonogórskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Zapisy 
anielskimarsz@o2.pl oraz na miejscu. 
Można też przynosić nowe rzeczy, 
które przydadzą się wychowankom. 
Szczegóły na www.facebook.com/
anielskimarsz (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Nowy komiks Myszkiewicza
Muzeum Ziemi Lubuskiej i Galeria 

Twórców Galera zapraszają na premie-
rę komiksu Igora Myszkiewicza „Papro-
chy Historii. Zielonogórskie podróże 
w czasie” oraz na otwarcie wystawy 
plansz i rysunków stworzonych na 
potrzeby publikacji. Wernisaż i spotka-
nie z autorem w środę, 13 września, o 
17.00, w muzeum, al. Niepodległości 
15. - „Paprochy Historii” to najnowszy, 
pełnometrażowy komiks, przybliża-
jący zaskakujące meandry dziejów 
Zielonej Góry. A są to dzieje niezwykłe, 
wplecione niejednokrotnie w historię 
o wiele większą… - czytamy w zapro-
szeniu na wernisaż. I. Myszkiewicz to 
zielonogórski artysta plastyk, obecnie 
kustosz w MZL, zajmuje się głównie 
rysunkiem, grafiką, komiksem i ilustra-
cją. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Zjazd astronomów
Od 11 do 14 września, w Plane-

tarium Wenus odbywać się będzie 
XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. To cykliczna 
konferencja, na której astronomowie 
z Polski i zagranicy przedstawiają 
najważniejsze osiągnięcia naukowe i 
dyskutują o najnowszych projektach 
badawczych. Jest też oferta dla 
szerszej publiczności, we wtorek, 12 
września, o 19.00, odbędzie się otwar-
ty wykład popularno-naukowy dra 
Stanisława Bajtlika z Centrum Astro-
nomii Mikołaja Kopernika w Warsza-
wie. Temat: „Księżycowa iluzja, albo 
dlaczego wschodzący Księżyc wydaje 
się taki wielki”. Współorganizatorami 
zjazdu są: Instytut Astronomii im. 
prof. Janusza Gila UZ oraz CNK – Pla-
netarium Wenus. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Polski dla cudzoziemców
Instytut Filologii Polskiej Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego organizuje 
kursy języka polskiego dla cudzo-
ziemców na poziomie A1, A2, B1, B2, 
C1, C2 na UZ, w terminie od września 
2017 r. do lutego 2018 r. To oferta dla 
cudzoziemców (pracowników, stu-
dentów UZ, osób prywatnych, pra-
cowników firm oraz urzędów). Zajęcia 
prowadzą poloniści specjalizujący się 
w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego. Liczba godzin: 30, liczba spo-
tkań: 15, w grupie od 10 do 15 osób, 
materiały do nauki i test końcowy w 
cenie kursu. Dodatkowe informacje 
w sekretariacie instytutu, al. Wojska 
Polskiego 67, pokój 212, budynek A-16, 
tel. 68 328 47 01, pod poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00-13.00.

(dsp)Fot. Materiały MZL
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Zasłużeni dla miasta i mieszkańców
- Dziękuję za Wasze wielka serca. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Zielona Góra, dzięki Wam, robi się nie tylko piękniejsza, ale także wesel-
sza – honorowych obywateli i laureatów nagród kulturalnych miasta komplementował prezydent Janusz Kubicki.

W ostatni wtorek, w pla-
netarium Wenus, radni, 
władze miasta oraz licznie 
przybyli zielonogórzanie 
fetowali trzech nowych ho-
norowych obywateli oraz 
ośmiu laureatów nagród 
kulturalnych.

- Skoro dwa dni temu wła-
dzę w mieście przejął Ba-
chus, na naszej uroczystej 
sesji nie mogło zabraknąć 
ani boga wina, prawdziwe-
go władcy miasta, ani jego 
świty, bachantek – żartobli-
wie zaczął Adam Urbaniak, 
przewodniczący rady.

Do tego tonu szybko do-
pasował się radny Andrzej 
Brachmański, klub Zielona 
Razem, który wygłosił bra-
wurową laudację pod adre-
sem prof. Tadeusza Biliń-
skiego, byłego rektora WSI, 
współtwórcy Politechniki 
Zielonogórskiej, wielokrot-
nego posła RP.

- Nie wiem, czy wiecie, 
ale prof. Biliński w młodości 
był nie tylko lekkoatletą, ale 
także śpiewał w chłopięcym 
chórze u słynnego Stefana 
Stuligrosza. Bardzo się wa-

hał, czy obiecującą karierę 
naukową kontynuować w 
Zielonej Górze. Przekonała 
go dyscyplinująca wypo-
wiedź żony, która wezwała 
„Tadeusz, nie hamletyzuj, 
jedziemy!” – A. Brachmań-
ski sypał jak z rękawa dykte-
ryjkami wyjętymi z bogatej 
biografii Profesora.

Ten nie potrafił ukryć 
wzruszenia: - W życiu każ-
dego człowieka są dni smut-

ne, złe i przykre. Ale są też 
dni niebiańskie, przecud-
ne, nawet wtedy, gdy pada 
deszcz. Właśnie taki wspa-
niały dzień przeżywam te-
raz, gdy zostałem wywyż-
szony niezwykłą godnością 
Honorowego Obywatela 
Miasta Zielonej Góry. Je-
stem bardzo wzruszony, 
bardzo wszystkim dziękuję.

Medale oraz tytuły hono-
rowych obywateli miasta 

wręczono także polsko-nie-
mieckiemu małżeństwu 
Małgorzaty i Rolanda Hell-
mann. Oboje, mieszkając w 
RFN, przez wiele lat organi-
zowali pomoc materialną dla 
zielonogórzan i miejskich in-
stytucji, w tym szpitali. Jak 
wyliczył A. Urbaniak, łączna 
wartość pomocy, która do-
tarła do miasta dzięki za-
angażowaniu małżeństwa, 
przekroczyła 4 mln euro.

Podczas sesji wręczono 
także nagrody kulturalne 
miasta: pięć indywidual-
nych oraz trzy grupowe. – 
Dziękuję za Wasze wielkie 
serca. Dziękuję za Wasze 
zaangażowanie. Zielona 
Góra, dzięki Wam, robi się 
nie tylko piękniejsza, ale 
także weselsza – komple-
mentował laureatów prezy-
dent Janusz Kubicki.

 (pm)

Jerzy Fedro
Uprawia grafikę warsztatową, 
projektowanie graficzne, malar-
stwo, pastel, rysunek prasowy 
i satyryczny. Zielonogórzanom 
najbardziej znany jest z rysunków 
satyrycznych oraz 23 akwarel 
winiarskich, które stały się mo-
tywem na banerach winobranio-
wych i gadżetach reklamowych. 
Autor znakomitych portretów, w 
tym bardzo wielu zielonogórzan, 
oraz szeregu realizacji w ramach 
projektowania graficznego.

Leszek Kania
Specjalizuje się we współczesnej 
sztuce polskiej, którą skutecznie 
promuje na terenie miasta, re-
gionu oraz poza granicami kraju. 
Jest uznanym i szanowanym w 
środowisku autorytetem. Od lat 
publikuje artykuły krytyczne i na-
ukowe w prasie, wydawnictwach 
książkowych i specjalistycznych 
periodykach. Posiada dogłębną 
wiedzę dotyczącą twórczości 
środowiska plastycznego. Prowa-
dzi Galerię Nowy Wiek.

Remigiusz Marczuk
Jest twórcą artystycznej serii kar-
tek upominkowych z tzw. „misiem”, 
karnetów ślubnych oraz całej gamy 
tematycznych rysunków kolpor-
towanych w sieci Empik, Inter-
marche, Lewiatan i w wielu innych 
punktach, m. in. w Niemczech, 
Belgii, Holandii i Chinach. Jego 
artystyczny asortyment dostarcza-
ny jest przez największego dystry-
butora prasy polskiej, również do 
polskich ambasad i konsulatów. 
Wyróżniany nagrodami.

Mirosław Musioł
Edukacją i upowszechnianiem 
kultury zajmuje się już od okresu 
studiów. Jest zaangażowany w 
organizację imprez, realizację 
programów, przedsięwzięć 
artystycznych, edukacyjnych i 
popularyzatorskich. Przeszedł 
wszystkie szczeble awansu za-
wodowego. Od 1996 r. pracuje w 
ZOK-u na stanowisku kierownika 
Działu Upowszechniania i Anima-
cji, odnosi sukcesy w dziedzinie 
upowszechniania kultury.

Artur Wochniak
Zajmuje się rysunkiem, malar-
stwem, projektowaniem wnętrz, 
ale przede wszystkim rzeźbą 
kameralną i monumentalną. Jego 
najbardziej prestiżową realizacją 
jest oddana w 2007 r. największa 
w Europie, ponaddziewięciome-
trowa kwadryga, w Brunszwiku. 
Od 2010 r. realizuje zielonogórskie 
Bachusiki. W 2014 r. we współpracy 
z Tomaszem Radziewiczem tworzy 
figurę Wiedźmina z okazji premiery 
gry „WIEDZMIN III - dziki gon”.

Prof. Tadeusz Biliński, były rektor WSI, współtwórca Poli-
techniki Zielonogórskiej, wielokrotny poseł RP

Małgorzata i Roland Hellmann przez wiele lat organizowali 
pomoc materialną dla zielonogórzan i miejskich instytucji

Zdjęcia Krzysztof Grabowski

NAGRODY KULTURALNE (INDYWIDUALNE)

NAGRODY KULTURALNE  
(GRUPOWE)

Orkiestra Dęta „ZASTAL”
Uświetnia miejskie uroczystości. 
Gra regularne koncerty prome-
nadowe na Starym Rynku podczas 
obchodów Dni Zielonej Góry. Od 
stycznia 2011 r. Orkiestra bierze 
udział w Orszaku Trzech Króli, 
systematycznie gra podczas jar-
marków świątecznych, obchodów 
Konstytucji 3 Maja i okazjonalnych 
uroczystości. W tym roku, Orkie-
stra obchodzi jubileusz 70-lecia 
swego istnienia. Muzycy grają 
społecznie.

Stowarzyszenie Pomocy  
Szkole Muzycznej   
„Pro Musica”
Popularyzuje muzykę klasyczną 
wśród mieszkańców oraz pro-
muje utalentowaną muzycznie 
młodzież. Wspiera finansowo 
działania edukacyjne Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia oraz szkół publicznych. 
Stowarzyszenie współpracuje 
z Filharmonią Zielonogórską, 
Uniwersytetem Zielonogórskim, 
Biurem Wystaw Artystycznych, 
Muzeum Ziemi Lubuskiej i Mu-
zeum Etnograficznym.

Zielonogórskie Towarzystwo 
Śpiewacze „Cantores”
30 lat temu prof. Jerzy Markiewicz 
założył zespół złożony z członków 
Chóru Akademickiego „Cantores”. 
Zespół, specjalizując się w muzyce 
baroku i renesansu, zyskał opinię 
jednego z najlepszych w Polsce.  
W latach 90. był realizatorem Fe-
stiwalu Mozartowskiego, później 
Zielonogórskiego Festiwalu Mu-
zycznego. Potwierdzeniem klasy 
jest zaproszenie do wspólnych 
koncertów przez zespół berliński 
Concerto Grosso.
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Korowód pójdzie w innym miejscu
Po raz pierwszy w historii miasta korowód winobraniowy pomaszeruje al. Konstytucji 3 Maja. Popatrzcie, jak zmieniał się ten rejon miasta, 
kolebka rewolucji przemysłowej w Grünbergu.

- Czyżniewski! Tego jesz-
cze nie było, może z okazji 
Winobrania zaczniesz mę-
czyć ludzi opowieściami o 
maszynach parowych... Nie 
wystarczy, że podczas wa-
kacji męczysz mnie jakimiś 
młynami, mostami obroto-
wymi, starymi gazowniami i 
innymi urządzeniami – moja 
żona z okazji święta miasta 
całkiem zapomniała o myciu 
patelni. I zgodnie z jej życze-
niem opowiem Państwu o 
maszynie parowej. Potężnej. 
O mocy 25 KM postawionej 
przez koncern Cockerilla, w 
okolicach dzisiejszej Polskiej 
Wełny. Oj, nie podobała się 
ludziom ta maszyna! Bardzo 
się nie podobała.

- Pali się, pali - głośne 
krzyki obudziły mieszkań-
ców ul. Wrocławskiej. Była 
2.30 w nocy, 10 maja 1833 
r. Część z nich przybyła na 
miejsce pożaru. Jednak - co 
było nie do pomyślenia - nie 
rzucili się na pomoc. Wie-
le lat po tym wydarzeniu 
dziennikarz „Grünberger 
Wochenblatt” stwierdził, że 
mieszkańcy stali z rękoma 
w kieszeni. A przecież była 
to epoka, kiedy pożar był 
zagrożeniem dla wszystkich 
mieszkańców i w akcji ga-
śniczej brali udział wszyscy.

Nie w przypadku Cocke-
rilla, którego traktowano 
niezbyt przychylnie. W mie-
ście sukienników niechęt-
nie patrzono na maszyny 
mogące odebrać pracę. Po-
dejrzewano nawet, że ktoś 
podpalił fabrykę.

Cockerilla już nie odbu-
dował fabryki. Pożar jednak 
nie powstrzymał rewolucji 
przemysłowej. To tutaj, w 
1835 r., Friedrich Förster, 
najwybitniejszy zielonogór-
ski przemysłowiec tamtej 
epoki, postawił pierwszą w 
mieście nowoczesną fabry-
kę włókienniczą. Skutecz-
nie namawiał do współpra-
cy mistrzów tkackich, prze-
konywał do nowych roz-
wiązań, doprowadzając do 
rozwoju tego przemysłu w 
Zielonej Górze. Kilkakrotnie 
rozbudowywana fabryka 

była największym obiektem 
przemysłowym w mieście. 
Budynek główny, widoczny 
na zdjęciu powyżej, miał 
100 m długości i pięć kon-
dygnacji. Na jego zapleczu 
stało jeszcze kilkanaście 
większych i mniejszych bu-
dynków przemysłowych. 
Oczywiście, al. Konstytucji 
3 Maja wówczas nie było.

Försterowie wielokrotnie 
przebudowywali fabrykę. 
Byli ambitnymi przemy-
słowcami. Tak dużo inwe-
stowali, że… zbankrutowali 
pod koniec XIX wieku. Jed-

nak ich fabryki dalej działa-
ły. W latach 20. XX wieku na 
tyłach ich zakładu powstał 
gigantyczny kombinat włó-
kienniczy, powojenna Pol-
ska Wełna, czyli dzisiejsza 
galeria Focus Mall. Stary 
zakład stał jeszcze ponad 
10 lat. Jednak coraz bardziej 
przeszkadzał, dlatego zbu-
rzono go w 1936 r.

Oczywiście al. Konstytu-
cji 3 Maja wówczas wciąż 
nie było. Trzeba było jesz-
cze czekać pół wieku.

- Pomysł wybudowania 
al. Konstytucji 3 Maja, jako 

obwodnicy wewnątrzmiej-
skiej, powstał gdzieś w la-
tach 50. Mimo tego na przy-
szłej trasie wybudowano 
kino Wenus – opowiadał mi 
nieżyjący Wiesław Myszkie-
wicz, badacz dziejów zielo-
nogórskich ulic.

Jednak do realizacji po-
mysłu doszło dopiero pod 
koniec lat 70. To była epoka, 
że jeszcze można było wy-
burzyć ok. 30 budynków pod 
budowę ulicy. Dzisiaj, jest to 
nie do pomyślenia. Miastem 
rządził wówczas prezydent 
Stanisław Ostręga.

Budowę al. Konstytucji 
3 Maja rozpoczęto na wio-
snę 1978 r. Szybko zrów-
nano z ziemią kilkanaście 
domów i... roboty stanęły. 
Nie sposób było burzyć 
domy w takim tempie. 
Brakowało nowych miesz-
kań dla wysiedlanych zie-
lonogórzan. Wyburzenia 
były niezbędne, żeby móc 
połączyć się np. z ul. Wro-
cławską, przy której stały 
duże kamienice.

Dlatego prace trwały jesz-
cze kilka lat. Sprawa nie 
była prosta, bo wraz z budo-

wą nowej ulicy, pomiędzy 
ul. Wrocławską i Sikorskie-
go, trzeba było poszerzyć i 
unowocześnić stare ulice: 
Srebrną Górę, Długą i Dąb-
rówki.

Nazwę ulicy – Konstytucji 
3 Maja – nadano na począt-
ku 1991 r. To nie oznacza, że 
można było po niej jeździć. 
Kierowcy czekali na to jesz-
cze półtora roku. Wreszcie 
w poniedziałek, 15 listopa-
da, przekazano ją w całości 
do ruchu. Ale wciąż trwały 
na niej jakieś prace.

Tomasz Czyżniewski 

Chcąc połączyć al. Konstytucji 3 Maja z ul. Wrocławską, trzeba było wyburzyć kilka kamienic. 
Widok z Palmiarni. Fot. Zbigniew Rajche

Ul. Wrocławska widziana z dachu Polskiej Wełny. Lata 70.
Fot. Bronisław Bugiel

Dawna fabryka Försterów, przy ul. Wrocławskiej. Zburzono ją w 1936 r. Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego

Lata 20. XX wieku. Pełną parą pracuje już nowy kombinat włókienniczy, przy ul. Wrocławskiej (powojenna Polska Wełna). Przed zakładem stoją jeszcze stare 
zabudowania fabryczne.


