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Wybierasz się na groby bliskich? Sprawdź, jak będą kursowały autobusy 
na cmentarz przy ul. Wrocławskiej i gdzie będzie można zaparkować.

1 listopada o� cjalnie otworzy się żużlo-
we okienko transferowe. Od niedzieli 
będą mogły być zawierane umowy z 
nowymi zawodnikami. Ogólnopolskie 
media prześcigają się w podawaniu 
informacji, kto i gdzie wylądował. 
- Z tego, co wiem mam dalej kontrakt 
w Zielonej Górze. Choć plotki, które 
ostatnio się pojawiały były bardzo 
zabawne – żartuje Patryk Dudek. >>  7

PRZY SULECHOWSKIEJ
POWSTANIE SZPITAL?
Epidemia podkręca tempo. Stadion Narodowy w Warszawie już jest szpitalem, tymczasem Zielona Góra na ten cel przeznacza hale sportowe 
przy Sulechowskiej. Decyzja spoczywa w rękach ministra zdrowia, ale tu, na miejscu, koncepcja i ręce do pracy są już gotowe.

W kraju dobowa liczba 
zakażonych koronawiru-
sem z dnia na dzień rośnie 
w tempie zatrważającym. 
16 300 nowych zakażeń, 
18 820, 20 156… - to dane 
z ostatnich trzech dni, od 
wtorku do czwartku. W Lu-
buskiem, w którym wczo-
raj zaraziło się 321 osób, 
każdego dnia wzrasta licz-
ba łóżek covidowych, ale 
rośnie też liczba tych zaję-
tych. W czwartek lekko po-
nad połowa była jeszcze 
wolna, lecz w obliczu eks-
pansji epidemii nadzieje, 
że wystarczą, mogą okazać 
się na wyrost.

– Na razie udaje się nam 
zachować proporcjonal-
ność przyrostu łóżek covi-
dowych do przyrostu za-
chorowań na COVID-19 – 
mówił w czwartek minister 
zdrowia Adam Niedzielski. 
Konferencję prasową pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego i ministra zdrowia nie 
przypadkowo zorganizo-
wano na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. Od piąt-
ku ten wielki obiekt sporto-
wy jest szpitalem tymcza-
sowym, prowadzonym pod 
patronatem warszawskie-
go szpitala MSWiA. Na razie 
ma 300 łóżek, pod koniec 
przyszłego tygodnia będzie 
miał ich 500, potem nawet 
1200.

- Jestem pod wrażeniem, 
ten szpital powstał od zera 
w 12 dni – mówił w czwar-
tek szef resortu. – Miesiąc 
temu pomysł powstania sie-
ci szpitali tymczasowych 
w całym kraju wydawał się 
odległy, ale dziś perspek-
tywa jest inna, realizuje się 
czarny scenariusz przebiegu 
pandemii.

– Przecieramy szlaki, po-
kazujemy jak budować 
sprawnie i szybko – mówił 
Artur Zaczyński, dyrektor 
pierwszego szpitala alter-
natywnego w Polsce, stwo-
rzonego w obiekcie sporto-
wym.

Po tę wiedzę i to do-
świadczenie wczoraj do 
Warszawy na Stadion Na-
rodowy i do hali Expo 
pojechali fachowcy z Zie-
lonej Góry: budowla-
niec, architekt oraz ko-
ordynator budowy szpi-
tala tymczasowego w ha-
lach sportowych MOSiR
-u przy ul. Sulechow-

skiej. W hali tenisowej i 
lekkoatletycznej powsta-
łyby oddzielone od sie-
bie strefy intensywnej 
terapii medycznej, tera-
pii wentylacyjnej i mie-
szana do kwalifikacji pa-
cjentów. Planuje się tu 
nie więcej niż 240 łóżek, 
w tym maksymalnie 62 
łóżka respiratorowe.

*** 
Z ostatniej chwili. W 

czwartek premier i minister 
zdrowia zapowiedzieli, że w 
piątek odbędzie się konferen-
cja prasowa dotycząca wpro-
wadzenia kolejnych obo-
strzeń. (el)

Więcej o szpitalu 
przy ul. Sulechowskiej >> 4-5

Jak utworzyć szpital w obiekcie sportowym? Ten na Stadionie 
Narodowym jest już gotowy. W Warszawie byli w czwartek 
Maciej Jakuboszczak (� rma budowlana), Tomasz Cichocki 
(projektant) i Mirosław Szwed (pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. powstania szpitala tymczasowego).

Fot. Materiały UM

Z ostatniej chwili. W 
czwartek premier i minister 
zdrowia zapowiedzieli, że w 
piątek odbędzie się konferen-
cja prasowa dotycząca wpro- Jak utworzyć szpital w obiekcie sportowym? Ten na Stadionie 

O możliwości utworzenia drugiego szpitala tymczasowego w regionie, 24 października roz-
mawiali wiceprezydent Dariusz Lesicki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego LUW Waldemar Gredka, wojewoda Władysław Dajczak i wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk Fot. Materiały LUW

W hali tenisowej i lekkoatletycznej powstałyby 
oddzielone od siebie strefy intensywnej terapii 
medycznej, terapii wentylacyjnej i mieszana do 
kwali� kacji pacjentów. Planuje się tu nie więcej 
niż 240 łóżek, w tym maksymalnie 62 łóżka re-
spiratorowe. Fot. Piotr Jędzura
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Będzie trzeci punkt pobierania wymazów
Choć od tygodnia, zamiast jednego, mamy w Zielonej Górze już dwa punkty pobierania wymazów potrzebnych do wykonania testów na 
obecność koronawirusa, sytuacja nie wydaje się dużo lepsza. Będzie trzeci – zapowiada NFZ.

- Niby czynny do 14.00, 
ale dziś ze 40 samocho-
dów odjechało z kwitkiem, 
bo zabrakło deklaracji – żali 
się zielonogórzanka, która 
badanie zamierzała wyko-
nać w punkcie pobrań przy 
ul. Sulechowskiej. Tydzień 
temu, 23 bm., zielonogór-
ska poliklinika i lubuski od-
dział NFZ z pomocą miasta 
uruchomiły nowy punkt 
pobrań wymazów. Powstał 
na parkingu przy hali CRS 
przy ul. Sulechowskiej 41. 
Jest czynny siedem dni w 
tygodniu, w godz. 10.00-
14.00. To punkt typu dri-
ve thru, dla osób zmotory-
zowanych. I wyłącznie dla 
tych, które posiadają zlece-
nia wystawione przez leka-
rza rodzinnego. Świadcze-
nie finansuje NFZ. Przed 
udaniem się na badanie, 
należy pobrać i czytelnie 
wypełnić druk zlecenia, 
który dostępny jest na stro-
nie polikliniki.

- Ja na Sulechowskiej by-
łam bladym świtem, ale o 
7.00 przede mną stało już 
ponad 20 samochodów – 
opowiada inna pacjentka.

Waldemar Michałow-
ski, szef miejskiego zarzą-
dzania kryzysowego, mimo 
wszystko widzi plusy.

- Punkt pobrań wyma-
zów otworzyła też Nowa 
Sól, swój punkt ma już Sule-
chów, więc napływ do zielo-
nogórskich punktów ludzi 

spoza miasta powinien być 
teraz mniejszy – informuje. 
Jego departament, również 
departament inwestycji zie-
lonogórskiego magistratu 

oraz MZK pomagają urucho-
mić kolejny punkt poboru.

Dziś w Zielonej Górze ba-
danie można wykonać w 
dwóch miejscach: we wspo-

mnianym już punkcie po-
brań przy CRS oraz w szpi-
talu uniwersyteckim, w bu-
dynku Collegium Medi-
cum UZ (nieopodal oddzia-
łu chorób zakaźnych). Tu 
pacjenci posiadający skie-
rowanie od lekarza rodzin-
nego mogą poddać się bada-
niu siedem dni w tygodniu, 
w godz. 10.00-13.00.

Szpital wykonuje też ko-
mercyjne wymazy w kie-
runku zakażenia SAR-
S-CoV-2, tj. badania gene-
tyczne metodą PCR (Col-
legium Medicum, ponie-
działek-piątek, godz. 9.00-
10.00) oraz badania ozna-
czania przeciwciał anty-
SARS-CoV-2, które wykazu-
ją przebyte zakażenie (bu-
dynek przychodni przyszpi-
talnych – wejście od ul. Pod-
górnej, pokój nr 3, ponie-
działek – piątek, godz. 7.00-
13.30).

Wszystko to, jak się oka-
zuje, mało.

- Powstanie trzeci. W 
przyszłym tygodniu po-
winien ruszyć punkt przy 
ul. Wrocławskiej. Będzie 
można tam wykonać wy-
maz bezpłatnie, na podsta-
wie zlecenia wystawionego 
przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej – infor-

muje Joanna Branicka z lu-
buskiego NFZ. To potwier-
dzenie deklaracji dyrektora 
oddziału Piotra Brombera, 
złożonej przed tygodniem: 
- Uruchamiamy ten punkt, 
a jeśli będzie problem i bę-
dą kolejki, uruchomimy na-
stępny - powiedział 23 bm. 
w audycji Radia Index.

Punkt na pętli autobuso-
wej przy ul. Wrocławskiej 
organizuje Diagnostyka La-
boratoria Medyczne.

- Wspólnie z miastem, 
przy jego naprawdę dużym 
zaangażowaniu, uruchomi-
my kolejny punkt w mie-
ście. Adresowany głównie 
do pacjentów ze skierowa-
niem od lekarza, choć ma-
my też duże zainteresowa-
nie ze strony osób, które ta-
kiego skierowania nie ma-
ją i skłonne byłyby zapłacić 
za badanie. Być może bę-
dzie to punkt hybrydowy. 
Jesteśmy w fazie projekto-
wej, dopinamy formalności  
- informują w Diagnosty-
ce. - Dzisiaj (29 bm. – dop. 
el) na ul. Wrocławskiej zo-
stał ustawiony kontener, 
ale punkt uruchomimy po 
Wszystkich Świętych. Któ-
rego dnia konkretnie, jesz-
cze nie wiemy.

(el)

W tej chwili mamy w mieście dwa punkty pobrań. Na parkingu CRS przy ul. Sulechowskiej 41 
(na zdjęciu), punkt SPZOZ MSWiA, czynny codziennie od 10.00 do 14.00, telefon dla pacjen-
tów (poniedziałek-piątek): 68 452 77 64. Przy Szpitalu Uniwersyteckim, ul. Zyty, czynny co-
dziennie od 10.00 do 13.00, tel. 68 32 96 481. Fot. Piotr Jędzura

W ZIELONEJ GÓRZE

Urząd o grypie i restauracjach
a Urząd miasta przypomina miesz-
kańcom o możliwości bezpłatnego 
szczepienia się przeciw grypie. Do 
takich szczepionek uprawnione 
są osoby w wieku powyżej 65 lat 
(rocznik 1955 i starsi). Szczegółowe 
informacje na temat szczepień w 
magistracie, nr tel. 68 456 49 75.
a Miasto zachęca do wspierania 
lokalnej gastronomii, która znalazła 
się, jak cała branża, w trudnej sytu-
acji. Możemy to zrobić zamawiając 
jedzenie na dowóz lub na wynos. 
Aktualizowana lista lokali znajduje się 
na stronie magistratu: www.zielona-
gora.pl. Z kolei prowadzący biznes 
gastronomiczny mogą zgłaszać się 
na adres: biznesalert@um. zielona-
gora.pl

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Wydział wróci do pracy?
Przez tydzień nie działał Wydział 

Komunikacji przy ul. Sienkiewicza. 
Nie można było załatwić żadnych 
spraw. Powód? Większość załogi 
została wysłana na kwarantannę. To 
wynik zachorowań na koronawirusa. 
Wydział powinien ruszyć od ponie-
działku, 2 listopada.

- Jak to będzie, zobaczymy w po-
niedziałek, kiedy będzie wiadomo, ile 
osób wróciło do pracy. Kwarantanna 
kończy się im w niedzielę – tłumaczy 
Mirosław Holak, naczelnik Wydziału 
Komunikacji. – Zakładam, że wróci tylu 
pracowników, że będziemy w stanie 
obsłużyć umówionych interesantów. 
Będziemy się również kontaktować z 
osobami, które miały do nas przyjść w 
dniach 26-30 października. Umówimy 
się z nimi na nowy termin. (tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

O tych planetach nikt nie śnił
Centrum Nauki Keplera – Plane-

tarium Wenus zaprasza 5 listopada, 
o 18.00 na kolejne Czwartkowe 
Spotkanie z Nauką. Tematem będą 
„Planety, o których nie śniło się nawet 
twórcom science-fiction”. Obecnie 
astronomowie znają ponad cztery 
tysiące planet pozasłonecznych. - 
Podczas spotkania dr Karolina Rożko 
z Instytutu Astronomii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przybliży niektóre z 
nich, głównie te leżące w tzw. strefie 
zamieszkiwalnej. Zaskakujące jest, że 
część z odkrytych planet pod pewnymi 
względami przypomina dobrze znane 
światy m.in. z uniwersum Gwiezdnych 
Wojen – mówią organizatorzy.

Wstęp na spotkanie wolny. Pod-
czas wizyty w Planetarium obowiązu-
je zasłanianie ust i nosa. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Misy, książki i Ekokodeks
Biblioteka im. Cypriana Norwida 

zaprasza w najbliższym czasie na 
trzy wydarzenia w ramach ogólno-
polskiego projektu online EKOlogika. 
Wystarczy wejść na Fb EKOlogika.

W piątek, 30 października, o godz. 
18.00 odbędzie się koncert mis ty-
betańskich w wykonaniu Magdaleny 
Pytkowskiej. Z kolei w poniedziałek, 
2 listopada, o 15.00 rozpocznie 
się spotkanie z Zofią Stanecką, 
pisarką, autorką książek dla dzieci, 
m.in. „Basia i śmieci”. Natomiast w 
przyszły piątek, 6 listopada, o godz. 
12.00 zaplanowano emisję filmu 
instruktażowego – warsztaty online 
z tworzenia Kodeksu EKOdzieciaka 
(koordynatorem warsztatów jest filia 
nr 2, os. Pomorskie 13).

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jesteś seniorem? 
Dzwoń  
po pomoc
Miasto przystąpiło do ogólno-
polskiego programu „Wspieraj 
seniora”.

Celem programu jest 
wsparcie seniorów w wie-
ku 70 lat i więcej, którzy w 
czasie epidemii pozostaną, 
zgodnie z zaleceniami, w 
domach. Wsparcie w szcze-
gólności polegać będzie na 
dostarczeniu zakupów obej-
mujących np. artykuły spo-
żywcze i środki ochrony 

osobistej. W szczególnych 
przypadkach z usługi będą 
mogły skorzystać również 
osoby poniżej 70 roku życia.

Każdy senior, który nie 
może uzyskać wsparcia ro-
dziny i najbliższego otocze-
nia w zakresie dostarczenia 
zakupów obejmujących ar-
tykuły podstawowej potrze-
by, może skorzystać z po-
mocy dzwoniąc na infolinię: 
22 505 11 11.

Infolinia przyjmująca 
zgłoszenie przekaże prośbę 
do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zielo-
nej Górze. Pracownik ośrod-
ka po otrzymaniu zgłosze-
nia skontaktuje się telefo-
nicznie z seniorem i ustali 
zakres pomocy.

Koszt zakupów pokrywa 
senior, usługa jest bezpłatna.

Zgodnie z programem 
usługa wsparcia nie obej-

muje osób korzystających z 
usług opiekuńczych.

 (um)

Fot. Materiały programu
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Wyższe podatki i zmiany w noclegowni
Te dwa tematy wywołały największe dyskusje na wtorkowej sesji rady miasta.

Projekt uchwały doty-
czącej wysokości stawek 
i zwolnień od podatku od 
nieruchomości zakłada 
podwyżki o około 4 proc. 
Podatki zostały zwiększo-
ne o wskaźnik cen towa-
rów i usług przedstawio-
ny w komunikacie pre-
zesa GUS. Radni Koalicji 
Obywatelskiej chcieli, że-
by w przyszłym roku, ze 
względu na trudny i nie-
pewny czas epidemii, po-
datków nie podnosić. - W 
ubiegłym roku podwyż-
szyliśmy znacznie podatki. 
W tym roku mamy kryzys, 
widzimy, co się dzieje na 
rynku – mówił Marcin Pa-
bierowski.

- Zielona Góra była mia-
stem, które nie miało wyso-
kich podatków. To zmieniło 
się w ubiegłym roku. Opła-
ty dla przedsiębiorców się-
gają górnej granicy. To jest 
rok, kiedy moglibyśmy się 
wstrzymać, dać przedsię-
biorcom odetchnąć – prze-
konywał Dariusz Legutow-
ski.

Do dyskusji włączył się 
prezydent Janusz Kubic-
ki. - Podnoszenie podat-
ków nie jest łatwe. W Zie-
lonej Górze nie robiliśmy 
tego przez 10 lat, bo sy-

tuacja nam na to pozwa-
lała. Gdy wreszcie zde-
cydowaliśmy się na pod-
wyżkę, rozgorzała dys-
kusja, mimo że w innych 
miastach było to normal-
ne. Wszystkie ceny rosną, 
budżet miasta nie jest z 
gumy, a też musimy spła-
cać swoje zobowiązania. 
Nie jestem zwolennikiem 
podnoszenia podatków, 
ale nie ma innego wyjścia 
– tłumaczył prezydent. I 
dodał, że miasto nadal bę-
dzie pomagać przedsię-
biorcom, którzy tej pomo-
cy potrzebują.

Uchwała była poddana 
pod głosowanie dwukrot-
nie. Za pierwszym razem, 
mimo większości głosów, 
wiceprzewodniczący Paweł 
Wysocki omyłkowo powie-
dział, że nie została przy-
jęta. Poprawił jednak swój 
błąd. Później o reasumpcję 
głosowania poprosił radny 
Janusz Rewers (KO), powo-
łując się na problemy z sys-
temem. W powtórzonym 
głosowaniu za uchwałą za-
głosowała znowu większość 
radnych.

Wśród tematów na se-
sji znalazła się również li-
kwidacja noclegowni. Nie 
oznacza to jednak, że pla-

cówka przestanie istnieć. 
Według planów prowa-
dzeniem noclegowni ma 
zająć się organizacja po-
zarządowa. - Dzięki roz-
wojowi organizacji po-
żytku publicznego wie-
le miast korzysta z takie-
go rozwiązania. Chcemy 
iść w ich ślady. Rozma-
wialiśmy z pracownikami, 
zorganizowaliśmy im spo-
tkanie z radcą prawnym, 
który rozwiał ich wątpli-
wości. Organizacja, która 
wygra konkurs musi przez 
rok utrzymać takie same 
warunki pracy, jakie do-
tychczas były zapewnio-
ne przez miasto. To bę-
dzie też czas na określe-
nie swoich zasad współ-
pracy. Wskazaliśmy pra-
cownikom również wa-
katy w placówkach pro-
wadzonych przez mia-
sto, gdyby z zatrudnienia 
w noclegowni chcieli jed-
nak zrezygnować – odpo-
wiadała Wioleta Haręźlak, 
dyrektor Departamen-
tu Edukacji i Spraw spo-
łecznych, na wątpliwości 
przedstawione przez rad-
nego Tomasza Nestero-
wicza (SLD). Ostatecznie 
uchwała została przyjęta.

(ap)
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mimo większości głosów, 
wiceprzewodniczący Paweł 
Wysocki omyłkowo powie-
dział, że nie została przy-
jęta. Poprawił jednak swój 
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Tydzień strajków
Od ogłoszenia w ubiegły czwartek decyzji Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącej niezgodności z Konstytucją 

przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, w całym kraju trwają protesty. Również na zielono-
górskie ulice wyszły tysiące kobiet i mężczyzn, którzy nie zgadzają się na wprowadzenie zakazu aborcji z przyczyn 
eugenicznych. - Chcemy mieć wybór, a nie zakaz – mówili. Pierwszy protest odbył się w miniony piątek, kolejny w 
niedzielę, w poniedziałek samochody zablokowały zachodnią część miasta. W środę na „spacer” wyszły studentki 
UZ. Na sesji rady miasta radni przyjęli apel do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym proszą o powrót do 
kompromisu aborcyjnego. - Nie niszczmy zgody, pozwólmy kobietom decydować – zaapelowali. (ap)

Fot. Piotr Jędzura

 
PREZYDENT MIASTA   
ZIELONA GÓRA 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
 o gospodarce nieruchomościami   

                       (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 
 

 

 

                           I N F O R M U J E 
 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (piętro III, VII i 
VIII) i przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 

41 (piętro II) zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
oraz lokali stanowiących własność Gminy Zielona 
Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa, 

przeznaczonych do zbycia, do oddania w 
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, 
najem lub dzierżawę  w drodze przetargu oraz w 

drodze  bezprzetargowej 
 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w  

Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu Miasta  
Zielona Góra 

lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, 
(+48) 68 47 55 655,  (+48) 68 47 55 688,  
email: rozwojmiasta@um.zielona-gora.p 

 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
i n f o r m u j e 

 
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy wejściu do budynku), 

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 gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej 

w Zielonej Górze w obrębie 0006 przy ul. Źródlanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

wolnostojącą.  

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Numer  
księgi wieczystej 

Cena wywoławcza 
do pierwszego przetargu 

(brutto, w tym 23% podatek VAT) 

Wysokość 
wadium 

ul. Źródlana 52/1 1 306 m2 ZG1E/00062322/1 327 000,00 zł 32 700,00 zł  

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 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 pod nr. telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703. 
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W związku z eskalacją 
epidemii, decyzją ministra 
zdrowia z 19 październi-
ka we wszystkich miastach 
wojewódzkich mają po-
wstać szpitale alternatywne 
dla pacjentów z COVID-19. 
W Lubuskiem pierwszy wy-
bór padł na Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka, budo-
wane na terenie szpitala 
uniwersyteckiego w Zielo-
nej Górze. Koszt przyspie-
szenia jego budowy i przy-
stosowania pomieszczeń 
pokryje budżet państwa z 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Centrum ma dys-
ponować 170 łóżkami covi-
dowymi, w tym 25 wypo-
sażonymi w respiratory. Na 
przyjęcie pierwszych cho-
rych ma być gotowe 7 grud-
nia.

- Mostostal (wykonawca 
– dop. el) zwiększył już ka-
drę i poczynił uzgodnienia 
z dostawcami sprzętu – re-
lacjonowała w minioną śro-
dę Sylwia Malcher-Nowak, 
rzeczniczka szpitala.

Tego samego dnia do po-
dróży na Stadion Narodo-
wy i warszawskie Expo szy-
kowali się Mirosław Szwed, 
pełnomocnik prezydenta 
Zielonej Góry ds. powsta-
nia szpitala tymczasowego 
w halach sportowych zielo-
nogórskiego MOSiR-u, To-
masz Cichocki z biura pro-

jektowego Arcus-Consult, 
odpowiedzialnego za pro-
jekt adaptacji obiektu oraz 
Maciej Jakuboszczak, głów-
ny wykonawca adaptacji.

W oczekiwaniu 
na decyzję resortu

O możliwości utworze-
nia drugiego szpitala tym-
czasowego w regionie, 24 
października rozmawiali 
wojewoda lubuski Włady-
sław Dajczak i wiceprezy-
dent Zielonej Góry Krzysz-
tof Kaliszuk. Miasto zapro-
ponowało wykorzystanie 
do tego celu dwóch hal MO-
SiR-u - lekkoatletycznej i 
tenisowej, oraz zadeklaro-
wało opracowanie koncep-
cji i projektu wykonawcze-
go przekształcenia obiek-
tu. Teraz oczekuje na decy-
zję Ministerstwa Zdrowia, o 
którą już wystąpił wojewo-
da lubuski.

Całkowity koszt adapta-
cji oszacowano na blisko 12 
mln zł., pozytywna decy-
zja resortu oznaczać będzie 
współ� nansowanie przed-
sięwzięcia z budżetu pań-
stwa.

- To ma być szpital alter-
natywny dla pacjentów z 
całego województwa, ze 
sprzętem medycznym z 
Agencji Rezerw Materia-
łowych. Zaproponowali-
śmy, by szpitalem patronac-
kim został 105. szpital woj-
skowy w Żarach. Zanim za-
padnie w tej sprawie decy-
zja, koncepcyjnie pomaga 
nam Dariusz Suchorski, dy-
rektor SP ZOZ MSWiA w Zie-
lonej Górze. W przekształ-
cenie obiektów sportowych 
w szpital zaangażowane są 
przede wszystkim � rmy z 
rejonu miasta, ale nie tylko 
– informuje M. Szwed i nie-
mal jednym tchem wymie-
nia: - Biuro projektowe Ar-
cus-Consult Zielona Góra 
wykona projekt, Zakład Re-
montowo-Budowlany z Ko-
panicy będzie głównym wy-
konawcą, Elektrociepłow-
nia Zielona Góra dostar-
czy do obiektu ciepło, Iglo-
technik wykona wentylację, 
energię elektryczną do łó-
żek pacjentów doprowadzi 
Mazel, LUG wykona prace 

oświetleniowe, Abit System 
instalacje niskoprądowe, 
Zielonogórskie Wodociągi i 
Kanalizacja instalację wod-
no-kanalizacyjną, alterna-
tywną drogę do obiektu po-
łoży Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Persa dostarczy 
wykładziny winylowe, sys-
temem rurociągowym ga-
zów medycznych zajmie się 
Hydr-Gaz-Med, Linde Gaz 
Polska zainstaluje zbiorni-
ki z tlenem, a niemiecka � r-
ma Otonorm wykona zabu-
dowę hal…

Koncepcja już gotowa
Przekształcenie zielono-

górskich hal sportowych w 
szpital covidowy to duże 
przedsięwzięcie. Planuje się 
tu nie więcej niż 240 łóżek, 
w tym maksymalnie 62 łóż-
ka respiratorowe. Na połą-
czonych halach powstałyby 
oddzielone od siebie stre-
fy intensywnej terapii me-
dycznej, terapii wentylacyj-

nej i mieszana do kwali� ka-
cji pacjentów.

- Lokalizacja jest dobra, 
hale znajdują się blisko ob-
wodnicy północnej miasta, 
z dostępem do drogi eks-
presowej S-3. Aby zapew-
nić bezkolizyjny wjazd i 
wyjazd z obiektu zbuduje-
my tu jeszcze drogę alter-
natywną – mówi M. Szwed. 
- Koncepcja adaptacji jest 
gotowa.

Jej autorem jest biuro 
projektowe, które kilka lat 
temu opracowało projekt 
obiektu przy Sulechowskiej. 
Arcus-Consult zna go jak 
własną kieszeń.

- W poniedziałek, 19 paź-
dziernika, nas i inne � rmy 
miasto poprosiło o współ-
pracę, od razu każdej dając 
do odrobienia pracę domo-
wą. Nie przypominam so-
bie, by którakolwiek się za-
wahała. Są takie sytuacje, 
w których reaguje się na za-
sadzie: jest potrzeba - jest 

działanie. To była jedna z 
nich – przyznaje T. Cichoc-
ki. W pracach koncepcyj-
nych architektom pomocą 

służył dyrektor polikliniki, 
wsparciem okazały się też 
rekomendacje resortu zdro-
wia, dotyczące adaptacji 

Albo hale sportowe, albo szpital covidowy
Epidemia cały czas 
podkręca tempo. W 
zaciszu gabinetów 
powstają projekty ra-
tunkowe, gdyby licz-
ba zachorowań prze-
kroczyła granice wy-
trzymałości systemu 
opieki medycznej. Czy 
w Zielonej Górze po-
wstanie drugi szpital 
tymczasowy? Decyzja 
spoczywa w rękach 
ministra zdrowia, ale 
tu, na miejscu, kon-
cepcja i ręce do pracy 
są już gotowe.

W szpital tymczasowy miałyby zostać przekształcone dwie hale sportowe przy ul. Sulechow-
skiej. To dwa duże prostokąty ze sporym zapleczem sanitarnym. Fot. Piotr Jędzura

cenie obiektów sportowych 
w szpital zaangażowane są 
przede wszystkim � rmy z 
rejonu miasta, ale nie tylko 
– informuje M. Szwed i nie-
mal jednym tchem wymie-
nia: - Biuro projektowe Ar-
cus-Consult Zielona Góra 
wykona projekt, Zakład Re-
montowo-Budowlany z Ko-
panicy będzie głównym wy-
konawcą, Elektrociepłow-
nia Zielona Góra dostar-
czy do obiektu ciepło, Iglo-
technik wykona wentylację, 
energię elektryczną do łó-
żek pacjentów doprowadzi 
Mazel, LUG wykona prace 

Decyzja rządu o tworzeniu 
szpitali polowych zapadła 
19 października, gdy liczba 
nowych dziennych zakażeń 
w kraju była jeszcze cztero-
cyfrowa, w Lubuskiem koro-
nawirusem zaraziły się wtedy 
93 osoby, w tym ani jeden 
zielonogórzanin.
29 października w Polsce 
odnotowano 20 156 zakażeń, 
w tym w Lubuskiem 321, 
w Zielonej Górze – 51.

Władysław Dajczak
wojewoda lubuski

– Bardzo cieszę się z otwarto-
ści i chęci współpracy ze stro-

ny zielonogórskiego magistratu. 
Przygotowanie koncepcji alterna-

tywnych miejsc do hospitalizacji pacjen-
tów chorych na koronawirusa jest dobrą inicjatywą, 
która może być wykorzystana przy ewentualnych 
wzrostach liczby zakażeń. Jest to dobry przykład dialo-
gu rządu z samorządem prowadzący nas do wspól-
nego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Bierzemy pod uwagę każdą możliwość 
i każdą ofertę współpracy. Epidemia COVID-19 jest 
epidemią wszystkich nas i wszyscy jesteśmy uprawnie-
ni do ograniczenia jej skutków. Jestem pod wrażeniem 
tego jak obecna sytuacja kryzysowa wprowadza nas 
wszystkich na dobre ścieżki współpracy.

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry

– Chyba mówię tak po raz 
pierwszy podczas prezydentu-

ry: chcę, żeby były to pieniądze 
wyrzucone w błoto. Marzę, by 

ten tymczasowy szpital nigdy nie był 
potrzebny. Jednak musimy się przygotować na najtrud-
niejsze czasy. Nie chcę, żeby chorzy mieszkańcy miasta 
leżeli np. w garażach, bo nie ma już miejsca gdzie indziej. 
Najlepiej, gdyby wystarczyło łóżek covidowych w szpita-
lu przy Zyty. Ale co będzie, jeśli nie starczy?
Dlatego w gronie współpracowników i w porozumieniu 
z wojewodą podjęliśmy decyzję, że przekształcamy 
obiekty sportowe w szpital. To nie jest łatwe zadanie. 
Szpital to przecież nie tylko łóżka. Szpital to instalacje 
elektryczne, tlenowe, aparatura, laboratoria i przede 
wszystkim ludzie. W każdej z tych dziedzin jest dzisiaj 
de� cyt. Ale to nie może nas powstrzymywać. Musimy 
działać. Tu nie ma miejsca dla malkontentów. Musimy 
wierzyć i robić wszystko, by ten szpital powstał jak 
najszybciej i... nigdy nie był potrzebny.
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KONCEPCJA PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU HALI LEKKOATLETYCZNEJ / TENISOWEJ NA TYMCZASOWY SZPITAL DLA CHORYCH NA COVID-19
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"RESPIRATOROWE"

PLAC MANEWROWY:
KARETKI POGOTOWIA
SŁUŻBY MEDYCZNE

PLAC TYMCZASOWY

PRZYJĘCIA PACJENTÓW

PERSONEL

Koncepcja przekształcenia dwóch hal sportowych MOSiR-u przy ul. Sulechowskiej - lekkoatletycznej i 
tenisowej - w szpital tymczasowy dla pacjentów covidowych. W części czerwonej architekci Arcus-Con-
sult zaplanowali oddział z łóżkami respiratorowymi dla pacjentów w najcięższym stanie, w części żółtej 
znajduje się odział dla pacjentów wymagających terapii wentylacyjnej. Gra� ka: Arcus-Consult
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Albo hale sportowe, albo szpital covidowy

obiektów halowych na tym-
czasowe szpitale.

-  Zbieramy też doświad-
czenia z miejsc, w których 

te problemy są już rozwią-
zywane. Po co powielać błę-
dy? Wybieramy się na Sta-
dion Narodowy do Warsza-
wy – mówi Cichocki, który 
zadania stojące przed wy-
konawcami i producentami, 
nazywa listą problemów do 
rozwiązania. Wszystkie zo-
stały z nimi omówione. – 
Gdy będzie decyzja, musi-
my mieć pewność, że jeste-
śmy gotowi do natychmia-
stowej realizacji inwestycji. 
Bo ogromnym wyzwaniem 
jest czas – wyjaśnia.

Obiekt ma zostać zaadop-
towany w dwa, trzy miesią-
ce. Efekt prac musi zaspo-
koić potrzeby zespołu me-
dycznego, który w nim bę-
dzie pracował.

Oby nie był potrzebny
- Ten układ jest ideal-

ny. Dwa duże prostokąty 
ze sporym zapleczem sani-
tarnym, które każdy szpital 

musi posiadać – mówi ano-
nimowy lekarz, którego po-
prosiliśmy o opinię. – Roz-
wiązanie też sensowne, bo 
przygotowuje na sytuację, 
w której zasoby szpitalne 
zaczną się wyczerpywać. 
Podobne wprowadzał Nowy 
Jork, Berlin, miasta krajów 
azjatyckich. Pozostaje re-
alizacja i to, co najważniej-
sze… czyli kadra – dodaje.

Potrzeby kadrowe po-
znamy lada dzień, kalku-
lacji w tej chwili dokonu-
ją poproszeni o współpra-
cę anestezjolodzy. Pierw-
sze szacunki, dotyczące 
części respiratorowej przy-
szłego szpitala, mówią o 12 
anestezjologach i 30 pielę-
gniarkach. Skąd ich wziąć? 
Premier i minister zdrowia 
podpowiadają: ze szpitali 
powiatowych. Bo w warun-
kach wojny z pandemią, ka-
drę medyczną przygotowa-
ną do pracy z respiratorami 

należy skupić w możliwie 
niewielu miejscach. Ale ża-
den z lubuskich szpitali po-
wiatowych nie cierpi dziś na 
jej nadmiar! W oczekiwaniu 
na decyzję ministra, miasto 
przygotowuje więc wariant 
awaryjny. W nim do szpita-
la tymczasowego przy Sule-
chowskiej tra� ą pacjenci, 
którzy nie wymagają inten-
sywnej tlenoterapii. W miej-
scu, które miało być do tego 
przystosowane w wariancie 
pierwszym, personel wyko-
nywałby triaż i ocenę stanu 
pacjenta, odciążając SOR-y, 
a chorzy wymagający lecze-
nia respiratorami tra� aliby 
do szpitala, w którym jest 
kadra i sprzęt.

- Jesteśmy w stanie to zro-
bić - mówi M. Szwed o prze-
mianie hal sportowych w 
szpital. - Byle zapewnić lu-
dziom bezpieczeństwo, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Ale 
oby nigdy nie nadeszła. (el)

Stadion Narodowy w Warszawie już jest szpitalem. Na razie ma 300 łóżek, pod koniec przy-
szłego tygodnia będzie miał ich 500, potem nawet 1200. Fot. Materiały UM

Piotr Barczak
przewodniczący rady 
miasta, PiS

– Tym pomysłem miasto wy-
chodzi naprzeciw potrzebom 

mieszkańców. Wszyscy trochę się 
boimy i choć rząd robi wszystko, by ogra-

niczyć rozwój pandemii, liczy się każda inna pomoc. A 
kto ma pomóc swoim mieszkańcom, jak nie samorządy? 
Dla ludzi nie ma rzeczy cenniejszej niż zdrowie. Dziś ono 
jest zagrożone. W jednej z książek Lee Childa jest takie 
zdanie „Licz na najlepsze, szykuj się na najgorsze”. I choć 
wszyscy liczymy, że w Lubuskiem, w Zielonej Górze pan-
demia nie będzie taka jak w Warszawie, czy na Śląsku, 
to jednak powinniśmy się szykować na najgorsze. Stąd 
decyzja o budowie tymczasowego szpitala, który w 
najgorszym przypadku mógłby wspomóc „normalne” 
szpitale. Myślę, że tą decyzją wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, że w potrzebie nie zosta-
wimy ich samych, że choć nie jest to nasze zadanie, nie 
jest to zadanie samorządu miasta, to jednak podejmuje-
my się rzeczy ponad nasze rutynowe obowiązki. Wszy-
scy w tej sprawie powinniśmy tworzyć jeden front.

Robert Górski
radny Zielona Razem, 
lekarz pogotowia 
ratunkowego

– Od ponad dwóch tygodni 
Zespoły Ratownictwa Medycznego 

mają olbrzymie problemy z przekazaniem 
chorych do Szpitala Uniwersyteckiego i okolicznych 
lecznic powiatowych. Z powodu braku wolnych łóżek 
jeździmy do Nowej Soli, Żagania, czy nawet Głogowa. 
Obawiamy się, że lada moment każą nam jeździć do 
Poznania, czy Wrocławia. Tak jest w całej Polsce. Godzina-
mi stoimy z chorymi na podjazdach szpitalnych oddziałów 
ratunkowych. Pacjentów, których nie możemy zostawić 
w domu, wymagających przewozu do szpitala, przybywa 
z każdym dniem. Widzicie to w telewizji i na portalach 
internetowych. Ochrona zdrowia jest w stanie zapaści. 
Coraz więcej osób zarażonych koronawirusem wymaga 
leczenia w warunkach szpitalnych, więc dodatkowe łóżka 
w hali sportowej udostępnionej przez miasto są bezcenne. 
Przystosowanie tego obiektu do przyjęcia pacjentów cho-
rujących z powodu COVID-19 to świetna decyzja i trzymam 
kciuki, aby zadanie udało się zrealizować jak najszybciej.

Marcin Pabierowski
radny, szef klubu KO

– Przekształcenie hal spor-
towych przy Sulechowskiej w 

tymczasowy szpital to wyzwanie 
logistyczne. Zabezpieczenie ko-

lejnych miejsc do walki z chorobą jest 
zadaniem, które stawia przed wykonawcami niemałe 
wyzwania. Nawet jeśli ma być to szpital tymczasowy, 
musi spełnić szereg wymagań, jakie musi spełnić zakład 
opieki zdrowotnej. Liczy się też lokalizacja. Moim zda-
niem dobrze, że to obiekty położone przy S-3. Na szczę-
ście są to nowe obiekty i pewnie dostosowanie ich bę-
dzie tańsze i szybsze niż starych hal. Ale hala sportowa 
to obiekt specy� czny. Jego zaletą jest bezkolumnowa 
powierzchnia umożliwiająca szybką aranżację budow-
laną i ma doprowadzone podstawowe media. Ale jako 
budowlaniec mam świadomość, iż potrzebna będzie 
jego przebudowa np. o śluzy oddzielające poszczególne 
segmenty szpitala, wykonanie instalacji elektrycznych 
oraz tej najważniejszej - instalacji tlenowej. Projektan-
tów, a później wykonawców czeka huk roboty i to pod 
presją czasu. Będzie to duże wyzwanie.

±0.00
±0.00

±0.00

-0.02

KONCEPCJA PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU HALI LEKKOATLETYCZNEJ / TENISOWEJ NA TYMCZASOWY SZPITAL DLA CHORYCH NA COVID-19

LEGENDA:

STREFA MIESZANA

STREFA CZYSTA 

STREFA MIEJSC LEŻĄCYCH (170)

STREFA MIEJSC RESPIRATOROWYCH (62) 

170 MIEJSC LEŻĄCYCH

STREFA TECHNICZNA

62 MIEJSCA LEŻĄCE
"RESPIRATOROWE"

PLAC MANEWROWY:
KARETKI POGOTOWIA
SŁUŻBY MEDYCZNE

PLAC TYMCZASOWY

PRZYJĘCIA PACJENTÓW

PERSONEL

Koncepcja przekształcenia dwóch hal sportowych MOSiR-u przy ul. Sulechowskiej - lekkoatletycznej i 
tenisowej - w szpital tymczasowy dla pacjentów covidowych. W części czerwonej architekci Arcus-Con-
sult zaplanowali oddział z łóżkami respiratorowymi dla pacjentów w najcięższym stanie, w części żółtej 
znajduje się odział dla pacjentów wymagających terapii wentylacyjnej. Gra� ka: Arcus-Consult

1.  Wydzielenie stref pacjentów 
respiratorowych i niewyma-
gających respiratorów oraz 
obszarów przeznaczonych 
dla pacjentów i służb medycz-
nych, w tym:
-  wydzielenie i zabudowa 

przestrzeni pacjentów oraz 
pomieszczeń medycznych,

-  montaż tymczasowych 
obiektów pomocniczych 
(obiekty kontenerowe).

2.  Podział pomieszczeń na 
strefy: 

-  czyste (np. szatnie pracowni-
cze, usługi cateringowe),

-  mieszane (np. gabinety per-
sonelu medycznego, punkty 
medyczne, itp.),

-  skażone (obszar przebywania 
pacjentów).

3.  Wyposażenie obiektu w 
instalację gazów medycznych 
(tlen, sprężone powietrze):

-  budowa infrastruktury ze-
wnętrznej - zbiornik na tlen i 
parownice,

-  rozprowadzenie infrastruktu-
ry wewnętrznej – doprowa-
dzenie instalacji do każdego 
łóżka.

4.  Zapewnienie zasilania elek-
troenergetycznego dedyko-
wanego szpitalom:

-  montaż tymczasowej stacji 
transformatorowej SN,

-  zapewnienie zasilania 
rezerwowego (agregat prą-
dotwórczy),

-  podtrzymanie napięcia urzą-
dzeń medycznych – UPS,

-  zapewnienie układu kontrol-
no-zasilającego,

-  zapewnienie niezbędnego 
okablowania.

5.  Zapewnienie instalacji przesy-
łowej w obszarach pacjentów 
i pomieszczeniach personelu 
medycznego, sieci LAN itp.

6.  Stworzenie właściwych wa-
runków dla pacjentów:

-  montaż dodatkowego węzła 
cieplnego (tymczasowy 
węzeł kontenerowy),

-  montaż dwóch dodatkowych 
central wentylacyjnych i 
rozprowadzenie w salach 
pacjentów dedykowanego 
systemu wentylacji i ogrze-
wania,

-  montaż dedykowanego 
oświetlenia obszarów pacjen-
tów i służb medycznych.

7.  Zmiany w zagospodarowaniu 
terenu:
-  budowa łącznika z ulicy 

Sulechowskiej bocznej do 
obwodnicy,

-  budowa drogi tymczasowej 
do planowego łącznika 
(zapewnienie objazdu wokół 
tymczasowego szpitala),

-  budowa tymczasowych 
placów utwardzonych na po-
trzeby parkingowe, lokalizacji 
urządzeń technicznych,

-  montaż tymczasowych zbior-
ników na nieczystości,

-  tymczasowe ogrodzenie 
terenu.

8.  Spełnienie wymagań ochrony 
ppoż.

Arcus-Consult

Jak przekształcić hale w szpital, czyli 
skrócona lista zadań do wykonania



łącznik zielonogórski    30 października 2020 www.Lzg24.pl6

Odwiedzimy groby bliskich
Z powodu epidemii część z nas zostanie w domach, część odwiedzi cmentarz w innym niż zwykle terminie. W dniu Wszystkich Świętych z 
pewnością będzie nas mniej na nekropolii. Sprawdź, jak dojechać na ul. Wrocławską autobusem i gdzie zaparkować samochód.

Miejski Zakład Komuni-
kacji informuje o organiza-
cji komunikacji specjalnej 
w okresie Wszystkich Świę-
tych.

SOBOTA, 31 PAŹDZIERNIKA
a Do obsługi linii nr 0, 10 i 
80 zostaną skierowane au-
tobusy przegubowe.
a Uruchomione będą linie 
specjalne:
- linia A - pojedzie co 20 mi-
nut (Zawadzkiego „Zośki’ – 
Ptasia – Wyszyńskiego – Łu-
życka – Długa – al. Konsty-
tucji 3 Maja – Wrocławska)
- linia C – pojedzie co 60 mi-
nut (Os. Śląskie – Os. Po-
morskie – Szosa Kisieliń-
ska – Podgórna – Lwowska – 
Wrocławska)
- linia E – pojedzie co 40 mi-
nut (Wyczółkowskiego – 
Prosta – Zacisze – al. Wojska 
Polskiego – Dąbrówki – Dłu-
ga – al. Konstytucji 3 Maja – 
Wrocławska).

NIEDZIELA, 1 LISTOPADA
a Uruchomione zostaną li-
nie specjalne:
- linia A - pojedzie co 20 mi-
nut (Zawadzkiego „Zośki’ – 
Ptasia – Wyszyńskiego – Łu-

życka – Długa – al. Konsty-
tucji 3 Maja – Wrocławska)
- linia C – pojedzie co 60 minut 
(Os. Śląskie – Os. Pomorskie – 
Szosa Kisielińska – Podgórna – 
Lwowska – Wrocławska)
- linia D – pojedzie co 20 mi-
nut (Os. Czarkowo – Łężyca 
Odrzańska – Batorego – Ku-
piecka – Bohaterów Wester-
platte – Dworzec Główny 
– Staszica – Waryńskiego – 
Lwowska – Wrocławska)

- linia E – pojedzie co 40 mi-
nut (Wyczółkowskiego – 
Prosta – Zacisze – al. Wojska 
Polskiego – Dąbrówki – Dłu-
ga – al. Konstytucji 3 Maja – 
Wrocławska)
- linia G – pojedzie co 30 mi-
nut (Dworzec Główny – Bo-
haterów Westerplatte – al. 
Wojska Polskiego – Wyszyń-
skiego – Botaniczna – Nowo-
jędrzychowska – Funka – Ję-
drzychowska – Jędrzychów)

- linia H – pojedzie co 30 mi-
nut (Jędrzychów – Jędrzy-
chowska – Kożuchowska – 
Sienkiewicza – Wrocław-
ska).
a Autobusy linii nr 0 będą 
kursowały według specjal-
nego rozkładu jazdy z czę-
stotliwością kursów co 20 
minut.
a Autobusy linii nr 80 będą 
kursowały według specjal-
nego rozkładu jazdy z czę-

stotliwością kursów co 10 
minut.
a Na odcinku od przystan-
ku „Centrum” do ulicy Wro-
cławskiej, w obu kierun-
kach, autobusy linii 0, 80 
oraz D w godz. 8.40-18.40 
będą kursowały na prze-
mian co 5 minut.
a Autobusy linii G będą uzu-
pełnieniem funkcjonującej 
według świątecznego roz-
kładu jazdy linii nr 44 i na 
pokrywających się odcin-
kach tras autobusy tych li-
nii będą kursowały na prze-
mian co 15-30 minut.

SOBOTA-NIEDZIELA, 
8-9 LISTOPADA
a Do obsługi linii nr 0, 10 i 
80 zostaną skierowane au-
tobusy przegubowe.
a Zostanie uruchomiona li-
nia C – pojedzie co 60 minut 
(Os. Śląskie – Os. Pomorskie 
– Szosa Kisielińska – Podgór-
na – Lwowska – Wrocławska).

Tym, którzy na cmentarz 
wybierają się własnym sa-
mochodem przypomina-
my, że urząd miasta zmie-
nił organizację ruchu przy 

cmentarzu na ul. Wrocław-
skiej. Nowe zasady obowią-
zywać będą do godz. 12.00 
w niedzielę, 8 listopada 
(patrz mapka poniżej). Udo-
stępniony będzie bezpłatny 
parking na pętli autobuso-
wej. Dla samochodów oso-
bowych przeznaczono teren 
na nawierzchni szutrowej. 
Nie będą mogły tutaj par-
kować samochody ciężaro-
we. Natomiast 31 paździer-
nika i 1 listopada tradycyj-
nie zostaną otwarte bramy 
stadionu żużlowego – bę-
dzie można zaparkować na 
płycie stadionu. UWAGA! To 
parking płatny. Opłatę uiści-
my przy wjeździe wyłącz-
nie kartą. Gotówka nie bę-
dzie przyjmowana.

(dsp, tc)

31 października i 1 listopada na cmentarz pojadą specjalne linie autobusowe
 Fot. Igor Skrzyczewski

UWAGA! 
1 listopada w godz. 12.00-
18.00  pasażerowie udający 
się na cmentarze i w drodze 
powrotnej autobusami linii 0, 
10, 30, 44, 80, A, C, D, E, G oraz 
H mają prawo do bezpłatnego 
przejazdu.
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KULTURYSTYKA

Mistrzowska sylwetka!
Oskar Kraś został mistrzem świata juniorów w kulturystyce klasycznej open. Zielonogórzanin 
w rumuńskiej miejscowości Kluż-Napoka okazał się bezkonkurencyjny!

- Zupełnie się tego nie 
spodziewałem. Wiedziałem 
za to, że rywale będą bardzo 
silni a poziom bardzo wy-
soki - stwierdził O. Kraś po 
przyjeździe do Zielonej Gó-
ry. W kulturystyce klasycz-
nej zmagania juniorskie or-
ganizowane są dla zawodni-
ków do 23 lat. - Jako junior 
osiągnąłem więc wszyst-
ko, co mogłem. To dla mnie 
zwieńczenie dotychczaso-
wej pracy i spełnienie ma-
rzeń – dodał.

Kulturystyką zaintereso-
wał się w wieku 15 lat. Ten 
rok jest dla niego znakomi-
ty. Do Rumunii jechał już 
z tytułem mistrza kraju w 
kategorii juniorów. Wcze-
śniej sięgał także m.in. po 
mistrzostwo Wielkopolski 
w kulturystyce klasycznej 
overall. W miniony week-
end potwierdził wysoką 
dyspozycję. - Kulturystyka 
jest bardzo wymagającym 
sportem. Tu praca nie koń-
czy się wraz z końcem tre-
ningu. To praca 24 godziny 
na dobę. Muszę regularnie 
jeść, dieta musi być bardzo 
dobrze ustabilizowana, nie 

tylko w okresie przedstarto-
wym. Jeśli chodzi o dietę, to 
na nieco więcej można sobie 
pozwolić po okresie starto-
wym. Dieta, trening i rege-
neracja muszą być na sto 
procent – tłumaczy zielono-
górzanin.

W komisji sędziowskiej 
jest zazwyczaj ośmiu sę-
dziów, którzy w kultury-
styce klasycznej spoglą-
dają przede wszystkim na 
proporcje sylwetki. Syme-
tria ciała jest najważniej-
sza. W chwili startu ciało 
musi być maksymalnie… 
odwodnione i odtłuszczo-
ne. - Tu duża masa mię-
śniowa nie jest najistot-
niejsza - zaznacza O. Kraś 
i wskazuje, że do tej kate-
gorii po prostu… trzeba się 
urodzić. - Najważniejsze są 
predyspozycje genetyczne. 
Do tej kategorii trzeba się 
nadawać. Są jednak aspek-
ty, nad którymi można i 
trzeba pracować. A to pra-
ca na lata - zapewnia.

Dla mistrza to pasja, ale i 
zawód. Na co dzień jest tre-
nerem personalnym.

(mk)
Oskar Kraś w Rumunii dumnie prezentował biało-czerwoną 
� agę Fot. Facebook Oskara Krasia

BIEGI

Decyzji
nie ma
3. Zielonogórski Bieg Niepodle-
głości stoi pod znakiem zapyta-
nia. Impreza jest planowana na 
kolejną niedzielę, 8 listopada.

Organizatorzy nie ogłosi-
li jeszcze, czy bieg się odbę-
dzie. Decyzja ma zapaść do 
końca tego tygodnia. - Ma-
my wątpliwości - przyznaje 
Wacław Hansz, prezes lubu-
skiego TKKF, organizator. - 
Bardzo byśmy chcieli, że-
by ten bieg się odbył. Jeże-
li obostrzenia nie wzrosną, 
imprezę przeprowadzimy.

Zapisy prowadzone są do 
końca października poprzez 
stronę www.super-sport.
com.pl. Trasa jest identycz-
na jak przed rokiem, liczy 11 
kilometrów. Organizatorzy 
mają nadzieję, że uda im się 
zamknąć i tak skromny ka-
lendarz imprez. Bogate pla-
ny pokrzyżowała pandemia. 
Część imprez w ogóle się nie 
odbyła, a część została prze-
łożona z wiosny na jesień 
- np. Półmaraton Przytok, 
Piekło Przytoku, czy bieg z 
okazji 10-lecia CRS.

Przed rokiem, w deszczu, 
na starcie Biegu Niepodle-
głości stanęło 143 biegaczy. 
Wygrał Paweł Szatkowski z 
czasem 39 min. 15 sek. Naj-
szybszą panią była Ewelina 
Michnowicz (46:43).

(mk)

 WEEKEND KIBICA
KOSZYKÓWKA
a piątek, 30 październi-
ka: 11. kolejka Energa Ba-
sket Ligi, Anwil Włocławek 
- Zastal Enea BC Zielona 
Góra, 17.35 (transmisja: 
Polsat Sport News)
a niedziela, 1 listopada: 
liga VTB, Zastal Enea BC 
Zielona Góra - Tsmoki 
Mińsk, 18.00 (transmisja: 
www.vtb-league.com; 
www.basketzg.pl)

PIŁKA NOŻNA
a sobota, 31 październi-
ka: 15. kolejka III ligi, Polo-
nia Bytom - Lechia Zielona 
Góra, 13.00; 15. kolejka 
Jako IV ligi, Lechia II Zie-
lona Góra - Odra Nietków, 
13.00; 15. kolejka Jako klasy 
okręgowej, Mieszko Kono-
top - Zorza Ochla, 13.00; 
Drzonkowianka Racula 
- GKS Siedlisko, 14.00; ŁKS 
Łęknica - TKKF Chynowian-
ka-Francepol Zielona Góra, 
14.30; 2. kolejka A-klasy 
(zaległy), Ikar Zawada - 
Pogoń Wężyska, 13.00

PIŁKA RĘCZNA
a piątek, 30 paździer-
nika: 4. kolejka I ligi 
(zaległy), PKM Zachód AZS 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego - Grunwald Poznań, 
19.00 (transmisja: Radio 
Index) (mk)

UWAGA! Przypominamy, 
że zgodnie z rządowymi 
obostrzeniami wszystkie 
mecze odbywają się bez 
udziału publiczności.

ŻUŻEL

Już za chwilę…
… odkryta zostanie spora część 
kart na sezon 2021. 1 listopada 
o� cjalnie otworzy się okienko 
transferowe. Znany jest też regu-
lamin na kolejny sezon.

Nowością, która mocno 
wpłynęła na budowę zespo-
łów jest zapowiadana wcze-
śniej obowiązkowa obec-
ność w składzie zawodnika 
do 24 lat. Może to być żuż-
lowiec krajowy lub obco-
krajowiec. Przedstawiciele 
RM Solar Falubazu deklaro-
wali, że to miejsce chcą po-
wierzyć jednemu z zawod-
ników młodzieżowych, któ-

ry po tym sezonie zakoń-
czył wiek juniora lub Jano-
wi Kvechowi z Czech.

W przyszłym roku po-
nownie na torach będą mo-
gli pojawiać się zawodnicy 
na zasadzie „gościa”, jed-
nak ten przepis znajdzie 
zastosowanie w momen-
cie, gdy w drużynie co naj-
mniej jeden zawodnik bę-
dzie zakażony koronawiru-
sem. I dotyczyć będzie żuż-
lowców z pięcioma najwyż-
szymi średnimi w składzie.

Od niedzieli o� cjalnie bę-
dą mogły być zawierane 
umowy z nowymi żużlow-
cami. Ogólnopolskie media 
prześcigają się w podawa-
niu informacji, kto i gdzie 
wylądował. - Z tego, co 

wiem mam dalej kontrakt w 
Zielonej Górze. Plotki, które 
ostatnio się pojawiały były 
bardzo zabawne. Fajnie, że 
jestem w kręgu zaintereso-
wań – żartował Patryk Du-
dek w wywiadzie dla klubo-
wego serwisu falubaz.com.

Kto dołączy do „Duzersa”? 
Kibice nie wyobrażają sobie, 
że inną drogą mógłby podą-
żyć Piotr Protasiewicz. A z 
nowych twarzy? Z Faluba-
zem łączeni byli w ostat-
nich dniach Matej Žagar i 
Max Fricke, którzy nie zmie-
ścili się w składach swoich 
dotychczasowych praco-
dawców. Na potwierdzenie 
musimy jeszcze poczekać. 
Okienko transferowe będzie 
otwarte dwa tygodnie. (mk)

KOSZYKÓWKA

Plany są 
ambitne
Cztery mecze w ciągu najbliż-
szych dziesięciu dni mają roze-
grać koszykarze Zastalu Enei BC 
Zielona Góra.

Oczywiście w dobie pan-
demii terminarze Energa 
Basket Ligi oraz ligi VTB są 
bardzo dynamiczne i boga-
te plany mogą ulec zmia-
nie. W chwili zamknię-
cia tego numeru „Łączni-
ka”, Zastal meczowy ma-
raton miał zacząć plano-
wo w piątek, 30 paździer-
nika - od wizyty we Wło-
cławku i meczu z Anwilem, 

który w tym sezonie moc-
no rozczarowuje. W klubie 
są już po zmianie trenera, 
nie obyło się bez zmian w 
składzie. Mimo to drużyna 
nadal gra poniżej oczeki-
wań. W ostatnią środę An-
wil przegrał po dogrywce 
z MKS-em Dąbrowa Górni-
cza.

Po meczu we Włocławku 
zielonogórzanie na dłużej 
osiądą w domu. W hali CRS 
w niedzielę, 1 listopada, za-
planowane jest spotkanie 
z Tsmokami Mińsk. To bę-
dzie drugi domowy mecz li-
gi VTB dla Zastalu. Dotych-
czas podopieczni Žana Ta-
baka grali tylko z mocarza-
mi i przegrywali. W ostatnią 
niedzielę, niemal dwa tygo-
dnie z treningami wyłącz-

nie w formie zdalnej (dwóch 
graczy było zakażonych ko-
ronawirusem, pozostali 
członkowie zespołu przeby-
wali na kwarantannie - dop. 
mk), zielonogórzanie dziel-
nie stawiali czoła Lokomoti-
wowi Kubań Krasnodar, ale 
przegrali 99:114. Gwiazdy 
„Loko” odjechały w czwar-
tej kwarcie.

Po meczu z ekipą ze sto-
licy Białorusi biało-zielo-
ni będą szykować się do ry-
walizacji w EBL z Asseco Ar-
ką Gdynia. To spotkanie w 
środę, 4 listopada, o 19.00. 
Zwieńczeniem tej serii gier 
będzie spotkanie z Zenitem 
Sankt Petersburg. Ten mecz 
w kolejną niedzielę, 8 listo-
pada, o 19.00.

(mk)

Patryk Dudek w przyszłym sezonie pojedzie swój trzynasty 
ligowy sezon w Falubazie Fot. Marcin Krzywicki

Do takich obrazków kibice muszą przywyknąć na dłużej
Fot. Tomasz Browarczyk/Zastal Enea BC Zielona Góra
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Widok na cegielnię, wieżę i okolice
Nadal jesteśmy w muzeum i nadal oglądamy unikatową panoramę Zielonej Góry z końca XIX wieku. Na horyzoncie widać zarys Wieży Brani-
borskiej, dom winiarza i kominy cegielni. Nie ma wielu domów, nie mówiąc o współczesnych nam wieżowcach.

- Czyżniewski! Czy jest 
szansa, że zanim zaczniesz 
opowiadać o dawnej Zielo-
nej Górze wcześniej umoż-
liwisz mi dostęp do kuch-
ni? Jak nie umyjesz patelni, 
nie dostaniesz obiadu – mo-
ja żona czasami ucieka się 
do szantażu. – Wspomniana 
przez ciebie cegielnia gdzie 
była? Przy ul. Podgórnej? A 
może przy Gajowej, bo tam 
kiedyś był taki duży wy-
kop…

W poprzednich odcin-
kach Spacerownika rozpo-
cząłem wędrówkę po nowej 
części Muzeum Ziemi Lubu-
skiej. Ekspozycja jeszcze nie 
jest dostępna, ale jej frag-
menty możecie zobaczyć w 
„Łączniku”. Wędruję ślada-
mi leporello, czyli panora-
my miasta składającej się z 
10 fotografii.

- My te fotografie powięk-
szyliśmy i połączyliśmy w 
całość. Teraz stanowią je-
den z centralnych punktów 
wystawy – tłumaczy Izabela 
Korniluk, szefowa działu hi-
storycznego muzeum.

Dwie z tych fotografii, po-
łączone w całość, prezentu-
ję na górze strony. Prawdo-
podobnie zostały wykona-
ne w 1890 r. Fotograf stanął 
w miejscu, gdzie dzisiaj jest 
Palmiarnia. Wówczas na 
Winnym Wzgórzu był jedy-
nie domek winiarski Grem-
plera, który dzisiaj jest jed-
nym z elementów Palmiar-
ni. Z jego dachu można było 
podziwiać panoramę mia-
sta w każdym kierunku. 
Nasz fotograf rozpoczął od 
okolic dzisiejszej ul. Zielo-
nogórskiej i Braniborskiej. 
Na zdjęciach widać kilka 
domów, bo 130 lat temu by-
ło ich tutaj jeszcze niewie-
le.

Na horyzoncie, nad oko-
licą góruje Wieża Branibor-
ska (oznaczona literą C) – 

jeden z najbardziej charak-
terystycznych budynków 
w mieście. Zbudowano ją 
w 1860 r. jako dar przemy-
słowców i kupców zrzeszo-
nych w Gewerbe und Gar-
tenbau Verein. Tak uczci-
li jubileusz 25-lecia swo-
jej działalności. W budyn-
ku znajdowała się restaura-
cja, z tarasu widokowego na 
wieży można było obserwo-
wać okolicę a nocą niebo-
skłon.

Na lewo od wieży widzi-
my dom winiarza Kallenba-
cha (litera B), wybudowa-
ny około 1820 r. To najstar-
szy obiekt w tej okolicy. Po-
dobno kiedyś nawiedzał go 
duch, który straszył w znaj-
dujących się pod domem 
piwnicach winiarskich. 
Obok stała tłocznia. W 1886 
r. dom kupił berliński ku-
piec Friedrich Liepsch. Po 
roku otworzył tutaj słyn-
ną przed wojną restaurację 
Weinschloss. Od sąsiedniej 
Wieży Braniborskiej dzie-
liło ją jakieś 300-400 me-
trów.

Te dwa obiekty przetrwa-
ły do dzisiaj. Z panoramy 
miasta zniknął natomiast 
widoczny na zdjęciu komin 
(litera A). 120 lat temu komi-
ny wystające ponad hory-
zont były symbolem rozwo-
ju i nowoczesności. Każdy, 
nawet najmniejszy zakła-
dzik musiał mieć kotłownię 
i komin. I wszyscy wypusz-
czali spaliny w powietrze. 
Nikt wtedy nie zastanawiał 
się nad efektem cieplarnia-
nym.

Można powiedzieć, że pod 
koniec XIX wieku dzisiejsza 
ul. Podgórna i jej przedłuże-
nie - Szosa Kisielińska - by-
ły cegielnianym zagłębiem 
Zielonej Góry. Na przykład 
zakład Carla Lorenza mie-
ścił się tuż obok szpitala, a 
gigantyczne wyrobiska do-

chodziły do ul. Waryńskie-
go (na ich skraju budowane 
jest teraz Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka).

Kolejna cegielnia znajdo-
wała się przy ul. Wazów. Do 
dzisiaj przetrwały po niej 
wielkie wykopy na tyłach 
stadionu uniwersyteckie-
go.

Nas jednak interesują bar-
dziej cegielnie przy samej 
ul. Podgórnej. Dwie dzia-

łały w okolicy dzisiejszych 
kortów tenisowych na Uni-
wersytecie Zielonogórskim 
(tuż obok przystanku MZK). 
Pierwszy taki zakład po-
wstał tutaj w 1837 r.

Zakładam, że na fotografii 
widzimy komin zakładu An-
tona Klopscha. Gospodarzył 
tutaj przynajmniej od 1873 
r. Oprócz cegielni, rodzi-
na prowadziła w tym miej-
scu niewielką restaurację. 

Oferowała nie tylko posiłki, 
dysponowała też pięcioma 
pokojami na piętrze.

Cegielnia Klopscha zosta-
ła rozbudowana w 1905 r. 
Jej najważniejszym elemen-
tem był nowoczesny piec 
pierścieniowy. Budynek, w 
którym się znajdował miał 
prawie 40 metrów długo-
ści i 15 metrów szerokości. 
Olbrzym. Ale długo nie po-
pracował. W 1938 r. w tym 

miejscu nie było już żadnej 
cegielni.

Kolejna cegielnia znaj-
dowała się kilometr dalej, 
przy dzisiejszej ul. Gajowej. 
Obecnie nie ma już śladu po 
zasypanym kilkanaście lat 
temu wyrobisku.

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

Plan miasta z 1926 r. Alt Kesselstrasse – dzisiejsza ul. Podgór-
na, rejon Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaznaczona cegiel-
nia Klopscha.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Dwa pierwsze zdjęcia z panoramy miasta prezentowanej w muzeum. A – kominy cegielni przy ul. Podgórnej. B - restauracja Weinschloss, C – Wieża Braniborska.
 Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

C - Wieża Broniborska z tarasem do obserwowania nieba i 
okolic została zbudowana w 1860 r.

Ze zbiorów Marka Szymaniaka

Cegielnia przy ul. Wazów była jednym z kilku zakładów w tym 
rejonie miasta

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

B - restauracja Weinschloss, została uruchomiona w 1887 r. 
Sam budynek istnieje od około 1820 r.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza


