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Marcin Pabierowski: Prezydent 
Zielonej Góry wydaje 50 tys. złotych 
na zasypywanie historii miasta
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Nie będzie północnej obwodnicy 
Gorzowa? Spokojnie, bez paniki...
Na tej inwestycji wszystkim zależy
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Maj obfituje w radosne rocznice. 
Lecz kiedy fetują je nadęci dyletanci, 
święta zamieniają się w karykaturę
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Podczas spotkania nie-
miecko-polskiego Part-
nerstwa Odry mogliśmy 
przekonać się, że lubusko-
-brandenbursko-saksoń-
skie pogranicze to jeden 
region. Krok po kroku do-
wodzimy, że euromiasta, 

wspólna komunikacja, 
dbałość o kulturowe dzie-
dzictwo to nie są jedynie 
puste słowa. Doskonałym 
przykładem jest wszystko 
to, co dzieje się w Łęknicy 
i Bad Muskau. Tymczasem 
jakieś trzy dekady temu, 

gdy rozpoczęły się rozmo-
wy o wydobyciu z chaszczy 
Parku Mużakowskiego, 
Łuku Mużakowa, trakto-
wano to jak utopię kilku za-
paleńców. Dziś wiemy, że 
nie były to tylko ruchy pod 
publiczkę.                           STR. 5 

Łuk Mużakowa. Nasz region
leży w dwóch państwach Przed meczem coraz czę-

ściej zdarzają się absurdal-
ne rzeczy, kiedy to główną 
rolę odgrywa śrubokręt. 
Śrubokręt decyduje o tym, 
czy tor nadaje się do jazdy, 
czy nie. Poważne osoby 
funkcyjne posuwają się do 
tak absurdalnych sytuacji, 
badając tor – mówi nam 

Jan Krzystyniak, żużlowy 
ekspert.

Z byłym zawodnikiem 
Falubazu Zielona Góra, 
Unii Leszno i Stali Rzeszów 
rozmawiamy o walkowe-
rze w Krośnie, weryfikacji 
wyniku meczu Stali Go-
rzów i o panach w garnitu-
rach.                                                 STR. 8

Nieznajomość regulaminu
i śrubokręt w roli głównej

– Chciałbym, aby w życiu publicznym było więcej kultury, szacunku, prawdy – mówił Donald Tusk na spotkaniach z Lubuszanami

Donald Tusk: Uczciwość 
musi odzyskać swój sens

Nie było witania chlebem i solą, go-
spodarskich wizyt w fabrykach… Lider 
PO spędził w Lubuskiem dwa dni, odwie-
dził Gorzów, Krosno Odrzańskie, Zieloną 
Górę, ale nie był to czas spędzony na roz-
ważaniach o partyjnych sojuszach i ter-
minie wyborów. Głównym tematem była 
konieczność obrony samorządów przed 
centralizacją, nowoczesność i... życie.

– Ceny saletry skoczyły o kilkaset zło-
tych – mówił Krzysztof Pawłów, rolnik  z 
Lipich Gór. – Człowiek zaczyna się zastana-
wiać, czy kupić azot, czy zakupy do domu.

Drożyzna, przyszłość Unii, służba zdro-
wia... Oprócz tych przygnębiających tema-
tów troszke się chwaliliśmy. Gorzowskim 
teatrem, gospodarstwem w Lipich Górach 
i Parkiem Technologii Kosmicznych. Ten 
ostatni akcent to dowód na to, że region 
nadrabia zaległości. 

- To dla nas szczególnie ważne wyzwa-
nie dlatego, że Ziemia Lubuska była za-
wsze postrzegana jako ta część państwa 
polskiego, w której diagnozuje się zdecy-
dowanie większe deficyty - jeżeli chodzi 
o budowanie innowacyjnej, opartej na 
wiedzy gospodarki - od innych regionów 
kraju – powiedział poseł i przewodniczący 
lubuskich struktur PO Waldemar Sługoc-
ki. - Ale mogliśmy zacząć realizować swoje 
aspiracje i ambicje tylko i wyłącznie dlate-
go, że Polskę zdecentralizowano. 

.                                                                                   STR. 3
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Pieniądze na 
„lotnictwo” UZ i 
elektromobilność

700 tys. zł. dotacji od 
za r ządu wojewód zt wa 
UZ na dofinansowanie 
kosztów tworzenia no-
wych kierunków studiów 
– inżynierii lotniczej oraz 
elektromobilności.

– To świetny pomysł i 
spójny z wizją rozwoju re-
gionu lubuskiego – komen-
tuje decyzję władz uczelni 
Waldemar Sługocki poseł 
na sejm RP.  

– To już trzecia umowa, 
jaka jest  podpisywana w 
ostatnim czasie z uczel-
niami wyższymi w regio-
nie. Nowoczesne kierunki 
kształcenia są dziś koniecz-
nością. – dodaje wicemar-
szałek Łukasz Porycki. 

– Uniwersytet już daw-
no wspiera nowoczesność. 
Mamy też świadomość, że  
oczekuje się od nas szybkie-
go reagowania na zmiany 
na rynku, niestety nie za-
wsze jest to możliwe - mówi 
rektor UZ, prof. Wojciech 
Strzyżewski..

Podczas Sejmiku 
rozmawiano m.in. 
o gospodarce

Największy wpływ w 
2021 r. na lubuski rynek 
pracy miały demografia i 
pandemia. Ocena sytuacji 
na rynku pracy była jed-
nym z punktów majowej 
sesji Sejmiku. 

Po osłabieniu koniunk-
tury gospodarczej na po-
czątku 2021 r., nastąpiło 
stosunkowo szybkie odra-
bianie strat.  Dowodem na 
poprawę sytuacji w Lubu-
skiem był spadek liczby 
bezrobotnych do poziomu 
18.158 osób (w relacji rok do 
roku o 5.516 osób). W 2021 r. 
odnotowano znaczne spad-
ki liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych we wszyst-
kich grupach będących w 
szczególnej sytuacji. 

W końcu grudnia 2021 r. 
liczba podmiotów wpisa-
nych do rejestru REGON w 
lubuskim była wyższa niż 
przed rokiem o 3,2 proc.

Najważniejsza 
ochrona zdrowia i 
edukacja

Ma r s z a łek El żbiet a 
Anna Polak wzięła udział w 
spotkaniu samorządowo-
-rządowego zespołu pra-
cującego nad zmianami, 
które pomogą uchodźcom. 
Największym wyzwaniem 
jest zdrowie i edukacja.

- System finansowania 
NFZ wymaga gruntow-
nej przebudowy. Musi-
my zwiększyć nakłady na 
opiekę zdrowotną propor-
cjonalnie do liczby Ukra-
ińców przebywających w 
danym regionie. W związ-
ku z ogromnymi brakami 
pielęgniarek i lekarzy w 
polskich szpitalach, istotne 
jest także przyspieszenie 
wydawania zgód na pracę 
ukraińskiej kadry medycz-
nej oraz uruchomienie spe-
cjalistycznych kursów z ję-
zyka polskiego - podkreśla 
lubuska marszałek.  

Będą bezpłatne 
szczepienia dla 
seniorów

Samorząd województwa 
przeznaczy ponad 300 tys. 
zł na realizację programów 
polityki zdrowotnej w za-
kresie szczepień przeciw-
ko grypie dla osób w wieku 
65+. - Szczepienia przeciw-
ko grypie mają szczególne 
znaczenie zwłaszcza u osób 
starszych. Nie tylko chro-
nią przez zachorowaniem, 
ale i przed ciężkim przebie-
giem choroby. To szczegól-
nie ważne w dobie korona-
wirusa. Już dziś pomyślmy 
o szczepieniach - zachęca 
marszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU Marcin Pabierowski: Prezydent wydaje 
50 tys. zł na zasypywanie historii miasta
Zielona Góra świętuje w tym roku 800-lecie powstania miasta i 700-lecie nadania 
mu praw miejskich. O bulwersującej sprawie zakopania i zabetonowania pewnego 
zabytku rozmawiamy z Marcinem Pabierowskim, miejskim radnym PO.

Gdy pyta pan jako opozycyj-
ny radny o przyczyny takiej 
decyzji, to jakie argumenty 
prezydenta pan słyszy?

Nie ma żadnej argumen-
tacji, decyzja ta nie skutko-
wała dialogiem na żadnej 
komisji, nie było tej pozycji 
w budżecie miasta. Było to 
podjęte ad hoc, bez żadnej 
konsultacji, ze szkodą dla 
miasta, co jest kuriozalne.

Cała sprawa jest tym bar-
dziej bulwersująca, że Zie-
lona Góra hucznie święto-
wała będzie dwie wielkie, 
historyczne rocznice, ale jak 
widać nie łączy się to z dba-
niem o pamięć historyczną 
i pielęgnowaniem miejskiej 
tożsamości.

Prezydent postawił na 
głowie całe te obchody, 
bo sytuacja, do której do-
szło na deptaku, jest skan-
daliczna. Kilkanaście lat 
temu udało si0ę zabezpie-
czyć to miejsce pancernymi 
szybami, które co prawda 
zostały przez ten czas za-
brudzone, ale wystarczy-
ło je odnowić, poprawić, 
wystarczyło w to zainwe-
stować drobne pieniądze. 
Zwłaszcza że w kontekście 
tej wielkiej i ważnej roczni-
cy, aby móc to pokazywać 
turystom, że miasto dba o 
swoją historię, dba o ślady 
początków swojego istnie-
nia. Natomiast to, co dzisiaj 
ma miejsce, jest absurdem. 
To trudne do skomentowa-
nia, to zaprzeczenie polity-
ki historycznej.

Jest to swego rodzaju ewe-
nement, bo zazwyczaj mia-
sta chcą eksponować fun-
damenty swojej historii. Ma 
to przecież olbrzymi wpływ 
między innymi na turystykę.

Inne miasta takie rzeczy 
pielęgnują. Zielona Góra 
ma historyczną, architek-
tonicznie piękną starówkę, 
niezniszczoną podczas II 
wojny światowej. Wystar-
czy tylko wyeksponować 
pewne elementy i pokazać 
ciekawostki turystyczne. 
To ożywia starówkę – lu-
dzie spacerują, siedzą w 
restauracjach, bawią się. 
Wrocław na przykład po-
kazuje historyczne zabudo-
wania, jak miasto się roz-
wijało, cały kontekst tego 
procesu jest dostrzegalny, 

opisany. To powinno być 
również wyeksponowane 
na stronach urzędu mia-
sta. Takie ruchy trzeba wy-
konywać, bo to pomaga. 
Zachęca do odwiedzenia 
miasta, poznawania jego 
historii, zwiększa świado-
mość, edukuje mieszkań-
ców, edukuje przyjezd-
nych, jaka była Zielona 
Góra, a jaka jest teraz – co 
się zmieniło.

Dekadę temu cały ta inwe-
stycja kosztowała ponad 
milion złotych, więc również 
z tego względu jest to dosyć 
dziwne podejście ze strony 
miasta.

Tak, ta decyzja jest tym 
bardziej niezrozumiała, 
gdy spojrzymy na koszty. 

Dziesięć lat temu na projekt 
związany z szybą wydano 
milion złotych, a dzisiaj za-
sypanie tego zabytku kosz-
tować będzie zielonogó-
rzan minimum 50 tysięcy. 
Pamiętajmy też o tym, że 
ostatnio prezydent razem z 
PiS odrzucił naszą uchwałę 
pomocy młodym sportow-
com, młodym uczniom. 
Tam było tylko 85 tys. na 
te stypendia i to zostało 
odrzucone, bo prezydent 
mówi, że nie ma pieniędzy. 
A lekką ręką wydaje się 50 
tysięcy na zasypywanie hi-
storii miasta. To jest kurio-
zum na skalę kraju.

Wiele osób zwraca uwagę, że 
ważną rolę odegrać mogła 
tu wojewódzka konserwa-
tor zabytków, ale jej decyzja 
okazała się zbieżna z decyzją 
prezydenta miasta.

Dziwi nas to, dlatego bę-
dziemy pytać i będziemy się 
spotykać z panią konserwa-
tor. Z pierwszych informa-
cji wynika, że decyzja była 
pozytywna, czyli żeby to po 
prostu zasypać. Nie wiem, 
czym to jest spowodowa-
ne, ale to się kłóci z nad-
rzędną rolą konserwatora 
jako osoby, która eksponu-
je, która promuje zabytki, 
w tym przypadku Zielonej 
Góry. Będziemy o to py-
tać, chociaż w mojej ocenie 
większość kompetencji ma 
tutaj prezydent, jeśli cho-
dzi o zabezpieczenie tego 
zabytku.

Adrian Stokłosa

Marcin Pabierowski, zielonogórski radny 

Janusz Rewers 
zielonogórski radny miejski
Podróżując po Polsce czy po 
świecie robiłem zdjęcia takich 
szklanych płyt. Byłem np. na 
Malcie, gdzie ta szyba była 
wielkości okna i nie było za 
dużo widać. Nikt nie wpadnie 
jednak na tak głupi i idiotycz-
ny pomysł, by to betonować...

Sławomir Kotylak 
zielonogórski radny miejski
Rozwój miasta, jego tkanka, 
architektura potrafią zau-
roczyć. Z żalem i smutkiem 
obserwuję to, co ma dzisiaj 
miejsce. Mamy do czynienia z 
niszczeniem elementów, któ-
re zostały uznane za cenne. 
Zainwestowano w nie...

Ruiny starych kamienic zostały odkryte podczas bu-
dowy ciepłociągu. Magistrat postanowił, że artefakty nie 
zostaną zakopane, a mają stanowić atrakcję turystyczną. 
Jak twierdzono 12 lat temu, możemy tu obejrzeć warstwy 
osadnicze z XIV wieku oraz relikty dawnych budynków... 
Zamontowano zatem  szyby, przez które przechodnie mo-
gli oglądać pozostałości dawnych zabudowań. Całej ope-
racji towarzyszyły zachwyty, podkreślano, że idziemy 
tropem miast, które nie tylko szanują ślady przeszłości, 
ale i potrafią przyciągać turystów. Tyle idea. W prakty-
ce ledwie szyby zamontowano, rozpoczęła się krytyka, 
gdyż rozwiązanie tak sprytnie dobrano, że potrzebna była 
ogromna doza wyobraźni, aby cokolwiek dostrzec. Jak za-
tem rozwiązano problem szyb, wyglądających wiecznie 
na brudne? Tak, jak węzeł gordyjski. Stanowisko posta-
nowiono zasypać i zabetonować...

Krótka, aczkolwiek wielce pouczająca 
historia pewnych... reliktów
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- Zobowiązuje się tu, w Zielonej Górze, w obecności pani marszałek, że nie ustąpimy ani na krok i że samorząd znowu będzie 
znaczył to, co znaczył od pierwszych dni wolnej Rzeczypospolitej - powiedział Donald Tusk podczas spotkania w lubuskim 
urzędzie marszałkowskim.

Nie było witania chle-
bem i solą, gospodarskich 
wizyt w fabrykach... Lider 
PO spędził w Lubuskiem 
dwa dni, odwiedził Li-
pie Góry, Gorzów, Krosno 
Odrz., Zieloną Górę, ale nie 
był to czas poświęcony na 
rozważania o sojuszach i 
terminie wyborów.

– W całej Polsce słyszę od 
ludzi samorządu, że jest on 
bardzo zagrożony, że jego 
fundamenty są kwestio-
nowane – mówił Donald 
Tusk. – To, co było istotą 
tej pozytywnej, pokojowej 
rewolucji w Polsce, to, co 
jest fundamentem sukcesu 
milionów Polek i Polaków, 
to autentyczna samodziel-
ność i niezależność ludzi i 
wspólnot tworzących sa-
morząd terytorialny. A dziś 
mamy do czynienia z sytu-
acją, że nawet jeśli w ogóle 
pojawiają się pieniądze na 
samorządy, to są naznaczo-
ne decyzją, nie zawsze mą-
drą, która zapada gdzieś w 
Warszawie. Decentraliza-
cja odchodzi w przeszłość. 
Dziś znów mamy pań-
stwo, które chce rządzić, 
kontrolować.

Według jednego z twór-
ców polskiej samorządno-
ści i byłego premiera piękna 
idea autonomii decyzjijest 
unieważniana. Tymcza-
sem wszystko, co dzieje się 

dobrego w Polsce, dzieje się 
wśród ludzi, na dole.

Coraz mniej samorządu
Właśnie o samorządzie, 

o próbie wypychania go 
z życia publicznego mó-
wiono podczas tej wizyty 
najwięcej.

– Chciałabym podzięko-
wać za ważne słowa, któ-
re padły podczas tej wizy-
ty – rozpoczęła marszałek 
Elżbieta Anna Polak. – O 
Polsce, o demokracji, o sa-
morządzie. Dla mnie naj-
ważniejsze słowo to wła-
śnie samorząd, ponieważ 
to, jaka jest teraz Polska, 
zależy od samorządu. Dziś, 
niestety, rząd PiS spycha 
samorząd na margines ży-
cia publicznego, politycz-
nego. Nie ma na to naszej 
zgody. Polacy wyraźnie po-
kazali, że potrafią zmienić 
Polskę. Samorząd ma moc 
sprawczą. My wiemy, jak 
to zrobić, żeby Polska się 
rozwijała.

Mówiąc o sytuacji samo-
rządów, członek zarządu 
województwa Marcin Ja-
błoński, powiedział o sięga-
jących wszędzie „mackach 
pełzającej centralizacji”. 

– To jest taki czas, że 
samorządy nie muszą zaj-
mować się oczywistymi, 
prostymi, komuna lny-
mi sprawami. Samorządy 
województw mają już do-
świadczenie, kompetencje 
i zasoby, żeby robić rzeczy, 
które pozwalają nam reali-

zować marzenia i aspiracje, 
żeby wchodzić w kwestie 
nowoczesnych technolo-
gii, Polski cyfrowej, na-
uki, patentów, współpra-
cy z przedsiębiorstwami, 
uniwersytetami i takim 
projektem jest chociażby 
projekt Parku Technologii 
Kosmicznych.

Kosmos regionalny
Lubuscy samorządow-

cy, chcąc zwrócić uwagę 
Donalda Tuska na zmie-
niające się oblicze regionu, 
pokazali kilka miejsc – od 
nowoczesnego gospodar-
stwa rolnego w Lipich Gó-
rach, przez gorzowski te-
atr i krośnieński zamek po 
rzeczony Park Technologii 
Kosmicznych.

– To właśnie tutaj, na 
Ziemi Lubuskiej, ludzie wy-

czuli wcześniej niż europej-
scy wizjonerzy, urzędnicy, 
politycy, że przyszłość to 
zielona, cyfrowa przy-
szłość. To jest wykorzysta-
nie ludzkiego umysłu, ludz-
kiej dobrej woli na rzecz 
rozwoju, który przeskaku-
je dekady – mówił Tusk. 
– Jestem od wielu, wielu 
godzin na spotkaniach w 
województwie lubuskim i 
muszę powiedzieć, że lep-
szej puenty nie mogłem 
sobie wyobrazić niż uczest-
niczenie w projekcie, któ-
ry zaczynał się wtedy, gdy 
byłem jeszcze premierem 
polskiego rządu. I że wte-
dy te marzenia staraliśmy 
się przekuć w fakty. Bo nie 
wystarczy mówić o marze-
niach. Trzeba też mieć od-
wagę, żeby znaleźć środki i 
by inwestycja przestała być 

tylko czymś na papierze.
Na dłużej uwagę prze-

wodniczącego PO przykuł 
obdarzony sztuczną inte-
ligencją robot, który za-
bawiał gości uroczystości 
podpisania aktu erekcyj-
nego pod budowę PTK. Ma-
szyna deklamowała liczby, 
które ilustrowały zmiany, 
jakie dokonywały się w 
naszym regionie. Jednak 
sam Tusk najwięcej mówił 
o ludziach, których spo-
tkał, przede wszystkim o 
samorządowcach, którzy 
dla niego są cichymi boha-
terami tego, co dzieje się w 
Polsce lokalnej, w Polsce re-
gionalnej, w Polsce...

Wina Tuska
W Krośnie Odrzańskim 

mieszkańcy pytali prze-
wodniczącego PO głównie 

o to, co ich najbardziej do-
tyka, czyli o powody i skut-
ki drożyzny i szalejącej 
inflacji.

– Inflacja jest najbar-
dziej bezwzględnym, ukry-
tym podatkiem, który tra-
fia do państwa, ale który 
najbardziej uderza w na-
juboższych, w kredytobior-
ców – odpowiadał Tusk. 
Wspomniał o wielomiliar-
dowych zyskach spółek 
energetycznych, zwłaszcza 
tych należących do skarbu 
państwa.

P r zewodn ic z ąc y P O 
podkreślał, że państwo ma 
narzędzia, by tworzyć me-
chanizmy neutralizowa-
nia skutków podwyżek cen 
i inflacji. 

 – Oni wolą jednorazowo 
wypłacić jakieś świadcze-
nie po to, by zbierać ordery 
i podziękowania od elek-
toratu, zamiast tworzyć 
mechanizmy waloryzacji 
świadczeń, by obywatele 
dostawali podwyżki bez 
niczyjej łaski – stwierdził.

Lubuszanie pytali byłe-
go premiera o odmłodzenie 
partii, przyszłość Unii Eu-
ropejskiej, ochronę zdro-
wia i powód powrotu do 
polityki. Było też o... „wi-
nie Tuska”. Odpowiada-
jąc na to ostatnie pytanie, 
stwierdził, że najchętniej 
porozmawia o winach Tu-
ska w kontekście trzech 
lubuskich trunków, które 
dostał podczas wizyty w 
Krośnie Odrzańskim...

Donald Tusk: Uczciwość 
musi odzyskać swój sens 

Zielona Góra. Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Parku Technologii Kosmicznych

Dariusz
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Gorzów Wlkp. D. Tusk: Dla wszystkich i dla mnie też musi na 
nowo odrodzić się rola demokracji.

Lipie Góry. D. Tusk: Ta drożyzna to nie tylko to co widzimy w 
sklepach, ale także to, co dotyczy polskiego rolnika

Zielona Góra. D. Tusk: Wszystko, co dotyczy nas każdego dnia, 
defi niuje sens życia, zawiera się w słowie „bezpieczeństwo”
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Jak podaje ogólnopolski 
portal informacyjny, Ma-
rek Surmacz, będący obec-
nie zastępcą prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, mógł przed-
stawić informacje, które 
spowodowały naliczenie 
mu dodatkowego wyna-
grodzenia z tytułu wy-
sługi lat oraz otrzymanie 
nienależnej mu nagrody 
jubileuszowej.

Sprawa dotyczy lat 2018-
2021, kiedy polityk pełnił 
obowiązki zastępcy głów-
nego inspektora ochrony 
środowiska. Patryk Słowik 
i Szymon Jadczak, dzien-
nikarze Wirtualnej Pol-

ski, poprosili o komentarz 
pracodawcę.

„Informujemy, że ze 
względu na złożone zawia-
domienia do Prokuratury 
i Rzecznika Dyscypliny Fi-
nansów Publicznych, a tym 
samym toczące się postępo-
wania w tej sprawie, GIOŚ 
nie może udzielić pełnej 
odpowiedzi w tej sprawie” 
– odpisało biuro prasowe 
GIOŚ.

Cała sprawa sięga jednak 
lat 90. Wirtualna Polska 
podaje: „Wszystko przez 
jego pracę w policji. W 1977 
r. Marek Surmacz wstąpił 
do Milicji Obywatelskiej. 
Służył aż do 1996 r. Wtedy 

został zwolniony dyscypli-
narnie m.in. za prowadze-
nie kampanii wyborczej 
Hanny Gronkiewicz-Waltz 
w 1995 r. W ten sposób naru-
szył apolityczność służby”.

Jeżeli zwolnienie na-
stąpiło dyscyplinarnie, 
to – zgodnie z art. 80 ust. 
4 Ustawy o policji – okre-
su tej służby nie wlicza się 
do okresu zatrudnienia w 
zakresie wszelkich upraw-
nień wynikających z prawa 
pracy. Oczywiście, można 
uznać, że radny popełnił 
jedynie błąd i nie zdawał 
sobie sprawy z tej sytuacji. 
Trudno jednak oprzeć się 
wrażeniu, że polityk będą-

cy swego czasu sekretarzem 
stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji nie zna przepi-
sów, na podstawie których 
został wydalony ze służby.

Na ostatniej (16 maja) se-
sji Sejmiku Województwa 
Lubuskiego poprosiliśmy 
radnego Surmacza o ko-
mentarz do sprawy przed-
stawionej przez Wirtualną 
Polskę, ten jednak odmówił 
nam wypowiedzi.

„Marek Surmacz w roz-
mowie z Wirtualną Polską 
stwierdził, że nic nie wie 
o zawiadomieniu do pro-
kuratury w jego sprawie. 
Według niego w momen-

cie, kiedy jesienią zeszłego 
roku nastało nowe kierow-
nictwo GIOŚ, pojawiła się 
opinia prawna, która wska-
zała, że świadczenie wypła-
cono mu nienależnie. I w 
związku z tym zwrócono się 
do niego o zwrot tych należ-
ności. Surmacz tłumaczy, 
że uznał, iż w świetle przed-
stawionych argumentów 
prawnych musi zwrócić 
pieniądze. I to zrobił” – czy-
tamy na portalu Wirtualna 
Polska.

W dalszej części arty-
kułu polityk snuje domy-
sły, że to zemsta byłych 
Wojskowych Służb Infor-
macyjnych, a także poli-

tycznych przeciwników w 
Zjednoczonej Prawicy w 
tym stronników Zbignie-
wa Ziobry.

Z kolei o sprawie zatrud-
nienia radnego Surmacza w 
KRUS głośno było w grud-
niu ubiegłego roku. Wtedy 
w komentarzu dla „Gaze-
ty Lubuskiej” polityk mó-
wił: – Nie było zdziwienia. 
Jak się jest już w dyspozy-
cji kadrowej, ma się już do-
bre doświadczenia i dobre 
oceny, to każda propozycja 
tego typu i jest do przyjęcia i 
czerpania satysfakcji z obję-
cia takiego stanowiska.

Radosław Sujak
wlubuskie.pl

Prokuratura bada, czy Marek Surmacz, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, mógł wyłudzić ponad 25 tys. złotych z 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Takie sensacyjne doniesienia opublikowała Wirtualna Polska.

Czy radny wojewódzki z PiS wyłudził pieniądze?

Przedstawiciele magistratu i radni otrzymali od wykonawcy projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Transportu 
Województwa Lubuskiego 2030” informację, że budowa obwodnicy północnej miasta nie jest do niego wpisana, bo w 
programie są ujęte tylko inwestycje na drogach wojewódzkich.

– Projekt budowy ob-
wodnicy jest ważny za-
równo dla Gorzowa, go-
rzowian, jak też dla władz 
województwa lubuskiego 
– podkreślał po spotkaniu 
członek zarządu wojewódz-
twa Marcin Jabłoński. - W 
tej kwestii nie było żadnych 
wątpliwości od samego po-
czątku. Pojawiły się jakieś 
wątpliwości, które były 
czymś na kształt burzy w 
szklance wody, wynikające 
z niezrozumienia procedur, 
jakie toczą się wokół proce-
sów opracowywania różne-
go rodzaju dokumentów. 

Marcin Jabłoński doda-
je, że było to niepotrzebne, 
wywołało sporo emocji. 
Wystarczyło zadbać o nie-
co lepszą komunikację, by 
te kwestie wyjaśnić. Nie 
ma żadnego zagrożenia dla 
tego projektu. Jest wpisany 
do Strategii Rozwoju Woje-
wództwa, do projektu Kon-
traktu Programowego, czy-
li kluczowego dokumentu 
wydatkowania środków 

unijnych, i samorząd jest 
gotowy ująć go w projek-
cie planu transportu, któ-
ry za kilka tygodni będzie 
poddany konsultacjom 
społecznym, gdzie będzie 
można jeszcze raz podjąć 
oficjalną dyskusję na temat 
tego przedsięwzięcia. 

To dopiero projekt
Projekt programu roz-

woju transportu po konsul-
tacjach trafi pod głosowa-
nie radnych. Jak podkreślił 
wiceprzewodniczący lubu-
skiego sejmiku Mirosław 
Marcinkiewicz, burza wo-
kół tego tematu jest wywo-
łana przedwcześnie. 

– Jako radni wszyscy je-
steśmy za tym, aby obwod-
nica północna Gorzowa 
była wykonana – zapew-
nia. – Mówimy o doku-
mencie, którego jeszcze nie 
ma, a który jest przygoto-
wywany. Ten dokument 
będzie poddany konsulta-
cjom i wszyscy będą mogli 
na ten temat wypowiedzieć 
się dopiero po ostatecznym 
przyjęciu przez zarząd wo-
jewództwa. My radni bę-
dziemy głosować nad przy-

jęciem tego planu. Budowa 
obwodnicy jest wpisana 
do strategii rozwoju woje-
wództwa i do kontraktu te-
rytorialnego, co umożliwi 
pozyskanie przez Gorzów 
środków finansowych na 
tę inwestycję.

Apel do rządu
– Wniosek o dofinanso-

wanie obwodnicy północ-
nej Gorzowa zgłaszaliśmy 

wielokrotnie do budżetu 
państwa – mówiła posłan-
ka Krystyna Sibińska z Ko-
alicji Obywatelskiej. - Nie-
stety, większość sejmowa 
go odrzuciła. Ze swej stro-
ny mogę obiecać, że będę 
powtarzała ten wniosek, 
by uświadomić frakcji rzą-
dzącej, że jest to inwestycja 
niezbędna dla Gorzowa i 
całego województwa lubu-
skiego. Jest to inwestycja 

szacowana na 300 mln zło-
tych. Nie jest to do udźwi-
gnięcia ani przez miasto, 
ani przez województwo lu-
buskie. Te pieniądze muszą 
się znaleźć w budżecie pań-
stwa, ponieważ obwodni-
ca będzie ułatwieniem w 
przewozach transportu 
krajowego.

Oddech dla miasta
Północna obwodnica 

Gorzowa ma przebiegać od 
ronda Barlineckiego, ul. 
Kamienną, która przetnie 
os. Piaski, przez tereny by-
łego poligonu aż do nowego 
ronda przy ul. Myślibor-
skiej. Według władz miasta 
usprawni ona połączenie 
drogi wojewódzkiej nr 151 
z drogami krajowymi oraz 
odciąży od ruchu tranzy-
towego al. Ks. Andrzejew-
skiego, ul. Słowiańską i 
centrum miasta, a także 
skomunikuje dwa kom-
pleksy strefy ekonomicz-
nej oraz ułatwi dojazd do 
cmentarza komunalnego.

Działania w sprawie bu-
dowy tego obejścia miasta 
zostały podjęte we wrze-
śniu 2021. Wówczas radni 
zgodzili się na zaciągnięcie 
kredytu w wysokości 150 
tys. zł na przygotowanie 
programu funkcjonalno-
-użytkowego północnej 
obwodnicy. Miasto stara 
się o pieniądze z Krajowe-
go Planu Odbudowy oraz z 
budżetu samorządu woje-
wództwa lubuskiego i pro-
gramów unijnych. Koszt 
inwestycji to około 300 mln 
złotych.

Nie będzie obwodnicy? 
Spokojnie, bez paniki

Gorzowianie od lat czekają na budowę tej części obwodnicy miasta

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl
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Jakieś trzy dekady temu, 
gdy rozpoczęły się rozmo-
wy o wydobyciu z chasz-
czy Parku Mużakowskiego, 
traktowano to jak utopię 
kilku zapaleńców. Gdy po-
rządki rozpoczęli ucznio-
wie szkół ogrodniczych, 
brzmiało to jak kolejna po-
kazówka. Dziś park księ-
cia Pücklera to atrakcja na 
skalę światową wpisana na 
listę UNESCO.

Strzelanie z Łuku
Najkrócej? Łuk Muża-

kowa to malowniczy ciąg 
wzgórz morenowych cią-
gnących się od Tuplic przez 
Trzebiel i Łęknicę po stro-
nie polskiej po Weißwas-
ser, Dőbern po stronie nie-
mieckiej. Na obu brzegach 
Nysy rozciąga się też im-
ponujący park, ale tylko 
po polskiej istnieje ścież-
ka geoturystyczna „Daw-
na kopalnia Babina”. To 
miejsce zostało uznane za 
Światowy Geopark UNE-
SCO, co podkreśla jego wy-
jątkowość. Nic dziwnego, 
że stał się jednym z dwóch 
głównych tematów spo-
tkania Partnerstwa Odry. 
Punktem wyjścia było po-
wołanie dedykowanego 
geoparkowi europejskiego 

ugrupowania współpracy 
terytorialnej. Brzmi to dość 
skomplikowanie, ale jak 
zapewniają pomysłodaw-
cy całej operacji, to powin-
no wnieść nową jakość do 
funkcjonowania geoparku.

Lodowiec i człowiek
Ale wróćmy do geopar-

ku. Łuk Mużakowa gości 
zdumiewa. Ten szczególny 
twór geologiczny powstał 
podcza s zlodowacen ia 
środkowopolskiego. Ma 
kształt olbrzymiej pod-
kowy o długości 40 km i 
szerokości od 3 do 5 km. 

Jak można wyczytać, jest 
największą w Europie mo-
reną czołową. Tę perełkę 
dekorują jeziora pojezierza 
antropomorficznego.

Mniej więcej pięciokilo-
metrowa geościeżka wije 
się właśnie między akwena-
mi, które są wynikiem dzia-
łalności człowieka. Warto 
wybrać się tutaj rowerem, 
gdyż pozwoli nam to wje-
chać w boczne trasy, gdzie 
znajdziemy kolejne efek-
towne widoki. Wycieczkę 
można rozpocząć – na przy-
kład – przy parkingu obok 
obwodnicy Łęknicy.

Najpierw miniemy je-
ziorka wyglądające jak sce-
nografia horroru. Z wody 
sterczą kikuty martwych 
drzew, a woda ma dziwny, 
miejscami niemal krwisty 
kolor. Świat po katastrofie 
nuklearnej? Nie, to zapadli-
ska górnicze, w których ze-
brała się silnie zażelaziona 
woda. To nie są odpowied-
nie warunki dla roślin. W 
tych jeziorkach nie próbuj-
my zażywać kąpieli.

Gra w kolory
Aby zobaczyć kolejne 

jeziora, musimy zjechać z 

głównej trasy. Te z kolei 
wyglądają niemal natural-
nie, jakby zostały stworzo-
ne przez lodowiec. Na brze-
gu tzw. Jedynki znajdziemy 
nawet plażę. Woda jest tutaj 
szmaragdowa. Ten akwen 
powstał w wyniku wydo-
by wania ceramicznych 
iłów i węgla brunatnego.

Dalej znajdziemy wy-
chodnię. Jak tłumaczą 
fachowcy, to charaktery-
styczne odsłonięcie warstw 
geologicznych. W tym miej-
scu widać, jak wygląda po-
kład węgla brunatnego i jak 
został zdeformowany przez 
lodowiec.

Przy kolejnym przystan-
ku przewodnicy zatrzymu-
ją się najdłużej. Jednak 
aby tutaj dotrzeć, musimy 
kolejny raz zejść z głównej 
trasy. W tym miejscu moż-
na poczuć się jak na wul-
kanicznej wyspie – woda 
wypływa spod ziemi przez 
źródła, które przypomi-
nają miniaturowe wulka-
ny. Wokół nich powstają 
wielokolorowe osady. To 
kwaśne wody pokopalnia-
ne. Wszystko za sprawą 
składu chemicznego, czy-
li dużo żelaza, manganu, 
wapnia, magnezu, sodu, 
siarczanów...

Wracamy na ścieżkę. W 
tym miejscu możemy do-
cenić uroki... Afryki. Ten 
akwen swoją nazwę za-

wdzięcza kształtowi, któ-
ry z lotu ptaka kojarzy się z 
tym właśnie kontynentem. 
Jednak eksperci i dawni 
górnicy określają go mia-
nem „łuski C”. Jest to naj-
większy zbiornik poeksplo-
atacyjny znajdujący się na 
tym terenie. Egzotycznie 
wyglądają też jego brzegi.

Z lotu ptaka
Obchodząc „Afrykę”, 

docieramy do drewnianej 
wieży widokowej. Krajo-
braz możemy podziwiać z 
dwóch tarasów znajdują-
cych się na wysokości 14 
i 24 metrów. Wyposażo-
ne są w barierki ochronne 
oraz siatkę zabezpieczają-
cą przed upadkiem z wyso-
kości. Na szczyt prowadzą 
wewnętrzne kręte schody 
liczące 120 stopni. W bie-
gu schodów co pięć stopni 
znajduje się pomost, aby 
osoby o słabszej kondycji 
mogły złapać oddech.

Ostatni przystanek to 
dawne wejście do kopalni 
podziemnej. Skośny szyb 
umożliwiał dojście do wy-
robisk i transport urobku 
na powierzchnię. A sko-
ro już jesteśmy w Nowych 
Czaplach... Znajdziemy tu 
nieco górniczych śladów – 
kilka budynków z charak-
terystycznymi młotami na 
elewacjach w Czaplach czy 
bramę kopalni „Wiktor”.

Nadal wielu gości, nawet Lubuszan, myli Łuk Mużakowa z Parkiem Mużakowskim. Cóż, cudze 
chwalicie... Obie atrakcje warte są odwiedzin. Na Łęknicę i Bad Muskau przeznaczcie cały dzień

Podczas spotkania niemiecko-polskiego Partnerstwa Odry mogliśmy przekonać się, że lubusko-brandenbursko-saksońskie 
pogranicze to jeden region. Krok po kroku przekonujemy się, że euromiasta, wspólna komunikacja, dbałość o kulturowe 
dziedzictwo to nie są jedynie puste słowa. Doskonałym przykładem jest wszystko to, co dzieje się w Łęknicy i Bad Muskau.

Łuk Mużakowa. Nasz region 
leży w dwóch państwach

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Michael Kretschmer
premier Saksonii
Utworzenie mużakowskiego 
EUWT jest ważne dla tury-
styki, edukacji i perspektyw 
gospodarczych. Wierzymy w 
przyszłość tego miejsca ...

Tadeusz Jędrzejczak, czło-
nek zarządu województwa
To, co się dzieje w Łęknicy 
i Bad Muskau, to najlepszy 
przykład efektywności i moż-
liwości polsko-niemieckiego 
współdziałania.

Dietmar Woidke
premier Brandenburgii
Mam polskiego pradziadka, 
jestem Łużyczaninem z po-
chodzenia. Międzynarodowe 
uznanie geoparku sprawi, że 
będzie atrakcją turystyczną.

Elżbieta Anna Polak
lubuska marszałek
To unikatowe miejsce. Kiedy 
w Hajnan prezentowałam 
region i pokazaliśmy fi lm, 
kilka tysięcy Chińczyków 
westchnęło z zachwytu.

Ugrupowanie terytorialne to nowy 
standard we współpracy z sąsiadami

Po kilku latach starań lubuskiego samorządu wy-
startowało pierwsze na polsko-niemieckim pograniczu 
ugrupowanie współpracy terytorialnej. Działa na rzecz 
Geoparku Łuk Mużakowa. Ułatwi współpracę transgra-
niczną, usprawni koordynację planowania przestrzenne-
go, wpłynie na efektywną promocję geoparku oraz zwięk-
szy szanse regionu na pozyskiwanie dofinansowania.

Niedawno w zrewitalizowanym budynku poprzemy-
słowym w Łęknicy otwarto centrum kulturalno-eduka-
cyjne geoparku. Jest to również siedziba oddziału ugrupo-
wania. Wartość inwestycji to ponad 4 mln złotych, z czego 
prawie 3 mln to dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Na pierwszego przewodniczącego zgromadzenia 
EUWT „Geopark Łuk Mużakowa” został wybrany Tade-
usz Jędrzejczak.
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Zbawca z maczugą
zawłaszcza symbole
Maj obfituje w radosne rocznice. Lecz kiedy fetują je nadęci 
dyletanci, to święta zamieniają się w karykaturę. Tak było 3 
maja i 9 maja. Nie udało im się zepsuć przynajmniej święta 
flagi, bo dzięki kumulacji świąt łopotały na przemian flagi 
biało-czerwone, unijne i oczywiście ukraińskie.

Dla Europejczyków 9 
maja to rocznica Planu 
Schumana, od którego po-
czątki wzięła integracja eu-
ropejska. Ale data ta minęła 
niepostrzeżenie, bo satrapa 
Putin zdominował ten dzień 
przez swoją nadętą defiladę 
wojsk. Tych samych wojsk, 
które przegrywają wojnę, 
mordując ukraińskich cy-
wilów. Putin zawłaszczył 
historyczne symbole i po-
kazał się z weteranami II 
wojny światowej. Wszyst-
kie europejskie i świato-
we media czekały, co tego 
dnia powie, czym zagrozi, 
na kogo nakrzyczy, czy bę-
dzie sapał, dyszał czy char-
czał. Największy szanta-
żysta świata zepsuł święto 
Europejczykom.

Dla Polaków 3 maja to 
rocznica pierwszej w Euro-
pie konstytucji, od której 
początki wzięła polska de-
mokracja. Ale ta data po raz 
kolejny minęła jak niepysz-
na, bo polskie władze mają 
z demokracją na bakier, a 
konstytucja i jej zapisy nie 
są dla nich wyrocznią. Ubo-
żejących Polaków szlag po-
woli trafia, bo już dawno 

mogliby dostać unijne mi-
liardy euro, ale nie dostają, 
bo rząd PiS nie przestrzega 
zapisanego w konstytucji 
trójpodziału władzy. Za-
miast trójpodziału władzy 
woli jedynowładztwo, po-
dobnie jak proputinowski 
premier Węgier Wiktor 
Orban. Dlatego narodowi 
populiści z PiS szantażują 
Europę i od lat psują święto 
polskiej demokracji 3 maja.

W tej zabawie chodzi 
głównie o to, by Jarosław 
Kaczyński mógł szantażo-
wać opozycję, na przykład 
mówiąc: „Kto nie podniesie 
ręki za zmianą konstytu-

cji, ten przykłada rękę do 
zbrodni Putina w Ukrainie”. 
Bez związku? Oczywiście. 
Ale kto się tym przejmu-
je, gdy chodzi o grę sym-
bolami? Konstytucja jako 
symbol wad, które trzeba 
naprawić, opozycja jako 

symbol szkodników, które 
sabotują naprawę państwa, 
a to wszystko porównane z 
ludobójstwem rosyjskiego 
satrapy i agresora. A prezes 
Jarosław oczywiście w roli 
naczelnego zbawcy i wy-
zwoliciela z maczugą.

Tyle praktyki, a teraz 
teoria.

Populistów i szantaży-
stów niewiele różni. Po-
pulizm tak naprawdę pole-
ga na zbiorowym szantażu 
emocjonalnym z użyciem 
powszechnie szanowanych 
symboli. Kiedy symbol – na-
wet najszczytniejszy – trafi 
w łapy populistów, od razu 
staje się maczugą służą-
cą do okładania po głowie 
tych, którzy populistów nie 
popierają. Bo dla nich sym-
bol jest narzędziem dziele-
nia, a nie jednoczenia. Naj-
więcej symboli odwołuje 
się do historii, dlatego po-
puliści uprawiają politykę 
historyczną, manipulują 
rocznicami, przeinaczają 
symbole.

Gdyby to się sprowadza-
ło tylko do historii, byłoby 
pół biedy. Gorzej, że to się 
odnosi także do gospodar-
ki i portfeli Polaków. Tu 
już pełna bieda. Narodo-
wi populiści traktują pol-
skiego złotego jak – nomen 

omen – srebro narodowe, 
jak symbol monetarnej 
niepodległości. Nie patrzą 
na pieniądz jak na wartość 
ekonomiczną, lecz symbo-
liczną. I ani myślą o inte-
gracji kraju w ramach euro-
pejskiej strefy walutowej. 
Efekty mamy dziś takie, że 
w strefie euro inflacja wy-
nosi 7,5 proc., a w Polsce, 
czyli strefie złotego – 12,3 
proc. Dlaczego? Bo inflację 
w strefie euro amortyzują 
potężne gospodarki krajów 
zachodniej Europy, a infla-
cję w Polsce stymuluje ko-
lega Kaczyńskiego Adam 
Glapiński, bezwstydnie wy-
brany na kolejną kadencję.

Populiści uwielbiają 
operować symboliką spra-
wiedliwości, którą umie-
ścili nawet w nazwie swego 
ugrupowania. Pomstują, że 

mamy niesprawiedliwy po-
dział dóbr i dlatego wymy-
ślili „Polski Ład”. Niby chcą 
dawać pieniądze biednym, 
a odbierać bogatym. Ale 
zamiast tego, doprowadzi-
li do paradoksu: pieniędzy 
jest coraz więcej, a jedno-
cześnie coraz bardziej ich 
brakuje. I brakować będzie, 
bo oprócz cen drożeją tak-
że kredyty. W imię takiej 
„sprawiedliwości” będzie-
my mieli niebawem recesję, 
bo przedsiębiorcy przestają 
inwestować i tworzyć nowe 
miejsca pracy. Nominalnie 
wszyscy mają więcej pienię-
dzy, ale te pieniądze tracą 
wartość w zawrotnym tem-
pie. I koniec końców – ubo-
żeją wszyscy.

W kontekście ekono-
micznym i symbolicznym 
jest jeszcze jedno pojęcie, 

które definiuje populistów. 
To dewaluacja. Czego się po-
puliści nie dotkną – to traci 
na wartości, dewaluuje się. 
Zupełnie odwrotnie niż u 
króla Midasa. Czego nie do-
tkną, to psują. Od świąt i 
rocznic po gospodarkę.

Dzięki kumulacji majo-
wych świąt nie udało im się 
zdewaluować przynajmniej 
święta flagi 2 maja. Na uli-
cach łopotały zarówno te 
biało-czerwone, jak i unij-
ne (bo 1 maja to rocznica 
wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej), wszędzie wo-
kół jeszcze niebiesko-żółte 
w ramach solidarności z 
Ukrainą, a pod kościoła-
mi dodatkowo biało-żółte, 
papieskie.

W szarej rzeczywisto-
ści, choć przez chwilę było 
kolorowo.

Najwięcej symboli odwołuje się do historii, dlatego populiści uprawiają politykę historyczną, 
manipulują rocznicami, przeinaczają symbole Fot. Pixabay

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Kiedy symbol 
trafi w łapy 
populistów, staje 
się maczugą 
do okładania 
po głowie 
tych, którzy 
populistów nie 
popierają

Pan Bogdan ze zdumieniem patrzy, jak 
chłopaki z rządowej koalicji wmawiają lu-
dziom głupoty już nawet tak, jak było jesz-
cze wcześniej, nie starając się, by w tych 
tłumaczeniach był jakiś kawałek, może 
okruszek prawdy. Tak było ostatnio, kie-
dy nie mogąc się dogadać, pohandlowali w 
Sejmie. Czyli kanapowa partyjka na czele z 
ministrem sprawiedliwości poprze stare-

go prezesa banku centralnego na kolejną 
kadencję, a partia rządząca zgodzi się na 
wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa, 
mimo iż na liście są bardzo dziwni ludzie, 
nominaci ministra, skierowani tam nie dla-
tego, że mają dorobek, ale są dyspozycyjni.

Po tej decyzji następuje seria tłumaczeń 
tak obłudnych i tak nietrzymających się 
kupy, że panu Bogdanowi nawet czasem żal 
tych, którzy są zmuszeni je wygłaszać. Wy-
bory KRS? Normalna procedura. Kandyda-
ci? Bardzo dobrzy i z dorobkiem. Nowy sta-
ry prezes, zwany już niemal powszechnie 
Benny Hillem polskiej bankowości? Świet-

ny wybór. Prezes znakomicie spisywał się 
w swojej pierwszej kadencji, dzięki niemu 
nie mamy bezrobocia. Inflacja? Cóż, wojna 
i ten wstrętny Putin. To nic, że sprawa jest 
dęta nawet dla naiwniaków. Prezes NBP 
ma zapewnić partii rządzącej przed wybo-
rami sianko na podkupywanie wyborców, 
a nowa KRS sprawi, że mimo pozorów i ob-
łudnych gadek, wymiar sprawiedliwości 
znajdzie się pod butem jednego człowieka i 
jednej partii.

A szef nowego, jeszcze nieistniejące-
go lotniska, na razie rządzący kawałkiem 
pola, który w koszulce ze swoim nazwi-
skiem przekonuje nas, że to wspaniała in-
westycja? Facet gada straszliwe banialuki. 
Pomysł poroniony już na starcie wlecze się 

straszliwie, zarząd spółki na czele z jej sze-
fem niczego jeszcze nie zbudował, ale już 
bierze straszny szmal. Jak coś się nie uda, 
zawsze będzie można zwalić na Tuska i 
opozycję. Idiotyzmy z przekopaniem Mie-
rzei Wiślanej i obrazki z prezesem oraz pre-
mierem wbijającymi pierwszą łopatę obie-
gły całą Polską, wzbudzając nawet śmiech 
ich sympatyków. Tylko co z tego? Chłopaki 
brną w ten bezsens i nawet nie mrugnie im 
powieka, kiedy wciskają kit publiczności.

To wszystko, co robią i wygadują ludzie 
władzy, kojarzy się panu Bogdanowi z wiel-
kim samolotem, który ma kłopoty. Piloci, 
mimo ostrzeżeń o przeciągnięciu, lecą da-
lej, jakby nie słyszeli komunikatów.

Do czasu...

Zakola i meandry. Przeciągnięcie

Andrzej
Flügel
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,,Rarytas Lubuski w 
kuchni” to kampania Lu-
buskiego Centrum Produk-
tu Regionalnego, w ramach 
której prezentowane są po-
kazy kulinarne przygoto-
wywania potraw na bazie 
produktów regionalnych. 
Cykl, który jest kontynu-
owany od 2021 roku ma 
na celu zaprezentowanie 
walorów i wyjątkowych 
smaków kuchni regional-
nej, a także zachęcić Lubu-
szan do kupowania tego, co 
lokalne.

Kilka dni temu takie spo-
tkanie odbyło się w Mierzę-
cinie. Szczegóły kampanii 
zostały zaprezentowane 
podczas konferencji praso-
wej, poprzedzającej pokaz 
kulinarny, którego auto-
rem był szef kuchni Pałacu 
Mierzęcin Paweł Salamon.

- Zarząd województwa 
lubuskiego aktywnie działa 
na rzecz promocji produk-
tów wytwarzanych lokal-
nie. Dlatego też zdecydo-
wał się wesprzeć inicjatywę 
,,Rarytas Lubuski w kuch-
ni” również w tym roku – 
wspomniał wicemarszałek 
lubuski Łukasz Porycki.

 - Świadomość konsu-
mentów na temat dóbr, wy-

twarzanych lokalnie nie-
ustannie wzrasta. Staramy 
się docierać do konsumen-
tów, będących w przewa-
żającej większości miesz-
kańcami województwa 
lubuskiego. W inicjatywie 
,,Rarytas Lubuski w kuch-
ni” w 2021 roku w Raryta-
sie wzięło udział prawie 
500 osób w sześciu różnych 
miejscach na terenie regio-
nu – dodał dyrektor LCPR 
Jacek Urbański. 

Każde spotkanie kuli-
narne prezentuje dania 
oparte o produkty z róż-
nych branż spożywczych. 
Podczas mierzęcińskiego 
spotkania „daniem” głów-
nym był pokaz przygoto-
wania pasztetu z królika z 
konfiturą śliwkową i ole-

jem porowym, Kremu z 
buraka z lodami jogurto-
wymi, Golonki z jelenia w 
sosie z czeremchy z pieroż-
kiem warzywnym oraz de-
konstrukcji szarlotki. 

Przepisy z wykonania 
dań udostępniane są po 
wydarzeniu na Facebooku 
Lubuskiego Centrum Pro-
duktu Regionalnego oraz 
stronie internetowej www.
lcpr.pl 

LCPR w Zielonej Górze, 
jako jednostka budżetowa 
lubuskiego samorządu zo-
stało utworzone 17 wrze-
śnia 2018 r. Jego głównym 
celem jest propagowanie 
spuścizny produktów re-
g iona lnych w y t war za-
nych według tradycyjnych 
sposobów...

Rolę instruktorów pełnili mistrzowie kuchni z Mierzęcina

Podczas kolejnych spotkań z lubuskimi rarytasami możemy przekonać się jakie bogactwo smaków 
skrywają produkty z naszego regionu. Tak, tak, do sporządzenia wykwintnych dań wcale nie są potrzebne 
homary, przepiórki, ośmiorniczki i przegrzebki...

Danie główne? Pasztet 
z królika z konfiturą

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Propozycje nie 
tylko na weekend

Muzeum Etnograficzne 
w Zielonej Górze Ochli: 30 
maja, godz. 9.00, 2 czerw-
ca godz. 16.00,  – Ginące 
Zawody. 

Teatr im. J. Osterwy Go-
rzów: 1,2,3 czerwca godz. 
10.00, Piękna i Bestia”. 

Lubuski Teatr w Zielo-
nej Górze: 27 maja, godz. 
10:00, 29 maja godz. 12.00, 
„Samolub”, 27, 28, 29 maja, 
godz. 19.00 „Kanadyjskie 
sukienki”. 1,2,3 czerwca , 
godz. 9:30 i 12:00 i 4 czerw-
ca godz. 16.00, bajka „Nie-
bieski piesek”

Filharmonia Zielono-
górska: 29 maja, godz. 
19.00, Orkiestra z Salzbur-
ga, 1 czerwca,  godz. 9.00 i 
10.30 koncerty symfonicz-
ne adresowane do dzieci i 
młodzieży szkolnej.

Biblioteka Wojewódzka 
w Gorzowie: 31 maja, godz. 
11.00. Od zabawy i słucha-
nia do czytania – wizyta 
w ZOO . 1 czerwca, godz. 
9.00, Zielona lekcja, godz. 
12.00, Kolorowe sylaby.

Biblioteka Wojewódzka 
w Zielonej Górze: 1 czerw-
ca, 10.00, Dzień Dziecka z 
Kleksem, 2 czerwca, godz. 
18.00, wernisaż wystawy 
malarstwa, grafik i foto-
grafii Janusza Skiby. 

Amf iteatr MCK Go-
rzów: 28 maja, godz. 20.30, 
Międzynarodowe Spotka-
nia Zespołów Cygańskich 
Romane Dyvesa. To naj-
starszy i najbardziej ce-
niony festiwal cygański w 
Europie  

Nie wiesz co to 
Interreg? Przyjdź 
koniecznie

2 czerwca w Regional-
ny Punkt Kontaktowy 
PW Interreg zaprasza  do 
Kostrzyna wszystkich za-
interesowanych nowymi 
projektami w  perspekty-
wie finansowej 2021 - 2027. 
Podczas spotkania RPK 
zaprezentuje możliwość 
współ pracy, porozma-
wia  o pomysłach projek-
towych i o  ewentualnych 
możliwościach znalezienia 
partnerów po stronie nie-
mieckiej.  Spotkaniu towa-
rzyszy  wystawa prezentu-
jąca projekty Interreg.

Kontakt w sprawie spo-
tkania Aneta Ciesielska 
Tel 068 4565257 e-mail: 
a.ciesielska@lubuskie.pl 
oraz Justyna Ślaska Tel. 
0684655269 e.mail: j.sla-
ska@lubuskie.pl

Muzeum, które może uderzyć do głowy
Chcesz komputerowo skomponować swój własny smak 
piwa? Nic prostszego! Takie multimedialne nowinki tylko w 
Lubuskim Muzeum Browarnictwa w Witnicy.

To połączenie historii i 
tradycji z nowinkami tech-
nicznymi. Wszystko dzięki 
funduszom europejskim. 
Na trzech piętrach mu-
zeum dowiesz się wszyst-
kiego o początkach wit-
nickiego browaru. Można 
także zobaczyć eksponaty 
z ponad pięćdziesięciu in-
nych działających w Pol-
sce i Niemczech w XIX i 
XX wieku. Dzięki dofinan-
sowaniu z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020 udało się 
zmodernizować budynek 
byłej słodowni, która dzia-
łała do 1999 roku. 

- To niezwykłe połącze-
nie tradycji z nowoczesno-
ścią, unikatowy projekt 
wsparty funduszami eu-
ropejskimi – mówi czło-
nek zarządu województwa 
Marcin Jabłoński.

Wartość projektu to 3,5 
mln zł a dofinansowanie 

wyniosło ponad 3 mln. 
- Mam do tego miejsca 

sentyment. Muzeum bę-
dzie jedną z perełek tury-
stycznych województwa 
lubuskiego. Jestem tego 
pewna – mówi posłanka 
Krystyna Sibińska.

Historia browaru roz-
poczyna się w 1791. Była tu 
niegdyś warzelnia. Browar 
powstaje w 1848 roku.

Katarzyna Kozińska

Członek zarządu Marcin Jabłoński (od lewej) oraz prezes 
Browaru Zdzisław Czyrka

Dania degustacyjne godne wszelkich programów kulinarnych

Golonka z jelenia w sosie z czeremchy
Składniki: 2 golonki z jelenia, 100 g czeremchy, 500 g 

jarzyn sezonowych, 500 ml czerwonego wina, tymianek, 
liść laurowy goździk, 100 g masła. Przygotowanie: golon-
ki  marynujemy 24 godziny w solance 5 proc. Obsmażamy, 
dodajemy pokrojone warzywa  z przyprawami oraz wino 
z czeremchą. Całość dusimy pod przykryciem około 3 h. 
Przecedzamy sos i odparowujemy do odpowiedniej kon-
systencji. Doprawiamy do smaku, dodajemy masło.  
Pierożek z soczewicą i warzywami

Składniki: 100 g maki płaskurki, 20 g soczewicy, por, 
dynia, seler, woda, sól, olej. Przygotowanie: Wyrabiamy 
klasyczne ciasto pierogowe z użyciem pradawnej mąki i 
ciepłej wody. Farsz przygotowujemy z zaparzonej socze-
wicy i skrojonych drobno warzyw. Formujemy i gotujemy 
tuż przed podaniem.
Krokiety ziemniaczane

Składniki (jeden krokiet): 100 g ziemniaków, 30 g twa-
rogu wędzonego, jajko, maka płaskurka, gałka muszka-
towa, sól, pieprz, panierka ryżowa. Przygotowanie: Ugo-
towane ziemniaki przecieramy przez praskę i łączymy z 
wędzonym serem.  Doprawiamy i panierujemy. Obsma-
żamy na złoty kolor
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Lechia u siebie. 
Carina i Warta 
jadą na Śląsk

Spośród lubuskich III-li-
gowców w sobotę (28 maja) 
na własnym boisku zagrają 
tylko piłkarze Lechii Zielo-
na Góra. O godz. 17.00 po-
dejmą LKS Goczałkowice 
Zdrój i łatwo o punkty na 
pewno nie będzie.

Trudne zadanie czeka 
także Carinę Gubin, która 
zagra na wyjeździe z Re-
kordem Bielsko-Biała. Teo-
retycznie najsłabszego ry-
wala będzie miała Warta 
Gorzów, która zmierzy się z 
Gwarkiem w Tarnowskich 
Górach.

Sobota z IV ligą. 
Emocji na pewno 
nie zabraknie

W IV lidze piłkarze Stilo-
nu Gorzów powalczą o piąte 
z rzędu zwycięstwo na wy-
jeździe. W sobotę (28 maja) 
o godz. 16.00 spotkają się 
z Meprozetem w Starym 
Kurowie. O tej samej porze 
rozpocznie się pojedynek 
Korona Kożuchów – Spójnia 
Ośno Lubuskie.

Pozostałe sobotnie me-
cze: Pogoń Świebodzin 
– Ilanka Rzepin, Polonia 
Słubice – Budowlani Mu-
rzynowo, Piast Iłowa – Ce-
luloza Kostrzyn (wszystkie 
o 15.00), Odra Nietków – Le-
chia II Zielona Góra, Syre-
na Zbąszynek – Dąb Sława – 
Przybyszów, Czarni Browar 
Witnica – Promień Żary, 
Czarni Żagań – Piast Czer-
wieńsk (wszystkie o 17.00).

Śrubokręt w roli głównej
i nieznajomość regulaminu
O walkowerze w Krośnie i weryfikacji wyniku meczu Stali Gorzów rozmawiamy z Janem Krzystyniakiem, 
żużlowym ekspertem, byłym zawodnikiem Falubazu Zielona Góra, Unii Leszno i Stali Rzeszów.

Sędzia Jerzy Najwer nie dopu-
ścił do meczu w Krośnie i za-
rządził walkower na korzyść 
Falubazu. Decyzja odważna, 
ale czy słuszna?

Dwa dni po tym zatrzy-
mał mnie kibic [Jan Krzy-
styniak mieszka w Lesznie 
– red.] i stwierdził, że muszę 
się cieszyć z dwóch punktów 
drużyny zielonogórskiej. 
Odpowiedziałem, że obser-
wuję Falubaz i ogromnie 
cieszę się z jego zwycięstw, 
ale w niedzielę troszecz-
kę inaczej patrzyłem na to 
wydarzenie. Nie pod kątem 
kibica, a raczej pod kątem 
regulaminu, który według 
mojej oceny został złama-
ny. Przed każdym meczem 
jest powoływany sztab lu-
dzi – komisarzy, sędziów. 
Nad przygotowaniem toru 
czuwa komisarz toru i on 
powinien nadzorować pra-
ce, nawet dzień prędzej. 
Niektórzy komisarze przy-
jeżdżają już w piątek przed 
niedzielnym pojedynkiem. 
Mówi się, że to są najwięk-
si eksperci, jeżeli chodzi 
o przygotowanie toru, a 
przynajmniej tak powinno 
być. Ale czy tak jest? Tutaj 
można mieć ogromne wąt-
pliwości... No i ci panowie 
nie spełnili swoich ról. Ko-
misarz toru ma możliwość 
nie dopuścić do zawodów 
wcześnie rano, aby druży-
na przyjezdna nie poniosła 
kosztów. Wydaje mi się, że 
ci panowie dobrze wiedzie-
li, że zawody się nie odbę-
dą, a mimo wszystko do-
prowadzili do sytuacji, że 
Falubaz w komplecie stawił 
się na stadionie w Krośnie. 
Z Zielonej Góry to jest po-
nad 600 kilometrów... Ale 
ci panowie doprowadzili do 
tej sytuacji tylko po to, żeby 
usprawiedliwić siebie i po-
kazać, że robią wszystko, 
żeby mecz się odbył.

Mnie najbardziej podobało 
się wbijanie śrubokrętów w 
nawierzchnię...

Przed meczem coraz czę-
ściej zdarzają się absurdal-
ne rzeczy, kiedy to główną 
rolę odgrywa właśnie śru-
bokręt. Śrubokręt decy-
duje o tym, czy tor nadaje 
się do jazdy, czy nie. Dalej 
będę już mówił złośliwie, 
że to też jest uzależnione od 
grubości śrubokręta... Każ-
dy, kto bada ten tor, robi to 
innym śrubokrętem, o in-
nej średnicy, to też są inne 
głębokości. Poważne oso-
by funkcyjne posuwają się 
do tak absurdalnych sytu-
acji, badając tor. Wiemy, że 
przed każdym spotkaniem 
ligowym jest próba toru, 
którą wykonują zawodni-
cy gości i gospodarzy. I do 
takiej próby przed meczem 
w Krośnie nie dopuszczo-
no. Uważam, że jeżeli nie-
którzy zawodnicy też mieli 
obiekcje do toru, to sędzia 
powinien doprowadzić do 
próby toru. To są eksperci, 
ludzie, którzy powinni naj-
lepiej znać się na torze – na-
wet nie trzeba dłubać tym 
śrubokrętem, ale wystar-
czy spojrzeć gołym okiem, 
by wydać opinię, czy tor na-
daje się do jazdy, czy nie. We-
dług mojej oceny nadawał 

się przynajmniej na próbę 
toru i na dopuszczenie do 
zawodów. Jeżeli zmieniał-
by się z biegu na bieg, można 
odjechać tyle biegów, by za-
liczyć wynik meczu. A jeżeli 
warunki zmieniłyby się po 
II, III, IV biegu tak mocno, 
że stanowiłoby to niebezpie-
czeństwo dla zawodników, 

to wtedy można przerwać 
i ukarać klub finansowo. 
Kluby przez dwa lata mę-
czyły się z pandemią, teraz 
męczą się z wojną, inflacją, 
a tu jeszcze panowie w gar-
niturach próbują je dobijać 
karami finansowymi.

Jak to wyglądało w czasach, 
kiedy pan ścigał się na żużlu?

Za wszystko odpowiadała 
jedna osoba na stadionie – sę-
dzia. Przed meczem oceniał 
warunki torowe i zawsze 
dopuszczał do próby toru. 
Sam, startując w barwach 
Unii, wyjeżdżałem pewnie 
kilkadziesiąt razy na próbę 
toru. Gospodarze wiedzieli, 
w jakich warunkach Leszno 
czuje się najsłabiej, na jakim 
torze nie lubi jeździć – i taki 
tor szykowano pod kątem 
tego pojedynku. Najczęściej 
wyjeżdżałem na próbę toru i 
miałem ogromne problemy 
z pokonywaniem łuków. No 
i odprawa przedmeczowa, 
sędzia przychodzi i krótko 
stwierdza: „Janek Krzy-
styniak nam pokazał, jak 
mamy dzisiaj nie jeździć na 
tym torze. Panowie, proszę 
szykować się do I biegu”. Ja 
się śmiałem, bo akurat mia-

łem to szczęście, że nauczy-
łem się jeździć w każdych 
warunkach dzięki dobrej 
szkole Falubazu, prowadzo-
nej przez trenera Stasia So-
chackiego. I nawet po tych 
nieudanych próbach torów 
już w meczu udawało mi się 
robić bardzo dużo punktów.

Po wydarzeniach w Krośnie 
krytyka spadła także na Fa-
lubaz. Słusznie?

Ja za to zdarzenie nie wi-
nię żadnego z klubów. Za tę 
sytuację odpowiadają pa-
nowie w garniturach, któ-
rzy narobili tego bałaganu. 
Pewnie nie znają do końca 
tego obszernego regulami-
nu... Podstawa, numer jeden 
– to przed meczem dopuścić 
do próby toru. Na podstawie 
zachowania zawodnika na 
torze można ocenić, czy tor 
nadaje się do jazdy, czy nie.

A co pan powie o sytuacji z 
meczu Unia – Stal w Lesznie? 
Okazało się, że sędzia Artur 
Kuśmierz nie zna regulami-
nu. Po perturbacjach w XV 
wyścigu ustalił nieprawidło-
wą kolejność zawodników. 
Skutek był taki, że pojedynek 
zakończył się remisem 45:45, 

a powinna wygrać Unia 
46:44 – i tak właśnie wynik 
zweryfikowała Ekstraliga 
Żużlowa po konsultacjach z 
Główną Komisją Sportu Żuż-
lowego. Na decyzję czekali-
śmy prawie miesiąc...

Sędzia, którego obudzi-
libyśmy w środku nocy, w 
ułamku sekundy powinien 
podjąć prawidłową decy-
zję. W regulaminie jasno 
jest napisane: w momen-
cie zdarzenia na czwartym 
okrążeniu bieg jest zalicza-
ny tak, jak to było właśnie w 
momencie zdarzenia. Było 
zdarzenie, upadek na torze 
– na prowadzeniu był wte-
dy Janusz Kołodziej, drugi 
jechał Bartek Zmarzlik i tu 
nie było najmniejszej dys-
kusji, bieg powinien być w 
takiej kolejności zaliczony, 
plus Szymon Woźniak, któ-
remu sędzia powinien zali-
czyć jeden punkt. Taka de-
cyzja powinna być podjęta 
parę sekund po zdarzeniu 
na torze [problem polegał 
na tym, że „po zdarzeniu” 
Zmarzlik wyprzedził Koło-
dzieja i właśnie taką kolej-
ność uznał sędzia – red.].

Szymon Kozica

XV wyścig meczu Unia Leszno – Stal Gorzów. Od lewej: Janusz Kołodziej, Bartosz Zmarzlik i Piotr 
Pawlicki. Przy okazji tego biegu wyszło na jaw, że sędzia Artur Kuśmierz nie zna regulaminu i 
wypaczył wynik spotkania, który Ekstraliga Żużlowa zweryfikowała niemal miesiąc później

Sędzia 
przychodzi 
i stwierdza: 
„Janek 
Krzystyniak nam 
pokazał, jak 
mamy dzisiaj nie 
jeździć na tym 
torze. Panowie, 
proszę szykować 
się do I biegu”
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