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Marszałek Elżbieta Anna Polak: 
Centrum wsparcia uchodźców z 
Ukrainy musi powstać jak najszybciej

str. 2

Populistyczne rządowe media próbują 
dowieźć „zamachu smoleńskiego”. 
Brak dowodów zastąpiły obsesjami

str. 6

Samorządowcy czekają z gotowymi 
projektami, ale milionów euro nie 
widać. Wszystko w rękach rządu...

str. 7

Jak podaje GUS infla-
cja w marcu wyniosła 11 
proc. To więcej niż wcze-
śniejsze szacunki urzędu 
(10,1 proc.) i rekord w XXI 
w. Najmocniej podrożały 
transport (24,1 proc.) oraz 
utrzymanie domu (17,7 

proc.). Tylko w ciągu mie-
siąca w Polsce ceny wzro-
sły o 3,3 proc. To tyle samo, 
ile zdaniem rządu inflacja 
miała wynieść... w całym 
2022 r. Tak przynajmniej 
wieszczyła ustawa budże-
towa. Efektem jest galopu-

jąca drożyzna. Podnoszone 
w awaryjnym tempie stopy 
procentowe sprawiają, że 
Polacy spłacający kredyty 
szorują po budżetowym 
dnie, a niektórzy. A ma być 
jeszcze gorzej...

                                                    STR. 3                

Nasze portfele jęczą 
w uścisku inflacji Praca nad mentalem 

była moim głównym za-
daniem zimą, bo trzeba 
było bardzo zmienić my-
ślenie większości zawodni-
ków – mówi nam Mateusz 
Konefał, trener piłkarzy 
Warty Gorzów Wlkp., któ-
rzy w tym sezonie walczą 
o utrzymanie w III lidze i 

Puchar Polski na szczeblu 
województwa.

– Trzeba było wylewać 
taki fundament – najpierw 
w postaci wiary, szacunku 
do siebie przede wszyst-
kim, rozgraniczania, że 
stracona bramka to jeszcze 
nie jest przegrany mecz... – 
opowiada trener.                STR. 8

Jak trener Mateusz Konefał 
Wartę mentalnie budował

Lubuski Kongres Zdrowia.  
Nie tylko da Vinci jest z nami   

Podczas dwudniowego Lubuskiego Kongresu Zdrowia rozmawiano o kondycji służby zdrowia w naszym regionie. To, co podziało się w ciągu ostatnich lat, robi wrażenie, ale co najmniej równie im-
ponująco wyglądają plany nakreślone do 2030 roku. Symbolem nowej medycznej fali jest robot da Vinci, który już dba o zdrowie Lubuszan...                                                                                                STR. 4 i 5
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Nowe urządzenia 
dla szpitala
od uniwersytetu

Prawie 4,3 mln złotych 
jest wart nowy sprzęt, 
który trafił do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Zie-
lonej Górze. Urządzenia 
przekazał Uniwersytet 
Zielonogórski.

Na potrzeby Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka 
zostały zakupione m.in.: 
aparat wideo do EEG, lam-
py zabiegowe, urządzenia 
do badania wad wzroku, lo-
dówki do przechowywania 
leków i holtery do pomiaru 
ciśnienia tętniczego. Łącz-
na wartość aparatury to 
prawie 1,5 mln złotych.

Uczelnia zakupiła też 
sprzęt dla oddziału położ-
niczo-ginekologicznego 
(przenośne USG, tor wizyj-
ny z zestawem histerosko-
pów i kolposkop), neurolo-
gii (aparat EEG i przenośne 
USG do badania nerwów) i 
patomorfologii (procesor 
tkankowy, kriostat).

Znasz lubuską 
liderkę? Zgłoś ją 
do konkursu!

Ma r s z a łek El żbiet a 
Anna Polak zaprasza do 
udziału w konkursie „Ko-
bieta Roku Województwa 
Lubuskiego”. Jego celem 
jest uhonorowanie Lubu-
szanek działających aktyw-
nie na polu artystycznym, 
naukowym, politycznym, 
społecznym i biznesowym, 
a także osób i instytucji za-
angażowanych we wzmac-
nianie pozycji kobiet w 
społeczeństwie.

Tytuły „Kobieta Roku 
Województwa Lubuskie-
go” przyznane zostaną w 
kategoriach: działalność 
artystyczna, działalność 
na rzecz drugiego człowie-
ka, działalność polityczna, 
działalność naukowo-ba-
dawcza, działalność bizne-
sowa oraz w kategorii spe-
cjalnej – działania na rzecz 
kobiet. Formularz zgłosze-
niowy i regulamin konkur-
su dostępne na lubuskie.pl.

Jest milion
na pałac. Będzie 
milion na park?

Ma r s z a łek El żbiet a 
Anna Polak poinformowa-
ła, że zarząd województwa 
postanowił przeznaczyć 
milion złotych na niezbęd-
ne inwestycje w Centrum 
Leczenia Dzieci i Młodzie-
ży w Zaborze. Chodzi o re-
alizację zadań w związku 
z zaleceniami komendy 
miejskiej straży pożarnej 
i powiatowego inspektora 
sanitarnego.

Marszałek Polak doda-
ła, że można zdobyć kolej-
ny milion złotych – tym 
razem na rewitalizację 
parku przy pałacu w Zabo-
rze. – Mam nadzieję, że uda 
nam się wygrać ten milion 
w ramach konkursu Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 
Resztę środków zapewni 
samorząd – podkreśliła.

Otwarty konkurs 
dla samorządów. 
W puli 3 mln zł

Lubu sk ie s a mor z ą-
dy mogą już aplikować w 
otwartym konkursie ofert 
na wsparcie działań sprzy-
jających rozwojowi infra-
struktury i mobilności 
rowerowej. Zarząd woje-
wództwa przeznaczył na to 
3 mln zł.

W ramach konkursu re-
alizowane będzie zadanie 
obejmujące przygotowanie 
dokumentacji technicznej. 
Dotacja może np. pokryć 
koszty projektu budowla-
nego, projektu wykonaw-
czego, map lub szkiców pro-
jektowych czy wydatków 
na opracowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego.

Regulamin konkursu i 
wzór wniosku dostępne w 
BIP.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU W Zielonej Górze ma powstać jedno duże 
centrum wsparcia uchodźców z Ukrainy
Centrum wsparcia uchodźców z Ukrainy musi powstać jak najszybciej – mówiła 
marszałek Elżbieta Anna Polak na spotkaniu z przedstawicielami wojewody, 
prezydenta Zielonej Góry i wolontariuszy.

Z inicjatywy Elżbiety 
Anny Polak w urzędzie mar-
szałkowskim odbyło się 
spotkanie dotyczące utwo-
rzenia w Zielonej Górze 
jednego dużego, komplek-
sowego „Centrum wspar-
cia uchodźców z Ukrainy”. 
Miałoby ono znajdować się 
w części pomieszczeń w 
budynkach Lumelu w cen-
trum miasta.

Z marszałek Polak, wice-
marszałkiem Łukaszem Po-
ryckim, dyrektorem Biura 
Współpracy Zagranicznej 
i Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej UMWL Ra-
dosławem Brodzikiem przy 
jednym stole zasiadły: wi-
cewojewoda Olimpia Tom-
czyk-Iwko, dyrektor Depar-
tamentu Dzielnicy Nowe 
Miasto w Urzędzie Miasta 
Zielona Góra Klaudia Ba-
ranowska, Agnieszka Opa-
lińska ze Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego, 
Agnieszka Chyrc, Eliza Za-
borowska-Kujawa, Zofia 
Szozda z Inicjatywy Lubu-
skie dla Ukrainy, Katarzy-
na Helena Prokopyszyn 
prowadząca punkt pomo-
cowy przy ul. Dolnej 6.

Idea jest taka, by w Zie-
lonej Górze utworzyć „Cen-
trum wsparcia uchodźców 
z Ukrainy”. Za pomieszcze-
niami w siedzibie Lumelu 
przemawia choćby lokali-
zacja: blisko dworca PKP i 
centrum przesiadkowego.

Aby „Centrum wspar-

cia uchodźców z Ukrainy” 
mogło powstać, potrzebne 
jest porozumienie podpi-
sane przez urząd marszał-
kowski, wojewodę i urząd 
miasta – oczywiście, przy 
aprobacie wolontariuszy 
skupionych w organiza-
cjach pomocowych.

Na spotkaniu ustalano, 
czym kto może wesprzeć 
nowe centrum i jak podzie-
lić zadania przy jego two-
rzeniu i działalności. Samo-
rząd województwa, który 
zaraz po rosyjskiej napaści 
na Ukrainę utworzył swoje 
punkty Lubuskiego Samo-

rządowego Centrum Pomo-
cowego w Gorzowie i Zielo-
nej Górze, deklaruje m.in.:• 4 mln zł w ramach środ-
ków z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – na 
wsparcie psychologiczne 
dla uchodźców (3 mln zł) i 
naukę języka polskiego dla 
dorosłych (1 mln zł)•600 tys. zł w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego – na wsparcie 
przedsiębiorców, którzy 
chcą zatrudnić uchodźców 
z Ukrainy• do 640 tys. zł w ramach 
„małych grantów” dla NGO 
– dla organizacji pozarzą-
dowych niosących pomoc 
uchodźcom oraz ba wspar-
cie szpitali, które chcą za-
trudnić lekarzy i średni 
personel z Ukrainy• 300 tys. zł – na dotacje 
dla kół naukowych lubu-
skich uczelni publicznych 
(premiowane będą projekty 
odpowiadające na potrzeby 
uchodźców wojennych z 
Ukrainy)• przygotowanie targów 
pracy dla uchodźców z 
Ukrainy w każdym powie-

cie w województwie• utworzenie około 400 
miejsc pracy w jednostkach 
ochrony zdrowia.

Jak dodała marszałek 
Polak, urząd marszałkow-
ski może pomóc centrum w 
następujący sposób:• wyposaży punkt infor-
macyjny w sprzęt biurowy• przygotuje i wyposaży 
kącik do zabawy dla dzieci•  zabezpiecz y miej-
sce pier wszej pomocy 
medycznej (apteczki z 
wyposażeniem)• pomoże w przygoto-
waniu materiałów infor-
macyjnych dotyczących 
centrum• pomoże zabezpieczyć po-
trzeby wolontariuszy dzia-
łających w centrum i na 
jego rzecz (napoje, posiłki, 
umowy dla wolontariuszy, 
pozyskiwanie wolontariu-
szy, tworzenie bazy osób i 
firm chętnych do pomocy).

Marszałek Polak i wice-
marszałek Porycki wymie-
niali to, co jest w działal-
ności centrum niezbędne 
i priorytetowe: żywność, 
środki higieny i środki me-
dyczne. Uczestnicy spotka-
nia zgodzili się, że pomiesz-
czenia przeznaczone na 
centrum trzeba odpowied-
nio przygotować, żeby oso-
by, które będą z niego ko-
rzystały, miały poczucie, 
że to godne miejsce. Ustalo-
no daty kolejnych spotkań, 
uzgodnień. – Jeśli mamy 
utworzyć to centrum, po-
winniśmy otworzyć je jak 
najszybciej – podkreślała 
marszałek Polak.

Zdzisław
Haczek
z.haczek@lubuskie.pl

Aby centrum 
mogło powstać, 
potrzebne jest 
porozumienie 
podpisane 
przez urząd 
marszałkowski, 
wojewodę i 
urząd miasta 
– oczywiście, 
przy aprobacie 
wolontariuszy

„Nie mieliśmy przy sobie żadnego 
innego papieru, ale bardzo chcialem 
ci to powiedzieć (...). Dzięki wam 
strach przed nieznanym zniknął. Nie 
wszyscy to pokazują, ale wiele osób to 
czuje. Podziwiamy waszym cierpli-
wość, szczerość i bezinteresowność. 
Kapelusz i czekoladowy króliczek 
nigdy nie dawały nam takiego ciepła” 
- napisały dwie młode Ukrainki na 
kartce, którą wręczyły dyżurującym 
na stacji kolejowej w Rzepinie wolon-
tariuszom Marioli i Jackowi z Cybinki 
oraz Łukaszowi z Rzepina, żołnierzo-
wi WOT. Żeby wyrazić wdzięczność, 
dziewczynom wystarczył translator 
Google, kawałek papieru i ołówek... 
Chyba nie do końca mamy świado-
mość, jak każdy nasz przyjazny gest 
pomaga uchodźcom uporać się z 
wojenną traumą Fot. Witold Cholewa/
Cybinka24info/Facebook
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Nasze portfele w uścisku 
inflacji. A ma być tylko gorzej
Święta, święta i po… pieniądzach. W tym roku przysłowie 
Zastaw się, a postaw się nabrało szczególnie gorzkiego 
smaku, którego nie był w stanie poprawić ani smak sałatki 
warzywnej, ani żuru i białej kiełbasy.

Gdy w poświąteczny 
wtorek zapytaliśmy w zie-
lonogórskim Carrefourze 
Krystynę Pospieszałę o 
nastrój kobieta nie kryła 
zdenerwowania.

- Daj pan spokój z takim 
pytaniem – wzruszyła ra-
mionami. – Przyjechał syn 
z rodziną z Anglii i musia-
łam coś postawić na stół. 
Gdybym była tylko z mę-
żem odwołalibyśmy tę całą 
Wielkanoc. Wzięliśmy 
chwilówkę, tysiąc złotych. 
Teraz będziemy chyba 
tynk ze ścian jeść, bo to, co 
zostało ze świąt, młodym 
zapakowaliśmy, niech tam 
też zjedzą coś dobrego. Od 
dzieciaków pieniędzy nie 
braliśmy, bo jakoś tak nie 
wypada.

Kurs dodawania
- Gdy w sklepach widzę 

te adnotacje, ile coś kosz-
tuje, a ile by kosztowało, 
gdyby nie wysiłki rządu, to 
szlag mnie trafia – dener-
wuje się Gustaw Kowalski, 
tym razem w Biedronce. 
– Żeby za pomidory płacić 
kilkanaście złotych. Weź-
my te małe puszeczki dla 
kota. Kiedyś kosztowały 
niespełna dwa złote, teraz 
prawie o złotówkę drożej. 
Z moją emeryturą to ja na 
tego kota wydam wszystko.

W piekarni wisi kartka 
informująca, że wprawdzie 
podatek z kosztów produk-
cji „zszedł”, ale pieczywo i 
tak nie potanieje, bo inne 
wydatki wzrosły.

W zasadzie zawsze na-
rzekaliśmy, że wszystko 
drożeje, jednak teraz prze-
chodzimy przyspieszony 
kurs podwyżkowej mate-
matyki, ale niestety tylko 
w kategoriach dodawania i 
mnożenia. Jak podaje GUS 
inflacja w marcu wyniosła 
11 proc. To więcej niż wcze-
śniejsze szacunki urzędu 

(10,1 proc.) i rekord w XXI 
w. Najmocniej podroża-
ły transport (24,1 proc.) 
oraz utrzymanie domu 
(17,7 proc.). Tylko w cią-
gu miesiąca w Polsce ceny 
wzrosły o 3,3 proc. To tyle 
samo, ile zdaniem rządu 
inflacja miała wynieść... w 
całym 2022 r. Tak przynaj-
mniej wieszczyła ustawa 
budżetowa.

Najbardziej w ciągu mi-
nionych 12 miesięcy zdro-
żał opał - 61,3 proc. Niewie-
le lepiej jest w przypadku 
gazu (49,2 proc.) oraz paliw 
samochodowych. Benzyna 
kosztuje dziś o 29,2 proc. 
więcej niż rok temu, a olej 
napędowy - o 41,4 proc. 
Mimo tarczy antyinflacyj-
nej, wprowadzonej w lu-
tym, szybują również ceny 
żywności. Przede wszyst-
kim mięsa. I tak wołowina 
kosztuje o 23 proc. więcej 
niż rok temu, a drób o 32 
proc.. Olej podrożał w cią-
gu roku o 30,3 proc., a tłusz-
cze zwierzęce o 21 proc., 
cena cukru podskoczyła 
o prawie jedną czwartą. 
Pieczywo 17,7 proc., mąka 
19,4 proc., ryby? 11 proc., 
sery 10,8 proc. O 9,9 proc. 
droższe są warzywa, a o 
7,4 proc. owoce. Kilkana-
ście procent w górę poszły 
opłaty za wizytę u lekarza, 
stomatologa, kosmetyczki 
czy fryzjera.

Koniec z plastikiem
Anna Wiśniewska z Zie-

lonej Góry przyznaje, że 
kartę kredytową, a nawet 
bankomatową schowała 
na dnie szuflady. Jak tłu-
maczy, gdy płaci plasti-

kiem trudniej zapanować 
jej nad wydatkami i po raz 
pierwszy od lat pod koniec 
miesiąca ląduje na banko-
wym debecie. Boi się, że 
w pewnym momencie nie 
będzie już w stanie spłacać 
zobowiązań.

- Przede wszystkim nie 
widzę światełka w tunelu, 
pracodawca tylko zapo-
wiada jakieś podwyżki, ale 
kwoty brzmią symbolicz-
nie – dodaje. – W telewizji 
słyszę, że inflacja szaleje w 
całej Europie, ale dla mnie 
to brzmi, jak argument 
z czasów komuny, że „w 
Afryce biją Murzynów”.

I pani Anna dodaje, że 
zrezygnowała też wyjaz-
dów do Niemiec po pro-
szek, czy tłuszcze, gdyż 
przy cenach paliwa mąż się 
zbuntował. Zresztą czy gra 
jest warta świeczki…?

Rzeczywiście inf lacja 
dopadła większość krajów 
europejskich. Podobnie, 
jak polscy politycy i ekono-
miści powtarzane jest tam 
jak mantra, że wszystkie-
mu winna pandemia i woj-
na na Ukrainie. O dziwo 
na jedną i drugą katastro-
fę bodajże najgwałtowniej 
zareagowali Niemcy, gdyż 
przed świętami brakowa-
ło na półkach proszku do 
prania, a olej i cukier regla-
mentowano, aby zapobiec 
fali robienia zapasów.

W Czechach padła psy-
chologiczna bariera i infla-
cja jest tam już dwucyfro-
wa. Tutaj najsilniej rosną 
koszty użytkowania miesz-
kania i ceny paliw. Dro-
żyznę widać też w restau-
racjach. Litwa to 14 proc., 
Estonia 11,6. Na Węgrzech 
w lutym ceny wzrosły o 8,3 
proc. wobec prognozowa-
nych 8,1 proc. Mniej zaska-
kujące były dane dla Nie-
miec i Hiszpanii, choć i tam 
nie ma mowy o wyhamo-
waniu podwyżek cen. Na 
tle tych wszystkich krajów 
Norwegia ma stosunkowo 
najmniejszy problem, ale 

sytuacja się pogarsza. Wy-
nik dla całej Europy to 5,8 
proc.

Jak te liczby przekłada-
ją się na ceny w sklepach? 
W Polsce zakupy zrobi-
my taniej, ale coraz wię-
cej jest produktów, które 
poza granicami, w krajach, 
gdzie obywatele zarabiają 
zdecydowanie więcej, są 
tańsze. Porównując ceny 
w niemieckich i polskich 
sklepach, tych samych sie-
ci, zauważymy, że tańsze są 
m.in. bułki, jaja, woda mi-
neralna, kolorowe napoje 
gazowane, bita śmietana. 
Niedawno sprawdzaliśmy 
ceny w jednym z hiszpań-
skich kurortów. Zrobie-
nie zakupów na śniadanie 
kosztuje mniej niż w na-
szym kraju.

- Tylko turyści są prze-
konani, że u nas ceny są od 
lat takie same – tłumaczy 
Felice, mieszkanka Major-
ki. – Weźmy te opakowa-
nia po kilka plasterków 
sera lub szynki. Owszem, 
kosztują od dawna 1 euro, 
ale ich zawartość jest coraz 
lżejsza. Wszystko drożeje.

W Hiszpanii dziwić 
mogą drogie owoce, oka-
zuje się w polskich dyskon-
tach pomarańcze, czy po-

midory bywają po niższych 
cenach. I wiadomość z 
ostatnich dni, którą straszą 
hiszpańskie media – i tutaj 
inflacja przyspieszyła.

Nietoperz, a sprawa 
polska

Im dalej na zachód na-
szego kontynentu, tym 
mniej mówi się o wojnie, 
zniszczonych czołgach i 
zestrzelonych samolotach, 
a więcej właśnie o inflacji. 
I oprócz Chińczyka, który 
jako pierwszy zjadł chore-
go nietoperza i Putina pró-
buje się ustalić winnych. W 
naszym kraju, tradycyjnie, 
winny jest Donald Tusk, a 
ludzie odpowiedzialni za 
antyinflacyjne działania 
przekonują, że gdyby nie 
ich heroiczna walka i spryt-
ne posunięcia, to mieliby-
śmy inflację, że ho ho. Tak, 
jakby owe 11 proc. z zapo-
wiadaną dwudziestką to 
jeszcze nie było ho ho.

W rozmowie w studio 
Lubuskiego Centrum In-
formacji ekonomista prof. 
Sikora zwracał uwagę, że 
ciągle rosnąca w Polsce 
inflacja to w dużej mierze 
efekt spóźnionych reakcji 
NBP i RPP, a najbardziej od-
czują to kredytobiorcy.

- Oczywiście, że mając 
takie instrumenty, które 
tutaj są w ręku NBP, trze-
ba było i należało zadzia-
łać szybciej, w związku, 
chociażby z podnoszeniem 
stóp procentowych – mówi 
ekonomista. - Rada Polity-
ki Pieniężnej, na czele któ-
rej stoi prezes NBP, sama w 
pewnym sensie nie wierzy-
ła w swoje zapewnienia. 
Nie przewidzieli też, że doj-
dzie do wojny, która przy-
czyniła się w dużym stop-
niu do wzrostu inflacji. 
Początkowe podnoszenie 
stóp procentowych było ta-
kim lekarstwem w małych 
dawkach. Jednak, gdy już 
się spóźniliśmy, to podno-
szenie stóp procentowych 
powinno być wyższe, ale 
w związku z tym rzadsze. 
Teraz podnosiliśmy je już 
osiem albo dziewięć razy i 
jeszcze zakłada się, że mini-
mum cztery razy wzrosną.

Znaczna liczba Polaków 
szoruje już po budżetowym 
dnie, a Marek Belka ostrze-
ga, że inflacja spowodo-
wana wojną  dopiero na-
dejdzie. Czarnowidztwo? 
Jeśli mówimy o naszej go-
spodarce, z reguły spraw-
dzają się właśnie czarne 
scenariusze.

Infl acja wzrosła, rosną też prognozy względem stóp procentowych. To nadwątli jeszcze bardziej 
kieszenie spłacających kredyty

Dariusz 
Chajewskii
d.chajewski@lubuskie.pl

Polacy mający 
na koncie 
kredyty czują 
się oszukani. 
Tyle ostatnio 
słyszeli o 
stabilnej 
gospodarce...
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– 
W Lubuskiem pokazali-
śmy, że mamy znakomitą 
drużynę, która jest w sta-
nie zrealizować nakreślo-
ną strategię, która potrafi 
sobie nawet poradzić z pan-
demią pustoszącą świat – 
stwierdziła podczas otwar-
cia Lubuskiego Kongresu 
Zdrowia marszałek Elżbie-
ta Anna Polak. – Dziękuję, 
że jesteście z nami. Pokaza-
liśmy, że jesteśmy solidarni 
i sami potrafimy zreformo-
wać służbę zdrowia nawet 
gdy wokół panują niesprzy-
jające warunki. Że potra-
fimy wesprzeć walczącą 
Ukrainę. Pierwsza pomoc, 
która tam dotarła z naszego 
regionu dotyczyła szpitali.

Profilaktyka głupcze
W nowoczesnej sali no-

wiutkiego Regionalnego 
Centrum Animacji Kul-
tury, zasiedli politycy, sa-
morządowcy, ale przede 
wszystkim przedstawi-
ciele służby zdrowia. Dys-
kutowano o jej kondycji. 
Lubuska marszałek wska-
zała kamienie milowe, któ-
re wyznaczyły drogę, którą 
przeszliśmy. Gorzowska 
baza pogotowia ratunko-
wego, wymarzone i wy-
pieszczone Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka, które 
w kryzysowej sytuacji zo-
stało oddane na potrzeby 
szpitala tymczasowego, 
gorzowska radioterapia i 
kierunek lekarski na UZ, 
którego absolwenci zdali 
egzamin zawodowy najle-

piej w Polsce.
– Jesteśmy regionem, 

który ma najwięcej progra-
mów profilaktycznych – 
dodała marszałek. – Zdro-
wy tryb życie, profilaktyka 
i diagnostyka. Na konkret-
ne potrzeby wskazuje dia-
gnoza, czyli starzejące się 
społeczeństwo, epidemio-
logiczny alert w kontekście 
kolejnych fal pandemii, 
nieustanne braki kadry 
medycznej i wreszcie po-
szukiwanie źródeł finan-
sowania. Moim marzeniem 
jest, aby nakłady na ochro-
nę zdrowia w regionie lubu-
skim były co najmniej takie 
same, jak na drogi

Lubuskie ma konkret-
ny plan, w którym strate-
gia rozwoju służby zdro-
wia harmonijnie splata 
się ze strategią regionu. 
Innowacyjne technologie, 
inwestycje infrastruktu-
ralne, wsparcie personelu 
i specjalistycznych pro-

gramów. A ponad wszyst-
kim profilaktyka i pro-
mowanie zdrowego stylu 
życia. I naturalnie kolejne 
kamienie milowe, czyli 
m.in. centrum onkologii 
w zielonogórskim szpitalu 
klinicznym, modernizacja 
głównego pawilonu, okuli-
styki i stacji dializ lecznicy 
w Gorzowie; utworzenie 
oddziału geriatrii w Torzy-
miu, nowa baza pogotowia 
w Winnym Grodzie, inwe-
stycje w Zaborze, Ciborzu, 
Obrzycach, Nowym Dwor-
ku, Świebodzinie. Wresz-
cie ruszy Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka. Trwają 
ostatnie zakupy sprzętu.

Tylko kasy brak
Plany brzmią ambitnie. 

Na ich drodze mogą jednak 
stanąć pieniądze. Stąd na-
stroje nieco popsuł Marek 
Wójcik, ekspert ds. legi-
slacji Związku Miast Pol-
skich, który wyliczył ko-

lejne przeszkody na drodze 
finansowania inwestycji w 
zdrowie. Oto nie ma uzgod-
nionej umowy partner-
stwa i nie zapowiada się, 
aby w tym roku negocjacje 
z Komisją Europejską mia-
ły przebiegać sprawniej niż 
w latach minionych. Fun-
dusz medyczny okazuje się 
porażką. Nie wiadomo co 
z KPO, a w Polskim Ładzie 
nie przewidziano wydat-
ków na służbę zdrowia. Do 
tego inflacja…

– Obserwuję Lubuskie 
i imponuje mi w jak świa-
domy sposób budujecie 
przyszłość służby zdro-
wia i robicie to często na 
przekór temu, co dzieje 
się wokół – dodaje Marek 
Wójcik. – Czekają nas trud-
ne czasy. Mamy za sobą 
walkę z pandemią, a czas 
po covidzie będzie jeszcze 
trudniejszy. Jedyna do-
bra wiadomość jest taka, 
że w tym trudnym okresie 

prawdopodobnie nie wejdą 
w życie rządowe programy 
restrukturyzacyjne.

Co najmniej jedną wąt-
pliwość rozwiała Ewa 
Skrbeńska, szefowa lubu-
skiego NFZ, która zapew-
niła, że uchodźcy z Ukrainy 
mają dostęp do służby zdro-
wia taki sam jak Polacy, bez 
specjalnych preferencji. 
Z kolei europoseł Bartosz 
Arłukowicz mówił o budo-
wie efektywnego systemu 
leczenia nowotworów poza 
granicami kraju, o prawie 
do bycia zapomnianymi 
osób, które przeszły cho-
robę nowotworową oraz 
wspólnych standardów 
oznaczania zdrowej żyw-
ności. I tyle zaskakująca, co 
radosna informacja. Bada-
nia nad szczepionką na co-
vid przyspieszyły badania 
nad szczepionką na raka. 
Dr n. med. Marzena Pluciń-
ska zwróciła uwagę na nie-
dofinansowanie ochrony 
zdrowia. Przypomniała, że 
nakłady na ochronę zdro-
wia wynoszą 5 proc. PKB, 
przy średniej UE 10 proc.

Cierpimy na amnezję
Bardzo emocjonalne 

wystąpienie Bartosza Ku-
dlińskiego, szefa zielono-
górskiego szpitala tymcza-
sowego zrobiło piorunujące 
wrażenie, przypominało 
wyznania weterana, który 
wrócił z placu boju.

– Wirus wróci jesienią 
i będzie wracał kolejny-
mi falami - mówił. - Być 
może inny przekroczy 
barierę między zwierzę-
tami i ludźmi. Głodny or-

ganizm stanie oko w oko 
z miliardami ludzkich 
organizmów, dzięki któ-
rym będzie się kopiował. 
Tymczasem mam wraże-
nie, że zachorowaliśmy na 
amnezję. Na początku był 
strach, później era bohate-
rów, przestawienie służby 
zdrowia na tryb wojenny. 
Później szczepienia, wojna 
z antyszczepionkowcami i 
wreszcie 214 tys. ponadwy-
miarowych zgonów, cho-
ciaż my uważamy, że było 
ich znacznie więcej. I nagle 
wszystko ucichło…

Zdaniem doktora Ku-
dlińskiego dziś Polska i 
świat to krajobraz po bitwie 
i najważniejsze jest wycią-
gnięcie wniosków z kata-
strofy – naukowych, orga-
nizacyjnych, politycznych. 
Polskie wnioski? Przede 
wszystkim pierwszą linią  
walki powinna być podsta-
wowa opieka, a teleporady 
to fikcja, wielka pomył-
ka, podważająca zaufanie 
społeczne do lekarzy. Nasz 
system jest anachroniczny 
i potrzebny jest wielolet-
ni kompleksowy program 
rozwoju służby zdrowia, w 
którym koordynacja i ko-
munikacja są kluczowe.

– Po pandemii służba 
zdrowia jest zdewastowa-
na, mamy ogromny dług 
zdrowotny, medycy są wy-
cieńczeni – dodaje Kudliń-
ski. – Plusy? Mamy lepiej do 
walki przygotowaną kadrę, 
wiemy jak leczyć, jesteśmy 
usprzętowieni, sprawdzili-
śmy się w walce…

Czekamy na kolejne 
starcie…?

Piwniczka przy ul. Wodnej to jedna z siedemnastu, które przyjmą festiwalowych gości. Fot. LCI 

Lubuski Kongres Zdrowia stał pod znakiem dwóch kampanii wojennych, którym czoła musiała stawić lubuska służba zdrowia. Pandemii i krwawego 
konfliktu na Ukrainie. Nie zabrakło podsumowań, ale i rozmowy o przyszłości. W obu przypadkach brzmiało to imponująco. I bojowo

O zdrowiu trzeba rozmawiać
Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Marek Wójcik:

W planie fi nansowym NFZ 
nie są ujęte środki na leczenie 
obywateli z Ukrainy. Korekty 
planów będą dokonywane 
w uproszczonej procedurze, 
podobnie jak w przypadku 
świadczeń covidowych.

Bartosz Arłukowicz: 

Nie może być tak, że w jednej 
części Europy kobieta, która 
ma raka piersi, umiera, a 
tysiąc kilometrów dalej taka 
sama kobieta z takim samym 
rakiem piersi przeżyje, bo ma 
dostęp do leku.

Elżbieta Anna Polak

W strategii do 2030 roku 
postawiliśmy na takie cele, 
które zagwarantują popra-
wę jakości leczenia i jego 
dostępności. Przygotowanie 
planu opiera się na rzetelnej 
diagnozie.

Bartosz Kudliński:

W momencie, gdy rozmawia-
my o wielkich liczbach umyka 
nam gdzieś człowiek. Pande-
mia była dla nas wszystkich 
okrutną lekcją i powinniśmy 
wyciągnąć z niej wnioski, 
także organizacyjne.

Marzena Plucińska:

Dramatycznie brakuje kadry 
medycznej. Mamy 2,4 lekarza 
na 1000 mieszkańców, gdy 
w krajach Unii Europejskiej 
współczynnik ten wynosi 3,9. 
To także 5,2 pielęgniarki przy 
średniej unijnej 8,4. 

Ewa Skrbeńska:

Do 15 kwietnia w lubuskich 
szpitalach leczono 351 pa-
cjentów, którzy byli uchodź-
cami z Ukrainy. Większość z 
nich została przyjęta w trybie 
pilnym bądź nagłym (293 
hospitalizacje).  .
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Po publikacjach „Gazety Lubuskiej” i audycji w publicznym Radiu Zachód na temat immunitetu posła Waldemara Sługockiego 
sam zainteresowany wydał oświadczenie, w którym nie zostawia suchej nitki na jej autorach. Oświadczenie jest o tyle istotne, 
że audycja publicznego radia nie zawierała wypowiedzi ani stanowiska bohatera audycji.

Chodzi o publikację 
autorstwa red. Janusza 
Życzkowskiego „Sejm nie 
zajmie się immunitetem 
Sługockiego” (na łamach 
„Gazety Lubuskiej”) oraz 
audycję „Otwarty Mikro-
fon Radia Zachód” (na an-
tenie publicznego Radia 
Zachód).

„Reda ktor naczelny 
prorządowej „Gazety Lu-
buskiej” współpracujący 
z publicznym Radiem Za-
chód Janusz Życzkowski 
w swoich ostatnich publi-
kacjach na mój temat zde-
cydowanie wyszedł przed 
szereg, wyprzedzając w 
propagandowej gorliwości 
swoich mocodawców, za-
interesowanych przedsta-
wianiem w złym świetle 
posłów opozycji – czytamy 
w oświadczeniu. – Swoimi 
insynuacjami, zawartymi 
w publikacjach, redaktor 
usiłował dowieść dwóch 
nieprawdziwych rzeczy: 
po pierwsze, że skrzywdzi-
łem pomówieniem byłego 
wiceministra sprawiedli-
wości Łukasza Piebiaka i 
po drugie: że powinienem 
z tego tytułu stracić immu-
nitet poselski. Tę pierwszą 
sprawę wyjaśnił już mini-
ster Zbigniew Ziobro (któ-
remu przecież redaktor 
Życzkowski sprzyja), przyj-

mując dymisję Łukasza 
Piebiaka z funkcji swojego 
zastępcy. Tę drugą sprawę 
wyjaśniła już marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek z PiS 
(której przecież redaktor 
Życzkowski też sprzyja), 
uznając, że prywatny akt 
oskarżenia wiceministra 
Piebiaka przeciwko mnie 
nie spełnia w ymogów, 
by uchylać komukolwiek 
immunitet”.

W oświadczeniu za-
mieszczonym w mediach 
społecznościow ych po-
seł Sługocki przedstawia 
następujące argumenty: 
„W swoich telewizyjnych 

wypowiedziach na temat 
wiceministra Piebiaka, z 
których się nigdy nie wy-
cofałem, stwierdziłem to, 
o czym szczegółowo pisa-
ły ogólnopolskie media w 

kontekście „afery hejter-
skiej” w resorcie sprawie-
dliwości sprzed trzech lat. 
Afera była na tyle bulwer-
sująca, że minister Ziobro 
przyjął dymisję Łukasza 
Piebiaka. Tymczasem re-
daktor Życzkowski broni 
byłego wiceministra, pi-
sząc, cyt.: „Łukasz Piebiak 
kategorycznie zaprzeczył 
doniesieniom, a po sło-
wach Sługockiego skiero-
wał prywatny akt oskar-
żenia przeciw politykowi 
Platformy z wnioskiem o 
uchylenie immunitetu”.

„Wniosek z tego płynie 
taki: minister Ziobro po 
aferze hejterskiej uznał, 
że nie warto dłużej bronić 
swojego zastępcy, ale re-
daktor Życzkowski uznał 
po trzech latach, że war-
to. Tylko po to, by uderzyć 
we mnie. Gorliwość god-
na propagandzisty, ale nie 
dziennikarza, nawet bio-
rąc pod uwagę niskie stan-
dardy dzisiejszych mediów 
rządowych” – podsumowu-
je poseł.

W sprawie swojego im-
munitetu poseł zauważa, 
że prywatny akt oskar-
żenia może złożyć każdy, 
kto czuje się pokrzywdzo-
ny przez kogokolwiek. Ta 
forma jest stosowana za-
zwyczaj w przypadkach, 

kiedy skarżący nie widzą 
szans, by swoich adwersa-
rzy oskarżyć z doniesienia 
publicznego, czyli za po-
średnictwem prokuratora. 
„Taki właśnie prywatny 
akt oskarżenia skierował 
przeciwko mnie były wi-
ceminister Łukasz Piebiak, 
podając jako oskarżone-
go... senatora Sługockie-
go, podczas gdy od trzech 

lat jestem posłem, nie se-
natorem. Nie słyszałem, 
by kiedykolwiek komukol-
wiek w Sejmie czy Sena-
cie uchylono immunitet z 
powodu prywatnego aktu 
oskarżenia” – pisze Sługoc-
ki i zauważa, że marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek (PiS) 
również uznała, że pełno-
mocnik wnioskodawcy nie 
wykazał bezpośredniego 

związku wypowiedzi posła 
Waldemara Sługockiego, 
która mogła poniżyć oskar-
życiela prywatnego w opi-
nii publicznej, i nie udo-
wodnił, że podana przez 
niego podstawa prawna 
wniosku jest prawidłowa.

„Tak więc marszałek 
Sejmu z PiS uznała, że nie 
ma podstaw do uchylania 
mi immunitetu, ale redak-
tor Życzkowski w swojej 
gorliwości uznał, że trze-
ba na tej podstawie przy-
gotować audycję „Otwarty 
Mikrofon Radia Zachód”, 
zachęcając radiosłucha-
czy, by wypowiadali się 
na temat mojego rzeko-
mego „przestępstwa”. To 
już nawet nie propaganda. 
To zwyczajna polityczna 
nagonka. Tylko z fałszy-
wym tropem” – czytamy w 
oświadczeniu posła.

„Chciałbym wiedzieć, 
dlaczego podobnej audy-
cji na temat odebrania 
immunitetu poselskiego 
redaktor Życzkowski nie 
przeprowadził po aferze z 
posłem Łukaszem Mejzą, 
o której szeroko informo-
wały ogólnopolskie me-
dia. Czy dlatego, że na tym 
pośle „wisiał” rząd moco-
dawców pana redaktora?” 
– podsumowuje poseł.

Michał Iwanowski

Poseł Sługocki: To nagonka, 
ale z fałszywym tropem

Waldemar Sługocki: Chciałbym wiedzieć, dlaczego podobnej 
audycji na temat odebrania immunitetu poselskiego redaktor 
Życzkowski nie przeprowadził po aferze z posłem Łukaszem 
Mejzą, o której szeroko informowały ogólnopolskie media

Minister Ziobro 
po aferze 
hejterskiej 
uznał, że
nie warto dłużej 
bronić swojego 
zastępcy, 
ale redaktor 
Życzkowski 
uznał po trzech 
latach, że warto

Przy okrągłym stole o przyszłości lubuskiej służby zdrowia
Chciałbym, abyśmy o przyszłości lubuskiej służby zdrowia porozmawiali bez partyjnej rywalizacji i bez chwalenia się – stwierdził Sławomir Kowal z 
sejmikowego klubu Bezpartyjni Samorządowcy, inicjator zwołania medycznego okrągłego stołu. Zatem rozmawiano przede wszystkim o konkretach.

– W pierwszym dniu 
kongresu podaliśmy szcze-
góły dotyczące strategii 
rozwoju służby zdrowia do 
2030 roku – mówi marsza-
łek Elżbieta Anna Polak. – 
Cieszę się ze zwołania tego 
stołu, gdyż potrzebne jest 
nam partnerstwo, współ-
praca. Nie jest to łatwe, 
gdyż kilkanaście lat temu 
w budżecie samorządu na 
służbę zdrowia nie było 
ani grosza. Krok po kroku 
staraliśmy się to zmienić. 
Dziś możemy powiedzieć, 
że tylko na lubuskie szpita-

le w ciągu minionej dekady 
przeznaczyliśmy 750 mln 
zł z budżetu województwa 
i RPO.

W roli głównej miały 
wystąpić oddziały klinicz-
ne, chociaż „gwóźdź”, na 
którym zamierzano powie-
sić dyskusję, miały stano-
wić plany rozwojowe Szpi-
tala Uniwersyteckiego w 
Zielonej Górze. Prezes lecz-
nicy Marek Działoszyński 
przedstawił imponującą 
listę inwestycji ostatnich 
pięciu lat. A przyszłość? 
Lista planów jest co naj-

mniej równie długa i są one 
konsekwencją tego, co już 
się podziało. Oczywiście, 
Centrum Zdrowia Mat-
ki i Dziecka, centrum na-
ukowo-badawcze, ale też 
wzmocnienie onkologii, 
utworzenie centrum lecze-
nia i diagnostyki chorób 
nowotworowych, a tak-
że centrum leczenia cho-
rób serca, naczyń i klatki 
piersiowej. Za takim har-
monogramem przemawia 
statystyka – na te choroby 
będą najczęściej zapadać 
Lubuszanie.

– Choroby naczyniowe 
i nowotworowe są na czele 
przyczyn zgonów Lubuszan 
i dlatego ważny jest rozwój 
wysokospecjalistycznych 
działań w obrębie tych dzie-
dzin – uważa prof. Łukasz 
Dzieciuchowicz, kierownik 
Klinicznego Oddziału Chi-
rurgii Naczyniowej Szpi-
tala Uniwersyteckiego w 
Zielonej Górze i kierownik 
Katedry Chirurgii i Chorób 
Naczyń na UZ. – Potrzebny 
jest ośrodek chirurgii, któ-
ry zająłby się leczeniem ca-
łej aorty.

Nie mogło zabraknąć 
dyskusji nad utworzeniem 
gorzowskiej kardiochirur-
gii, która jakoś nie może 
zyskać przychylności de-
cydentów, mimo że prezes 
lecznicy Jerzy Ostrouch 
potrzebę jej powstania ilu-
struje alarmującymi staty-
stykami. Jednak podobne 
wątpliwości pojawiły się 
też w trakcie dyskusji.

Oczywiście, mówiono o 
sukcesie kierunku lekar-
skiego na UZ. Agnieszka 
Ziółkowska, dziekan Wy-
działu Lekarskiego i Nauk o 

Zdrowiu, zwróciła uwagę, 
że naturalnym kierunkiem 
w procesie kształcenia jest 
współpraca ze szpitalem 
uniwersyteckim, ale też z 
innymi lecznicami w wo-
jewództwie. Przyniesie to 
korzyść obu stronom.

Krzysztof Kaliszuk, wi-
ceprezydent Zielonej Góry, 
zapewnił, że zmiana planu 
zagospodarowania prze-
strzennego przy „Medyku” 
nie wpłynie na inwestycje 
z Polskiego Ładu na terenie 
lecznicy.

Dariusz Chajewski
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Dowody na brak dowodów, 
czyli obsesja smoleńska
Izaak Newton dowiódł grawitacji, obserwując jabłko 
spadające z drzewa. Populistyczne rządowe media próbują 
dowieść „zamachu smoleńskiego”, słuchając poleceń 
Jarosława Kaczyńskiego. Szkopuł w tym, że Newton swą 
obserwację poparł dowodami, a rządowe media brak 
dowodów zastąpiły obsesjami.

Wrócił tzw. zamach 
smoleński, czyli temat 
zastępczy obozu narodo-
wych populistów. Wrócił 
i się rozkręca. Prezes PiS 
Jarosław Kaczyński w 12. 
rocznicę (144. miesięczni-
cę) katastrofy smoleńskiej 
ogłosił we właściwy sobie, 
bo naszpikowany insynu-
acjami, sposób: „Dzisiaj 
wiemy, co się stało, mamy 
tę odpowiedź, po raz pierw-
szy pełną, konsekwentną, 
odpowiadającą na wszyst-
kie pytania, a także zwery-
fikowaną przez wiele róż-
nych, także będących poza 
Polską, ośrodków. I będzie 
w najbliższych dniach i ty-
godniach o tym mowa, bę-
dzie to przedstawione opi-
nii publicznej. I to jest ta 
zmiana, ta wielka zmiana”. 
Koniec cytatu (za publicz-
nym Radiem Zachód).

Jak prezes powiedział, 
tak się stało. Machina ru-
szyła. Bo przecież po to 
zwasalizował media pu-
bliczne. Właśnie po to, by 
mówiły, pisały i głosiły 
opinii publicznej to, czego 
prezes sobie życzy. To jest 
ta „wielka zmiana”. Pozo-

staje jednak pytanie, na 
które nie odpowiedział: 
Jaką mamy „konkretną” 
odpowiedź, zweryfikowa-
ną przez „wiele różnych” 
ośrodków? Nie wiadomo. 
Ale po co prezes ma media 
publiczne? Przecież po to, 
by coś wymyśliły, w ślad za 
obsesją pana prezesa.

Niejaki Simon White, 
piszący pod pseudonimem 
publicysta Radia Zachód, 

usłużnie popędził za pole-
ceniem prezesa i napisał 
felieton na portalu publicz-
nego Radia Zachód, w któ-
rym wyraził pewność, że 
katastrofa smoleńska była 
zamachem. Mało tego. W 
swej gorliwości poszedł o 
krok dalej niż sam Antoni 
Macierewicz. Napisał tak: 
„To, co się stało 10 kwiet-
nia 2010 r., było egzekucją. 

Taką samą jak te, których 
dokonano w Lesie Katyń-
skim”. I tytułem dygresji 
dodał zdanie kluczowe: 
„Pytanie, jak to zrobio-
no technicznie, nie ma już 
większego znaczenia”.

Ot, cała filozofia, uknu-
ta jako riposta na brak do-
wodów owego „zamachu”. 
I jako riposta na całą gamę 
dowodów przemawiają-
cych za wersją tragicznej 
w skutkach katastrofy w 
ruchu lotniczym. Nie ma 
dowodów na egzekucję? A 
jaki mamy dowód na brak 
dowodów? Po co szukać do-
wodów, skoro „jak to zro-
biono technicznie, nie ma 
już większego znaczenia”? 
My i tak swoje wiemy.

Dla osób racjonalnych 
dowody są czymś, co we-
ryfikuje ich obraz świata. 
Ale nie dla fanatyków. Dla 
wszystkich fanatyków do-
wody są narzędziami wro-
ga, mającymi ukryć i za-
mydlić prawdę. Bo przecież 
prawda jest taka, jaką głosi 
nieomylny przywódca. Na-
wet jeśli jest zaślepiony ze-
mstą, nawet jeśli ma skłon-
ności do urojeń. To przecież 
kwestie techniczne, które 
nie mają znaczenia.

Mów iąc obra zowo... 
Jabłko spadające z drzewa 

może mieć wiele znaczeń. 
Dla Newtona i innych mą-
drych ludzi może być ono 
inspiracją do badań udo-
wadniających działanie 
grawitacji. A dla fanaty-
ków może być dowodem na 
złośliwość sił natury, które 
jabłkiem usiłują trafić w 
głowę przechodnia, czy-
niąc podstępny zamach na 
ludzkie życie i zdrowie.

Fanatycy mają swój eks-
centryczny urok, można 
ich potraktować z przy-
mrużeniem oka. Przynaj-
mniej dopóty, dopóki są 
tam, gdzie powinni, czy-
li na marginesach logiki. 
Niestety, sprawy mają się 
gorzej, kiedy fanatycy za-
rządzają państwem i jego 

gospodarką. Wtedy robi 
się poważnie. Bo fanatyzm 
nie przejmuje się dowoda-
mi, danymi i prognozami 
ekonomicznymi, traktu-
jąc je z lekceważeniem i 
nonszalancją.

Są przecież pytania, na 
które Jarosław Kaczyński 
– jako wicepremier pol-
skiego rządu – powinien 
szukać odpowiedzi, lecz 
bynajmniej nie są to pyta-
nia o katastrofę sprzed 12 
lat. Są to pytania o kondy-
cję polskiego budżetu, o 
drożyznę, o 11-procentową 
inflację, która – zdaniem 
ekonomistów – ma już ten-
dencję galopującej i z którą 
ewidentnie nie radzi sobie 
jego przyjaciel Adam Gla-

piński. To pytania o pro-
blemy rządu ze zbyciem 
obligacji skarbu państwa, 
co oznacza, że za chwilę nie 
będzie z czego finansować 
rozdętych wydatków, któ-
rymi chełpi się rząd.

Rząd się z dowodami 
nie liczy. Ale od czego ma 
usłużne media, które za-
wsze powtórzą, że polska 
inflacja to spisek Unii Euro-
pejskiej, Niemców, Tuska i 
Putina. Bo przecież – para-
frazując niejakiego Simo-
na White’a z publicznego 
radia – jak nam tę inflację 
zrobili technicznie, nie ma 
już większego znaczenia. 
My swoje wiemy. Wystar-
czy popatrzeć na spadające 
jabłko. I wszystko jasne.

Newton swą obserwację poparł dowodami. Dla osób racjonalnych dowody są czymś, co weryfi -
kuje ich obraz świata. Rządowe media brak dowodów zastąpiły obsesjami Fot. Pixabay

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Rząd się z 
dowodami nie 
liczy. A usłużne 
media zawsze 
powtórzą, że 
polska inflacja 
to spisek Unii 
Europejskiej, 
Niemców, Tuska 
i Putina

Pan Bogdan, szczególnie przed święta-
mi, zastanawia się, jak to z nami Polakami 
jest. Narzekamy na drożyznę, słabe zarob-
ki, biedę, a na kilka dni przed Bożym Naro-
dzeniem czy Wielkanocą nie można zapar-
kować przed supermarketami, a jak się już 
zaparkuje i wejdzie do środka, to zakupy, 
zazwyczaj nie będące czymś trudnym, sta-

nowią niemały problem.
Podobnie jest ze sprzątaniem. Kto wy-

znaczył taki trend, że do świątecznego ja-
jeczka trzeba usiąść w sterylnie czystym 
mieszkaniu, przy umytych świeżo oknach? 
Pan Bogdan chciałby spotkać tego, kto coś 
takiego wymyślił, bo kultywują to z dziką 
rozkoszą ludzie w tym kraju!

Z jednej strony śmieszyć muszą jęki nie-
mal wszystkich o złej sytuacji finansowej, 
połączone z kupowaniem z wielką przesa-
dą szynek, baleronów czy innych mięsiw. 
Z drugiej inflacja szalejąca w tym kraju jest 

faktem. Tłumaczenie rządzących, wskazu-
jące agresję Rosji na Ukrainę jako obecnie 
na główną jej przyczynę, jest śmieszne i ak-
ceptowalne tylko dla naiwnych.

Zresztą, każdy w miarę normalny czło-
wiek robiący codziennie, ale też nawet 
choćby tylko sporadycznie, zakupy, widzi, 
ile niedawno kosztowały podstawowe pro-
dukty i jaka jest różnica z dzisiejszą ceną. 
Prezes NBP, człowiek politycznie związany 
z obecną władzą, „przyboczny” od wielu lat 
prezesa partii rządzącej, nie musi znać ceny 
pomidorów czy pietruszki. Jego megalo-
mania jest równie wielka jak premia, która 
sobie przyznał, nie wspominając już o mie-

sięcznych zarobkach, mogących szokować 
ludzi kasujących co miesiąc skromne trzy 
albo cztery tysiaki. Prezes opowiada dyr-
dymały podczas konferencji prasowych, 
nazywa siebie jastrzębiem finansów, uwa-
ża, że on nie jest niczemu winien. Działa 
tak jak trzeba, alleluja i do przodu. Jeśli 
coś zgrzyta, to z powodów zewnętrznych, 
od niego niezależnych i niezawinionych.

Czy będzie wybrany na kolejną kaden-
cję. Oczywiście. Skoro tak zadecydował 
prezes i wódz, jego posłowie posłusznie za 
nim zagłosują, choć widać jak na dłoni, że 
gość się na to stanowisko absolutnie nie na-
daje. Takie czasy...

Zakola i meandry. Nasz jastrząb

Andrzej
Flügel



7LCI

NASZA LUBUSKA - REGION
WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO, UL. PODGÓRNA 7, 65-057 ZIELONA GÓRA

BIURO LUBUSKIEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO,
TEL. 68 456 55 95, E-MAIL: SEKRETARIAT.LCI@LUBUSKIE.PL,
STRONA INTERNETOWA: NASZALUBUSKA.PL, LCI-LUBUSKIE.PL

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Iwanowski, Iwona Kusiak, Szymon 
Kozica, Dariusz Chajewski, Katarzyna Kozińska, Małgorzata Gabrysz, 
Adrian Stokłosa, Łukasz Wawer, Dariusz Nowak, Tomasz Pawłowski.

Kulturalny 
rozkład jazdy

Teatr im. Osterwy w 
Gorzowie: 29-30 kwietnia, 
19.00 – „Dzień świra”, reż. 
Paweł Szkotak; 1 maja, 16.00, 
18.30 – „Trzy razy Piaf”; 3 
maja, 12.00 – „Wierszyki wy-
bryki”; 4-5 maja, 10.00 – „Ty-
grys tańczy dla Szu-Hin”.

Lubuski Teatr w Zielonej 
Górze: 29 kwietnia, 19.00 
– „Sztuka”, reż. Robert Cze-
chowski; 30 kwietnia, 16.00 
– „Dziewczynka z zapałka-
mi”, reż. Przemysław Jasz-
czak, 19.00 – „ Sztuka”.

Muzeum Etnograficz-
ne w Zielonej Górze Ochli: 
30 kwietnia, 14.00-22.00, 1 
maja, 11.00-15.00 – Majówka 
na Kamiennej (food trucki, 
DJ PatyQ, atrakcje dla dzie-
ci, wojownicy, rzeźbiarze, 
rzemieślnicy, artyści).

Filharmonia Zielono-
górska: 29 kwietnia, 19.00, 
sala MCM – „200 lat Ro-
mantyzmu Polskiego”; 3 
maja, 19.00, sala kameralna 
– „Mickiewicz”.

Regionalne Centrum 
Animacji Kultury w Zielo-
nej Górze: 29 kwietnia – Mię-
dzynarodowy Dzień Tań-
ca (Lubuski Zespół Pieśni i 
Tańca, laureaci Lubuskiej 
Gali Tanecznej Programu 
Promocji Twórczości Dzieci 
i Młodzieży PRO ARTE 2021).

II Lubuski Festiwal 
Otwartych Piwnic i Winnic 
w Zielonej Górze: 29 kwiet-
nia – zwiedzanie zabytko-
wych piwnic, w których 
wystawiać się będą lubuscy 
winiarze (piwnice otwar-
te do 3 maja, codziennie od 
12.00); 30 kwietnia, 11.00 
– otwarcie festiwalu i wrę-
czenie medali „Wino warte 
zachodu” (piwnica w parku 
Sowińskiego); 30 kwietnia-1 
maja, 12.00 – spacer szla-
kiem zabytków winiarskich 
(start w parku Sowińskie-
go); 2 maja, 18.00 – spotkanie 
z Marcinem Kydryńskim 
(Muzeum Ziemi Lubuskiej); 
3 maja, 20.00 – koncert: 
Joao de Sousa i Ola Jas (ul. 
Chrobrego 1-3-5). Lubuskie 
Centrum Winiarstwa w Za-
borze: 30 kwietnia-1 maja, 
15.00 – prezentacje winiar-
skie, atrakcje dla najmłod-
szych, food trucki; 30 kwiet-
nia, 18.00-22.00 – koncerty: 
Andrzej Smolik i Kev Fox, 
Krzysztof Zalewski; 1 maja, 
18.00-22.00 – koncerty: Łu-
kasz Łyczkowski z zespołem 
5 rano i Kaśka Sochacka.

Mamy gotowe projekty, a 
milionów euro nie widać
Inwestycje w szkołach, remonty dróg, wsparcie dla firm... Mija drugi rok nowej unijnej perspektywy, pula 
dla Lubuskiego jest ustalona, ale pieniędzy nadal nie ma. Wszystko w rękach polskiego rządu, tymczasem 
samorządowcy czekają w blokach startowych z projektami. I wygląda na to, że jeszcze poczekają...

Pula pieniędzy unijnych 
dla naszego regionu zosta-
ła ustalona na ponad 861 
mln euro. Niestety, nadal 
nie ma umowy partner-
stwa między rządem PiS a 
Komisją Europejską. Pie-
niądze z Krajowego Planu 
Odbudowy dla Polski (58 
mld euro) są uzależnione 
od praworządności i zasa-
dy trójpodziału władzy w 
krajach członkowskich. 
Ursula von der Leyen, 
przewodnicząca KE, ogło-
siła już uruchomienie me-
chanizmu warunkowości 
wobec Węgier. – Musimy 
przejść do następnego kro-
ku – oświadczyła. Co to 
oznacza? Za niestosowa-
nie zasad państwa prawa 
Węgry będą miały „obcię-
te fundusze”.

Jesteśmy w tyle
Lubuskie samorządy, 

wzorem poprzednich unij-
nych rozdań, już dawno 
przygotowały listę pro-
jektów, które chciałyby 
realizować w kolejnej sze-
ściolatce. Od otrzyma-
nia środków do realizacji 
inwestycji długa droga. 
Tymczasem mija drugi rok 
nowej perspektywy finan-
sowej i nic.

– Czekamy bardzo na 
te pieniądze, bo one będą 
miały wpływ nie tylko na 
rozwój naszego miasta, 
ale również całego regio-
nu – przekonuje Wiesław 
Ciepiela, rzecznik gorzow-
skiego magistratu. – Miej-
ski Obszar Funkcjonalny, 
który liczy już 10 gmin, 
będzie przeznaczał te pie-
niądze na swój rozwój, na 
rozwój infrastruktury, na 
rozwój życia społecznego. 
Liczymy na to, że dzięki 
tym pieniądzom również 

będziemy mogli reagować 
na sytuację, z którą mamy 
w tej chwili do czynienia. 
Związaną ze zmianą struk-
tury naszych źródeł ener-
gii, z tym, że nie będziemy 
mieli dostępu do gazu czy 
do ropy, więc będziemy 
musieli inwestować w od-
nawialne źródła energii, 
co zresztą jest mile wi-
dziane w polityce unijnej. 
Chcemy pieniądze prze-
znaczać na niskoemisyjne 
formy transportu, komu-
nikacji, łączenie naszych 
gmin, więc te pieniądze 
są nam bardzo potrzebne 
i bardzo niecierpliwie na 
nie czekamy.

Santok i Kłodawa
mają ambitne plany

Gotowe projekty mają 
także gminy. – Santok cze-
ka na środki pomocowe, 
które są związane z liczny-
mi planowanymi inwesty-
cjami, które chcemy reali-
zować, a do których jeszcze 
nie możemy przystąpić, 
bo nie mamy informacji 

o dofinansowaniu – sły-
szymy od Pawła Pisarka, 
wójta Santoka. – Potrzeby 
mamy bardzo duże, jeśli 
chodzi o oświatę, rozbu-
dowę szkoły w Janczewie, 
rozbudowę przedszkola w 
Wawrowie. Myślimy też o 
remoncie centrum kultu-
ry i rekreacji, chcemy bu-
dować ścieżki prowadzące 

do wieży widokowej w San-
toku, nad czym pracujemy 
i to będzie nasza dodatko-
wa atrakcja turystyczna. 
Mamy szereg inwestycji 
drogowych z przygotowa-
nymi projektami i jeste-
śmy gotowi, żeby część z 
nich już rozpocząć, dlatego 
że prace projektowe zmie-
rzają do końca.

Kłodawa była przykła-
dem na to, jak w niewiel-
kiej gminie robi się na-
prawdę wielkie projekty. 
Od sal wiejskich w sołec-
twach po centrum kultu-
ry. Chrapka na nowe roz-
danie też jest. – Niektórzy 
mówią, że jesteśmy bogatą 
gminą, bo to tzw. sypial-
na Gorzowa. Wielu miesz-
kańców, budują się kolejne 
domy itd., a to podatki – 
wskazuje Anna Mołodciak, 
wójt Kłodawy. – To praw-
da, mieszkańców przy-
bywa, ale przybywa też 
potrzeb. Chodzi o miejsca 
w żłobkach i przedszko-
lach, miejsca do rekreacji i 
sportu, odnawialne źródła 
energii, ekologię. Sami nie 
udźwigniemy z naszego 

budżetu nowych inwesty-
cji. Każdy miesiąc opóź-
nienia to dla nas strata. Są 
konkretne pomysły, przy-
gotowujemy dokumenta-
cję. W poprzednich latach 
inaczej to wyglądało.

Końca negocjacji
nie widać

W czasie kwietniowej 
wizyty przewodniczącej 
von der Leyen w Polsce 
nie doszło do przełomu 
w sprawie uruchomienia 
środków z Krajowego Pla-
nu Odbudowy. Pytany o 
możliwość porozumienia, 
premier Mateusz Mora-
wiecki mówił tak (cytat za 
portalem rzeczpospolita.
pl): – Polska jest suweren-
nym krajem. Mamy swoje 
zasady i będziemy określa-
li warunki brzegowe po-
rozumienia z Unią Euro-
pejską w taki sposób, aby 
były dla nas akceptowalne. 
Cały czas liczę, że w kwiet-
niu lub na początku maja 
do takiego porozumienia 
dojdzie.

W trakcie negocjacji 
jest również regionalny 

program Fundusze Euro-
pejskie dla województwa 
lubuskiego. – Wszystko to 
są czynniki niezależne od 
samorządowców, ale po-
wodują opóźnienia w reali-
zacji zamierzonych przez 
nich celów strategicznych. 
Tymczasem wypłata środ-
ków jest zależna od relacji 
naszego rządu z Komisją 
Europejską, od relacji sa-
morządu województwa z 
ministerstwami. To się 
przedłuża, pieniędzy nie 
widać – stwierdza Rado-
sław Wróblewski, rzecz-
nik funduszy europejskich 
województwa lubuskiego.

Katarzyna
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl

Lubuskie 
samorządy, 
wzorem 
poprzednich 
unijnych rozdań, 
już dawno 
przygotowały 
listę projektów, 
które chciałyby 
realizować 
w kolejnej 
sześciolatce

Pula pieniędzy unijnych dla naszego regionu została ustalona na ponad 861 mln euro. Niestety, 
nadal nie ma umowy partnerstwa między rządem PiS a Komisją Europejską Fot. Pixabay

Terminy gonią
P r zew id zia ne w 

Krajowym Planie Od-
budowy 36 mld euro 
dla Polski (24 mld w 
dotacjach i 12 mld w ta-
nich pożyczkach) musi 
być przynajmniej w 70 
proc. zakontraktowa-
ne do końca tego roku, 
a w 100 proc. – do koń-
ca 2023.
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Trzymamy kciuki 
za naszych 
żużlowców!

Sezon żużlowy się roz-
kręca. W rozgrywkach 
ekstraligi trzymamy kciu-
ki za Stal Gorzów, która w 
piątek (29 kwietnia) powal-
czy na wyjeździe z GKM 
Grudziądz. Nasz rywal 
rozpoczął ligowe zmaga-
nia od dwóch przekonują-
cych zwycięstw, także nad 
mistrzem Polski. Skwapli-
wie korzysta z możliwości 
zastępstwa zawodnika za 
Wadima Tarasienkę. Tym-
czasem Stal do boju po-
prowadzi kapitan Bartosz 
Zmarzlik, uskrzydlony 

trzecim z rzędu triumfem 
w turnieju o Złoty Kask, 
która to sztuka nie udała 
się nikomu innemu w hi-
storii polskiego żużla.

W rozgrywkach I ligi po 
raz drugi przed własną pu-
blicznością zaprezentuje 
się Falubaz Zielona Góra. 
W niedzielę (1 maja) o godz. 
14.00 podejmie Wybrzeże 
Gdańsk.

Spójnia kontra 
Stilon, czyli mamy 
hit w IV lidze

W piłkarskiej IV lidze 
rewelacyjnie zapowiada się 
sobotni (30 kwietnia) poje-
dynek w Ośnie Lubuskim, 
gdzie miejscowa Spójnia 
zmierzy się z pewniakiem 
do awansu, czyli Stilonem 
Gorzów. Początek spotka-
nia o godz. 15.00. Emocji 
nie powinno zabraknąć 
także na innych boiskach.

Pozostałe sobotnie me-
cze: Budowlani Murzyno-
wo – Pogoń Świebodzin, 
Piast Czerwieńsk – Le-
chia II Zielona Góra (oba 
o 14.00), Meprozet Stare 

Kurowo – Piast Iłowa, Po-
lonia Słubice – Czarni Bro-
war Witnica (oba o 15.00), 
Celuloza Kostrzyn – Ilan-
ka Rzepin (16.00), Dąb Sła-
wa – Przybyszów – Korona 
Kożuchów, Promień Żary 
– Odra Nietków, Syrena 
Zbąszynek – Czarni Żagań 
(wszystkie o 17.00).

Mecze wtorkowe (3 
maja): Lechia II – Celuloza 
(12.00), Piast – Dąb, Pogoń – 
Promień, Czarni – Mepro-
zet, Korona – Budowlani 
(wszystkie o 15.00), Ilan-
ka – Spójnia, Odra – Piast, 
Czarni Browar – Syrena 
(wszystkie o 17.00), Polo-
nia – Stilon (środa, 4 maja, 
17.00).

Lechia podejmie 
Polonię. Wyjazdy 
Cariny i Warty

Spośród trzech lubu-
skich zespołów grających 
w piłkarskiej III lidze na 
własnym boisku wystą-
pi jedynie Lechia Zielona 
Góra. Podopieczni trenera 
Andrzeja Sawickiego w so-
botę (30 kwietnia) o godz. 
17.00 zmierzą się z Polonią 
Bytom, która nie traci na-
dziei na awans. Naszą dru-
żynę czeka trudne zadanie i 
każdy punkt, wywalczony 
w pojedynku z takim rywa-
lem, będzie cenny.

Z bardzo wymagającym 
przeciwnikiem zagra także 

Carina Gubin, która jedzie 
do Zabrza na mecz z rezer-
wami Górnika. W rundzie 
wiosennej piłkarze trenera 
Grzegorza Kopernickiego 
wygrali 5:2, więc powtór-
ka mile widziana... Z ko-
lei Warta Gorzów zmierzy 
się na wyjeździe ze Stalą 
Brzeg. Liczymy na kolejną 
zdobycz drużyny trenera 
Mateusza Konefała.

Rozmawiamy po meczu w 
Bytomiu Odrzańskim. Wy-
graliście z Odrą 5:2 i zamel-
dowaliście się w półfinale 
Pucharu Polski na szczeblu 
województwa. Rozumiem, 
że macie chrapkę na główne 
trofeum, a po takim zwycię-
stwie apetyty rosną.

Uśmiecham się sam do 
siebie – pół żartem, pół se-
rio – że to jest moje ostatnie 
mocne podejście do pucha-
ru, bo jako trener mam fi-
nały, półfinały i nie mogę, 
kurczę, pokonać tej Lechii 
Zielona Góra. W tym roku 
powiedziałem sobie, że jak 
nie zdobędę, to już się nie 
będę napinał na ten puchar 
tak, jak do tej pory. Nato-
miast cały czas bardzo, 
bardzo chciałbym wygrać 
te rozgrywki, bo dla mnie 
dalej ewentualne wyloso-
wanie zespołu z ekstrakla-
sy to jest superprzygoda i 
supersprawa. Ja tak rozu-
muję ten puchar, że to jest 
taka nagroda, żeby móc się 
zmierzyć z zespołem z wyż-
szej ligi i spróbować spra-
wić niespodziankę.

W III lidze rundę rewanżową 
rozpoczęliście rewelacyjnie: 
trzy zwycięstwa i trzy re-
misy, 12 punktów w sześciu 
meczach, szybko uciekliście 
ze strefy spadkowej. Można 

już nazywać was rycerzami 
wiosny?

Nie. Wstrzymałbym się z 
takim stwierdzeniem, tym 
bardziej że sytuacja w tabe-
li cały czas dla nas nie jest 
zbyt komfortowa. Jest ta-
kie przekonanie, że wyko-
nujemy dobrą pracę, nato-
miast pozostałe zespoły też 
punktują i ta nasza prze-
waga nie jest na tyle duża, 
aby móc już naprawdę ode-
tchnąć. Można powiedzieć, 
że co kolejkę walczymy da-
lej o utrzymanie.

Obniżamy wydatki do pozio-
mu rozsądnego i akcepto-
walnego, dziękujemy piłka-
rzom, którzy nie chcą grać za 
niższe stawki, w ich miejsce 
ściągamy kilku chłopaków z 
niższej ligi i... maszerujemy 
w górę tabeli. Po słabej run-
dzie jesiennej plan Warty na 
odbudowę wiosną był wręcz 
paradoksalny, ale na razie 
się sprawdza! W tym szaleń-
stwie jest metoda?

No tak. Dzisiaj ten prze-
pis na sukces jest prosty, 
łatwo nam się o tym roz-
mawia, natomiast w okre-
sie przygotowawczym były 
momenty zwątpienia. Nie 
tylko z naszej strony, ale 
też opinii publicznej, lu-
dzi, którzy nas obserwo-

wali. Wyniki nie napawa-
ły aż takim optymizmem, 
aby móc sądzić, że aż tak 
dobrze nam będzie szło 
w rozgrywkach III-ligo-
wych. Ja się bardzo cieszę, 
że ten mój pomysł na razie 
wypala. Oby tak do końca. 
Oby ten finał był naprawdę 
szczęśliwy dla nas.

Mateusz Ogrodowski stwier-
dził, że trener kompletnie 
zmienił mentalność zespołu. 
Wcześniej Warta grała ład-
nie, tylko co z tego, skoro nie 
przynosiło to efektów. Teraz 
może nawet grać brzydko, 
ale ważne, że są z tego punk-
ty. Dwa tygodnie po meczu 
nikt nie będzie pamiętał, jak 
kto grał, tylko jaki był wynik.

Zgadzam się. Praca nad 
mentalem była moim głów-
nym zadaniem zimą, bo 
trzeba było bardzo zmie-
nić myślenie większości za-
wodników. Natomiast czy 
my teraz gramy brzydko?

Nie, nie, nie! Tego Mateusz 
nie powiedział. Stwierdził 
tylko, że styl nie ma znacze-
nia, liczą się zwycięstwa, li-
czą się punkty.

Tak, gramy skutecznie. 
My teraz wszystko bardzo 
upraszczamy, natomiast ja 
wiem, ile było pracy, nad 

iloma aspektami trzeba 
było się pochylić. Głów-
nym było to, aby zespół po 
jakiejś negatywnej rzeczy 
–straconej bramce, błędzie 
indywidualnym, nawet po 
przegranym meczu – nie 
rozdmuchiwał tego do nie-
wiarygodnych rozmiarów, 
bo ja to tak odczuwałem. 
Analizując ten zespół przed 
objęciem go, jak obserwo-
wałem ich mecze z jesieni, 
to nie dowierzałem, bo oni 
sami się gruzowali. Wy-
starczyła jedna stracona 
bramka i już było widać, że 
ten zespół kompletnie nie 
jest w stanie się podnieść. 
I nawet początkowe tre-
ningi, jakaś gierka – ktoś 
popełnił błąd i zaczynali 
się kłócić, zaczynali szu-
kać winnych. Siadaliśmy i 
rozmawialiśmy, że tak nie 
możemy wyglądać, nicze-
go nie zbudujemy na takich 
fundamentach. I właśnie 
taki fundament trzeba 
było wylewać – najpierw w 
postaci wiary, szacunku do 
siebie przede wszystkim, 
rozgraniczania, że straco-
na bramka to jeszcze nie 
jest przegrany mecz... I tak 
budowaliśmy ten mental, 
aby to byli zwycięzcy, a nie 
tacy przegrani i narzekają-
cy ciągle na wszystko.

Szymon Kozica

Praca nad mentalem była moim głównym zadaniem zimą, bo trzeba było bardzo zmienić myślenie większości zawodników – 
mówi Mateusz Konefał, trener piłkarzy III-ligowej Warty Gorzów. W tym sezonie może z zespołem osiągnąć dwa ważne cele.

Trener wylewał fundament
i budował zespół mentalnie

Piłkarze Warty Gorzów w akcji w czasie pucharowego meczu 
z Odrą Bytom Odrzański. Piąstkuje Piotr Bukowski, z prawej 
Patrick Bergmann, nieco zasłonięci: Radosław Śledzicki i 
Karol Gardzielewicz Fot. LCI
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