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Park Wiosny Ludów w Gorzowie
po rewitalizacji chwalą sobie i dzieci, 
i dorośli. Tutaj czuć... wiosnę

str. 3

Łowy z zasadzką. Jak PiS z Kukizem 
próbują po cichu przed wyborami 
mieszać w ordynacji wyborczej

str. 6

Stadion lekkoatletyczny w Gorzowie 
jest już prawie gotowy. Cieszą się 
zawodnicy, trenerzy i mieszkańcy

str. 8

W ciągu dziesięciu lat w 
województwie lubuskim 
ubyło około 32 tys. miesz-
kańców, czyli to mniej 
więcej tak, jakby zniknę-
ły Słubice i Sulechów. Oto 
pierwsze dane wynikają-

ce z ubiegłorocznego spisu 
powszechnego. Niewiel-
kim pocieszeniem jest to, 
że generalnie ubywa Pola-
ków – jest nas o 475,7 tys. 
osób mniej niż dziesięć lat 
wcześniej.

W Polsce nadal jest wię-
cej kobiet niż mężczyzn. 
Jak wykazały badania 
statystyczne, nasze społe-
czeństwo gwałtownie się 
starzeje, co nie wróży do-
brze na przyszłość.        STR. 5 

Ubywa Lubuszan.
Smutna statystyka Rządzący próbują zli-

kwidować Izbę Dyscypli-
narną w taki sposób, żeby 
skuteczniej wziąć sędziów 
pod but, bo to jest przecież 
cel tych „deform”. Żeby 
różne szumowiny, gości, 
którzy nie mogli awanso-
wać normalnym trybem, 

wstawiać na coraz bardziej 
wpływowe stanowiska, 
a niepokornych, którzy 
kierują się konstytucją i 
prawem europejskim, re-
presjonować – mówi nam 
europoseł Radosław Sikor-
ski. Rozmawiamy także o 
wojnie na Ukrainie.        STR. 2

Sikorski: Rząd chce skuteczniej
wziąć sędziów pod but

Festiwal Innowacyjności. 
To młodzi tworzą przyszłość

Pierwszy Festiwal Innowacyjności w Zielonej Górze pokazał, jak wielki potencjał tkwi w lubuskich naukowcach, studentach i przedsiębiorcach. Podczas towarzyszącej festiwalowi wystawy naj-
większe zainteresowanie budził łazik marsjański (na zdjęciu) oraz rower napędzany siłą mięśni rąk. Ten drugi pojazd składał się z kierownicy, kół i pedałów, ale tak naprawdę zbudowany był przede 
wszystkim z... patentów. Fot. Paweł Wańczko                                                                                                                                                                                                                                                                                             STR. 4
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Projekt pomoże 
zadbać o godną 
jesień życia

Ośrodek Integracji Spo-
łecznej w Zielonej Górze 
otrzymał dofinansowanie 
na rozbudowę – 2,2 mln zł 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. – Społe-
czeństwo się starzeje, co-
raz więcej ludzi wymaga 
wsparcia. Będziecie pań-
stwo w stanie uczynić je-
sień życia radośniejszą, 
przyjść z pomocą – mówił 
członek zarządu wojewódz-
twa Marcin Jabłoński.

–  Je s t e m  b a r d z o 
wdzięczna za zaufanie, bo 
bez tego nie moglibyśmy 
funkcjonować, bez tych 
projektów nie mogliby-
śmy pomagać drugiemu 
człowiekowi – przyznała 
wiceprezes ośrodka Da-
nuta Krojcig. W ramach 
inwestycji wybudowane 
zostanie nowe skrzydło 
budynku, a liczba miejsc 
dla pacjentów zwiększy się 
do 70.

Szpital kupi nowy 
sprzęt do zakładu 
radioterapii

Szpital Uniwersytecki w 
Zielonej Górze otrzymał z 
urzędu marszałkowskiego 
1 mln zł dofinansowania do 
zakupu analizatora, który 
jest niezbędny w zakładach 
radioterapii. Kontroluje on 
pracę innych specjalistycz-
nych urządzeń wykorzy-
stywanych w leczeniu on-
kologicznym. – Analizator 
daje gwarancję lekarzom i 
naszym pacjentom, że uży-
wany sprzęt jest sprawny i 
bezpieczny – tłumaczy Ja-
rosław Sieracki, wicepre-
zes szpitala. – Tylko w tym 
roku dla szpitala w Zielonej 
Górze Sejmik Wojewódz-
twa Lubuskiego przezna-
czył prawie 10 mln zł na 
wsparcie inwestycyjne, 
m.in. na onkologię, na do-
posażenie centralnej stery-
lizatorni, na wyposażanie 
Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka – mówi marszałek 
Elżbieta Anna Polak.

300 tys. złotych 
dla lubuskich 
pszczelarzy

– Lubusk i Zw ią zek 
Pszczelarzy z Zielonej Góry 
w ramach rozstrzygnięte-
go konkursu otrzyma 300 
tysięcy złotych. Zarząd wo-
jewództwa już po raz drugi 
przekazuje środki na ten 
cel – mówił wicemarszałek 
Stanisław Tomczyszyn. 
W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Lubuskie-
go Związku Pszczelarzy: 
prezes Bogusław Dubiel, 
wiceprezes Marcin Kamiń-
ski i skarbnik Wojciech 
Dobicki. Oferta zakłada 
wsparcie dla minimum 600 
pszczelarzy prowadzących 
pasieki na terenie naszego 
regionu. W sierpniu i wrze-
śniu trafi do nich węza 
pszczela dobrej jakości.

Zapytaj o unijne 
dotacje, projekty, 
konkursy

Pracownicy Głównego 
Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w 
Zielonej Górze zaprasza-
ją na bezpłatne konsulta-
cje. Spotkania odbędą się 
7 czerwca w Czerwieńsku 
i Świdnicy. Od specjali-
sty dowiesz się o wsparciu 
z Funduszy Europejskich 
(na założenie firmy lub jej 
rozwój) i o projektach, w 
których możesz uczestni-
czyć. Jeśli pracujesz w sa-
morządzie lub działasz w 
organizacji pozarządowej, 
zapoznasz się z aktualnymi 
konkursami na dofinanso-
wanie projektów. Konsul-
tacje odbędą się w godz. 
9.00-11.30 w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Czerwień-
sku oraz 12.00-14.30 w hali 
sportowej „Świdniczanka” 
w Świdnicy.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU Sikorski: Rosja nie może definiować 
aspiracji cywilizacyjnych innych krajów
Co z polskim KPO? Czy rząd PiS wreszcie spełni warunki Komisji Europejskiej? Czy 
Ukraina może wygrać wojnę? Rozmawiamy z europosłem Radosławem Sikorskim.

Sprawa polskiego Krajowego 
Planu Odbudowy nadal stoi w 
miejscu, choć rząd zapewnia 
od miesięcy, że wszystko jest 
dogadane. Jak to wygląda z 
perspektywy Brukseli?

Wydaje mi się, że sprawa 
jest dość oczywista. Byłem 
na sali plenarnej w Strasbo-
urgu w październiku, gdy 
premier Morawiecki powie-
dział, patrząc w oczy Ursuli 
Von Den Leyhen, że zlikwi-
dowana zostanie Izba Dys-
cyplinarna, którą ona poda-
ła w swoim przemówieniu 
jako warunek wypłaty tych 
środków. Zresztą wicepre-
mier Kaczyński mówił, że 
to się stanie już w sierpniu 
ubiegłego roku. Jak ja sły-
szę, że rząd coś wynegocjo-
wał, to wynegocjował coś, 
co wiadomo już od prawie 
roku.

Czas ucieka, a wraz z nim 
miliardy euro, które mogły-
by być już wydatkowane. 
Tymczasem Izba Dyscy-
plinarna nadal nie została 
zlikwidowana.

Rządzący próbują zlikwi-
dować Izbę Dyscyplinarną 
w taki sposób, żeby sku-
teczniej wziąć sędziów pod 
but, bo to jest przecież cel 
tych „deform”. Żeby różne 
szumowiny, gości, którzy 
nie mogli awansować nor-
malnym trybem, wstawiać 
na coraz bardziej wpływo-
we stanowiska, a niepo-
kornych, którzy kierują się 
konstytucją i prawem euro-
pejskim, represjonować.

Co gorsza, część funduszy 
straciliśmy bezpowrotnie, a 
dodatkowo każdego dnia pła-
cimy horrendalne kary.

To ma swoje bardzo po-
ważne konsekwencje, bo po 
pierwsze – straciliśmy już 
możliwość wykorzystania 
zaliczki, a tę można było 
uruchomić na wszystko, co 
byśmy chcieli, chociażby 
na uchodźców. Po drugie – 
proszę pamiętać, że te pro-
jekty są rozliczne z dołu, a 
więc muszą być rozpisane 
przetargi, rozpisane inwe-
stycje i rozliczone do końca 
2026 roku. To się wydaje 
długo, ale to naprawdę nie 

jest długi czas. Grozi nam, 
że przez ten ośli upór Zio-
bry i niezdolność Kaczyń-
skiego i Morawieckiego do 
zapanowania nad swoim 
ministrem Polska straci re-
alne środki. Zresztą już tra-
ci, bo płacimy milion euro 
dziennie kar za niewykony-
wanie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości.

W którą stronę zmierza woj-
na w Ukrainie? Widzimy, że 
Rosjanie muszą tak napraw-
dę dzień po dniu, tydzień po 
tygodniu weryfikować swoje 
plany i wydaje się, że jesteśmy 
w martwym punkcie.

Ciekawe są wynurzenia 
pana Striełkowa, to był je-
den z inicjatorów akcji w 

Donbasie w 2014 roku, któ-
ry uważa, że Rosja popeł-
niła katastrofalne błędy w 
operacji wojskowej i stra-
ciła zdolność do ofensywy, 
do przywrócenia sobie ini-
cjatywy. To w jego ustach 
bardzo ciekawe, bo jeśli 
jest to prawdą, to powstaje 
pytanie, dla kogo pracuje 
czas: czy to Rosja ma więk-
szą głębię zasobów i w koń-
cu zmęczy Ukrainę, czy 
też odwrotnie – to Ukraina 
okrzepnie i wzmacniana 
dostawami zachodniego 

sprzętu ma szansę na od-
bicie swojego terytorium. 
Tego jeszcze nie wiemy. My-
ślę, że Putin nadal nie ma re-
alistycznej oceny sytuacji.

Jak skomentowałby pan poja-
wiające się głosy, że Ukraina, 
by zyskać choćby namiast-
kę pokoju, będzie musiała 
oddać Rosji część swojego 
terytorium?

Myślę, że sprzedanie 
Ukrainy nie będzie łatwe. 
Bo jeszcze głos w tym mają 
Ukraińcy. A oni chcą po 
prostu wygonić najeźdź-
cę ze swojego terytorium. 
Nie będzie im łatwo. Utra-
ta Chersonia jest szczegól-
nie trudna dla Ukrainy. Bo 
odzyskać miasto, nie chcąc 
go niszczyć, jest niesłycha-
nie trudne. Wydaje mi się, 
że dobrze by było, żeby Ro-
sja po prostu poniosła klę-
skę w Ukrainie, bo dopiero 
to dałoby szansę na refor-
my w Rosji albo na zmianę 
władzy.

Co musiałoby się takim razie 
wydarzyć, by Rosja tę klęskę 
poniosła?

Sądząc po morale rosyj-
skich wojsk, jest ona wy-
obrażalna. Wydaje mi się, 
że ta wojna rozstrzygnie się 
do końca lata. Jeśli Rosja-
nie nie mają jakichś asów w 
rękawie, wyłączając z tego 
broń atomową, choć i tego 
niestety nie można wyklu-
czyć, to w tej chwili wydaje 
się, że utracili inicjatywę.

Finlandia i Szwecja w naj-
bliższych miesiącach mają 

dołączyć do NATO, co jest 
niewątpliwie historycznym 
momentem. A czy droga 
Ukrainy do sojuszu jest już 
kategorycznie zamknięta?

Myślę, że jest to prze-
sądzone, chociaż mamy 
przecież Putina na taśmie 
w rozmowie z Jose Manu-
elem Barroso, przewodni-
czącym Komisji Europej-
skiej, z 2007 roku, gdzie on 
mówi: do NATO to nie chcę, 
żeby Ukrainy przystępowa-
ła, ale do Unii Europejskiej 
to proszę bardzo. Teraz i 
temu chcą zapobiec, a przy-
pominam, że Putin dlatego 
wkroczył na Krym, ponie-
waż Ukraina chciała wdra-
żać umowę stowarzyszenio-
wo-handlową z Unią. Nie 
możemy się zgadzać na to, 
żeby to Rosja definiowała 
jakie będą aspiracje cywili-
zacyjne innych krajów. Ale 
wydaje mi się, że Ukraina 
jeszcze nie wdrożyła umo-
wy stowarzyszeniowej w 
pełni. Wchodzenie do Unii 
to będzie dla niej zadanie 
generacyjne.

W samej Unii zdania co do 
szybkiej ścieżki wejścia Ukra-
iny do wspólnoty są podzielo-
ne. Chcą tego kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej, a 
dość sceptyczne są Niemcy, 
Francja czy Holandia.

Myślę, że Unia, szczegól-
nie po doświadczeniach 
z Polską i Węgrami, nie 
pozwoli Ukrainie na żad-
ną taryfę ulgową, bo jest 
limit dysfunkcjonalnych 
krajów, które Unia może 
wytrzymać w tym samym 
czasie. W naszym interesie 
jest, żeby Ukraina była kra-
jem wolnym od korupcji 
wtedy, gdy zacznie dosta-
wać fundusze spójnościo-
we, na które w przyszłej 
dekadzie my już też się bę-
dziemy składać. Chcemy, 
żeby Ukraina była krajem 
praworządnym i żeby te 
także nasze pieniądze były 
uczciwie wydawane, a to 
oznacza, że Ukraina będzie 
musiała spełnić, bez żadnej 
taryfy ulgowej, wszystkie 
kryteria członkowskie, a to 
trochę zajmie.

Adrian Stokłosa

Rządzący 
próbują 
zlikwidować Izbę 
Dyscyplinarną 
w taki sposób, 
żeby skuteczniej 
wziąć sędziów 
pod but

Radosław Sikorski był m.in. ministrem obrony narodowej 
(2005-2007) i spraw zagranicznych (2007-2014)
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Zoperowano cztery pa-
cjentki z rakiem piersi, u 
których wykonano ma-
stektomię z jednoczesną 
rekonstrukcją – bez użycia 
mięśni, za to z użyciem im-
plantu i siatki biologicz-
nej. W przypadku jednej z 
pacjentek, u której stwier-
dzono wadliwy gen BRCA 
1, przeprowadzono rów-
nież tzw. amputację pro-
filaktyczną drugiej, zdro-
wej piersi – poinformował 
Szpital Uniwersytecki w 
Zielonej Górze.

– To zabiegi stosunkowo 
mało popularne w Polsce, 
co ma związek między in-
nymi ze złymi wycenami 

procedur dokonywanych 
przez NFZ. Jednak, by le-
czyć pacjentki tymi tech-
nikami, udało się zdobyć 
środki finansowe z funda-
cji wsparcia pacjentów i od 
sponsorów – tłumaczył dr 
hab. n. med. Dawid Mura-
wa, prof. UZ, kierownik 
Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Szpitala 
Uniwersyteckiego w Zielo-
nej Górze. – To zabiegi bez 
użycia tkanek mięśnio-
wych, dzięki czemu pa-
cjentka, po pierwsze – od-
czuwa mniejszy ból, a po 
drugie – ta technika daje 
lepsze efekty kosmetycz-
ne. Po prostu po tego typu 

operacjach piersi lepiej wy-
glądają i, co ważne, w dużej 
mierze zachowują czucie.

Dr Murawa, który jest 
także prezesem Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej, zauważył, 
że na przykład w Wielkiej 
Brytanii wycena procedu-
ry przy tego typu opera-
cjach jest nawet pięciokrot-
nie wyższa, co pozwala 
wykonywać je niemal ru-
tynowo. Uczestniczący w 
warsztatach dr Kasim Beh-
ranwala z Londynu dodał, 
że w brytyjskich szpitalach 
siatki biologiczne stosuje 
się w 90 proc. przypadków 
operacji połączonej z re-

konstrukcją. W Polsce jest 
to tylko 10 proc., a kilka 
lat temu było to zaledwie 3 
proc.

Jako gość specjalny 
udział w warsztatach on-
kologicznych wziął także 
dr Marcello Pozzi z Klini-
ki Chirurgii Plastycznej i 
Rekonstrukcyjnej Szpitala 
“Regina Elena” w Rzymie. 
Do Zielonej Góry przyje-
chali też lekarze z Krako-
wa, Lublina, Łodzi, Plesze-
wa, Poznania, Warszawy… 
Kolejne warsztaty, tym ra-
zem z udziałem medyków z 
Austrii, dr Murawa planuje 
zorganizować jesienią.

oprac. Szymon Kozica

Lekarze zoperowali cztery pacjentki z rakiem piersi, u których 
wykonali mastektomię z jednoczesną rekonstrukcją - bez 
użycia mięśni, za to z użyciem implantu i siatki biologicznej 
Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W czasie międzynarodowych warsztatów chirurgii onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze lekarze 
przeprowadzili operacje nowotworów piersi metodą, która w Polsce stosowana jest bardzo rzadko.

Warsztaty onkologiczne i wyjątkowe operacje w naszym szpitalu

Tu czuć wiosnę! Odwiedź 
gorzowski park Wiosny Ludów
Promienie słońca odbijają się od tafli wody w stawie. Na wyremontowanych schodach dzieci mogą usiąść z rodzicami, karmiąc 
kaczki i gołębie. Słychać gwar z placu zabaw, który po wymianie urządzeń przyciąga tłumy. Słowem – efekt projektu osiągnięty.

Samo południe. Na placu 
zabaw mnóstwo dzieci. Są 
nowe urządzenia i sporo ła-
wek w cieniu. Park chętnie 
odwiedza Katarzyna Głusz-
czak z Gorzowa, która przy-
chodzi tu z synami. Pamię-
ta, jak wyglądał wcześniej, 
więc widzi różnicę.

– Korzystamy z uroków 
parku po rewitalizacji. Z 
sentymentem tutaj wra-
cam. Jako dziecko miesz-
kałam w centrum miasta i 
bawiłam się, tak jak dzisiaj 
mój syn z kolegą – wspomina 
pani Katarzyna. – Wracamy 
tutaj często. Jest cudownie. 
Odnowiono plac zabaw, 
ścieżki i miejsce, gdzie kwit-
ną piękne róże.

Park Wiosny Ludów w 
Gorzowie od lat był miej-
scem rekreacji. Ostatnia de-
kada nie była jednak czasem 
jego świetności. Zamulony 
staw, nierówna i dziurawa 
ścieżka... Ale pojawiła się 
szansa na rewitalizację par-
ków Wiosny Ludów i Koper-
nika ze środków unijnych. 
Miasto skorzystało. Dosta-
ło na ten cel dotację z Fun-

duszy Europejskich.
– Niedawno otwiera-

liśmy tuż obok Lubuskie 
Centrum Przedsiębiorczo-
ści, przepiękna zabytkowa 
willa i odnowiony teren wo-
kół. Także dzięki środkom 
unijnym wypiękniał park 
Wiosny Ludów. Tak tworzy 
się efekt synergii i powstała 
atrakcyjna przestrzeń miej-
ska. Taki gorzowski Cen-
tral Park – mówił wicemar-
szałek Marcin Jabłoński. 
Jak podkreślił, w minionej 
perspektywie finansowej 
było wiele dobrych projek-

tów z Gorzowa. Owszem, 
pojawiły się trudności przy 
realizacji inwestycji i prace 
trwały dłużej niż zakłada-
no. Chodziło m.in. o odmu-
lenie stawu. Ale mieszkańcy 
mogą już cieszyć się nowymi 
ścieżkami, ławkami, scho-
dami, huśtawkami czy pla-
cem zabaw.

Wiktor i Konrad pokazu-
ją nam atrakcje na placu za-
baw. Nowe ławki, szachow-
nica, bocianie gniazda. 
Dzieci są zadowolone. Wy-
remontowano park Różycz-
kowy, postawiono nową 

fontannę. – Bardzo nam się 
podoba w parku, jest zjeż-
dżalnia i inne atrakcje. Byli-
śmy na lodach – opowiadają 
chłopcy.

Park Wiosny Ludów to 
miejsce rekreacji także dla 
seniorów. Odwiedza je Zdzi-
sław Nowicki. – Jest zde-
cydowanie ładniej w tym 
parku. Widać pracę, którą 
włożyło miasto. Wiele ele-
mentów jest tutaj bardzo 
zadbanych. Piękny drze-
wostan. Piękne fontanny. 
Zadbany jest nawet stawek, 
bo jest woda dotleniana – 

chwali pan Zdzisław. – Tyl-
ko są brudne ławki, szcze-
gólnie w części różanej. Poza 
tym jest bardzo sympatycz-
nie, szczególnie wtedy, kie-
dy jest ładna pogoda i kwit-
ną kasztany.

– Park Wiosny Ludów to 
inwestycja dzięki pienią-
dzom z Unii Europejskiej. 
My ten projekt realizowa-
liśmy wspólnie z naszy-
mi partnerami po drugiej 
stronie granicy – tłumaczy 
Wiesław Ciepiela, rzecz-
nik prasowy gorzowskiego 
magistratu. – Te pieniądze 

pozwoliły nam na to, żeby 
w parku pojawiły się nowe 
elementy, które cieszą na-
szych mieszkańców. Mamy 
sporo uwag do wykonania 
przebudowy fontanny, ale 
już widać, że mieszkańcy są 
nią bardzo zainteresowani, 
a park to centralne miejsce 
naszego miasta i w weeken-
dy jest tutaj mnóstwo ludzi.

Dobrze przygotowane 
i sensowe projekty, które 
służą mieszkańcom, wspie-
rają radni lubuskiego sej-
miku. – Fundusze Europej-
skie będące w dyspozycji 
urzędu marszałkowskiego 
pozwalają zmienić oblicze 
naszego miasta. To nie tyl-
ko infrastruktura drogowa, 
budynki. To również tereny 
zielone, jak park Wiosny Lu-
dów, popularnie nazywany 
przez gorzowian parkiem 
Róż, który jest zielonym ser-
cem naszego miasta, a który 
mogliśmy zmienić dzięki 
środkom unijnym – zauwa-
ża radna wojewódzka Anna 
Synowiec. – Na ten cel urząd 
marszałkowski przeznaczył 
6 milionów złotych. Efekty 
widać codziennie. Rodzice, 
młodzież, dzieci, uchodźcy 
z Ukrainy bardzo chętnie 
odwiedzają park.

Katarzyna Głuszczak z Wiktorem i Konradem oraz Zdzisław Nowicki zachwalają gorzowski park Wiosny Ludów po rewitalizacji

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl
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Zacznijmy od końca, czy-
li od efektów. Doskonałym 
miejscem, aby przekonać 
się, że „innowacyjność” w 
lubuskim wydaniu nie po-
zostaje jedynie zaklinaniem 
rzeczywistości, jest wysta-
wa projektów i produktów, 
która stanowi zwieńczenie 
pracy tęgich umysłów. To 
łazik marsjański, opatrun-
ki żelowe, hamownia silni-
ków, ale i rower. Dodajmy, 
że rower, który bardziej niż 
z kół, pedałów i ramy skła-
da się z... wynalazczych 
patentów.

– Mam to szczęście, że 
uczestniczę w projekcie, 
gdzie efekt myśli inno-
wacyjnej jest w pełni na-
macalny – mówi Marek 
Stefanowicz. – Jestem nie-
pełnosprawny, stąd dosko-
nale wiem, jak ważnym 
projektem jest ten rower 
napędzany siłą rąk, ale tak-
że korzystający z energii 
elektrycznej.

W tym czasie Stanisław 
Kozłowski z Koła Inżynie-
rii Kosmicznej opowiadał z 
wypiekami na twarzy o re-
alizacji marzeń.

– Od roku, od kiedy dzia-
ła laboratorium dynamiki 
manipulatorów satelitar-
nych i Centrum Badań Ko-
smicznych, kosmos bardzo 
się do nas zbliżył – mówi. 

– Wkrótce będziemy mieli 
Park Technologii Kosmicz-
nych. Teraz budujemy łazik 
marsjański, ale także kon-
struujemy balony stratos-
feryczne. Dzięki nim my, 
studenci, eksplorując świat 
na wysokości 30 czy 40 ki-
lometrów, ocieramy się o 
prawdziwy kosmos.

Jak daleko
można dojść

O kosmosie i o marze-
niach mówiła również lu-
buska marszałek Elżbieta 
Anna Polak, cytując Steve’a 
Jobsa, który stwierdził, że 
tylko ci, którzy zaryzykują 
pójść dalej, przekonają się, 
jak daleko można dojść...

– My poszliśmy dalej, 
zrobiliśmy wszystko, aby 
być innowacyjnymi, nowo-
czesnymi, co jako przesła-
nie wpisaliśmy do strate-
gii rozwoju województwa 
– tłumaczyła lubuska mar-
szałek. – Budujemy tutaj zie-
loną krainę nowoczesnych, 
inteligentnych technolo-
gii. Oczywiście niektórzy 
sprowadzają nas na Ziemię, 
usłyszałam opinię, że po-
winniśmy zająć się bardziej 
przyziemnymi sprawami, 
ale kto, jeżeli nie my, lide-
rzy lokalni, samorządowcy, 
przedsiębiorcy, kadra na-
ukowa, ma patrzeć w przy-
szłość i tworzyć warunki 
młodym ludziom, by tę 
przyszłość budowali. 

W Lubuskiem mamy już 

warunki do rozwoju inteli-
gentnych specjalizacji. I in-
nowacyjnych. Przez wiele 
lat naukowcy i statystycy 
prezentowali dane, które 
pokazywały nasz region na 
szarym końcu rankingów 
innowacyjności. Pracując 
nad programem jej rozwo-
ju przygotowano rzetel-
ną diagnozę. I rozpoczęto 
pracę u podstaw. Efekty? 
Dziś zajmujemy pierwsze 
miejsce w kraju pod wzglę-
dem udziału przychodów 
przedsiębiorstw w sprze-
daży produktów innowa-
cyjnych w Polsce. Tylko o 
jedną pozycję niżej jeste-
śmy pod względem dyna-
miki wzrostu udziałów w 
nakładach na innowacyj-
ność, a na trzecim – liczby 

przedsiębiorstw biorących 
udział w innowacyjnym 
partnerstwie.

Nie tylko technologie
Marszałek zapewniała, 

że mówienie o misji i prze-
słaniu to nie „odlot”, frazesy 
bez pokrycia. Dodatkowych 
argumentów dostarczyła dr 
hab. inż. Maria Mrówczyń-
ska z UZ, która podkreśliła, 
że rozwój akademickiej Zie-
lonej Góry zawsze związany 
był z potrzebami lokalnego 
przemysłu.

– Mamy czym się po-
chwalić – mówiła. – Stara-
my się bowiem zdefiniować 
ważne kierunki rozwoju i 
zarówno rodzaj kształce-
nia, jak i tematy badań są 
efektem zapotrzebowania. 

Działamy innowacyjnie, 
chociażby na rzecz przy-
jaznego środowiska. W 
ramach konkursów stu-
denckich prowadzimy ba-
dania nad nowoczesnymi 
opatrunkami hydrożelo-
wymi, plastikowymi bu-
telkami zamienianymi w 
ściany dźwiękochłonne, 
odpadami browarniczymi 
polepszającymi glebę, mo-
dułowe meble zastosujemy 
wielokrotnie. Oprócz tej 
tzw. twardej technologii za-
mierzamy poświęcić więcej 
uwagi innowacjom społecz-
nym w socjologii, pedagogi-
ce, zarządzaniu...

Jutro zaczyna się dziś
Podczas tego spotka-

nia rzadko używano czasu 

przeszłego i teraźniejszego, 
dominował czas przyszły. 
Jednak jasno wynikało z 
niego, że jutro właśnie się 
zaczyna...

– Bardzo istotne jest, że 
innowacyjność stawiacie 
w centrum polityki regio-
nalnej – dodaje dr Jerzy Tu-
taj z Politechniki Wrocław-
skiej. – Robicie wszystko, 
aby Lubuszanie byli wła-
ścicielami, a nie jedynie 
najemnikami, abyśmy nie 
byli montowniami, ale 
sami budowali warsztaty 
pracy. Bez innowacji to jest 
niemożliwe. W tym regio-
nie doskonałym wyborem 
są inteligentne specjaliza-
cje, czyli zdrowie, zielona 
gospodarka, innowacyjny 
przemysł, które doskona-
le wpisują się w programy 
unijne, skąd można pozy-
skać pieniądze bezpośred-
nio z Brukseli.

Mamy już doświadcze-
nia w tradycyjnych bran-
żach, jak IT, meblarstwo 
czy e-commerce... Jednak 
– jak podkreślano – nie 
można zatrzymywać się 
na realizacji prostych po-
trzeb, trzeba sięgać dalej. 
Jak daleko? A dlaczego nie 
w kosmos, zwłaszcza że 
za sprawą technologii ko-
smicznych, medycyny ko-
smicznej, wykorzystaniu 
satelitów, jesteśmy coraz 
bliżej Ziemi i rozwiązywa-
nia naszych przyziemnych 
problemów.

Wręczono nagrody Innowacja Warta Zachodu  trafi ły do pięciu zespołów studenckich (kół 
naukowych) – laureatów konkursu „Klakson – Impuls do innowacji” oraz nagrodę honorową 
Innowator Wart Zachodu dla Lechosława Ciupika z fi rmy LfC

Podczas Lubuskiego Festiwalu Innowacyjności próbowano odczarować pojęcia „innowacyjność”, „technologia kosmiczna”, 
„zielona gospodarka”, aby przestały być zaklęciami, które pomagają określić plany. U nas słowa te zyskują konkretne definicje.

Innowacyjność. Abyśmy 
nie byli jedynie najemnikami

Jerzy Tutaj
Politechnika Wrocławska
Punktem wyjścia jest oczywi-
ście zarządzanie innowacyj-
nością, elastyczna kooperacja, 
partnerstwo. Trzeba sięgać 
daleko...

Elżbieta Anna Polak
lubuska marszałek
Przyjęliśmy program 
innowacji. Ten festiwal to 
promocja, ale i odczarowy-
wanie pojęcia „inteligentne-
go rozwoju”.

Maria Mrówczyńska
Uniwersytet Zielonogórski
Transformacja cyfrowa, ro-
botyka, energetyka, zrówno-
ważony transport i rolnictwo. 
Patrzymy w kosmos, ale 
przyglądamy się też Ziemi...

Stanisław Kozłowski
Koło Inżynierii Kosmicznej
Kilka dni temu wypuścili-
śmy nasz pierwszy balon 
stratosferyczny. I cały czas 
pracujemy nad łazikiem 
marsjańskim. 

Zdzisław Wałęga
Koło Naukowe Akademicki 
Związek Motorowy
Wynalazki? Trzeba wybrać 
dziedzinę, w której czujemy 
się naprawdę mocni, i zabrać 
się do pracy...

Marek Stefanowicz
zielonogórzanin
Jako osoba niepełnosprawna 
najlepiej wiem, jak ten nie-
zwykły rower jest potrzebny. 
I jak konkretny wymiar ma 
innowacyjność...

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl
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GUS podał wstępne wyniki narodowego spisu powszechnego. 31 marca 2021 w naszym regionie mieszkało 991,2 tys. osób. To 
oznacza, że w ciągu dziesięciu lat liczba Lubuszan zmniejszyła się o około 32 tys., czyli o 3,1 proc.

Demografia. Lubuszanie 
się spisali. Pierwsze dane

Nie odbiegamy, nieste-
ty, od średniej krajowej. 
W Polsce mieszka 38 mln 
36 tys. osób. To o 475,7 tys. 
mniej niż 10 lat wcześniej. 
W Polsce nadal jest więcej 
kobiet niż mężczyzn. Z da-
nych statystycznych wyni-
ka, że w ciągu dekady mia-
sta nieco się wyludniły, 
a przybyło mieszkańców 
wsi. Polskie społeczeństwo 
gwałtownie się starzeje.

Z danych z 2021 roku 
wynika, że jedyną grupą 
społeczną, która w ciągu 
ostatniej dekady stała się 
bardziej liczna, są osoby po 
60. roku życia – z 16,9 proc. 
do 22,3 proc., czyli o ponad 
5 proc. Oznacza to, że w cią-
gu dekady przybyło blisko 2 
mln osób 60/65 lat i więcej.

GUS wyjaśnia, że wraz z 
liczbą seniorów wzrósł tzw. 
współczynnik obciążenia, 
oznacza to, że w 2021 roku 
na każde 100 osób w wie-
ku produkcyjnym przypa-
dało 69 osób w wieku nie-
produkcyjnym; o blisko 
14 osób więcej niż miało to 
miejsce w 2011 roku.

Demograficzna zapaść
W ciągu 10 lat ubyło 

około 32 tys. mieszkańców, 

czyli to mniej więcej tak, 
jakby zniknęły Słubice i 
Sulechów. Gęstość zalud-
nienia w naszym regionie, 
a więc liczba osób przypa-
dających na kilometr kwa-
dratowy, wyniosła 71 osób. 
Czyli o dwie mniej niż w 
2011. Zgodnie z szacunkami 
do 2050 roku ubędzie 120 
tys. Lubuszan. Spada liczba 
urodzeń, a rośnie zgonów.

Na niedawnym spotka-
niu Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego eks-
perci przedstawili przy-
czyny problemów. Roman 
Fedak, dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Zielo-
nej Górze, alarmował, że 
w Lubuskiem utrwala się, 
a nawet pogłębia zapaść 
demograficzna. Przyrost 
naturalny jest ujemny od 
kilku lat. Lubuskie społe-
czeństwo starzeje się – w 
2020 roku na 100 osób w 
wieku produkcyjnym przy-
padało 67 w wieku popro-
dukcyjnym. Średni wiek 
mieszkańców to 42 lata.

Nad przyczynami gło-
wią się naukowcy. Zdaniem 
seksuologa prof. Zbignie-
wa Izdebskiego na te alar-
mujące liczby mają wpływ 
ostatnio takie czynniki, jak 
wojna na Ukrainie i COVID. 
Jednak problemem w rela-
cjach seksualnych stały się 

również zmęczenie i stres. 
Prof. Maria Zielińska z UZ 
twierdzi, że młodzi pla-
ny rodzicielskie wyraźnie 
przekładają na czas póź-
niejszy. Obecnie istnieje 
przyzwolenie społeczne na 
dłuższe życie bez dzieci.

Pomogą strategie
Przygotowany przez Mi-

nisterstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej w czerw-
cu ubiegłego roku Projekt 
Strategii Demograficznej 
2040 określany był jako 
pierwszy w Polsce doku-
ment mierzący się cało-
ściowo z kryzysem demo-
graficznym. Prezydium 
Komitetu Nauk Demogra-
ficznych PAN, doceniając 
wagę powstania takiego 
dokumentu, w swojej opi-
nii jednoznacznie wystą-
piło jednak z krytyką rzą-
dowej strategii. Naukowcy 
PAN potępili sprowadzenie 
kryzysu demograficznego 
do problemów z dzietno-
ścią. Negatywnie ocenili 
brak uwzględnienia w do-
kumencie migracji zagra-
nicznych i zewnętrznych. 
Jedną z istotniejszych 
wad strategii ma być ich 
zdaniem skupienie się na 
transferach finansowych 
zamiast rozwoju sektora 
usług społecznych. Podej-

ście rządowego projektu 
zostało uznane za niekom-
pletne, a nawet szkodliwe.

In vitro i żłobki
Dużo bardziej prze-

konująco prezentuje się 
strategia naszego regio-
nu. Nowoczesny, inno-
wacyjny region z zieloną 
gospodarką, sprzyjający 
mieszkańcom... Któż nie 
chciałby żyć w takim ka-
wałku Polski? Tę szczyt-
na idę można rozebrać 
na czynniki pierwsze. 
Taki najbardziej do-
słowny... Samorząd wo-
jewództwa już piąty rok 
dofinansowuje leczenie 
bezpłodności metodą 
in vitro. Efekty są! W 
ramach lubuskiego pro-
gramu od 2018 roku uro-
dziło się 61 dzieci. 

Jednak tak, jak su-
gerują naukowcy, Lu-
buskie stawia nie tylko 
na dzietność i finanse. 
Strategia proponuje cały 
wachlarz programów 
socjalnych – od budowy 
żłobków i przedszkoli 
po kampanie aktywiza-
cyjne dla kobiet decydu-
jących się na powrót na 
rynek pracy po przerwie 
na wychowanie dzieci. 
Ale to już całkiem inna 
historia...

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl
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Ordynacja PiS, czyli Gierek bis
PiS z Kukizem, podobnie jak proputinowski węgierski Fidesz, 
próbują po cichu przed wyborami mieszać w ordynacji 
wyborczej. To typowe dla partii, które zamiast stosować swą 
grę do panujących zasad, naginają zasady do swojej gry. Tuż 
przed meczem chcą wymusić, by przeciwnik miał szerszą 
bramkę. I jeszcze udają, że mecz będzie sprawiedliwy.

Podchody PiS do ordyna-
cji wyborczej wyglądały jak 
łowy z zasadzką. Najpierw 
Jarosław Kaczyński zapo-
wiedział reformę struktur 
PiS. Chciał podzielić struk-
tury partii na 100 okręgów 
(z obecnych 40), by odpo-
wiadały obwodom wybor-
czym do Senatu. Zaraz po-
tem PiS wraz z Kukizem 
zaczęli gmerać przy ordy-
nacji wyborczej do Sejmu, 
by stworzyć... 100 okręgów 
(z obecnych 41).

Cóż za zbieg okoliczności! 
Same setki! Finałem ma być 
zapewne 100 proc. głosów 
w wyborach na Zjednoczo-
ną Prawicę, która później 
uchwali 100 lat szczęścia dla 
prezesa i jego partii.

Cytowany przez „Polska 
Times” informator z kie-
rownictwa PiS nie owijał w 
bawełnę: „Przy takiej zmia-
nie, z naszych analiz wyni-
ka, że mielibyśmy więcej o 
20 do 40 mandatów. Jeśli 
powstałoby sto mniejszych 
okręgów wyborczych, to z 
takiego jednego mniejszego 
okręgu będzie 4-5 manda-
tów” – mówił na łamach ga-
zety, powołując się na par-

tyjne ekspertyzy.
Mechanizmu działania 

nowej ordynacji nikt ofi-
cjalnie nie ujawnił. Ale zna-
jąc bezpardonowe metody 
narodowych populistów, 
można domniemywać, że 
np. we wschodniej Polsce, 
konserwatywnej i prawico-
wej, byłoby więcej małych 
okręgów, a na liberalnym i 
proeuropejskim zachodzie 
byłoby mniej, ale więk-
szych. Prawicowy i konser-
watywny elektorat byłby 
więc uprzywilejowany, bo 
wybierałby większą liczbę 
parlamentarzystów niż ten 

liberalny. A że polskie spo-
łeczeństwo jest podzielone 
mniej więcej w połowie, 
taka zmiana może prze-
sądzić o wynikach wybo-
rów na korzyść rządzących 
obecnie narodowych po-
pulistów. Być może wbrew 
rzeczywistemu poparciu, 
mierzonemu liczbą odda-

nych głosów.
Analogii do tego typu 

machlojek jest sporo.
Manipulacje przy ordy-

nacji wyborczej pomogły 
niedawno proputinowskie-
mu premierowi Węgier 
Wiktorowi Orbanowi poko-
nać zjednoczoną opozycję 
i zabetonować swoją klikę 
przy władzy. Węgry nie są 
już uznawane za demokra-
tyczny kraj, są wyrzutkiem 
Europy, Orban popiera Pu-
tina, a proeuropejscy pu-
blicyści posyłają Węgrów 
tam, gdzie im najbliżej – na 
wschodnie stepy. Bo nie re-
prezentują zachodnich, de-
mokratycznych wartości, 
których emanacją są wolne 
wybory. Tak samo może 
stać się w Polsce: zmiana 
ordynacji pod dyktando 
rządzącej ekipy może spra-
wić, że odsunięcie tej eki-
py od władzy przy urnach 
wyborczych stanie się już 
niemożliwe. Marzenie Ka-
czyńskiego się ziści: będzie 
Budapeszt w Warszawie.

Druga analogia to PRL 
bis. W połowie lat 70. 
Edward Gierek, żeby okieł-
znać partyjną gomułkow-
ską opozycję, doprowadził 
do reformy administracyj-
nej kraju i z 17 województw 
zrobił ich 49. A że wówczas 

struktury administracyjne 
państwa były tożsame ze 
strukturami PZPR, to taki 
manewr pozwolił Gierko-
wi wyłonić nowe elity na 
niższych szczeblach, które 
tylko jemu zawdzięczały 
awanse. Najmniejsze woje-
wództwa zostały powołane 
wokół dużych aglomeracji 
(Katowice, Łódź, Gdańsk), 
a największe wokół ma-
łych ośrodków (Gorzów 
Wlkp., Zielona Góra – wów-
czas 80-tysięczne miasta). 
Wszystko po to, by zneutra-
lizować aspiracje zbyt du-
żych i prężnych ośrodków 
miejsko-przemysłowych. I 
tym samym scentralizować 
władzę w Warszawie.

Władza scentralizowa-
na i monopartyjny ustrój w 
czasach Gierka sprawiły, że 
PZPR zawsze brała co naj-
mniej 255 mandatów sejmo-
wych, około 100 mandatów 

brało ZSL i 50 Stronnictwo 
Demokratyczne, resztę cer-
tyfikowani „bezpartyj-
ni”. A wszystko w wyniku 
udawanych „wyborów” – z 
urnami, kartami do głoso-
wania i komisjami wybor-
czymi. Tylko bez wolnej 
woli głosujących.

Fundamentalną cechą 
demokracji są uczciwe wy-
bory. Nie wystarczy, że nie 
są sfałszowane, że nikt nie 
niszczy wypełnionych kart 
ani nie dorzuca do urn sfał-
szowanych kart do głoso-
wania. Muszą być jeszcze 
uczciwe. Uczciwe to zna-
czy zorganizowane w taki 
sposób, by ich wynik był 
najbardziej adekwatny do 
nastrojów społecznych. Or-
dynacja wyborcza jest po to, 
by zapewnić jak największą 
reprezentatywność społe-
czeństwa w parlamencie 
i w rządzie. A nie po to, by 

zapewnić wieczne trwanie 
ekipie, która raz dorwała 
się do władzy.

Przyzwyczailiśmy się do 
tego, że media publiczne nie 
są już publiczne, tylko par-
tyjne. Przyzwyczailiśmy 
się, że Trybunał Konsty-
tucyjny nie jest już konsty-
tucyjny, tylko polityczny. 
Przyzwyczailiśmy się, że 
prezes NBP, który przyczy-
nił się do horrendalnej in-
flacji, jest wybierany na 
kolejną kadencję. Przy-
zwyczailiśmy się, że Polska 
zamiast brać należne pie-
niądze z Unii Europejskiej, 
płaci gigantyczne kary za 
nieprzestrzeganie wyro-
ków unijnych trybunałów…

Jeśli teraz zgodzimy się 
na pisowską ordynację wy-
borczą, to nigdy nie zmieni-
my swoich przyzwyczajeń.

Bo nam na to nie 
pozwolą.

Fundamentalną cechą demokracji są uczciwe wybory Fot. Pixabay

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Manipulacje 
przy ordynacji 
wyborczej 
pomogły 
Orbanowi 
zabetonować 
swoją klikę
przy władzy

Pana Bogdana denerwuje wiele spraw 
dziejących się tu i teraz. Drożyzna, piku-
jące w górę ceny paliw i wszystkiego do-
okoła. Słabość obywatela wobec machiny 
państwowej, jeśli wpadnie się w jej tryby. 
Niemal każda dziedzina życia albo funk-
cjonująca nie tak, albo do poprawki.

Służba zdrowia? Niby jest i działa jak 
może i próbuje coś robić, ale z góry wiado-

mo, że człowiek, który całe życie uczciwie 
płacił składki zdrowotne, jeśli coś go boli, 
do lekarza specjalisty dostać się nie może, 
chyba że przewróci się na chodniku. Wte-
dy zabierze go pogotowie i jest szansa, że 
mu w szpitalu wykonają niezbędne bada-
nia. Owszem, lekarze specjaliści czekają, 
ale prywatnie. A jak człowiek złamie sobie 
nogę czy cokolwiek innego, rehabilitację 
„na fundusz” może zacząć za mniej więcej 
pół roku po ściągnięciu gipsu.

Paradoksy gonią nas z każdej strony. 
Kolega pana Bogdana 18 maja sprzedał 
samochód. Według przepisu powinien 

ten fakt zgłosić do wydziału komunikacji 
w ciągu dwóch tygodni. Na spotkanie z 
urzędnikiem trzeba się najpierw umówić 
w internecie. Pierwszy dostępny termin 
to... 3 czerwca. Nieźle, prawda? Takich 
„michałków” mamy dookoła w bród. Do 
tego każde wyjście do sklepu czy wypad 
na ryneczek przeraża nowymi, wyższymi 
cenami. Czereśnie, które pan Bogdan jako 
dziecko jadł, ile chciał w babcinym ogro-
dzie, teraz stają się towarem wyjątkowym, 
jak jakieś trufle. Co się dzieje?

Rezonu nie tracą rządzący. Potrafią w 
tych trudnych chwilach jeszcze „dorzucić 
do pieca”. Premier Morawiecki dodatkowo 
wkurzył już wkurzonych Polaków, prezen-

tując w mediach społecznościowych swo-
ją i żony fotkę. Siedzą sobie w ogrodzie re-
stauracyjnym z lampką wina w dłoni, a na 
ich twarzach maluje się zadowolenie. Ktoś 
napisał, że on w tym czasie tyra na drugim 
etacie, żeby wystarczyło na ratę kredytu 
– po tym, jak znów podniesiono stopy pro-
centowe. Innych wpisów z uwagi na treść 
cytować się nie da. Może premier powi-
nien mieć jakiegoś doradcę, który mu pod-
powie, żeby – skoro już nie da się wiele zro-
bić dla ludzi – dodatkowo ich nie wkurzał?

Patrząc na to wszystko, pan Bogdan 
przypomniał sobie słowa starej fajnej pio-
senki: „Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie 
tak...”.

Zakola i meandry. To wszystko nie tak

Andrzej
Flügel
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Słońce, woda, plaża, 
leżaczek... To kojarzy się 
pewnie bardziej z letnim 
szlifowaniem opalenizny 
niż kulturą. Tymczasem 
w Dąbiu postanowiono to 
zmienić...

– Jak zwykle matką wy-
nalazku jest potrzeba, a 
ojcem przypadek – mówi 
Katarzyna Truszkiewicz 
z ośrodka Temar w Dąbiu. 
– Właśnie przechodziła 
przez Polskę kolejna fala 
pandemii, nasz ośrodek 
świecił przepisowo pust-
kami. Na plaży z kolei sie-
działa przygnębiona grupa 
aktorów zielonogórskiego 
teatru, którzy byli prak-
tycznie bez pracy. Otwie-
rano kawiarniane ogródki, 
a my mieliśmy przecież do 
dyspozycji kilka hektarów 
takiego ogródka. Porozma-
wialiśmy, spotkaliśmy się z 
dyrektorem teatru...

Najpierw był entuzjazm, 
później mnóstwo pracy. 
Jak zorganizować na pia-
sku scenę, garderoby, jak 
do środka lasu doprowa-
dzić energię elektryczną o 
parametrach, które zado-
wolą techników? Zwłasz-
cza że tempo było szaleń-

cze, droga od pomysłu do 
przemysłu zajęła raptem 
sześć tygodni. Dziś, jak żar-
tują organizatorzy, przy-
gotowują całkiem poważ-
ne koncerty w szuwarach. 
Koncerty, gdyż dziś impre-
za nie ogranicza się tylko 
do spektakli teatralnych. 
Pierwszymi jaskółkami 
były spotkania z Wojcie-
chem Gąsowskim i Micha-
łem Wiśniewskim, którzy 
właśnie wydali swoje książ-
ki. Przy okazji ten drugi 
wspomniał, że za sprawą 
pandemii nie koncertuje... 
Zatem był koncert, później 
stand-up.

– Wszyscy byliśmy za-
skoczeni frekwencją – do-

daje pani Katarzyna. – 300, 
400 osób na tych budzących 
największe zainteresowa-
nia spektaklach przerosło 
nasze oczekiwania. Oczy-
wiście sporym problemem 
był transport, cała logisty-
ka... Oczywiście, gdybyśmy 
byli pięć kilometrów od Zie-
lonej Góry, byłoby łatwiej, 
ale działamy w Dąbiu. I jest 
to dobre miejsce, lubiane 
przez plażowiczów, ale też 
stałych gości. Cóż, gdy chcę 
brać udział w jakimś wyda-
rzeniu kulturalnym, jestem 
gotowa przejechać setki 
kilometrów.

Pomysł wypalił, w roku 
2021 druga edycja zgroma-
dziła już blisko 25 tys. wi-

dzów! Okazało się, że Po-
lacy chcą się ruszyć sprzed 
telewizorów. Z pewnością 
największym problemem 
okazał się właśnie trans-
port, mimo że większość 
gości przyjeżdżała własny-
mi samochodami, były au-
tokary. Wyciągając wnio-
ski, organizatorzy w tym 
sezonie nawiązali kontakty 
z firmą przewozową, która 
oferuje busy. Dogrywane są 
również szczegóły dotyczą-
ce uruchomienia komuni-
kacji autobusowej.

– Mamy naturalnie wię-
cej nowości – dodaje nasza 
rozmówczyni. – W tym 
roku nasze koncerty nie 
będą trwały 1,5, czy 2 godzi-

ny, ale dużo dłużej i będzie 
występowało liczniejsze 
grono wykonawców. Roz-
szerzamy ofertą gastrono-
miczną i oprócz restauracji 
będzie więcej mniejszych 
punktów. Przyszykowa-
liśmy również ofertę VIP, 
która obejmie transport, 
nocleg, bilety na koncert 
oraz gastronomię...

A program wygląda im-
ponująco. Oprócz spektakli 
teatralnych na plaży wystą-
pią: Kult, Sztywny Pal Azji, 
Dżem, Daria Zawiałow, 
Krzysztof Zalewski, An-
drzej Grabowski czy Eweli-
na Flinta.

Szczegóły na www.lubu-
skielato.pl.

Teatr i muzyka w pięknych okolicznościach przyrody... Nad jeziorem w Dąbiu liczy się nie tylko „plażing”

W Dąbiu możemy poznać nowy wymiar plażowania. Lubuskie Lato Kulturalne jest owocem przypadku 
i potrzeby, a jak wiadomo, z takiego związku powstają najlepsze owoce. Dziś leniuchując nad jeziorem, 
możemy wziąć udział w spektaklu teatralnym, koncercie, występie kabaretu...

Plażowanie z... kulturą,
czyli teatr w szuwarach

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Propozycje nie 
tylko na weekend

Muzeum Ziemi Lubu-
skie w Zielonej Górze: 8 
czerwca, godz. 16.00 – „Al-
bert Severin – pierwszy ar-
chitekt Zielonej Góry”.

Teatr w Zielonej Gó-
rze: 3 czerwca, godz. 9.30 
i 12.00, 4 czerwca, 16.00, 5 
czerwca, 12.00 – „Niebieski 
piesek”. 3 czerwca, 19.00, 4 
czerwca, 19.00, 5 czerwca, 
18.00 – „Związek otwarty”.

Filharmonia Zielono-
górska: 4 czerwca, godz. 
19.00 – Czerwcowa Sere-
nada,  koncert symfonicz-
ny, orkiestra symfoniczna. 
10 czerwca, 19.00 – Koncert 
Promenadowy.

Muzeum w Gorzowie: 8 
czerwca, godz. 17.00 – Go-
rzowskie Konwersatoria 
Muzealne. 10-11 czerwca, 
9.00 – Piknik Naukowy.

Regionalne Centrum 
Animacji Kultury w Zie-
lonej Górze: 7-8 czerwca, 
godz. 10.00. – Finał Wo-
jewódzki Lubuskiej Gali 
Tanecznej.

Teatr w Gorzowie: 1-3 
czerwca, godz. 10.00 – 
spektakle przedpremiero-

we. 5 czerwca, 12.00, 8-10 
czerwca, 10.00 – „Piękna i 
Bestia”.

Biblioteka wojewódz-
ka w Zielonej Górze: 7 
czerwca, godz. 10.30 – For-
poczta III, kultowi akto-
rzy polskiego kina: Maciej 
Kozłowski, Barbara Kraf-
ftówna oraz Tadeusz Łom-
nicki. Wspomnienie przy-
jaciół: Ignacy Gogolewski i 
Jerzy Trela. 10-14 czerwca 
– Festiwal Filmu, Teatru i 
Książki Kozzi Krafftówna 
Łomnicki.

Biblioteka wojewódzka 
w Gorzowie: 4 czerwca, 
godz. 17.00 – spotkanie z 
Justyną Suchecką, dzien-
nikarką. 5 czerwca, 12.00 
– „Eko wierszyki – dobre 
nawyki”, „Jak być eko, 
czyli wiersze o ekologii”. 7 
czerwca, 16.00 – Porozma-
wiajmy po polsku! Konwer-
sacje dla obcokrajowców.

Nagrodzony lekarz, który gra na guzikówce
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego 
otrzymał Wojciech Weryszko, otolaryngolog, który bada też 
poleskie korzenie mieszkańców Białkowa i okolicy.

Wojciech Weryszko, z za-
wodu otolaryngolog, jest też 
społecznikiem. Pełni funk-
cję prezesa Towarzystwa 
Miłośników Polesia i Biał-
kowa. Ratuje kulturę miesz-
kańców Polesia, przesiedlo-
nych w 1945 roku na tereny 
obecnego województwa lu-
buskiego. Jest autorem licz-
nych wydawnictw i opra-
cowań dotyczących przede 
wszystkim miejscowości 
Petelewo i Rogacze. Stwo-

rzył Muzeum Etnograficz-
ne, w którym zgromadzone 
są eksponaty towarzyszące 
w codziennym życiu miesz-
kańcom Polesia.

– Miałem przyjemność w 
przeszłości bywać na pań-
stwa spotkaniach, znam 
wysiłki, które podejmo-
waliście, żeby utrwalić ten 
dorobek, tradycję, kulturę 
– powiedział członek zarzą-
du województwa lubuskie-
go Marcin Jabłoński.

Weryszko gra na harmo-
nii, tzw. guzikówce. Wraz 
z zespołem „Kryniczeńka” 
uczestniczy w różnych im-
prezach. Wydał zbiór pieśni 
z muzycznym podkładem 
na „guzikówce”. Po ukoń-
czeniu 60. roku życia od-
krył w sobie pasję muzycz-
ną – grę na organach. Służy 
oprawą muzyczną w trak-
cie mszy św. w kościołach w 
Białkowie i Grzmiącej.

Paweł Wańczko

Prestiżową odznakę Wojciechowi Weryszce wręczył członek 
zarządu województwa Marcin Jabłoński Fot. Daniel Szurka
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Weekend
na sportowo

Żużlowcy wracają na 
tory ekstraligi. W piątek (3 
czerwca) o godz. 18.00 Stal 
Gorzów podejmie zespół 
Arged Malesa Ostrów. Nie 
możemy zagwarantować 
wyjątkowych emocji, bo 
rywal zamyka tabelę.

Na swoim torze poje-
dzie także Falubaz Zielona 
Góra. W niedzielę (5 czerw-
ca) o godz. 14.00 powalczy  
o I-ligowe punkty z druży-
ną ROW Rybnik.

Piłkarska III liga zapra-
sza nas na lubuskie der-
by. W sobotę (4 czerwca) o 
godz. 17.00 Carina Gubin 
zagra u siebie z Lechią Zie-
lona Góra. W pierwszym 
meczu obu zespołów (w 
październiku) padł remis 
1:1. W spotkaniu pucharo-
wym (w kwietniu) Lechia 
zwyciężyła 3:0. Tymcza-
sem kibice z Gorzowa będą 
mogli obejrzeć w akcji 
Wartę, która w sobotę o 
15.00 na własnym boisku 
zmierzy się z Pniówkiem 
Pawłowice.

W IV lidze mamy mecz 
na szczycie. Co prawda 
tylko o prestiż, ale emocji 
nie powinno zabraknąć. 
W niedzielę (5 czerwca) 
o 12.00 pewny awansu 
Stilon Gorzów podejmie 
wicelidera Odrę Nietków. 
Pozostałe spotkania, so-
bota: Spójnia Ośno - Piast 
Iłowa, Budowlani Murzy-
nowo - Syrena Zbąszynek, 
Piast Czerwieńsk - Czarni 
Browar Witnica (wszyst-
kie o 15.00), Dąb Sława 
- Przybyszów - Meprozet 
Stare Kurowo, Celuloza 
Kostrzyn - Czarni Żagań, 
Ilanka Rzepin - Korona 
Kożuchów (wszystkie o 
17.00), Promień Żary - Polo-
nia Słubice (17.30); niedzie-
la: Lechia II Zielona Góra - 
Pogoń Świebodzin (12.00).

Ale stadion! Cieszą się 
lekkoatleci i mieszkańcy
Niebieski tartan, świeża trawa, niebieskie krzesełka na trybunach. Stadion lekkoatletyczny w Gorzowie jest 
już prawie gotowy. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i budowlane oraz intensywne nawadnianie trawy.

Lekkoatleci z Gorzowa 
nie będą musieli już jeź-
dzić na treningi do innych 
miast. Zwykli mieszkańcy 
także zyskają. Obiekt bę-
dzie dla wszystkich – za-
pewniają władze miasta.

Trenerzy z niecierpli-
wością czekają na zakoń-
czenie prac. Zawodnicy już 
przebierają nogami, kiedy 
wypróbują świeżutki tar-
tan. Nic dziwnego, takiego 
obiektu w naszym regionie 
jeszcze nie było.

– Stadion pomoże nam 
przede wszystkim treno-
wać tutaj, u siebie, nie bę-
dziemy musieli wyjeżdżać. 
Ja też walczyłem o to, aby 
stadion był użytkowany 
nie tylko przez zawodow-
ców, ale aby każdy miesz-
kaniec Gorzowa mógł z 
niego skorzystać z rana czy 
z wieczora, aby nam nie 
przeszkadzać. Będzie to 
forma bezpłatna – podkre-
śla trener Tomasz Saska 
z ALKS AJP Gorzów. – Od 
niedawna korzystamy ze 
stadionu rozgrzewkowego 
i mogę powiedzieć, że na-
wierzchnia jest rewelacyj-
na i szybka. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni.

Zdaniem Nikoli Horow-
skiej, sprinterki i skoczkini 
w dal z ALKS AJP, trenowa-
nie na obiekcie, na którym 

za rok mają zostać roze-
grane mistrzostwa Polski 
seniorów, podnosi prestiż 
tego miejsca. – Trening to 
będzie przyjemność – nie 
ma wątpliwości tegoroczna 
halowa mistrzyni Polski w 
biegu na 200 metrów.

Piotr Guszpit, dyrektor 
Wydziału Sportu Urzędu 
Miasta Gorzowa, podkre-
śla, że to najbardziej wycze-
kiwany obiekt sportowy w 
mieście. – Lekkoatleci nie 
mieli praktycznie gdzie 
trenować. Korzystali z go-
ścinności miejscowości 
ościennych, jak Barlinek, 
Myślibórz czy ostatnio 
Międzyrzecz. Przykro nam 
było, ale nie było w mie-
ście takiego obiektu, gdzie 
mogliby spokojnie potre-
nować – przyznaje. – Od 
czerwca się to gruntownie 

zmieni. Wszystkie kluby 
lekkoatletyczne będą mo-
gły korzystać z tego obiek-
tu i uważam, że spełni 
on oczekiwania klubów i 
mieszkańców miasta, któ-
rzy chętnie skorzystają z 

możliwości pobiegania po 
takiej bieżni.

– Ten stadion wołał o tę 
modernizację. Do niedaw-
na widzieliśmy spękaną 
nawierzchnię, przerasta-
jącą trawę. Stadion prak-
tycznie nie nadawał się do 
użytku. Mimo wszystko 
nasi lekkoatleci tutaj tre-
nowali, również niepeł-
nosprawni – przypomina 
Jacek Wójcicki, prezydent 
Gorzowa. – Bardzo się cie-
szę, że ta inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie z rzą-
du i lubuskiego samorządu. 
To będzie pierwszy stadion 
z prawdziwego zdarzenia w 
województwie lubuskim.

Kwota dofinansowania 
z budżetu województwa w 
2020 roku to 700 tys. zł. W 
ubiegłym roku miasto do-
rzuciło milion złotych. In-
westycję wsparł także rząd, 
miasto dołożyło brakujące 
środki. Całość kosztowa-
ła prawie 18 mln zł. Widok 
cieszy oko. Niebieska bież-
nia, z daleka widać nowe 
trybuny z krzesełkami, ro-
śnie świeża trawka, którą 
trzeba ciągle nawadniać.

– Ten stadion ma szcze-
gólne położenie dla gorzo-
wian. Wielu z nich może 
obserwować, jak ta inwe-
stycja postępuje – dodaje 
radna Anna Synowiec. – 

Mam nadzieję, że będziemy 
niedługo obserwować tu 
sportowców zawodowych 
i amatorskich. Moim ma-
rzeniem jest, aby w Gorzo-
wie powstał także stadion 
piłkarski z prawdziwego 
zdarzenia.

Po przebudowie stadion 
w Gorzowie będzie miał III 
kategorię według klasyfi-
kacji Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Federacji 
Lekkoatletycznych (IAAF). 
To oznacza możliwość or-
ganizowania na takim 
obiekcie mistrzostw Polski 
z pełnym programem kon-
kurencji, a także mityngów 
międzynarodowych.

Żużlowi sędziowie znaleźli się pod moc-
nym ostrzałem dziennikarzy i kibiców. 
Artur Kuśmierz nie potrafił wskazać pra-
widłowej kolejności zawodników w XV 
wyścigu meczu Unia Leszno – Stal Gorzów 
i trzeba było weryfikować wynik spotka-
nia z remisu na zwycięstwo gospodarzy. 
Krzysztof Meyze wykluczył Bogu ducha 
winnego Patryka Dudka z XIII biegu poje-
dynku Unia – Apator Toruń, co odwróciło 
losy rywalizacji. To jedna strona medalu.

Druga strona to nieżyciowy regulamin. 
Nie zamierzam bronić sędziów, bo przepi-
sy powinni znać. Ale skoro na interpretację 
jednego punktu regulaminu i weryfikację 
wyniku musieliśmy czekać prawie mie-
siąc, to coś jest na rzeczy... Z kolei w cza-
sie spotkania Unia – Apator mieliśmy do 
czynienia z absolutnie kuriozalną decyzją 
sędziego, na którą moim zdaniem wpływ 
także mogły mieć nieżyciowe przepisy. 
Przy wejściu w drugi łuk Piotr Pawlicki 
ostro zaatakował Dudka i wywiózł go pod 
bandę. Dudek stracił płynność jazdy i spadł 
z drugiej pozycji na czwartą. Sędzia Meyze 
przerwał bieg, najpewniej sądząc, że obej-

rzy powtórki, które utwierdzą go w przeko-
naniu, że Pawlicki sfaulował Dudka i zasłu-
guje na wykluczenie. Ale obejrzał i uznał, 
że winy Pawlickiego w tym nie było. Nie 
oceniam, czy miał rację, czy nie. Ale jeśli 
miał, to nie mógł już podjąć żadnej dobrej 
decyzji. Dlaczego? Bo zgodnie z przepisami 
musiał kogoś wykluczyć. Gdyby mógł po-
wtórzyć wyścig w pełnej obsadzie, to pew-
nie tak by zrobił. Ale nie mógł... I tu docho-
dzimy do sedna. Dlaczego w takiej sytuacji 
(i wielu innych) regulamin nie pozwala na 
powtórkę w pełnej obsadzie? Obstawiam, 
że Meyze podjął absolutnie kuriozalną de-
cyzję nie dlatego, że oglądając powtórki, 
dopatrzył się jakiejś winy Dudka, tylko 
zrobił to drogą eliminacji. Pawlickiego nie 

wykluczę, bo niewinny. W czterech nie po-
wtórzę, bo nie mogę...

Czy z tej sytuacji Meyze mógł wyjść z 
twarzą (oczywiście przy założeniu, że Paw-
licki faktycznie nie kwalifikował się do 
wykluczenia)? Mógł. Zarządzając powtór-
kę wyścigu w pełnej obsadzie, a po meczu 
wychodząc do dziennikarzy i na pytanie 
„Dlaczego złamał pan przepisy?” odpowia-
dając: „Obejrzałem powtórki i uznałem, że 
nie mam prawa wykluczyć Pawlickiego. To 
kogo miałem wykluczyć? Dudka?!”. Był-
by to piękny przyczynek do dyskusji nad 
zmianami w regulaminie, który brutalnie 
weryfikują sytuacje na torze. Myślę, że wy-
starczy dać sędziom przejrzyste i życiowe 
przepisy, a oni już sobie poradzą.

Kopytkowanie. Weźcie się za regulamin!

Szymon Kozica
sz.kozica@lubuskie.pl

Latem przyszłego roku na stadionie w Gorzowie rozegrane zostaną lekkoatletyczne mistrzostwa 
Polski seniorów Fot. Bartłomiej Nowosielski/Urząd Miasta Gorzowa

W Gorzowie 
będzie można 
organizować 
mistrzostwa 
Polski z pełnym 
programem 
konkurencji 
i mityngi 
międzynarodowe
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