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Poseł Paweł Kowal: Polacy mają 
prawo odczuwać niepokój, a władza 
ma obowiązek to minimalizować

str. 2

Te wakacje stoją pod znakiem... 
duchów. To one są osią kampanii 
promocyjnej lubuskiego samorządu

str. 10

Kaczyński rzucił posadę w rządzie 
i ruszył w Polskę. W Inowrocławiu 
pomylił Brejzę z Mejzą...

str. 9

Szybkie wykry wanie 
choroby, właściwe pokie-
rowanie pacjenta, dobra-
nie odpowiedniego lecze-
nia – wszystko w jednym 
miejscu. W Lubuskiem 
doganiamy europejskie 

standardy. Przy szpitalu w 
Gorzowie działa Uniwersy-
teckie Centrum Onkologii.

Pomieszczenia w no-
wym budynku radiotera-
pii robią wrażenie. Zarząd 
szpitala tłumaczy jednak, 

że centrum to nie tylko bu-
dynki i nowoczesny sprzęt. 
To przede wszystkim wy-
kwalifikowana kadra i 
szybkość działania w walce 
z „cichym zabójcą”, jakim 
jest rak.                                         STR. 4 

W Gorzowie działa już
centrum onkologii Zastal Zielona Góra za-

powiada projekt oszczęd-
nościowy i pozbycie się 
długów. Klub podpisał 
3-letni kontrakt z trenerem 
Oliverem Vidinem. Zespół 
będzie występował nie tyl-
ko w polskiej ekstraklasie, 
ale także w lidze ENBL.

Janusz Jasiński, właści-
ciel klubu: – Nakreśliliśmy 
sobie plan 3-letni. Kończy-
my okres spłaty dużych 
zobowiązań z „lat świet-
ności”. Pieniędzy będzie 
proporcjonalnie mniej i na 
miarę tego będziemy budo-
wać naszą drużynę.  STR. 12 

Szykuje się nowe otwarcie. 
Projekt Zastal 2025

Strzelanie ślepakami, czyli 
prezydent kontra marszałek

Ośrodek medycyny pracy, kolejowa przychodnia, Medyk... Lufy dział skierowane są na urząd marszałkowski i mają zdemolować samorząd. Okazuje się, że są niewypałami...                                     STR 3
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100 tys. złotych 
dla kół gospodyń 
wiejskich

Zarząd województwa 
przekazał 100 tys. zł na 
granty do dyspozycji Lubu-
skiej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich. Środki zostaną 
wykorzystane na wsparcie 
działalności KGW. Nabór 
wniosków rusza 15 lipca.

Rada zarekomendowała 
zarządowi pewne obszary 
działań, na którym zależy 
radzie i kołom gospodyń 
wiejskich. – Najważniej-
sze z tych zadań to eduka-
cja. Celem jest organizacja 
szkoleń i warsztatów dla 
członków, podnoszenie 
kompetencji zarządzania 
organizacją, pracą w ze-
spole, pisania i rozlicza-
nia projektów. To także 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego – stroje, tań-
ce, potrawy, prezentacje 
produktu regionalnego, 
sztuki, tradycji i zwycza-
jów – mówił wicemarsza-
łek Stanisław Tomczyszyn. 

Sięgnij do skarbca 
smaków regionu 
lubuskiego

Inicjatywa „Skarbiec 
Lubuskich Smaków” po-
wstała w celu promocji re-
gionu poprzez produkty 
regionalne. Co dwa tygo-
dnie na terenie Rybackiej 
Chaty w Wojnowie w gmi-
nie Kargowa odwiedzający 
będą mogli kupić żywność 
bezpośrednio od produ-
centów, a także dowiedzieć 
się więcej na temat ich wy-
twarzania. Grupę tworzą:  
Rybacka Chata – wytwa-
rzająca produkty rybne,  
Salcum-Fixum – specjali-
zujące się w produktach 
mięsnych,  Gospodarstwo 
Malinówka – wytwarzają-
ce produkty ekologiczne,  
Sad Solniki – znany z soków 
tłoczonych, Olej Lubuski – 
wytwarzający oleje.

Konsorcjum zamierza 
docierać ze swoimi produk-
tami do szerokiego grona 
osób – nie tylko poprzez do-
stawców, ale bezpośrednio.

Gwiazda chce 
promować nasze 
województwo

Kocham miejsce, z któ-
rego pochodzę. Podkre-
ślam zawsze, jak dla mnie 
ważne jest to, skąd jestem. 
Lubuskie to mój dom – wy-
znaje urodzona w Krośnie 
Odrzańskim Joanna Bro-
dzik, która najpierw dora-
stała w rodzinnym Lubsku, 
a potem w Zielonej Górze. I 
właśnie z projektem zako-
rzenionym w Lubuskiem 
znana aktorka odwiedziła 
marszałek województwa 
lubuskiego Elżbietę Annę 
Polak. Na projekt ma skła-
dać się cykl filmów do-
kumentalnych, których 
bohaterami byliby m.in. 
członkinie kół gospodyń 
wiejskich, lokalni wy-
twórcy czy winiarze, ale 
też książka „Lubuskie od 
kuchni” oraz cykl warszta-
tów i podcasty.

Rezonans 
magnetyczny 
całkiem jak nowy

Szpital Uniwersytec-
ki w Zielonej Górze dzięki 
wsparciu urzędu marszał-
kowskiego (ok. 3,5 mln zł)
odnowił rezonans magne-
tyczny. Niemal pół milio-
na pochodziło ze środków 
własnych samorządu, a 3 
mln zł to pieniądze pozy-
skane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

W urządzeniu zostały 
wymienione zużyte czę-
ści. – Są całkowicie nowe 
cewki, aparaty i monitory 
diagnostyczne, nowa ste-
rówka i stacje lekarskie. To  
nowy sprzęt o bardzo wy-
sokim standardzie – mówi 
Adam Buldyk, technik 
elektroradiolog.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU Paweł Kowal: Uważam, że świat 
przedwojenny już nie wróci
Polacy mają prawo odczuwać niepokój, władza ma obowiązek to minimalizować. 
Nie przez mówienie, że wszystko jest super, bo nie jest super – uważa poseł Paweł 
Kowal, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Coraz częściej słyszy się o 
dramatycznych scenach ata-
ków na cele cywilne na Ukra-
inie. Wojskowi i obserwato-
rzy mówią, że Rosja jest w 
potrzasku. Jak pan to widzi?

Sytuacja jest taka, że Ro-
sjanie poczuli pewne zmę-
czenie na zachodzie. Z jed-
nej strony jest mobilizacja 
elit politycznych, kolejne 
państwa włączyły się wy-
raźnie, decydując się na 
przekazywanie bardzo za-
awansowanych systemów 
wojskowych. Ale w opinii 
publicznej jest pewien ele-
ment zmęczenia. Rosjanie 
to wyczuwają. Oni mają 
duże doświadczenie z woj-
ną, wiedzą, że wojna to też 
gra emocji. Teraz trzeba 
ich przeczekać, żeby nie dać 
się zmęczyć, nie dać sobie 
wmówić, że już się tą wojną 
nie interesujemy i nie zosta-
wić Ukrainy w rosyjskich 
rękach. W każdej wojnie 
znaczenie ma także morale. 
Dobrym sygnałem była de-
klaracja, że Unia Europej-
ska otwiera się na Ukrainę, 
że Ukraina staje się oficjal-
nie kandydatem do Unii Eu-
ropejskiej. Potrzeba także 
innych form wsparcia – pro-
pagandowego i informacyj-
nego. Niech Ukraińcy czują, 
że to, co robią, jest docenia-
ne, że ktoś na to patrzy, że 
nie zostali sami.

Nie ma pan wrażenia, że woj-
na w Ukrainie znika z pierw-
szych stron gazet, z czołówek 
portali internetowych?

Właśnie o tym mówię. Pu-
tin dobrze zna psychologię 
wojny, dobrze wie, że opinia 
publiczna się męczy. Ludzie 
na zachodzie nie są tacy, jak 
w Rosji. W Rosji przez 30 
lat, już od czasów Jelcyna, 
żyli od wojny do wojny. A u 
nas w mediach „klikalna” 
jest informacja o pogodzie, 
wakacjach, celebrytach. 
Coraz trudniej utrzymać 
zainteresowanie wojną, bo 
ludzie się męczą. Naszą rolą 
– jako liderów opinii, jako 
polityków, jako dzienni-
karzy – jest informowanie. 
Informowanie o ofiarach, 
o działaniach Rosji i o bru-
talności tej wojny, o barba-

rzyńskiej wojnie w wyko-
naniu Rosji, polegającej na 
niszczeniu całych miast. 
To jest ten koncept, na któ-
ry mało zwraca się uwagę. 
To jest uderzenie w cywili-
zację, to jest coś więcej niż 
wojna. Cóż nam przypomi-
nają sceny z Mariupola? To 
są sceny ze zniszczonej War-
szawy. Nienawiść do mia-
sta, nie tylko do ludzi, do 
tkanki miasta, do muzeów, 
do świątyń, do wszystkiego, 
co przypomina o kulturze. 
Kolejna sprawa dotyczy lu-
dobójstwa. Jestem przeko-
nany, że w Buczy doszło do 
ludobójstwa. Było założenie 
ludobójcze, żeby niszczyć 
ludność, zabijać, męczyć, 
wypędzać ze względu na 
narodowość. Mamy także 

elementy przypominają-
ce II wojnę światową, czyli 
masowe wywózki ludności. 
To jest niesłychane w XXI 
wieku. Kolejny barbarzyń-
ski element tej wojny to na-
silenie w ostatnim czasie 
ataków na obiekty cywil-
ne. Chodzi tak naprawdę o 
zastraszanie. Korzystanie z 
momentu – niestety, trzeba 
to brutalnie powiedzieć – 

kiedy zachód ma wakacje, 
wielu ludzi myśli w katego-
riach wakacji. A Rosjanie 
nie odpuszczają.

Jak ocenia pan reakcje 
Unii Europejskiej, a przede 
wszystkim NATO? One są 
spóźnione?

Reakcja zachodu, Unii Eu-
ropejskiej i NATO jest lepsza 
niż można było się spodzie-
wać, ale niewystarczająca. 
Weźmy na przykład szczyt 
NATO. To są dobre decy-
zje, ale jak na nasze oczeki-
wania z punktu widzenia 
interesu Polski, to jest sta-
nowczo za mało. My mamy 
prawo oczekiwać, żeby w 
Polsce na stałe stacjonowa-
ło około 30 000 kontyngen-
tu natowskiego. Na pozio-
mie NATO jest dziś bardzo 
trudno uzyskać dalej idące 
decyzje, także ze względu 
na niektórych nielojalnych 
partnerów. Tu problemem 
są Węgry. Orban podobnie 
pogrywał w sprawie NATO, 
jak w sprawie Unii Europej-
skiej, czyli de facto repre-
zentując interesy rosyjskie.

Jest jasna deklaracja o 
wzmocnieniu wschodniej 
flanki NATO. Czy to powin-
no nas, Europę, Ukraińców 
satysfakcjonować?

Potrzebujemy więcej. 300 
000 wojsk szybkiego reago-
wania NATO. To jest woj-
sko, które będzie w dyspozy-
cji poszczególnych państw. 

Nie wiadomo, jak dużo cza-
su zajmie w razie ataku prze-
niesienie tego wojska na te-
rytorium zaatakowane, na 
przykład do Polski. Dla nas 
jest istotna stała obecność, 
czyli około 30 000 wojsk 
NATO na terytorium Pol-
ski. Tego nie mamy. Mamy 
siły szybkiego reagowania, 
to jest coś innego. Tam dużo 
zależy od decyzji poszcze-
gólnych państw w razie 
konfliktu. I jest pytanie: Jak 
dużo czasu potrzebowałyby 
te państwa na przetrans-
portowanie wojska na tery-
torium Polski?

Czy Polacy mają dziś powody 
do obaw w związku z konflik-
tem w Ukrainie?

Ryzyko wyraźnie wzro-
sło. To ryzyko nie dotyczy 
dzisiaj tylko kwestii mili-
tarnych. Dotyczy kwestii 
bezpieczeństwa w cybersfe-
rze. Myślę, że jeszcze czeka 
nas dużo przykrych niespo-
dzianek, niestety. Przy tak 
dużych ruchach ludności 
mamy też do czynienia z 
problemem bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Bezpieczeń-
stwo staje się słowem klu-
czem. Polacy mają prawo 
odczuwać niepokój, władza 
ma obowiązek to minima-
lizować. Nie przez mówie-
nie, że wszystko jest super, 
bo nie jest super. Uważam, 
że świat przedwojenny już 
nie wróci. Należy masowo 
przeszkolić Polaków z obro-
ny cywilnej, to powinno 
wrócić do szkół, tak jest w 
szkołach innych państw na 
zachodzie. Przygotowywać 
szkoły, szpitale, instytucje 
do działania w warunkach 
kryzysu. Kryzys to nie tyl-
ko uderzenie nuklearne, 
jak niektórzy lubią stra-
szyć. Kryzysy mogą być in-
nego rodzaju: energetyczne, 
humanitarne, zdrowotne, 
cyberataki. Te wszystkie 
rzeczy powinny być dzi-
siaj ogarnięte przez rząd, a 
społeczeństwo w akcjach 
informacyjnych powinno 
być przygotowane, jak ma 
się zachowywać w razie 
różnych zdarzeń, które są 
związane z wojną.

Katarzyna Kozińska

Paweł Kowal: Należy przygotowywać szkoły, szpitale, insty-
tucje do działania w warunkach kryzysu

Dla nas jest 
istotna stała 
obecność, czyli 
około 30 000 
wojsk NATO 
na terytorium 
Polski. Tego
nie mamy
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Siedzibę urzędu marszałkowskiego od zielonogórskiego magistratu dzieli jakieś sto metrów, ulica z przejściem dla pieszych. I 
gdzieś na tym przejściu ginie prawda. Przynajmniej trudno się oprzeć temu wrażeniu, śledząc doniesienia mediów.

Spróbujmy rozejrzeć się i 
sprawdzić, gdzie się prawda 
podziała. Gospodarz Zielo-
nej Góry Janusz Kubicki pi-
sze na swoim profilu w me-
diach społecznościowych 
(pisownia oryginalna): „Nie 
nawiedzę „głupiej” polityki 
i koniunkturalizmu!!!. Mar-
szałek Elżbieta Anna Polak 
wezwała do budowy domów 
dla uchodźców z Ukrainy. 
Albo ja żyje na innej plane-
cie albo oni już całkiem od-
lecieli w kosmos. Skąd takie 
ostre słowa? Bo … bo Polacy 
latami czekają na mieszka-
nia komunalne, socjalne i 
… i jak do tej pory nie widać 
końca kolejki. Nigdy nie było 
pomocy w tym zakresie od 
Marszałka. A teraz mam bu-
dować domy dla Ukraińców. 
Zapewniamy im dach nad 
głową, wyżywienie. A teraz 
jeszcze to …”.

Jak w „Misiu”
I wszystko byłoby w po-

rządku, w końcu doświad-
czony polityk samorządo-
wy ma prawo do wyrażania 
swoich opinii, gdyby nie to, 
że nie odnosiła się do słów 
marszałek. To była wypo-
wiedź Janusza Jasińskiego, 
przewodniczącego Organi-
zacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej, podczas konfe-
rencji prasowej w przerwie 
posiedzenia Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społeczne-
go. – I tutaj mam swoją pro-
pozycję – mówił Jasiński. 
– W każdej gminie, każdym 
samorządzie, ale także w 
grupach rządowych są pie-
niądze. I chodzi o to, że tych 
pieniędzy więcej nie będzie. 
Myślę, że szkoda wydawać 
pieniądze na fajerwerki 
czy na przykładzie Zielonej 
Góry – 90 milionów na coś, 
co będzie dwa miesiące cie-
szyło każdego, ale nie jest 
nam niezbędne. Te 90 mi-
lionów, zamiast w Ochlę, 
wrzucić w 200 domów dla 
wykwalifikowanych rodzin 
ukraińskich, które będą na-
szymi współobywatelami, 
lekarzami, może inżyniera-
mi. Myślę, że w ten sposób 
trzeba by było iść do przodu. 
To będzie służyło wzrostowi 
gospodarczemu.

Czyli, nie wdając się w 
szczegóły tej inicjatywy, co 
ma lubuska marszałek do 

pomysłu przedsiębiorcy? 
Autor komentarza chciał 
„trafić” w lubuską marsza-
łek, a trafił kulą w płot i Ja-
sińskiego, który również za-
reagował: „Panie Kubicki, 
proszę znowu nie kłamać. 
Pomysł jest mój i całkowicie 
komercyjny. Ukraińcy płacą 
za mieszkania/domy, bo pra-
cują i zarabiają. My potrze-
bujemy wykwalifikowanej 
kadry, a niestety najlepiej 
wykształceni i uzdolnieni z 
powodu braku miejsca do or-
ganizacji życia wyjeżdżają z 
naszego regionu. Proszę nie 
kłamać też, że to jest jakaś 
inicjatywa z urzędu, bo to 
jest inicjatywa kręgu przed-
siębiorców. Dzisiaj trzeba 
kupować wędki, a nie ryby! 
Ochla to najgłupsza inwe-
stycja, jaką można sobie wy-
obrazić! Chyba że chodzi o 
coś innego jak w „Misiu”.

Na ślepym torze
W krótkim czasie kolej-

ne pociski wystrzelono z 
Podgórnej 22 w kierunku 
Podgórnej 7. Idealnym przy-
kładem jest sprawa Woje-
wódzkiego Ośrodka Medy-
cyny Pracy. Oto prezydent 
Zielonej Góry stwierdził 
na antenie Radia Index, że 
„władze województwa chcą 
doprowadzić do likwidacji 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Zielonej 
Górze”.

Zostało to wystrzelone 
całą serią zarzutów. – Przy-
pomnę, chcieli zlikwidować 
przychodnię „Kolejarz”? 
Chcieli, ale udało się obro-
nić. Pani marszałek chciała 
zlikwidować ośrodek terapii 
uzależnień? Zlikwidowa-
ła skutecznie, niestety nie 
obroniliśmy, wstyd. Próbo-
wała zlikwidować „Medy-
ka”, wyrzucając w sposób 
brutalny dyscyplinarnie 
dyrektora szkoły za to, że 
bronił swojej szkoły? Uda-
ło nam się to obronić. Teraz 
kolejna próba likwidacji ko-
lejnej instytucji? Nie wiem, 
z czego wynika ta niechęć 
pani marszałek do Zielonej 
Góry” – perorował.

Przyjrzyjmy się tym po-
ciskom. Ani marszałek 
województwa, ani zarząd 
nigdy nie zamierzali dopro-
wadzić do likwidacji SPZOZ 
Medkol, który prezydent 

nazywa Kolejarzem. Zarząd 
podjął uchwałę w sprawie 
skierowania do zaopinio-
wania projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody 
na zmianę podmiotu two-
rzącego Medkol. W efek-
cie podmiotem tworzącym 
oraz nadzorującym Medkol 
miał być Uniwersytet Zielo-
nogórski, a docelowo spółka 
miała zostać połączona ze 
Szpitalem Uniwersyteckim. 
Dzięki temu lecznica zwięk-
szyłaby dostępność świad-
czeń. Po stronie Medkolu nie 

zaszłyby żadne zmiany w ob-
szarze jego praw i obowiąz-
ków cywilnoprawnych, 
nie uległby zmianie status 
pracowników, nie zostałby 
ograniczony zakres świad-
czeń, a budynek i mienie 
ruchome pozostałyby jego 
własnością. Z kolei rozsze-
rzenie zakresu świadczeń o 
ambulatoryjną opiekę spe-
cjalistyczną w Szpitalu Uni-
wersyteckim i koncentracja 
zarządzania wpłynęłyby na 
podniesienie poziomu za-
bezpieczenia pacjentów. 
Ostatecznie sprawa nie 
trafiła jednak pod obrady 
sejmiku.

Syndrom kłamczuszka
Ośrodek terapii uza-

leżnień nie został zlikwi-
dowany. WOTUW został 
włączony w struktury Wo-
jewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych 
SPZOZ w Ciborzu i prowadzi 
swoją działalność w Zielonej 
Górze. I realizuje dotychcza-

sowe świadczenia. A dodat-
kowo, dzięki połączeniu, w 
Zielonej Górze powstanie 
centrum zdrowia psychicz-
nego. Docelowo w regionie 
powstanie pięć centrów, a 
dwa funkcjonują już w Go-
rzowie i Międzyrzeczu.

Historię „Medyka” mamy 
w pamięci „na świeżo”. Tyl-
ko w trakcie tej kampanii 
tyle było pomówień i nie-
dopowiedzeń... I znów zna-
ny nam już refren. Nikt 
nie zamierzał zlikwidować 
CKZiU „Medyk” w Zielonej 

Górze. Zarząd na początku 
stycznia podjął uchwałę in-
tencyjną w sprawie zamia-
ru przeniesienia siedziby 
„Medyka” z Zielonej Góry 
do Sulechowa. Otworzyło to 
proces konsultacji i spotkań. 
14 lutego uchwałę intencyj-
ną w sprawie przeprowadz-
ki podjął sejmik. Uchwała 
została wysłana do kurato-
ra oświaty oraz słuchaczy. 
Po otrzymaniu negatywnej 
opinii zarząd postanowił, 
że nie będzie składał do mi-
nistra edukacji i nauki zaża-
lenia, kończąc tym samym 
temat. Z kolei z byłym dy-
rektorem „Medyka” została 
rozwiązana umowa o pracę 
w związku z naruszeniem 
zapisów ustawy o ogranicze-
niu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

Po całej sprawie pozostał 
niesmak i przekonanie, że 
tym razem interes wszyst-
kich Lubuszan został pod-
porządkowany woli mniej-
szości, wielką w tym rolę 
odegrał atak polityczny ze 

strony ekipy prezydenta 
Winnego Grodu.

Jak w czeskim filmie
I jeszcze jedna rzekoma 

likwidacja, której spraw-
czynią ma być marszałek. 
Tym razem Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w 
Zielonej Górze, który od 30 
lat dzierżawi od miasta bu-
dynek przy ul. Dąbrówki. I 
od lat urząd marszałkowski 
i WOMP zwracają się z proś-
bą do władz Zielonej Góry o 
przedłużenie umowy dzier-
żawy. Jako jeszcze lepszy po-
mysł wskazywane jest prze-
kazanie ośrodkowi obiektu 
na własność.

Od roku 2010 urząd mar-
szałkowski koresponduje 
z prezydentem miasta w 
sprawie uregulowania sta-
tusu budynku. Proponował 
m.in. zamianę budynku, 
który użytkuje WOMP, na 
halę sportową przy ul. Cho-
pina, z ewentualną dopłatą. 
Prezydent nie był zaintere-
sowany. O decyzję w tej spra-
wie na konferencji prasowej 
20 czerwca apelowała także 
dyrektorka WOMP Bożen-
na Telec: – 6 stycznia kończy 
się umowa dzierżawy, więc 
zostało pół roku. Właściciel 
budynku, czyli pan prezy-
dent Janusz Kubicki, do tej 
pory, pomimo pism od 2010 
roku, nie powiedział ani 
„tak”, ani „nie”. Powiedział, 
że mamy jeszcze trochę cza-
su. Siedziba WOMP to budy-
nek użyteczności publicznej, 
w który zostało zainwesto-
wanych sporo pieniędzy bu-
dżetowych, który służy nie 
tylko województwu, ale i 
Zielonej Górze. Panie prezy-
dencie, liczymy na to, że już 
jest czas, żeby podejmować 
decyzję, bo nie wiemy, czy 
mamy się wyprowadzać”.

Konia kują, a żaba...
Zielonogórzanie, Lubu-

szanie czują się coraz bar-
dziej zdezorientowani. Gdy 
nie wiadomo, o co chodzi, 
chodzi o pieniądze. Tutaj 
chodzi o... politykę, władzę, 
czyli pośrednio o pienią-
dze. Wszczynanie awantur, 
przypisywanie sobie przez 
prezydenta rozmaitych za-
sług, jak chociażby stworze-
nia kierunku lekarskiego 
czy szpitala klinicznego, to 

kolejny element gry, który 
ma przesunąć, a raczej odsu-
nąć środek ciężkości dysku-
sji od miasta w stronę sąsia-
dów. A miasto ma problemy, 
również te wizerunkowe.

– Już mnie nic nie zdziwi 
w tej radzie miasta, koali-
cja Kubicki – PiS ma się do-
brze – mówi radny miejski 
PO Marcin Pabierowski. 
– Mimo naszych meryto-
rycznych uwag do raportu 
o stanie miasta za rok 2021 
nie było refleksji po stronie 
prezydenta. Wiele spaw nie 
wyglądało tak, jak powinno.

I radny wymienia sła-
be punkty. Brak realizacji 
uchwały budżetowej, a do-
kładnie przekazania dotacji 
dla klubu Zastal. Prezydent 
nie wsparł, tylko toczył wo-
jenkę z prezesem klubu.

– Kolejna sprawa to brak 
strategii rozwoju miasta do 
roku 2023 – wymienia Pa-
bierowski. – Rok 2021 powi-
nien przeznaczyć na prace 
związane z inwestycjami 
horyzontalnymi dla miasta, 
zaprojektować miasto na 
najbliższe 10 lat. Nie wiado-
mo, jakimi kryteriami bę-
dzie się kierował w pozyski-
waniu funduszy unijnych, 
jakie są kolejne inwestycje. 
Do tego słaba ochrona przed-
siębiorców w roku covido-
wym. Prezydent podnosił 
podatki od nieruchomości i 
opłaty za śmieci.

Z takim działaniem nie 
zgadzali się radni PO. Kry-
tykowali przygotowanie 
inwestycji i nadużywanie 
procedury „zaprojektuj i 
wybuduj”, co skutkuje nie-
doszacowaniem inwestycji 
i wiecznym dokładaniem 
do słabo wycenionych 
inwestycji.

– I może jeszcze tylko 
jedna sprawa – mówi Pabie-
rowski. – Amfiteatr, o który 
miasto nie dba. Brak koncer-
tów i rewitalizacji obiektu, 
mimo że są fundusze unij-
ne w gminnym programie. 
Efekt? Zielonogórzanie mu-
szą jeździć PKS-em do Dąbia, 
aby obcować z kulturą.

A tak na marginesie. 
Może dogadanie się z są-
siadem jest lepszym pomy-
słem? Może pożyczy szklan-
kę cukru...

Dariusz Chajewski
Paweł Kozłowski

Wszystkie problemy w samorządzie rozwiązywane są przy 
otwartej kurtynie Fot. lubuskie.pl

Strzelanie kulami w płot
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Pacjent nie musi już 
krążyć między szpitalami
Szybkie wykrywanie choroby, właściwe pokierowanie pacjenta, dobranie odpowiedniego leczenia – wszystko 
w jednym miejscu. Tak powinno być zawsze, ale w polskiej służbie zdrowia bywa różnie... W Lubuskiem 
doganiamy europejskie standardy. Przy szpitalu w Gorzowie działa Uniwersyteckie Centrum Onkologii.

Pani Barbara ma 65 lat. 
O swojej chorobie dowie-
działa się niedawno. Dzię-
ki badaniom profilaktycz-
nym udało się wcześnie ją 
wykryć.

– Przyjmuję naświetla-
nie tutaj, na oddziale dzien-
nym. Mam lekki stan i dzię-
ki temu, że szybko wykryli, 
to jest szansa, że wyjdę z 
tego bez szwanku. Mam dla 
kogo żyć, wnuki na mnie 
czekają i córka – uśmiecha 
się pani Barbara.

Nie pr zeszkadzamy, 
idziemy dalej.

Budynki
to nie wszystko

Pomieszczenia w nowym 
budynku radioterapii robią 
wrażenie. Komfortowo, no-
wocześnie, czysto. Zarząd 
szpitala tłumaczy jednak, 
że powołanie centrum to 
nie tylko budynki i nowo-
czesny sprzęt. To przede 
wszystkim wykwalifiko-
wana kadra i szybkość dzia-
łania w walce z „cichym za-
bójcą”, jakim jest rak.

Pytamy zatem, czym jest 
Uniwersyteckie Centrum 
Onkologii. W odpowiedzi 
słyszymy, że to komplek-
sowe podejście do diagno-
styki i leczenia. Najpierw 
odpowiednia profilaktyka. 
Pacjent trafia na badania 
przesiewowe i jeśli diagno-
zuje się zmianę nowotwo-
rową, to lekarz kwalifikuje 
go do konkretnej metody 
leczniczej i leczenia skoja-
rzonego. Centrum to tak-
że optymalne procedury 
terapeutyczne, czyli szyb-
ki dobór radioterapii lub 
chemioterapii. Umożliwia 
to m.in. sprzęt zakupiony 
dzięki funduszom europej-
skim. Dzięki tej szybkiej 
drodze zmniejsza się ryzy-
ko powikłań.

To nie liczby,
to ludzkie historie

Chociaż centrum oficjal-
nie działa od czerwca, to 

lekarze mają już na swoim 
polu wiele wygranych bi-
tew z nowotworem. W 2021 
roku w ramach pakietu on-
kologicznego szpital w Go-
rzowie przeprowadził 819 
konsyliów, czyli zdiagnozo-
wano 819 pacjentów wyma-
gających leczenia. Wysta-
wił 1586 kart do diagnostyki 
i leczenia onkologicznego.

– To tak, jakby ponad ty-
siąc osób usłyszało, że jest 
nadzieja, że warto walczyć 
i tę walkę podejmiemy, jako 
zespół, na różnych oddzia-
łach – porównuje dr Piotr 
Petrasz, urolog.

Najwięcej świadczeń w 
ramach pakietu szpital wy-
konał właśnie na oddziale 
urologii i onkologii urolo-
gicznej – o ponad 30 proc. 
więcej niż w 2020 roku; w 
zakładzie radioterapii – o 
30 proc. więcej; także na 
oddziale chirurgii ogólnej 
i onkologicznej. Lecznica 
spełniła wymagania pro-
gramu Kompleksowej Opie-
ki nad Pacjentem z Rakiem 
Jelita Grubego. To ozna-
cza większą dostępność 
do profilaktyki, badań i 
lekarzy specjalistów oraz 
szybkie zabiegi. W szpita-
lu wykonano 101 zabiegów 
prostatektomii radykalnej 

z użyciem robota da Vinci 
zakupionego ze środków z 
Unii Europejskiej. Zabiegi 
bezinwazyjne pozwoliły 
pacjentom z rakiem prosta-
ty wrócić do normalnego 
funkcjonowania.

– Uniwersyteckie Cen-
trum Onkologii zostało już 
oficjalnie zarejestrowane 
w rejestrach Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
Wysokie i jednolite stan-
dardy leczenia podnoszą 

jego jakość i skuteczność – 
wskazuje Jerzy Ostrouch, 
prezes Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódz-
kiego w Gorzowie. Podkre-
śla, że placówka od kilku lat 
współpracuje z lubuskimi 
uczelniami. – Prowadzimy 
program praktyk dla stu-
dentów kierunku lekar-

skiego Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, dla Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w 
Gorzowie, praktyczne-
go podejścia do pacjenta 
uczą się u nas przyszłe pie-
lęgniarki – dodaje prezes 
Ostrouch.

Kompleks usług
na miejscu

Na tym polu jest jeszcze 
wiele do zrobienia – przy-
znają lekarze.

– Dostajemy efekty pan-
demii, to znaczy mamy 
więcej pacjentów z za-
awansowanym stadium 
raka – tłumaczy Katarzy-
na Brzeźniakiewicz-Janus, 
kierownik Katedry i Klini-
ki Hematologii, Onkologii 
i Radioterapii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. – 10 
lat temu, gdy przyszłam 
do szpitala, pacjenci on-
kologiczni byli zagubie-
ni i rozproszeni po całym 
województwie. W jednym 
szpitalu mieli pobrany wę-
zeł chłonny, w drugim byli 
operowani, w trzecim mie-
li chemię, a w czwartym 
naświetlanie. Paranoja. 
Trzeba było mieć zdrowie, 
żeby chorować. Nie dość, 
że pacjent był zestresowa-

ny, że ma raka, to jeszcze 
się martwił, czy dobrze tra-
fił, czy skierowanie będzie 
działało.

– Wizja była taka, żeby 
stworzyć pod jednym da-
chem taki kompleks leka-
rzy, sprzętów i możliwości, 
żeby pacjent, niezależnie 
od tego, jaką ma chorobą 
nowotworową, jak prze-
kroczy próg naszego szpi-
tala, mógł być leczony w 
jednym miejscu. Na izbie 
przyjęć będzie diagnosty-
ka, potem pobrany będzie 
węzeł chłonny, otrzyma 
chemioterapię, radiotera-
pię czy leczenie operacyjne 
– wyjaśnia doktor Brzeźnia-
kiewicz-Janus, która jest 
też opiekunem studentów 
odbywających praktyki w 
szpitalu. – To wszystko od-
bywa się na obszarze 500 
metrów kwadratowych. 
Pacjent, który się gubi i de-
nerwuje, może przyjść do 
sekretariatu i zapytać, co 
ma dalej zrobić, dostanie 
odpowiednie pokierowa-
nie, dostanie swojego opie-
kuna i nie będzie się mar-
twił o rzeczy podstawowe. 
Bo frustracja, stres i jeżdże-
nie między szpitalami psują 
efekty leczenia u osób z cho-
robami nowotworowymi.

Urologia jest jednym z oddziałów, na których wykonuje się najwięcej operacji onkologicznych

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl

W 2021 roku w 
ramach pakietu 
onkologicznego 
szpital
w Gorzowie 
wystawił
1586 kart
do diagnostyki 
i leczenia 
onkologicznego

Teraz latamy 
z Babimostu. 
Kierunek Burgas!

Standardową ofertą lu-
buskiego lotniska są loty 
do Warszawy. Kolejnym 
krajowym punktem na 
mapie Polski będzie  przez 
okres wakacji Gdańsk. Do 
miasta, gdzie narodziła się 
Solidarność, polecicie w 
czwartki i w niedziele. Je-
śli dobrze zaplanujecie po-
dróż, lot będzie kosztował 
niespełna 200 zł. Wylot 
w czwartek zaplanowano 
na godz. 18.20, w niedzie-
lę samolot wzbije się w po-
wietrze o 19.50. Z oferty 
skorzystacie do 2 paździer-
nika. Od blisko miesiąca 
z lotniska w Babimoście 
wylatują samoloty do Tur-
cji. Lubuszanie na riwierę 
turecką podróżują wspól-
nie z Coral Travel. Taką 
okazję biuro zapewnia do 
września. Poza tym wśród 
reg ular nych połączeń 
znajdują się loty do Rijeki. 
Do Chorwacji polecicie w 
niedziele, na ten sam dzień 
zaplanowano również po-
wrotne samoloty.

Wakacyjnym hitem ma 
szansę stać się także Bur-
gas, do którego lot w dwie 
strony może kosztować 
około 250 zł. To jedno z naj-
bardziej znanych miejsc 
na bułgarskiej riwierze. 
Teraz, aby wybrać się nad 
Morze Czarne, wystarczy 
dotrzeć do Babimostu i 
zdążyć na samolot, który 
startuje w środy o 15.35. Na 
miejscu możecie spędzić 
tydzień i w następną środę 
wrócić do domu, meldu-
jąc się na lotnisku o 20.00. 
Pierwsze loty zaplanowa-
no na 13 lipca.

– Wierzymy w przy-
szłość portu w Babimo-
ście. Nasza determinacja 
przynosi efekty. Na lotni-
sku pojawia się wielu pasa-
żerów, bilety są chętnie ku-
powane. Teraz pojawiły się 
nowe propozycje. Mam na-
dzieję, że wielu Lubuszan z 
przyjemnością odwiedzi te 
miejsca. Warto tam pole-
cieć – zachęca Marcin Ja-
błoński, członek zarządu 
województwa lubuskiego.

Dariusz Nowak
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Jest absolutorium dla zarządu

Najważniejszym elemen-
tem sesji była dyskusja nad 
wotum zaufania dla zarzą-
du oraz udzielenie absoluto-
rium. O tym, co się działo w 
minionym roku, traktował 
raport o stanie wojewódz-
twa. Lubuska marszałek 
prezentowała twarde dane, 
pokazujące, w którym miej-
scu jesteśmy.

– Żeby wykonać kluczo-
we zadania i przedsięwzię-
cia wpisane do strategii 
regionu, potrzebne są pie-
niądze – stwierdziła Elżbie-
ta Anna Polak. – W naszym 
budżecie możemy rocznie 
przeznaczyć na wydatki 
niewiele ponad 700 mln 
zł. Wydatki poszybowały, 
w tej chwili inflacja jest na 
poziomie 15 proc. Jesteśmy 
przekonani, że realizacja 
tych wszystkich zadań jest 
możliwa dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej, dlatego 
w ubiegłym roku dużo cza-
su poświeciliśmy na przygo-
towanie nowego programu, 
na perspektywę 2023-2030 
w oparciu o nowe wyzwa-
nia, które sobie postawili-

śmy w nowym dokumencie 
w strategii.

Liczby wyglądają impo-
nująco. W 2021 r. wzrosła 
liczba przedsiębiorstw (o 
prawie 4 tys.) oraz przecięt-
ne miesięczne wynagrodze-
nie (z 5242 na 5813 zł). Wzro-
sły dochody z PIT i CIT, co 
świadczy o dobrej kondycji 
gospodarki. Przedsiębior-
cy potwierdzają, że średnia 
płaca jest na krajowym po-
ziomie i wynosi 6500 zł. W 
sferze przemysłu i budow-
nictwa odnotowano duży 
wzrost sprzedaży. Odnoto-
wano jednak spadek odda-
nych do użytku mieszkań. 
Mamy rekordowo niskie 
bezrobocie, poniżej 5 proc. 
i problemem staje się brak 
rąk do pracy. Odsetek pracu-
jących w rolnictwie maleje, 
pod względem gospodarstw 
ekologicznych jesteśmy jed-
nak w połowie tabeli i jest to 
dobry wskaźnik. W turysty-
ce mamy znaczącą poprawę, 
ponieważ wzrosła liczba tu-
rystów w stosunku do roku 
pandemicznego 2020 (z 399 
tys. do 427 tys. osób).

Było o imponujących in-
westycjach w kulturę, służ-
bę zdrowia, oświatę. I o pie-
niądzach. I o prawdziwie 

tygrysim skoku w sferze 
innowacyjności.

Były oklaski? Nic podob-
nego. Emocje rozpoczęły 
się wraz z ocenami raportu 
przez polityków opozycji. 
I tak zdaniem Małgorzaty 
Gośniowskiej-Koli (PiS) ra-
port jest nieprawdziwy, tak 
samo jak prezentowany w 
nim obraz regionu. Dane są 
nie do przyjęcia. Złe zarzą-
dzanie finansami, wyjaz-
dy, nagrody, dodatki są dla 
wybranych, autopromocja 
zarządu.

– Zdecydowanie na 
pierwszym miejscu loku-
jemy się natomiast w wy-

stępowaniu przeciwko 
rządowi – uważa szefowa 
sejmikowego klubu rad-
nych PiS.

Wioleta Haręźlak (Samo-
rządowe Lubuskie) stwier-
dziła, że raport jest zbyt la-
koniczny, nie odzwierciedla 
zaawansowania inwestycji i 
realizacji programów.

Sebastian Ciemnoczo-
łowski (PO) stwierdził, że 
jest dumny z tego, że region 
i jego mieszkańcy nie zga-
dzają się z tym, co „wyczy-
nia” rząd PiS.

– Żyjemy w pewnych 
uwarunkowaniach, gdzie 
widać, jak wspaniałe rządy 

wpływają na życie w na-
szym regionie – ironizował 
polityk.

Głosem rozsądku starał 
się być Jan Świrepo (PSL), 
mówiąc, że niektórzy rad-
ni przestają się szanować i 
szanować to, co wspólnie 
budujemy.

– Raport o stanie woje-
wództwa jest o tym, co się 
działo w regionie w mi-
nionym roku, czy lepiej się 
nam żyje – mówił. – Nasze 
dochody z PIT i CIT zauwa-
żalnie wzrosły, co oznacza, 
że wzrosła lubuska gospo-
darka i to widać. Po drugie 
wzrasta zamożność społe-

czeństwa, co przecież wy-
nika z danych GUS.

Miejscami dyskusja kon-
centrowała się bardziej na 
polityce rządu i jego roli w 
regionie niż dokonaniach 
samorządów, a tematy 
przypominały te poruszane 
przy ul. Wiejskiej. Totalnie 
lekceważone były zasługi 
zarządu i to, co dobrego po-
działo się w regionie.

– Fundamentalnie nie 
zgadzam się z ogranicza-
niem roli samorządów, to 
przecież głównie im za-
wdzięczamy sukces Polski 
– mówiła marszałek Polak. 
– Samorząd to wspólnota 
i dlatego dziękowałam za 
pracowitość i kreatywność 
mieszkańcom, przedsię-
biorcom. I możemy na ży-
czenie przygotować raport 
na temat zaangażowania 
rządu w sprawy regionu. 
Przykład? 6,7 mln wynio-
sła dotacja z centralnego 
funduszu kolejowego, bo to 
zadanie rządu. Wydatki sa-
morządu to 73 mln zł.

Zarząd otrzymał wotum 
zaufania. Wynik głoso-
wania to 17 do 12. W głoso-
waniu absolutoryjnym 19 
radnych było za jego udzie-
leniem, 10 przeciw.

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Zarząd województwa uzyskał absolutorium. 19 radnych było za jego udzieleniem, 10 przeciwko

Dyskusja podczas sejmiku miała wyższą temperaturę niż powietrze na zewnątrz. Nic dziwnego, w końcu była to sesja 
absolutoryjna, podsumowanie ubiegłorocznej pracy zarządu. Oczywiście, były dwie strony medalu. Zarząd przedstawił 
imponujące wyniki, opozycja twierdziła, że region pogrąża się w beznadziei. Idealną pointą była opinia radnej Anny Synowiec, 
że sejmikowa opozycja wprowadziła dyskusję na meandry krajowej polityki.

W zielonogórskim ra-
tuszu zjawiło się kilkana-
ście osób reprezentujących 
mieszkańców.

– Na placu dzieje się źle. 
Młodzież hałasuje, pije al-
kohol, są burdy. Od dwóch 
lat staramy się, aby władze 
zareagowały. Chcemy, aby 
policja i władza wywiązy-
wały się ze swoich obowiąz-
ków – denerwuje się To-
masz Stawski ze wspólnoty 
mieszkaniowej Doktora 
Pieniężnego.

Mieszkańcy pod prote-
stem zebrali 250 podpisów.

– Jest mnóstwo pijanych 
małoletnich. Walczę z nimi, 
ale to nic nie daje. Jednego 

razu wychodziłam o godzi-
nie 23 i słyszałam wulgarne 
przyśpiewki o policji. By-
łam pewna, że przyjechał 
patrol, ale nie. Po prostu 
skakali po ławkach – dodaje 
Halina Tietz, właścicielka 
jednego ze sklepów.

Ciągłe imprezy
Złość mieszkańców wy-

nika z kilku spraw. Pierwszą 
z nich są imprezy, alkohol 
i bójki. Poza tym zarzucają 
policji brak reakcji na doko-
nywane zgłoszenia.

– Na pewno ludzie dzwo-
nią. Wiem nieoficjalnie, 
że kilkanaście telefonów 
dziennie jest. Nie chcemy 

być biernymi widzami – tłu-
maczy Tomasz Stawski.

– Z naszych analiz, które 
poczyniliśmy od początku 
roku, na placu Teatralnym 
mieliśmy w sumie dziewięć 
zgłoszeń, z czego dotyczą-
cych ciszy nocnej było pięć 
– odpowiada Marcin Gur-
gurewicz, zastępca komen-
danta miejskiego policji w 
Zielonej Górze. – Na każde 
zgłoszenie reagujemy. Wie-
dząc, jak wygląda sytuacja, 
staramy się wysyłać nie je-
den patrol, a dwa albo trzy. 
Od tego roku codziennie 
dyslokujemy służby na te-
ren deptaka, który obejmu-
je również plac Teatralny.

– Jest młodzież, która 
chciałaby tam normalnie 
usiąść, ale nie da się, ponie-
waż się boją. Tam jest taka 
szajka, która pogoni ich 
wyzwiskami. To jest stała 
grupa kilkudziesięciu osób 
– twierdzi Halina Tietz.

Krótka kołdra policji
Mieszkańcy wymieniali 

kilka możliwych rozwią-
zań problemu. Są wśród 
nich np. zwiększenie liczby 
patroli, czynny monitoring 
lub zamknięcie placu. Poli-
cja problem dostrzega i ro-
zumie, ale jak przekonują 
funkcjonariusze, każdego 
dnia wykonują wiele zadań.

– Zielona Góra jest ob-
szernym miastem, ma dużo 
problemów i zgłoszeń. Śred-
nio na dobę wykonujemy 
80-90 interwencji. Tych 
zadań do realizacji jest 
cały wachlarz. Rozumiem 
mieszkańców, natomiast 
my musimy też reagować na 
inne sytuacje oraz podejmo-
wać inne czynności – zapew-
nia Marcin Gurgurewicz.

Problem stanął na ko-
misji rady miasta. Sprawie 
przyjrzeli się radni. – Jeste-
śmy po to, aby wysłuchać 
mieszkańców i sprawić, 
żeby do takich sytuacji nie 
dochodziło więcej. Na pew-
no trzeba by zadbać o mo-

nitoring miejsca fizyczny 
i wizyjny – mówi Dariusz 
Legutowski, miejski radny 
Platformy Obywatelskiej.

Sytuacja na placu Te-
atralnym od dawna wy-
wołuje spore emocje, które 
przez pewien czas były nie-
co uśpione w związku z pan-
demią. Teraz sprawa nabie-
ra na sile, co nie powinno 
dziwić, jeśli spojrzy się na 
sprzyjającą przebywaniu na 
świeżym powietrzu pogo-
dę. O tym, czy spotkanie w 
ratuszu i poczynione na nim 
ustalenia przyniosą efekty, 
przekonamy się w najbliż-
szych tygodniach.

Dariusz Nowak

Mieszkańcom okolic placu Teatralnego w Zielonej Górze skończyła się cierpliwość. Narzekają na libacje i oskarżają policję i 
włodarzy miasta o brak reakcji. Sprawa stanęła na jednej z komisji rady miasta.

Na placu Teatralnym impreza goni imprezę. Mieszkańcy 
okolicy mają tego serdecznie dość i proszą o interwencję
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25 lat temu walczyliśmy z    powodzią tysiąclecia.
Czy dziś nadal powinniśmy bać się wielkiej wody?

To był naprawdę mokry 
lipiec. Pierwsza fala opadów 
trwała od 3 do 10 lipca 1997, 
druga – od 18 do 22. Lokal-
nie było to ponad 500 mm. 6 
lipca pierwsze miejscowości 
zostały zalane przez Nysę 
Kłodzką i Odrę. W telewizji, 
prasie pojawiły się pierwsze 
dramatyczne kadry. U nas 
przyjmowano te obrazy, 
jako dość egzotyczne... Po-
ważnie zaczęto traktować 
to, co działo się w górnym 
biegu Odry, dopiero gdy 
woda zalała Wrocław, po-
wszechnie bowiem sądzono, 
że to najlepiej zabezpieczone 
przeciwpowodziowo miasto 
w Polsce. Relacje ze stolicy 
Dolnego Śląska wywołały 
już u nas panikę, a poziom 
strachu rósł szybciej niż po-
ziom rzeki. Pojawiły się po-
głoski o możliwości wysa-
dzenia wałów na pewnych 
odcinkach, aby sterować 
falą powodziową, o zanie-
czyszczeniach chemicznych 
płynących z wodą i wreszcie 
wypłukaniu słynnego Żela-
znego Mostu KGHM.

Pierwszy był Bytom
Stan alarmu powodzio-

wego dla rejonu Szprotawy 
i Żagania wprowadzono 8 
lipca. W tym samym dniu 
ogłoszono pogotowie prze-
ciwpowodziowe dla rejonu 
Nowogrodu Bobrzańskiego 
i Krosna Odrzańskiego. Już 
10 lipca Piotr Warcholak, 
zastępca przewodniczące-
go wojewódzkiego komite-
tu przeciwpowodziowego, 
przewidywał, iż powódź na 
Odrze potrwa około 40 dni 
i zwracał uwagę na 200-let-
nie, „technicznie bezwarto-
ściowe wały”...

Pierwszy był Bytom Od-
rzański. Dzielnica Nowe 
Miasto „pływała”, ewaku-
owano ponad sto osób. De-

speraci pozostali w domach 
na wyższych piętrach, ko-
munikacja odbywała się 
pontonami i łódkami. Pod 
kilem metr wody.

Na powódź przygotowy-
wała się Nowa Sól. Miasto 
poprzecinane było szańca-
mi worków z piaskiem. Po-
łożono ich mniej więcej 100 
tys. Ludzie mieszkający na 
parterze i sklepikarze zamu-
rowywali okna, witryny. To 
była twierdza, a mieszkań-
ców wzywano na wały, do 
walki. Z żywiołem.

Woda wdzierała się do 
centrum, ludzie bronili ul. 
Piłsudskiego, Odra atako-
wała ul. Muzealną, przegra-
ła bitwę na Wrocławskiej. 
W pobliskim Przyborowie 

ludzie walczyli. I nawet po-
jawiła się plotka, że godzą 
się z tym, żeby wysadzić ich 
wały, aby ratować Nową 
Sól. Ale wały nie czekały na 
zgodę, „puściły” wcześniej, 
w okolicy Starej Wsi.

Miasto za miastem
Najwięcej, bo 117 osób 

ewakuowano w ówczesnej 
gminie Zielona Góra. 75 z 
własnej inicjatywy wyje-
chało do rodzin. W prasie 
pojawiły się dramatyczne 
zdjęcia z Lasek, Nietkowa...

Pospieszne prace na wa-
łach trwały w całym wo-
jewództwie: żołnierze, 
strażacy, policjanci, więź-
niowie, strażnicy granicz-
ni... Ale Krosno nie miało 
szans, było bezbronne – pod 
wodą znalazła się cała dolna 
część miasta. Już wcześniej 
było jak wymarłe, puste 
ulice, sklepy pozabijane de-

skami i płytami OSB. Tutaj 
również mieszkańcy mówi-
li o wojnie.

17 lipca burmistrz Słubic 
zarządził ewakuację. Był to 
praktycznie jedyny przy-
padek w dziejach powodzi 
1997 roku, że ewakuowano 
ponad 80 proc. mieszkań-
ców miasta. Słubice były  
skazane na katastrofę, ale 
miało dużo szczęścia w tym 
nieszczęściu. Pękły wały po 
niemieckiej stronie Odry i 
to znacznie spłaszczyło falę 
powodziową.

21 lipca przypominali-
śmy wyspiarską krainę. 
Zalane były: lewobrzeżna 
część Krosna i Przyboro-
wa, Stany oraz Stare Żab-
no, przerwane zostały wały 
między Starą Wsią a Kieł-
czem, odcięte od świata było 
Siedlisko. Woda podtapiała 
bądź bezpośrednio zagraża-
ła Nowej Soli, dolnej części 
Bytomia oraz Bobrowni-
kom, Otyniowi, Modrzycy, 
Pleszówkowi, Tarnawie, 
Milsku, Błędowowi. W Ci-
gacicach pod wodą była 
dolna część miejscowości 
wraz z odrzańskim portem, 
a żywioł zagrażał Tarna-
wie, Lednu, Głuchowowi, 
Mozowowi, Leśnej Górze i 
Trzebiechowowi oraz uję-
ciu wody dla Zielonej Góry, 
a także przepompowni w 
Sadowej. Woda przerwa-
ła wał w okolicach Nietko-
wa, co bezpośrednio mia-
ło wpływ na poziom wody 
zalewającej stację i trakcję 
kolejową w Czerwieńsku. 
W strefie bezpośrednie-
go zagrożenia znalazły się 
wsie Nietkowice, Nietków, 
Brody, Bródki...

Pod koniec lipca koń-
ca wielkiej wody nie było 
widać. Kulminacyjna fala 
na Odrze miała blisko 500 
km, od Wrocławia aż po 
Gryfino. Ewakuowano 74 
miejscowości w dawnym 
Zielonogórskiem, w byłym 
Gorzowskiem – 24.

Mądrzejsi po szkodzie
Powódź z lipca 1997 swo-

imi rozmiarami przekro-
czyła najbardziej pesymi-
styczne wyobrażenia i nie 
dała szans na skuteczny 
manewr, zapobiegający po-
wstaniu olbrzymich strat. 
Dowiodła też konieczno-
ści przebudowy od lat za-
niedbywanego hydrotech-
nicznego systemu ochrony 
przed powodzią.

Stąd lubuski samorząd 
wojewódzki, od początku 
istnienia, uznał zabezpie-
czenie przed powtórką z 
„rozrywki” za jeden z prio-
rytetów. W ramach „Pro-
gramu Odbudowy i Mo-
dernizacji powodzi 1997 r.” 
Udało się odbudować i zmo-
dernizować znaczną licz-
bę wałów, przepompowni 
oraz zabudować wyrwy w 
obwałowaniach i doraźnie 
je wzmocnić. W latach 1999-
2016 zajęto się kompleksowo 
159,43 km wałów, odbudo-
wano 341,25 km rzek i kana-
łów, 14 przepompowni oraz 

siedem zbiorników reten-
cyjnych – na łączną kwotę 
576 mln zł.

21 czerwca 2017 został 
podpisany „Plan inwesty-
cji planowanych do reali-
zacji w zakresie melioracji 
wodnych podstawowych 
w ramach nowej perspek-
tywy finansowej na lata 
2014-2020”. W dokumencie 
wśród źródeł finansowania 
wymienia się także Europej-
ską Współpracę Terytorial-
ną oraz Kontrakt Regional-
ny. Zawartych jest również 
szereg zadań, które będą 
mogły być zrealizowane po 
uzyskaniu na nie niezbęd-
nych środków. Zresztą pie-
niądze były pozyskiwane z 
różnych źródeł. Jak 460 mln 
zł z Banku Światowego i bli-
sko 50 mln zł z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020.

Bezpiecznie, ale...
W Słubicach trwa wła-

śnie budowa okazałej ściany 
przeciwpowodziowej.

 Nowa Sól w oczekiwaniu na wielką wodę zamieniła się w twierdzę. Zdjęcia Tomasz Gawałkiewicz

25 lat temu, 16 lipca 1997, odrzańska fala kulminacyjna 
przechodziła przez Nową Sól. Alarm przeciwpowodziowy 
odwołano w Lubuskiem po 32 dniach. Wstępnie szkody 
oszacowano na setki milionów złotych. Gdy mówiono o 
przyczynach katastrofy, wymieniano brak wyobraźni i 
inwestycji. Jak z wyobraźnią i pieniędzmi jest dziś?

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

W Polsce 
zginęło 56 osób, 
bez dachu nad 
głową zostało 
7 tys. ludzi, a 
40 tys. straciło 
dorobek życia...
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– Zastanawiam się, czy 
to nie jest tylko dla oka – 
mówi mężczyzna przed-
stawiający się jako Wła-
dysław. – Tu budują mur, 
woda znajdzie słaby punkt 
i zajdzie nas od tyłu.

– Coś ty, Władek, to 
wszystko jest połączone 
z tymi wałami – uspoka-
ja kolega Władka. – Jak tu 
zbudują, Odra wyrobi na 
zakręcie i najwyżej Niem-
com się uleje.

Marek Cebula, bur-
mistrz Krosna Odrzań-
skiego, unika konkretnej 
odpowiedzi na pytanie, 
czy czuje się bezpieczny. 
Wie, że zrobiono wiele, aby 
nie powtórzyła się sytuacja 
z 1997, ale wie również, że 
żywioł jest nieobliczalny.

– Czas pokaże – mówi. 
– Na razie mamy suszę, ni-
ski poziom rzek i wygląda 
to wszystko dobrze. Mam 
informacje o kolejnych in-
westycjach: wały, główki, 
zbiorniki retencyjne. Pa-
miętam również zastrze-
żenia ekologów narzekają-
cych, że korytujemy Odrę. 
Ale z Warszawy wszystko 
wygląda inaczej. Rozma-
wiam z mieszkańcami, gdy 
poziom rzeki się podnosi, 
i wiem, że mają w pamięci 
tamte dni. I się boją.

Jak dodaje burmistrz 
Cebula, samorządowcy też 
pamiętają. Właśnie Lubu-
ska Rada Samorządowa po-
stanowiła podzielić 6 mln 
zł równo między powiaty i 
przeznaczyć je na zarządza-
nie kryzysowe.

W Nowej Soli o powodzi 
również mówi się często 
i to nie tylko dlatego, że w 
porcie stoi pomnik Powo-
dzianina i okazała ściana 
przeciwpowodziowa.

– Ludzie czują się bez-
pieczniejsi – mówi rzecz-
niczka magistratu Ewa 
Batko. – W 2010 roku mie-
liśmy bardzo wysoki stan 
Odry i ludzie chodzili na 
ścianę powodziową. Wi-
dać było, że uwierzyli w jej 
solidność.

Bezpieczni? Do kolejnej 
wielkiej wody? Stąd inwe-
stycje samorządu w zabez-
pieczenia przeciwpowo-
dziowe to nie fanaberia.

Jako pierwszy uderzenie wielkiej wody przyjął Bytom Odrzański Zdjęcia Tomasz Gawałkiewicz

25 lat temu walczyliśmy z    powodzią tysiąclecia.
Czy dziś nadal powinniśmy bać się wielkiej wody?

Walka z żywiołem była zrywem solidarności, pospolitym ruszeniem.  Zdjęcia Tomasz Gawałkiewicz
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W te wakacje impreza goni imprezę. 
Święto województwa, piknik zdrowia, 
piknik w Ochli... Tym razem zajrzyjmy 
do Łagowa. - Łagów jest jednym z 
najpiękniejszych miejsc, jakie Bóg 
stworzył na ziemi – mówił w nagraniu 
wideo Oleg Sentsov, scenarzysta i 
reżyser nagrodzonego Złotym Gronem 
filmu „Nosorożec”. Filmowiec walczy 
z rosyjskim najeźdźcą na froncie w 
Donbasie. – Dziękuję za nagrodę!

Lato 2022. Ale tu się dzieje!

W sobotę (2 lipca) Filharmonia Zielonogórska zakończyła 
sezon artystyczny, wykonując wraz z orkiestrą partnerskiej 
Filharmonii Gorzowskiej koncert „Ale Kosmos!”. Występ 
przyciągnął tłumy melomanów

W sobotę (2 lipca) w łagowskim amfiteatrze wręczono na-
grody 51. Lubuskiego Lata Filmowego. - Łagów jest jednym 
z najpiękniejszych miejsc, jakie Bóg stworzył na ziemi. Dzię-
kuję za nagrodę! – mówił w przesłanym frontowym wideo 
ukraiński reżyser filmu „Nosorożec” Oleg Sentsov

W czwartek (30 czerwca) urząd marszałkowski zorganizo-
wał w skansenie w Zielonej Górze Ochli piknik integracyjny 
dla wolontariuszy i ich rodzin, organizacji pozarządowych i 
uchodźców z Ukrainy Zdjęcia: www.lubuskie.pl, LCI

Jury Konkursu Główne-
go 51. Lubuskiego Lata Fil-
mowego w składzie: Borys 
Lankosz – przewodniczą-
cy, Ryszard Brylski, Klara 
Cykorz, Anna Osmólska-
-Mętrak i Iwona Siekierzyń-
ska, po obejrzeniu 15 filmów 
fabularnych, postanowiło 

przyznać Złote Grono Ole-
gowi Sencowowi za fabu-
larny film „Nosorożec”. 
Ukraiński reżyser nie mógł 
odebrać nagrody, bo walczy 
akurat w Donbasie. Przysłał 
organizatorom wzruszający 
film z podziękowaniami z 
wojennych okopów.

W kategorii filmów do-
kumentalnych zwyciężył 
Paweł Łoziński i jego „Film 
balkonowy”.

W konkursie krótkich 
filmów fabularnych jury 
festiwalu nagrodziło Zło-
tym Gronem Węgra Olivéra 
Rudolfa za film „Fonica 

M-120”.
Z kolei tegoroczna presti-

żowa nagroda im. Andrzeja 
Milczarkiewicza, ufundo-
wana przez przyjaciół Lu-
buskiego Lata Filmowego, 
trafiła do dwojga białoru-
skich twórców: Volhy Da-
shuk i Victora Asliuka.

W niedziele (3 i 10 lipca) w Iłowej i w Lubięcinie przyciągały 
atrakcjami Lubuskie Pikniki Profilaktyki i Zdrowia. Kolejne 
odbędą się we Wschowie (17 lipca), Osiecznicy (13 sierpnia), 
Lubniewicach (20 sierpnia), Przytocznej (27 sierpnia) i Jan-
czewie (11 września)

Zobacz, kto zdobył kolejne Złote Grona

51. Lubuskie Lato Filmo-
we – Festiwal Kinemato-
grafii Europy Środkowej 
i Wschodniej przeszło już 
do historii, ale pozostało 
to, co w kinie najważniej-
sze – emocje, wrażenia i 
wspomnienia ze spotkań 
z twórcami X Muzy. Bo Ła-
gów to nie tylko pokazy 
znakomitych filmów, spo-
tkania z wybitnymi twór-
cami, warsztaty, retro-
spektywy, dyskusje – całe 
to bogactwo artystycz-
nych smaków ma przecież 
tak naprawdę jeden cel: 
kontakt z drugim czło-
wiekiem. I to najbardziej 
docenia wierna, dojrzewa-
jąca wraz z każdą edycją fe-
stiwalu publiczność, czyli 
ludzie kochający kino, dla 
których lato = Łagów w 
Lubuskiem.

Kontakt ze Wschodem
Mimo sytuacji politycz-

nej na świecie, bardzo wy-
mownym znakiem było 
przyznanie nagród twór-
com z Europy Wschodniej 
– Złote Grono dla Olega 
Sentova oraz nagroda spe-
cjalna dla twórców z Bia-
łorusi, których filmy (po 
latach przerwy) znowu za-
witały do Łagowa, to znak, 
że kino i sztuka są warto-
ściami między podziałami, 
że można i trzeba utrzymy-
wać kontakt z artystami ze 
Wschodu, bo tylko tak mo-
żemy przywołać normal-
ność. I nadzieję.

– Myślę, że to była bar-
dzo dobra, ciekawa, inte-
resująca edycja – mówił 
Grzegorz Potęga, jeden z 
organizatorów festiwalu. 
– Wypełnione sale, udane 
konkursy, świetne spotka-
nia: to wszystko powoduje, 
że ten festiwal zaliczamy 
do naprawdę udanych im-
prez i na pewno będzie też 
to nasz taki wyznacznik na 
kolejne lata.

O tym, jak ważną war-
tością „dodaną” festiwalu 
jest możliwość spotkania i 
rozmowy z twórcami, mó-
wił Tomasz Gąssowski, 
juror Konkursu Filmów 
Dokumentalnych, w któ-
rych zwyciężył fenome-
nalny „Film balkonowy” 
Pawła Łozińskiego. – Taka 
historia właśnie o tym, że 
warto rozmawiać, że trze-
ba rozmawiać, takie przy-
pomnienie nam, że roz-
mowa jest czymś istotnym 
– mówił Gąssowski. – My-
ślę, że to był wielki sukces 
tego festiwalu, że ten film 
się tutaj pojawił, że Paweł 
Łoziński się tutaj pojawił, 
że mógł porozmawiać z 
publicznością.

Łagów odżywa
– Tegoroczny festiwal 

zadziwił mnie, było bardzo 
dużo ludzi, bardzo ciekawe 
były decyzje, ciekawe były 
pytania – podsumował Ry-
szard Brylski, juror Kon-
kursu Głównego o Złote 
Grono. – Myślę, że jednak 
Łagów odżywa, będzie tęt-
nił dalej, rezonował tym 
świętem filmu.

Juror podkreślał, że Ła-
gów jest magicznym miej-
scem, o którym... warto 
zrobić cały film – o festi-
walu. – Myślę, że tego się do 
czekamy i to będzie święto 
Łagowa – raz jeszcze podsu-
mowanie tego wszystkiego, 
co się działo – to przecież 
historia polskiego filmu – 
mówił reżyser pokazywa-
nej w tym roku w Łagowie 
„Śmierci Zygielboma”.

Lubuskie Lato Filmowe 
to najstarszy polski festi-
wal filmów fabularnych, 
odbywający się od 1969 
roku w Łagowie, a od roku 
1989 jest to międzynaro-
dowa impreza poświęco-
na prezentacji kinemato-
grafii Europy Środkowej i 
Wschodniej.
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Bez żadnego trybu, czyli 
prezes ruszył w Polskę
Jarosław Kaczyński rzucił posadę w rządzie i ruszył w Polskę, 
by – jak stwierdził – tchnąć energię w partię PiS. Zaczął 
z przytupem, bo w Inowrocławiu pomylił Brejzę z Mejzą. 
Drobnostka. Gdyby w Kijowie pomylił Krym z Rzymem, a w 
Paryżu Macrona z makaronem, byłoby niezręcznie.

Wydawało się, że odej-
ście „prezesa Polski” z rzą-
du odbędzie się w bardziej 
podniosłej atmosferze. Z 
fanfarami i dziękczynnymi 
pielgrzymkami, w asyście 
dostojników państwowych 
i kościelnych. Tymczasem 
prezes ogłosił to sam, lako-
nicznie i impertynencko, w 
wywiadzie dla PAP: „Wnio-
sek o odwołanie już złoży-
łem do premiera i został 
on przyjęty. O ile mi wia-
domo, to prezydent też go 
podpisał”.

Dezynwoltura typowa 
dla prezesa. W jego stylu, 
czyli bez żadnego trybu. 
Nieważny premier, nie-
ważny prezydent, nieważ-
ne procedury. Odchodzę 
i co mi zrobicie? Dodajmy 
jednak, że prezes PiS pełnił 
istotną dla kraju funkcję 
– wicepremiera ds. bezpie-
czeństwa. A przecież nie zo-
stawiał kraju w stanie sie-
lankowej oazy z gwarancją 
pokoju i bezpieczeństwa po 
wieczne czasy. Wręcz prze-
ciwnie – odszedł w momen-

cie, kiedy Rosja zagroziła 
Litwie atakiem w odwecie 
za zablokowanie tranzytu 
towarów do Obwodu Ka-
liningradzkiego, a prasa 
okrzyknęła „przesmyk su-
walski” najniebezpieczniej-
szym miejscem na świecie. 
Wtedy Kaczyński odszedł 
z służby krajowi, by służyć 
tylko swojej partii.

Prezes PiS nie dba o kon-
wenanse, nie dba o procedu-
ry. Uwielbia dziwaczne fra-
zy, których nadużywa przy 
byle okazji. Swoją politykę 
zaczął od sformułowania 
„imposybilizm prawny”, 
który miał definiować po-
litykę jego poprzedników. 
Imbosybilizm (z ang. im-
possible – niemożliwe) ozna-
czał po prostu ograniczenia 
prawne i proceduralne, któ-
re uniemożliwiają podej-

mowanie wielu decyzji, bo 
uzależniają je od żmudnych 
procesów konsultacyjnych. 
Kaczyński uznał, że to wią-
że decydentom ręce i spra-
wia, że władza nic nie może.

Ale jak to zwykle u Ka-
czyńskiego bywa – czego 
nie dotknął, to zepsuł. Nisz-
cząc praworządność, wpro-
wadził porządki, które 
sprawiają, że władza może 
wszystko. Bez konsultacji, 
uznaniowo i arbitralnie. 
Dlatego, zanim jeszcze do-
brał się do sądownictwa, 
zlikwidował korpus służby 
cywilnej, którą wymyślono 
po to, by do administracji 
państwowej trafiali najbar-
dziej kompetentni ludzie: 
wykształceni, doświadcze-
ni, z wysokim morale. Elita, 
ale na usługach społeczeń-
stwa. Kaczyński zlikwido-
wał służbę cywilną, by do 
administracji dopuszczać 
ludzi lojalnych, bez względu 
na kompetencje. PiS to par-
tia wodzowska i żadna decy-
zja nie zostanie podjęta bez 
Kaczyńskiego, a państwo 
PiS ma być stworzone na ob-
raz i podobieństwo partii. 
Jeśli prezes czegoś zechce, 
to żadna praworządność nie 

jest mile widziana. Państwo 
ma działać jak prezes – bez 
żadnego trybu.

Takie państwo Kaczyń-
ski po sobie zostawił i ruszył 
w teren, by agitować za PiS.

Ale jak to zwykle u niego 
bywa – czego nie dotknął, to 
zepsuł. Pojechał do Inowro-
cławia, gdzie prezydentem 
miasta jest Ryszard Brejza, 
ojciec Krzysztofa Brejzy, 
senatora Platformy Obywa-
telskiej. Kaczyński chciał 
pokazać, jaką to plurali-
styczną Polskę reprezen-

tuje i powiedział: „Gdyby 
w Polsce była dyktatura, a 
ja dyktatorem, to czy tutaj 
pan Mejza by rządził?”. Do-
dajmy, że Mejzę z Brejzą łą-
czy tylko dwusylabowe na-
zwisko o podobnej fonetyce. 
Nic więcej.

Łukasz Mejza to poseł 
niezrzeszony sympatyzu-
jący z PiS, który w ub. roku 
stracił stanowisko wicemi-
nistra sportu po aferze opi-
sanej przez portal „Wirtual-
na Polska”. Założona przez 
Mejzę firma miała ofero-

wać nieuleczalnie chorym 
kosztowną i wątpliwą co do 
skuteczności terapię. Mejza 
chełpił się, że na nim „wisi” 
rząd Zjednoczonej Prawicy. 
A zatem pomyłka Kaczyń-
skiego miała najwidoczniej 
freudowski charakter. Za-
rzekał się, że nie jest dykta-
torem, ale podświadomość 
podpowiedziała mu, że w 
Inowrocławiu powinien 
rządzić jego człowiek Mejza, 
a nie żaden tam Brejza.

Swoją drogą powinniśmy 
odetchnąć z ulgą, że Kaczyń-
ski nie zajmuje już rządo-
wych funkcji. Co by było, 
gdyby pojechał do Kijowa 
i pomylił kajdany z Majda-
nem, albo – co gorsza – Maj-
dan kijowski z Majdanem 
Radosławem? Co by było, 
gdyby miał pojechać z wizy-
tą do kanclerza, a pojechałby 
do papieża? Czy w newral-
gicznym momencie wice-
premier ds. bezpieczeństwa 
nie pomyliłby „przesmyku 
suwalskiego” z „przysma-
kiem suwalskim”?

Panie prezesie Jarosła-
wie, czas na emeryturę. Ni-
komu już pan nie pomoże, 
swojej partii też nie. Chce 
pan pomagać, a szkodzi pan. 
Widzi pan białe, a woła, że 
czarne. Widzi pan czarne, 
a woła, że białe. Może więc 
dla odmiany niech pan 
spróbuje zaszkodzić, a być 
może pan pomoże.

Nieważny premier, nieważny prezydent, nieważne procedury. 
Odchodzę i co mi zrobicie? Fot. Pixabay

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Swoją drogą 
powinniśmy 
odetchnąć 
z ulgą, że 
Kaczyński
nie zajmuje 
już rządowych 
funkcji

Pan Bogdan jest ostatnio za pośrednic-
twem telewizora bombardowany polity-
kami, którzy nagle poczuli jakiś zew i ru-
szyli w Polskę. Najfajniej komunikuje się 
ze społeczeństwem prezes partii rządzą-
cej, człowiek, który praktycznie rządzi w 
tym kraju. Robi to na zamkniętych spo-
tkaniach, ochranianych przez tłumy po-
licjantów. Na widowni są tylko jego sym-
patycy, pytania można zadać wcześniej na 
kartce. Oczywiście, nietrudno zgadnąć, 

że brakuje tak zwanych niewygodnych. 
Prezes – oprócz tradycyjnego już gadania 
o tym, jak wspaniale dowodzi krajem jego 
formacja, atakowania adwersarzy poli-
tycznych, poniżania i wyśmiewania lu-
dzi o innej orientacji – niemal w każdym 
spotkaniu strzela gafy. Myli Włocławek 
z Inowrocławiem, Mejzę z Brejzą, a ostat-
nio poszedł już na całość, stwierdzając, że 
w Niemczech euro kosztuje trzy złote.

Gość kolejny raz pokazuje, że jest ode-
rwany od rzeczywistości, żyje w jakiejś 
bańce, otoczony tłumem pochlebców, 
pilnowany przez rzeszę ochroniarzy. Nie 
musi robić zakupów, w sklepie nie był 

pewnie od dziesięcioleci i przypuszczam, 
że nawet nie wie, ile kosztuje żwirek dla 
jego kota, że o innych artykułach nie 
wspomnę. Nie ma karty kredytowej, ro-
dziny i czego tam jeszcze. Poucza nas, jak 
żyć, wskazuje, kto jest jego zdaniem god-
ny, a kto nie. Dla pana Bogdana to niepoję-
te, że są wśród rodaków ci, którzy akcep-
tują zarówno poglądy, jak i postępowanie 
kogoś takiego. Tym bardziej że intencje 
wcześniej przez kilka lat skrywane teraz 
są na wierzchu i nie trzeba być specjalnie 
przenikliwym, żeby dojść do wniosku, 
że temu człowiekowi nie chodzi o nas 
wszystkich, tylko o swoich.

Z kolei lewica objeżdża miasta i mia-
steczka, odwiedzając bazarki. Pan Bogdan 

zgadza się z tym, co przed kamerami na tle 
straganów z coraz droższymi warzywami 
mówią politycy. Tyle że powtarzanie tych 
samych nawet słusznych argumentów co-
dziennie staje się męczące.

Największa partia opozycyjna zali-
czyła wielkie spotkanie w Radomiu. Było 
na ostro szczególnie w kwestii rozliczeń 
tych, którzy dziś demontują praworząd-
ność. Pan Bogdan akceptuje to w pełni. 
Warto jednak przypomnieć, że przed kil-
kunastoma laty po pierwszej nocy rządów 
PiS praktycznie nie rozliczono nikogo, 
pozwolono kilku szkodnikom dalej funk-
cjonować. Ci się przyczaili, przeczekali 
i pojawili się z nowym, jeszcze bardziej 
złym obliczem.

Moim zdaniem. Żwirek dla kota

Andrzej
Flügel
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Te wakacje stoją pod znakiem... duchów. Osią kampanii promocyjnej lubuskiego samorządu ma być Duszek Lubuszek. 
Że infantylny? Że wydumana postać? Nic podobnego. Mamy swoje regionalne, „żyjące” od wieków duchy, za których 
opowieściami kryją się prawdziwe, często dramatyczne i tragiczne historie. Uwierzcie w duchy!

Zaglądamy do katalogu 
„Duchy polskie”. I zawód. W 
leksykonie rezyduje jedynie 
łagowski Rycerz w Płomie-
niach. Od dawna nie był wi-
dziany, ale i w czasach swojej 
aktywności ograniczał się 
do straszenia osób urzędo-
wych. Wróg biurokracji?

Łagów Lubuski
Oto w roku 1820 radca 

Harlem postanowił spę-
dzić w murach łagowskie-
go zamku noc. Nagle ujrzał 
przy swoim łożu zakonnego 
rycerza otoczonego płomie-
niami. W raporcie napisał, 
że postać ta przypominała 
mu uwieczniony na nagrob-
ku w miejscowym kościele 
wizerunek XVI-wiecznego 
komandora zamku Andre-
asa von Schliebena. Później 
spotkał go m.in. pewien in-
spektor ze Słońska.

Andreas von Schlieben... 
Do historii przeszła raczej 
jego słabość. Do niewiasty. 
Zakonny rycerz nie chciał 
tego związku ograniczać do 
chwil kradzionych w zam-
kowych zakamarkach. Stąd 
jako pierwszy joannicki 
zakonnik ożenił się w 1544 
roku, łamiąc śluby celiba-
tu. Krok ten spowodował w 
zakonie gwałtowną reak-
cję. Obawiano się, że upo-
wszechnienie tej praktyki 
przyczyni się do pomniej-
szenia majątku zakonu. Po 
długich targach kapituła w 
Spirze usankcjonowała ślu-
by joannickich rycerzy.

W kościele łagowskim 
znajduje się płyta nagrobna 
syna von Schliebena, rów-
nież Andrzeja, zmarłego 9 
lipca 1568 w młodocianym 
wieku. Wiemy, że Schlie-
ben miał syna, który umarł 
w wieku trzech lat. Resztę 
dopowiada legenda. Chło-
piec ponoć utopił się w stud-
ni. Ojcu z żalu pękło serce, a 
matka w rozpaczy rzuciła się 
z zamkowych krużganków i 
od tej pory przemierza kom-
naty jako biała dama...

Przewóz
Ta opowieść jest jeszcze 

starsza i rozpoczyna się u 

progu XV wieku. I teraz tro-
chę jak w bajce... Książę Jan 
I miał czterech synów. Po 
jego śmierci nastąpił podział 
dziedziny. Otrzymana część 
ojcowizny ze stołecznym 
Przewozem nie zadowoliła 
najmłodszego Jana II, który 
żądał od braci Baltazara i Ru-
dolfa nowego podziału.

Z biegiem lat sytuacja się 
krystalizowała. Wacław 
wstąpił do klasztoru. Rudolf 
zginął w bitwie pod Chojni-
cami. W grze o tron zosta-
ło ich dwóch. Bratobójcza 
wojna trwała ze zmiennym 
szczęściem do 1472 roku. Na 
początku maja Jan II roz-
począł oblężenie Żagania. 
Załoga zamku skapitulowa-
ła 7 maja 1472, a pojmanego 
Baltazara z rozkazu księcia 
Jana przewieziono do Prze-
wozu i uwięziono w lochu 
wieży tamtejszego zamku. 
Jak chce legenda, fetując 
zwycięstwo, Jan po prostu 
zapomniał o uwięzionym 
bracie. Świadkowie zarze-
kają się, że późną nocą, zwy-
kle 15 lipca, w okolicy wie-
ży zwanej nie tylko przez 
mieszkańców, ale i history-
ków głodową słychać szczęk 
łańcuchów i jęki.

Siedlisko
Gdy zegary wybijają pół-

noc, w czerwonym salonie 
zamku w Siedlisku słychać 
ponoć głośne krzyki pusz-
czyków i niesamowite uja-
danie psów, a ze wszystkich 
zakamarków wypełzają 
szkielety. Po chwili z salo-
nu dochodzą przerażające 
jęki... Czyja to sprawka? Oto 
w drugiej połowie XVI wie-
ku Siedliskiem rządzić miał 
znany rycerz rozbójnik Fa-
bian von Schoenaich.

Po „biesiadzie” kościo-
trupów przerażony duch 
Fabiana miota się po ścież-
kach parku i zniszczonych 
komnatach. Inna legenda 
mówi, że podczas biesiady 
szkielety Fabianowi grzecz-
nie usługują.

Owszem, imię się zga-
dza, gdyż zamek w Siedlisku 
wraz z okolicznymi ziemia-
mi wydzierżawił w roku 1561 
Fabian Schönach, uczestnik 
wielu wojennych ekspedycji 
u boku króla polskiego Zyg-
munta III Wazy. Był jednym 

z najznamienitszych ryce-
rzy epoki. Był nie tylko mi-
strzem miecza, ale także do-
skonałym administratorem 
i gospodarzem. Na złą sławę 
nie zasłużył. Może to wpływ 
legendy o duchu Fabiana, ale 
z Broniszowa?

Przytok
Na pierwszy rzut oka 

pałac w Przytoku wyglą-
da romantycznie. Skrywa 
jednak, cytując Kubusia 
Puchatka, swojego straszy-
ciela. Opowieść rozpoczyna 
się w październiku 1815, w 
rocznicę śmierci rezydują-
cego w pałacu gen. Frydery-
ka Konstantego Ryssela. Oto 
odsunęła się płyta nagrobna 
jego grobowca na cmenta-
rzu, wywołując popłoch u 
świadków tego zdarzenia. 
Oczywiście, działo się to 
krótko przed północą. Po 
chwili ukazała się zjawa w 
generalskim mundurze. W 

tej samej chwili w kościele 
odezwał się dzwon, a w oknie 
pobliskiego domostwa, któ-
re od lat stało opuszczone, 
zabłysło światło. I tak dzieje 
się podobno nadal.

Pan na Przytoku jak naj-
bardziej ma powody do 
pokuty. Był dowódcą arty-
lerii w dobie wojen napole-
ońskich i przeszedł do hi-
storii jako zdrajca. W bitwie 
pod Lipskiem, zamiast osła-
niać odwrót wojsk napole-
ońskich, kazał strzelać w 
kierunku żołnierzy Małego 
Cesarza...

Przypomnijmy, że w 
trakcie bitwy pod Lipskiem 
zginął książę Józef Ponia-
towski. Bitwa nazywana 
jest także „bitwą narodów”. 
Rozegrała się pod Lipskiem 
16–19 października 1813.

Żagań
Każdy z turystów zwró-

cił zapewne uwagę na masz-

karony na elewacji żagań-
skiego pałacu, których jest 
podobno 170. W XIX wieku 
wyrzeźbił je Jan Boreta na 
polecenie Piotra Birona. Jak 
chce legenda, są tak strasz-
ne, ponieważ rzeźbiarz jako 
modela wynajął diabła. W 
zamian artysta podpisał z 
diabłem cyrograf – własną 
krwią, oczywiście.

Przez lata diabeł cierpli-
wie pozował, by wreszcie na 
zakończenie pokazać rzeź-
biarzowi swoją prawdziwą 
twarz. Była tak przerażają-
ca, że na jej widok artysta 
spadł z rusztowania... Stąd 
nad jednym z okien maszka-
rona nie znajdziemy. Żagań 
ma też Białą Damę.

Kostrzyn
Najsłynniejsza ucieczka z 

kostrzyńskich kazamat, opi-
sywana szeroko w literatu-
rze, zakończyła się tragicz-
nie. Otóż w twierdzy król 

pruski Fryderyk Wilhelm 
I przetrzymywał swojego 
syna Fryderyka (później-
szego króla Fryderyka Wiel-
kiego), który zamierzał się 
poświęcić literaturze i filo-
zofii, a nie władzy. Tymcza-
sem ojciec chciał przymusić 
królewicza do wojskowego 
trybu życia i do zaintereso-
wania się damami. Książę 
zaplanował więc ucieczkę 
do Anglii wraz z najlepszym 
przyjacielem porucznikiem 
Hermanem von Katte oraz 
Hansem Hermannem i po-
rucznikiem Keithem. Ucie-
kinierów jednak złapano, 
królewicza uwięziono w ka-
zamatach, a pozostali sta-
nęli przed sądem wojennym 
pod zarzutem zdrady stanu, 
dezercji i próby ucieczki z 
Prus.

Von Katte najpierw usły-
szał wyrok dożywotniego 
więzienia, ale rychło został 
on zamieniony na śmierć 
przez ścięcie mieczem. W 
miejscu stracenia znajdzie-
my dziś pamiątkową tabli-
cę, a miecz, którym doko-
nano egzekucji, trafił do 
muzeum w Brandenburgu. 
A ponoć duch von Kattego 
do dziś nawiedza nocą ruiny 
twierdzy...

Szprotawa
Przy wejściu do miasta 

od strony Bramy Żagańskiej 
po prawej stronie zaczyna 
się wąska uliczka (obecna 
Sądowa). Uliczkę do 1945 
roku zwano „Dops=Gang”, 
co współcześni nazwali jako 
„metryczne przejście”.

Według opowiadań daw-
nych mieszkańców Szpro-
tawy uliczkę nawiedzała 
kiedyś zjawa. Prezentowała 
się jako jeździec na koniu, 
trzymający swoją głowę pod 
pachą.

Lubno
Tutaj spotkamy galo-

pującego na koniu ducha 
Celiny, która w 1937 roku 
popełniła samobójstwo po 
śmierci ukochanego męża 
Hansa von Treichela. Człon-
ka SS, zagorzałego zwolen-
nika Hitlera...

Strachy na Lachy? Śledź-
cie te i inne historie o lubu-
skich duchach na www.lci-
-lubuskie.pl

Najsłynniejszy lubuski duch rezyduje w Łagowie Fot. Grzegorz Walkowski

W pałacu w Żagania straszą do spółki diabeł i dama cała w bieli Rys. Robert Jurga

Duchy opowiadają... historię 
Dariusz
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl
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Przy okazji festynu Czas na sport 
w Zielonej Górze biegacze rywa-
lizowali na 5 i 10 km. Na starcie 
stanęło ponad 100 osób. Większość 
zawodników wybrało krótszy 
dystans. Start i meta zlokalizowa-
ne były na parkingu przy CRS, a 
trasa wiodła leśnymi ścieżkami w 
okolicach hali lekkoatletycznej. Na 
zdjęciu z lewej: Anna Bajserowicz 
(w czapeczce; druga na 5 km), 
Dorota Ratajczak (pierwsza na 
10 km) i Ewa Krojcig (trzecia na 5 
km) - wszystkie z Zielonej Góry. Z 
prawej najszybsi na 5 km: Paulina 
Kaczmarek ze Świebodzina i Jakub 
Wawrzykowski z Nowej Soli. Wię-
cej zdjęć z biegu w Zielonej Górze, 
a także innych imprez sportowych 
znajdziesz na lci-lubuskie.pl

Andrzej Sawicki: Chciałoby się 
powalczyć o coś więcej
Lechia zajęła dziesiąte miej-
sce w III lidze, przed rokiem 
też, podobnie wcześniej, kie-
dy rozgrywki przerwała 
pandemia. Wychodzi na to, 
że na więcej nas nie stać...

Nie powiedziałbym, bo 
każdy sezon ma swoją hi-
storię. Ten pandemiczny 
skończył się na pierwszej 
rundzie i jednym meczu. 
Przegraliśmy go, a przed 
nim byliśmy na szóstym 
miejscu. Natomiast ostat-
nie dwa rzeczywiście po-
kazały, że jesteśmy śred-
niakiem. Ten niedawno 
zakończony był najtrud-
niejszy ze wszystkich, któ-
re prowadziłem na tym 
poziomie. Wystarczy wspo-
mnieć, że na trzy kolejki 
przed zakończeniem ósmy 
zespół nie był pewny utrzy-
mania w lidze! Do końca 
trzeba było walczyć i drżeć, 
żeby się udało.

To prawda, ale też charak-
teryzował się huśtawką. 
Początek słaby, potem było 
dobrze, pod koniec rundy fa-
talnie. Na początku drugiej 
nieźle, ale bez zwycięstwa, 
potem wreszcie było lepiej. 
Skąd to się bierze?

Niemal każdy zespół gra 
falami. Tylko najmocniej-
sze punktowały solidnie. 
Na tym, że wiosna była 
ciężka i bardzo nerwowa, 
zaważyły cztery porażki w 
końcówce jesieni.

To prawda, ale skupiając 
się na rundzie wiosennej, 
trudno było o jakiś wielki 
optymizm...

Z drugiej strony, bio-
rąc pod uwagę, że wiosną 
rozegraliśmy jeden mecz 
mniej, bo pierwsze spotka-
nie drugiej rundy odbyło 
się w listopadzie, zdobyli-
śmy w niej 27 punktów, a w 
poprzednim sezonie, kiedy 
grali jeszcze z nami Szymon 
Kobusiński i Sebastian Gór-
ski – 28, tak więc jeśli chodzi 
o dorobek, nie wygląda to 
źle. Dodam do tego jeszcze, 
że zawsze wiosną punkty 
zdobywa się trudniej niż je-
sienią, bo wszyscy się mobi-
lizują, a wcześniej ci, którzy 
mają jakieś obawy o utrzy-
manie, wzmacniają się. Je-
śli przy takiej presji, jaka 
na nas ciążyła, zdobyliśmy 
tyle punktów, to nie jest źle.

Jak oceniasz zawodników, 
którzy dołączyli do zespołu 
zimą?

Niewątpliwie przyjście 
Łukasza Soszyńskiego bar-
dzo odmieniło nasz zespół. 
To zawodnik o walorach de-
strukcyjnych, który bardzo 
zdynamizował nasz środek 
pola. Jego gra w defensywie 
jest niesamowita. Brakowa-
ło nam mobilności w środ-
ku, on wszedł w swoją nową 
rolę znakomicie. To był 
strzał w dziesiątkę. Uwa-
żam, że kilku zawodników 

wskoczyło na wyższy po-
ziom niż jesienią, na przy-
kład Mateusz Surożyński. 
Bardzo fajne wejście miał 
młody Mateusz Zientarski, 
który po rundzie w IV lidze i 
okresie przygotowawczym 
był podstawowym wybo-
rem. Broniliśmy lepiej jako 
zespół, czego dowodem jest 
to, że wiosną byliśmy szó-
stym zespołem pod wzglę-
dem straconych goli.

Pewnie jeszcze za wcześnie, 
by o tym mówić, ale czy już 
macie jakieś przymiarki do 
nowego sezonu?

Jesteśmy na etapie roz-
mów z zawodnikami. Wie-

my, z kim będziemy chcieli 
dalej pracować, mamy za-
rys zespołu na nowe roz-
grywki, lecz to są wstępne 
przymiarki. Wszystko jest 
też uzależnione od tego, 
kogo uda nam się pozyskać. 
Dalej chcemy rozwijać no-
wych graczy, będą z nami 
trenować wyróżniający 
się zawodnicy z rezerw. Li-
czymy, że uda się pozyskać 
piłkarzy, którzy podniosą 
jakość zespołu. Uważam, 
że niewiele nam trzeba, by 
w tej lidze grać w górnej po-
łówce tabeli.

Nie czujesz się czasem jak w 
zaklętym kręgu? Pamiętam 
ciebie jako bardzo ambit-

nego zawodnika, takim też 
jesteś trenerem. Tyle że co 
roku masz określone ramy 
finansowe w klubie, takie że 
możesz zmontować zespół 
najwyżej na środek III ligi. 
Nie męczy cię to?

To jest nieustanna pra-
ca, ciągły proces. Zmien-
nych w zespole jest bardzo 
dużo. Kiedy wydaje się, że 
masz już poukładaną ekipę, 
ktoś wypada. Przegrywasz 
mecz, za chwilę drugi i sy-
tuacja robi się diametralnie 
różna. Taka jest praca tre-
nera. Oczywiście, że mam 
ambicje. Chciałoby się po-
walczyć o coś więcej. Za-
wodnicy podobnie. Podczas 
spotkania, na którym pod-
sumowaliśmy ligę, wielu 
mówiło, że chcieliby pograć 
o coś więcej niż utrzyma-
nie. Musimy jednak patrzeć 
na realia. Nie jesteśmy klu-
bem, który może zrobić 
takie zakupy, że powiemy 
przed sezonem: tak, wal-
czymy o awans. Tyle że na-
sza grupa jest najmocniej-
sza. Zobaczmy choćby na 
takie zespoły, jak Polonia 
Bytom czy Ślęza Wrocław, 
które od kilku lat nie mogą 
się z tej ligi wydostać.

Obserwujesz zielonogórski 
klub od lat, kiedyś jako za-
wodnik, teraz trener. Ow-
szem, marketingowo zrobił 
wielki krok do przodu, ale 
ciągle na trybunach, jak na 
tak duże miasto, jest garstka 

widzów. Jakaś futbolowa klą-
twa wisi nad Zieloną Górą?

Do końca bym się z tym 
nie zgodził. Powstaje taka 
futbolowa rodzina. Mar-
keting dzięki Konradowi 
Komorniczakowi podszedł 
bardzo do przodu. To wiel-
ka sprawa i bardzo nam 
pomaga. Żeby jednak przy-
ciągnąć widzów, potrzeb-
na jest infrastruktura. Zo-
baczmy, ile jest zespołów 
w mieście i dookoła, które 
mają swoje mecze w tych 
samych godzinach. Jestem 
przekonany, że gdybyśmy 
grali później, czyli dyspo-
nowali na przykład oświe-
tlonym obiektem, spora 
część piłkarskiego środowi-
ska z miasta i okolic byłaby 
na naszym meczu.

Andrzej Flügel

Oczywiście, że mam ambicje. Zawodnicy podobnie. Podczas spotkania, na którym podsumowaliśmy ligę, wielu mówiło, że 
chcieliby pograć o coś więcej niż utrzymanie – przyznaje Andrzej Sawicki, trener piłkarzy Lechii Zielona Góra.

Andrzej Sawicki: Uważam, że niewiele nam trzeba, by w III 
lidze grać w górnej połówce tabeli

Nowe umowy
Do chwili zamknię-

c ia tego numer u 
„Naszej Lubuskiej” 
klub poinformował 
o przedłużeniu kon-
traktów z: Przemy-
sławem Mycanem, 
R a f a ł e m O s t r o w-
skim, Mateuszem Su-
rożyńskim, Mykytą 
Lobodą i Kacprem 
Lechow iczem ora z 
trenerami Andrzejem 
Sawickim i Michałem 
Sucharkiem.
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Piotr Żyto nie wprowadzi Falubazu Zie-
lona Góra do żużlowej ekstraligi. Nie wpro-
wadzi, bo nie jest już trenerem zespołu. 
Decyzja bez wątpienia słuszna, ale też bez 
wątpienia spóźniona – co najmniej o mie-
siąc. Dlaczego miarka przebrała się dopiero 
po 11 meczach? I dlaczego Mateusz Tonder 
musiał poczuć się „jak zwykły śmieć”?

Cofnijmy się do 29 maja i pojedynku Fa-
lubazu w Rybniku, który Żyto obejrzał, sie-
dząc na trybunach. Trener tłumaczył, że 
miał skoki ciśnienia i jelitówkę. Cóż, w tej 
sytuacji to absolutnie zrozumiałe, bo prze-
cież na trybunach stadionu żużlowego jest 
wręcz nieograniczony dostęp do lekarza 
czy toalety... Ale złośliwości na bok. Wta-
jemniczeni doskonale wiedzą, dlaczego 

Żyto musiał opuścić park maszyn. I nie ma 
wątpliwości, że wiedziało to także szefo-
stwo Falubazu, bo po akcji w Rybniku klub 
wydał trenerowi... zakaz wypowiadania 
się w mediach, choć powinien natychmiast 
podziękować mu za dotychczasową pracę. 
Cóż, takie standardy...

Przejdźmy teraz do wydarzeń z 26 
czerwca. „Poczułem się jak zwykły śmieć 
po dzisiejszym meczu” – to słowa Tondera 
po porażce Falubazu w Gdańsku. Porażce z 
rywalem, który wtedy okupował dolne re-
jony tabeli i w oczach miał widmo spadku z 
I ligi. I ten rywal, w dodatku osłabiony, nie 
dość, że wygrał, to jeszcze za trzy punkty, 
bo zgarnął bonus za lepszy bilans w dwu-
meczu. A dlaczego młody zawodnik Faluba-
zu miałby poczuć się „jak zwykły śmieć”?

Tonder w Gdańsku był rezerwowym. 
Zresztą, jak w każdym innym spotkaniu 

ligowym, w którym znalazł się w składzie. 
Szansę dostał w VIII wyścigu, zastępując 
słabo dysponowanego Rohana Tungate’a, 
czyli jednego z liderów. Przywiózł 2 punkty 
i... więcej razy nie pojawił się na torze. Poja-
wił się za to Tungate, który w meczu punk-
tował tak: 0, 1, -, 0, -. Trudno w tym znaleźć 
sens czy logikę, więc nic dziwnego, że nie 
znalazł ich także Tonder, stąd przesiąknię-
ty goryczą komentarz.

Młody żużlowiec w końcu nie wytrzy-
mał, bo Żyto ignorował go od początku 
sezonu, wyraźnie dając do zrozumienia, 
że nie chce na niego stawiać ani go „budo-
wać”. Nie oszukujmy się, większość star-
tów Tonder dostał wyłącznie dlatego, że 
kontuzji nabawił się Piotr Protasiewicz. W 
podstawowym składzie nigdy jednak się 
nie znalazł, choć uratował Falubazowi re-
mis w Łodzi, a następnie solidnie pojechał 
w zwycięskim pojedynku u siebie z Polonią 
Bydgoszcz. Tonder ma wyższą średnią bie-
gową niż Jan Kvech i Protasiewicz, ale dla 

trenera i tak był piątym kołem u wozu. Żyto 
miał własne wyliczenia i koncepcje, z któ-
rych wynikało, że Kvech nie może stracić 
w składzie miejsca dla zawodnika U24, a 
Protasiewicz musi jeździć, bo przyda się w 
fazie play off. Efekt tych koncepcji był taki, 
że mocarny Falubaz w 11 meczach miał dwie 
porażki, dwa remisy i stracił dwa bonusy...

Tonderowi gratuluję odwagi i nie mam 
wątpliwości, że dobrze postąpił. Rację mie-
li też fani Falubazu, którzy już od kilku ty-
godni domagali się odejścia trenera i twier-
dzili, że każdy kibic żużla potrafiłby podjąć 
trafniejsze decyzje niż Żyto, który w tym 
sezonie dziewięć razy korzystał z rezerwy 
taktycznej, co dało drużynie 11 punktów. 
A odpowiadając na pytania z początku tek-
stu... Dlaczego? Dlatego, że klubem rządzą 
ludzie, którzy bez mrugnięcia okiem pozby-
li się Martina Vaculika, a teraz to samo oko 
przymykali na wyczyny trenera. Oby opa-
miętanie nie było jedynie chwilowe i nie 
przyszło za późno...

Kopytkowanie. Brawo Mateusz!

Szymon Kozica
sz.kozica@lubuskie.pl

Nowe otwarcie: Zastal 2025
Zastal Zielona Góra zapowiada projekt oszczędnościowy i pozbycie się długów. Klub podpisał 3-letni kontrakt z trenerem 
Oliverem Vidinem. Zespół będzie występował nie tylko w polskiej ekstraklasie, ale także w północnoeuropejskiej lidze ENBL.

– Jesteśmy po dosyć dłu-
giej analizie. Potrzebowa-
łem chwili zastanowienia, 
co dalej robimy, dlatego że 
mamy trzy duże problemy 
na naszych barkach, trzy 
rafy do ominięcia – tłuma-
czył Janusz Jasiński, wła-
ściciel Zastalu Zielona Góra, 
na pierwszej konferencji 
prasowej.

Trzy poważne problemy
Rafa pierwsza. Jak żyć 

bez ligi VTB, co stabilizo-
wało klub finansowo oraz 
pod względem pozycji na 
koszykarskim rynku euro-
pejskim i polskim (Zastal 
zrezygnował z udziału w 
rozgrywkach po napaści 
Rosji na Ukrainę).

Rafa druga. – Jak prze-
trwać następny okres nisz-
czącej wojny z miastem 
Zielona Góra, która nie ma 
żadnego sensu. Panie Ku-
bicki, jeżeli pan chce mieć w 
Zielonej Górze koszykówkę, 
to usiądźmy i porozmawiaj-
my – zaapelował Jasiński.

Rafa trzecia. – Kończy 
się epoka wspierania klubu 
przeze mnie jako osobę fi-
zyczną, jako rodzinę. To jest 
chyba największy nasz pro-
blem – stwierdził Jasiński. 
– Na szczęście, mamy przy-
jaciół. Bez pomocy posłów: 

Jerzego Materny i Walde-
mara Sługockiego może na-
wet tego nowego sezonu by 
nie było…

Klub będzie
funkcjonował inaczej

Nowy sezon jednak bę-
dzie, choć w takich okolicz-
nościach Zastal musiał zna-
leźć też nową formułę na 
funkcjonowanie klubu.

– Myślę, że najważniejszy 
jest plan na dłuższy okres. 
Nakreśliliśmy sobie plan 
3-letni. Projekt nazwali-
śmy Zastal 2025. Kończymy 
okres spłaty dużych zobo-
wiązań z „lat świetności”, 
uwalniamy się z gorsetu na-
prawdę dużych obciążeń, to 
było kilka milionów rocz-
nie – przyznał Jasiński. – W 
związku z tym pieniędzy bę-
dzie proporcjonalnie mniej 
i na miarę tego będziemy 
budować naszą drużynę. 
Klub będzie funkcjonował 
inaczej.

Właściciel Zastalu po-
równał nowe otwarcie z ro-
kiem 2011. – Wtedy też nie 
mieliśmy nic, wchodzili-
śmy do ekstraligi i byliśmy 
skazani na szybki niebyt, 
kompletne nieliczenie się 
w elicie. A przypomnę, że 
w następnym sezonie zdo-
byliśmy brązowy medal, a 
w ciągu trzech lat byliśmy 
mistrzem Polski i wystarto-
waliśmy w Eurolidze – pod-
kreślił Jasiński.

Budżet 5 mln złotych
W sezonie 2022/2023 

klub z Zielonej Góry bę-
dzie występował także w 
północnoeuropejskiej li-
dze ENBL. W rozgrywkach 
ma uczestniczyć 16 ekip (w 
dwóch grupach) z Finlan-
dii, Estonii, Szwecji, Ło-
twy, Litwy, Polski, Czech i 
Izraela.

Teraz przejdźmy do per-
sonaliów. Budowa zespo-
łu rozpoczęła się od sztabu 
szkoleniowego. Trenerem 
Zastalu przez najbliższe 3 
lata będzie Oliver Vidin. – 
Oliver doskonale radził so-
bie właśnie w drużynach, 
które były w pozycji under-
doga. Pokazywał zawsze, że 
jest w stanie przede wszyst-

kim rozwijać młodzież – 
przekonywał Jasiński.

Trwają negocjacje z 
pierwszym asystentem. 
Drugim asystentem i zara-
zem kierownikiem zespołu 
pozostanie Jakub Lewan-
dowski. Z klubem pożegnał 
się natomiast trener od 
przygotowania motorycz-
nego i fizjoterapeuta Piotr 
Pigla, którego miejsce zaj-
mie Oskar Małecki.

A co z koszykarzami? W 
Zastalu został Przemysław 
Żołnierewicz, do Zielonej 
Góry wróci Radosław Tru-
bacz. Klub podpisał roczne 
kontrakty z możliwością 
przedłużenia o kolejny rok 
z pierwszymi obcokrajow-
cami: Serbem Dušanem 
Kutlešiciem i Czarnogórcem 
Alenem Hadžibegoviciem.

– Odeszli zawodnicy naj-
drożsi, którym życzymy po-
wodzenia, a na których nie 
byłoby nas stać. Na ich miej-
sce szukamy ludzi, którzy 
chcą w takim projekcie wy-
startować. Nie spieszymy 
się, bo środki są ograniczo-
ne i chcemy je bardzo mą-
drze wydawać – zaznaczył 
Jasiński. Poinformował 
też, że w sezonie 2022/2023 
budżet klubu będzie na po-
ziomie 5 mln zł. W składzie 
Zastalu znajdzie się siedmiu 
Polaków i pięciu obcokra-
jowców. Rozgrywki eks-
traklasy rozpoczną się 21 
września.

Szymon
Kozica
sz.kozica@lubuskie.pl

Przemysław Żołnierewicz to jedyny koszykarz z podstawowego 
składu Zastalu, który zostanie w zespole na sezon 2022/2023

Dušan Kutlešić
28 lat i 199 cm wzrostu. 
Może występować na 
pozycjach: rozgrywające-
go, rzucającego i niskiego 
skrzydłowego. W ostat-
nich dwóch sezonach grał 
w zespole Zlatibor Caje-
tina w lidze serbskiej. W 
30 spotkaniach zdobywał 
średnio 20,3 punktu (37,9 
proc. skuteczności rzutów 
za trzy), notował także 
5,3 zbiórki i 3 asysty. Zo-
stał wybrany na MVP fazy 
play off  rozgrywek II ligi 
adriatyckiej, gdzie mógł 
pochwalić się średnimi na 
poziomie 25,3 punktu i 8 
zbiórek.

Alen Hadžibegović
23 lata i 210 cm wzrostu. 
Może występować na 
pozycjach: silnego skrzy-
dłowego i środkowego. W 
minionym sezonie grał 
w zespole Lovcen 1947 
w II lidze adriatyckiej, 
gdzie notował średnie 
15,6 punktu (58,3 proc. 
skuteczności rzutów za 
dwa) i 8 zbiórek. Sezon 
dokończył w lidze katar-
skiej – ze średnimi 22,5 
punktu i 10,5 zbiórki.
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