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Kto jeszcze nie kupił węgla na zimę, 
zapłaci w składzie nawet 4 tys. zł za 
tonę. Czeka nas czarny scenariusz?

str. 4

10 mln zł będzie kosztowała ścieżka 
rowerowa w okolicy Szprotawy. To 
dopinanie sieci tras dla cyklistów

str. 6

Czek bez pokrycia, czyli wielka 
pompa. Czy prezydent Gorzowa 
właśnie stał się koniunkturalistą?

str. 7

Połączenia kolejowe, 
autobusowe, tabor i infra-
struktura na północy re-
gionu to farsa. Rząd obie-
cywał miliony na rozwój 
komunikacji. Gdzie te pie-
niądze? – pytają autorzy pe-

tycji do premiera w sprawie 
wykluczenia komunikacyj-
nego Gorzowa. Pod petycją 
może się podpisać każdy, a 
szczególnie zainteresowa-
ni powinni być mieszkań-
cy Drezdenka, Gorzowa, 

Kostrzyna, Międzyrzecza 
czy Strzelec Krajeńskich.

Wiceprzewodniczący 
lubuskiego sejmiku Miro-
sław Marcinkiewicz: – Go-
rąco zachęcam do włącze-
nia się w tę akcję.              STR. 5

To petycja w obronie 
nie tylko Gorzowa Może być najlepszy, 

może być najgorszy, ale za-
angażowanie to jest numer 
jeden – podkreśla Oliver Vi-
din, trener Enei Zastalu BC 
Zielona Góra. Nasz zespół 
w ostatnim czasie odniósł 
trzy zwycięstwa z rzędu w 
ekstraklasie koszykarzy.

Po tym, jak klub rozwią-
zał kontrakt z Glennem Co-
sey’em, do zespołu dołączył 
Bryce Alford. – Ma złoto w 
rękach. Wyszedł dwa razy 
taniej niż Cosey, a myślę, że 
w tym momencie jest dwa 
razy lepszy – ocenia trener 
Vidin.                                              STR. 8 

Primadonna nie ma czego 
szukać u trenera Vidina

Otwarto most w Milsku. 
Ta przeprawa łączy region

Koniec wieńczy dzieło. 28 października pierwsze samochody przejechały przez odrzański most w Milsku. Wcześniej odbyła się uroczystość jego otwarcia. Tym razem nie przecinano wstęgi, ale usu-
wano zapory zagradzające przejazd w samym centrum przeprawy. Było to symboliczne, bowiem, jak podkreślali samorządowcy, zwłaszcza ci z prawego brzegu rzeki, wreszcie przestaną być pe-
ryferiami regionu. Nie obyło się bez akcentów politycznych, zwłaszcza że tej przeprawy nie byłoby, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej. - Krajowy Plan Odbudowy... Wiecie, ile to jest? To 160 mld 
złotych. Jeśli 160 mld zł podzielimy przez 100 mln, to wychodzi nam 1600 inwestycji tego typu w Polsce - wyliczył senator Wadim Tyszkiewicz                                                                                               STR. 3
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Rosną oddziały 
intensywnej 
terapii i okulistyki

Od lutego trwa budowa 
oddziałów intensy wnej 
terapii oraz okulistyki w 
Szpitalu Uniwersyteckim 
w Zielonej Górze. Nowy 
obiekt będzie miał pięć 
kondygnacji użytkowych. 
Na intensywnej terapii 
znajdzie się miejsce na 17 łó-
żek (dziś jest ich 10) dla pa-
cjentów w stanach zagroże-
nia życia. Więcej będzie też 
łóżek dla okulistyki.

– Pozyskaliśmy wielu 
fachowców oraz specjali-
styczny sprzęt dzięki pani 
marszałek i zarządowi 
województwa. Teraz czas 
stworzyć odpowiednie wa-
runki do leczenia – mówi 
prezes szpitala Marek Dzia-
łoszyński. Koszt całkowity 
to ok. 27 mln zł, dofinanso-
wanie z UE – ponad 22 mln 
zł. Zakończenie prac bu-
dowlanych przewidziano 
na połowę 2023 roku.

Złoty Kłos
za promowanie 
rolnictwa

Lubuska Izba Rolnicza 
po raz kolejny zorganizo-
wała konkurs „Lubuski 
Złoty Kłos”. Statuetka jest 
w yrazem szczególnego 
uznania i wyróżnienia dla 
liderów rolnictwa. Przy-
znawana jest za promo-
wanie rolnictwa poprzez 
pok a z y wa nie dobr ych 
praktyk biznesowych, pro-
ekologicznych i innowacyj-
nych w branży rolnej.

Tegoroczni laureaci: 
Bożena Teresa Dudarz 
(Trzemeszno Lubuskie), 
Zbigniew Kołodziej (Roz-
łogi), Agnieszka i Leon 
Molikowie (Stoki), Kata-
rzyna i Piotr Rupniakowie 
(Białczyk), Wiesław Sado-
wiec (Tuplice), Remigiusz 
Smolec (Lipie Góry) i Strze-
lecka Spółdzielnia Produ-
centów Mleka (Strzelce 
Krajeńskie).

Na gali w Nowej Soli 
zwycięzcom pogratulował 
wicemarszałek Stanisław 
Tomczyszyn.

Będzie zimno. 
Uczelnie myślą o 
nauce hybrydowej

Koszt ogrzewania na lu-
buskich uczelniach spędza 
sen z powiek rektorom. Go-
rzowska filia poznańskiej 
AWF otrzymała prognozę 
rachunków na przyszły 
rok. To 8-10 razy więcej niż 
teraz. Podobnie Akademia 
im. Jakuba z Paradyża w 
Gorzowie.

– Będziemy działać na 
przykręconych kalor y-
ferach – mówi kanclerz 
Akademii im. Jakuba z 
Paradyża Roman Gawro-
niak. – Jak trzeba będzie, 
wprowadzimy naukę hy-
brydową. Pandemia nas 
przećwiczyła, jak działać 
w sytuacji konieczności 
nauki zdalnej, jesteśmy na 
to przygotowani.

Rośnie „kolekcja” 
szprotawskich 
drogowskazów

Jak informuje szprotaw-
ski regionalista Maciej Bo-
ryna, w Borowinie ekipa 
pasjonatów z Muzeum Zie-
mi Szprotawskiej odkry-
ła XIX-wieczny kamienny 
drogowskaz. Wyryty na 
głazie napis wskazuje w ję-
zyku niemieckim drogę do 
sąsiedniej wsi Długie.

„Niegdyś zapomniane, 
często przewrócone i za-
maskowane roślinnością, 
a dziś figurują nawet w 
ewidencji konserwatora 
zabytków. Stare kamien-
ne drogowskazy to zabytki 
sztuki drogownictwa” – pi-
sze Boryna. Te w okolicach 
Szprotawy pochodzą w 
większości z początku XIX 
wieku, choć zdarzają się 
starsze. Dotychczas nali-
czono 30 egzemplarzy. Bo-
rowiński jest więc 31.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU Elżbieta Anna Polak: Odblokowanie 
pieniędzy z Unii? Recepta jest prosta
Jaki jest powód kolejnych wniosków radnych PiS o odwołanie marszałek? Czy realne 
jest zagrożenie wstrzymania funduszy z UE? Co to oznacza? Jak województwo 
lubuskie przygotowuje budżet na przyszły rok w obliczu szalejącej inflacji? Gościem 
Lubuskiego Centrum Informacyjnego była marszałek Elżbieta Anna Polak,

Lubusk a ma r s z a łek 
podkreślała, że zdaje sobie 
sprawę z tego, że wniosek 
o jej odwołanie był moty-
wowany politycznie i spo-
dziewa się, że przy najbliż-
szej możliwej okazji radni 
PiS ponownie taki wniosek 
złożą.

– Myślę, że to będzie 
trwało. Takie są też zapo-
wiedzi. Oceniając jednak 
to wydarzenie z pewnej, 
tygodniowej perspektywy, 
jestem przekonana, że to 
była wyłącznie manifesta-
cja polityczna. Manifesta-
cja niechęci Prawa i Spra-
wiedliwości do rządzącej 
koalicji PO, PSL, Bezpar-
tyjni, która trzyma się do-
brze. Ta trzecia próba nie 
powiodła się, tym bardziej 
że pretekst był absolutnie 
nietrafiony – mówiła w 
„Rozmowie Dnia”.

Odwracanie uwagi
Marszałek Polak zwra-

cała uwagę, że tego typu 
wnioski, które nie mają 
szans powodzenia, są pró-
bą odwrócenia uwagi przez 
PiS od realnych proble-
mów, z którymi w ostatnim 
czasie zmagają się wszyscy 
Polacy.

– Zabiera to nasz czas i 
naszą energię potrzebną 
do pracy na rzecz rozwo-
ju województwa, a bardzo 
dużo się dzieje. Myślę, że 
PiS robi to z premedytacją, 
żeby skupić uwagę opinii 
publicznej, ale też mediów 
regionalnych i ogólnokra-
jowych na jakimś zastęp-
czym temacie. Przecież 
teraz powinniśmy się za-
jąć tym, co bardzo mocno 
dotyka mieszkańców, jak 
m.in. galopujące ceny ener-
gii. Rząd chce odwrócić 
uwagę od tego, co złe dzieje 
się w kraju, jak np. inflacja 
sięgająca ponad 17 procent.

Szlaban na euro
Elżbieta Anna Polak od-

niosła się także do pojawia-
jących się informacji o tym, 
że Unia Europejska wstrzy-
ma jakiekolwiek wypłaty 
środków dla Polski oraz 
do pomysłu, by fundusze 
trafiały bezpośrednio do 
samorządów.

– Tak naprawdę o roz-
woju kraju, o tym skoku 
cywilizacyjnym świadczy 
zaangażowanie gmin, po-
wiatów, samorządu. To 
jest powszechna opinia i 
nikt co do tego nie ma wąt-
pliwości. Nie sądzę jednak, 
żeby nam się to udało, po-
nieważ umowa partner-
stwa została podpisana, 
jest przyjęta i nie ma takiej 

możliwości. To kraje decy-
dują o tym, w jaki sposób 
będą wdrażać środki unij-
ne – wskazywała.

Marszałek jest zdania, 
że recepta na odblokowa-
nie środków unijnych dla 
Polski jest banalnie prosta 
i PiS doskonale ją zna.

– Rozwiązanie jest w tej 
trudnej sytuacji, bo nie jest 
to sytuacja patowa. Roz-
wiązanie jest bardzo pro-
ste. Wystarczy przestrze-
gać konstytucji i realizować 
orzeczenia TSUE. To nie są 
jakieś wymogi z księżyca... 
Po prostu trzeba być prawo-
rządnym. To jest kuriozal-
ne, że musimy rządzącym 
tłumaczyć tak proste kwe-
stie. Jeżeli wykonywane 

będą wyroki TSUE, to na-
tychmiast uruchomione 
będą zaliczki i środki, które 
będziemy mogli inwesto-
wać, a my czekamy, jeste-
śmy przygotowani, mamy 
gotowe programy.

Inflacja rujnuje budżet
Marszałek wojewódz-

twa lubuskiego przedsta-
wiła także plany dotyczące 
budżetu na przyszły rok, 
który formowany jest w 
trudnych ekonomicznie 
czasach.

– Mam takie wrażenie, 
jakbyśmy szykowali się na 
tę wojnę. To jest trudny 
czas, ale samorząd lubuski 
nie ma zadłużonego budże-
tu. Nasze zadłużenie wyno-
si 38 procent, mamy więc 
zdolność kredytową. Ten 
czas, gdy nie ma środków 
europejskich, gdy czeka-
my na ten budżet, możemy 
zaangażować nasze pie-
niądze, możemy zaciągnąć 
większy kredyt niż do tej 
pory. Przyszłoroczny bu-
dżet po raz pierwszy prze-
kroczy miliard, ponieważ 
planujemy duży kredyt, po-
nad 150 milionów złotych, 
na inwestycje. Nie chcemy 
czekać – podkreślała mar-
szałek Polak.

– Finalizujemy duże in-
westycje. W przyszłym 
roku zakończymy też roz-
liczanie mijającej per-
spektywy finansowej Unii 
Europejskiej. Kończymy 
budowę Parku Technolo-
gii Kosmicznych w Nowym 

Kisielinie, Centrum Usług 
Wspólnych w Gorzowie... 
Chcemy też rozpocząć wie-
le projektów, jak te zwią-
zane z przeniesieniem ze 
Szpitala Uniwersyteckiego 
w Zielonej Górze oddziałów 
ginekologicznych, położni-
czych, pediatrycznych do 
Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka. Chcemy moder-
nizować te opuszczane od-
działy. Na ten cel przezna-
czymy dość duże środki, bo 
ponad 20 milionów.

Budżet kompromisu
Jak mówiła marszałek 

Polak, pomysłów jest spo-
ro, trzeba pogodzić wszyst-
kie oczekiwania wszyst-
kich zainteresowanych 
stron, by ostateczna wersja 
budżetu była dla wszyst-
kich satysfakcjonująca.

– Większych nakładów 
wymagają też połącze-
nia Przewozów Regional-
nych, bo chcemy zwalczać 
wykluczenie transporto-
we. Planujemy budować 
ścieżki rowerowe, chcemy 
wspierać organizacje po-
zarządowe w większym za-
kresie, więc przeznaczamy 
większe środki na konkur-
sy dla młodych czy senio-
rów. Utrzymamy wszyst-
kie małe, ale bardzo ważne 
projekty. Cały czas nad tym 
budżetem pracujemy, wie-
rzę, że uda się uzyskać kom-
promis i będzie to dobry 
budżet dla województwa 
lubuskiego.

Adrian Stokłosa

O rozwoju kraju, o tym skoku cywilizacyjnym świadczy zaangażowanie gmin, powiatów, sa-
morządu - uważa marszałek Elżbieta Anna Polak

Mam wrażenie, 
jakbyśmy 
szykowali się 
na tę wojnę. To 
jest trudny czas, 
ale samorząd 
lubuski nie ma 
zadłużonego 
budżetu



3LCI

Jak żartowali uczestnicy uroczystego otwarcia mostu w Milsku, słoneczna pogoda również była w projekcie. Wszyscy 
zaangażowani w jego budowę na to słońce zasłużyli, bowiem, jak podkreślała lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak, trzeba 
było pokonać wiele przeszkód.

Chyba najlepszym pod-
sumowaniem dyskusji o 
roli tego mostu były po-
dziękowania wójta gminy 
Zabór Roberta Sidoruka, 
który podkreślał, że na tę 
przeprawę czekał swoje 
całe życie, a wcześniej obie-
cywano ją już jego rodzi-
com. O znaczeniu przepra-
wy mówili samorządowcy z 
powiatu zielonogórskiego, 
gmin Zabór, Bojadła, Kol-
sko, Nowa Sól. Komunika-
cja, rozwój, inwestycje, tu-
rystyka i, jak nie do końca 
żartobliwie podkreślali, do 
mostu nie musieli dopłacić 
ani złotówki.

Łączenie województwa
– Skracamy dystans w 

województwie lubuskim, 
łączymy region! – mówiła 
podczas uroczystości mar-
szałek Elżbieta Anna Polak. 
– To wielki dzień dla Lubu-
skiego. Długo czekaliśmy. 
Jeszcze kilka lat temu wie-
le nas dzieliło w sprawie bu-
dowy tego mostu, ale dzi-
siaj przeprawa ta połączy 
wszystkich. Tak jak sobie 
wymarzyliśmy i zaplano-
waliśmy. Ta inwestycja nie 
byłaby możliwa, gdyby nie 
Fundusze Europejskie. Ca-
łość kosztowała ponad 83 
mln zł, aż 80 proc. to fundu-
sze w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Tego dnia wiele mó-
wiono o znaczeniu tej in-
westycji i to nie tylko w 
kategoriach ułatwień ko-
munikacyjnych czy szans 
rozwojowych dotychcza-
sowych peryferii regionu. 
Marcin Jabłoński, członek 
zarządu województwa, 
podkreśla, że publiczne 
pieniądze są coraz bar-
dziej scentralizowane, co-
raz więcej ich jest lokowa-
nych w budżecie państwa. 
Tymczasem inwestycja w 
Milsku, realizowana przez 
lubuski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, pokazuje, że sa-
morządy doskonale sobie 
radzą również w tej sferze 
gospodarki. Inwestycja 
prowadzona była bowiem 

w systemie projektuj i bu-
duj, czyli na wykonawcy 
spoczywało zarówno uzy-
skanie wszelkich pozwo-
leń, prac projektowych, jak 
i cała inwestycja w zakresie 
robót budowlanych.

– To pierwszy i, nieste-
ty, jedyny do tej pory most, 
jaki udało się zbudować sa-
morządowi z powodu wia-
domych ograniczeń, któ-
re – mam nadzieję – kiedyś 
znikną i samorządy będą w 
stanie realizować wielkie 
przedsięwzięcia. Są do nich 
przygotowane, bo widać, 
że są w stanie udźwignąć 
nawet tak duże, skompli-
kowane inwestycje – mówi.

Gratulujemy Europy
– Nie byłoby to moż-

liwe, gdyby nie Polska w 
Unii Europejskiej za spra-
wą Polek i Polaków, bo 
nikt inny za nas tej decyzji 
nie podjął – mówił na od-
danym do użytku moście 
poseł Waldemar Sługocki. 
– Cieszę się, że mamy bar-
dzo mądrych obywateli, 
którzy z troską patrzą w 
przyszłość. Bez wątpienia 
hasło „Fundusze Europej-
skie odmieniają Lubuskie” 
jest jak najbardziej aktual-
ne. Powiedziałbym więcej 
– Fundusze Europejskie od-
mieniają nie tylko Polskę, 
nie tylko województwo lu-
buskie, ale odmieniają Unię 
Europejską.

Senator Wadim Tysz-
kiewicz pokusił się o proste 
działanie matematyczne.

– Krajowy Plan Odbudo-
wy... Wiecie, ile to jest? To 
160 mld złotych. Jeśli 160 
mld zł podzielimy przez 
100 mln, to wychodzi nam 
1600 inwestycji tego typu 
w Polsce. Jeśli podzielimy 
to przez 16, wychodzi nam 
100 inwestycji tego typu 
tylko w województwie lu-
buskim... – wyliczył.

Goście otwarcia prze-
jechali londyńskim, od-
krytym autobusem całą 
nową trasę. Na świeżutką 
drogę wjeżdżamy na ron-
dzie w Łazie, omijając część 
tej miejscowości. Później 
mamy kolejne rondo, mija-
my winnicę samorządową, 
potem las i pola i wreszcie 

sześcioprzęsłowy most o 
długości 400 m. Wycieczkę 
kończymy na skrzyżowa-
niu w Bojadłach.

Koniec wieńczy dzieło
Jednak inwestycja wca-

le nie szła jak po maśle. 
Jak wylicza Paweł Tonder, 
dyrektor lubuskiego ZDW, 
już podczas wstępnych 
rozmów ruszyły protesty 
mieszkańców mających 
zastrzeżenia do przebiegu 
drogi, którym wtórowali 
ekolodzy. Zmieniano loka-
lizację przeprawy. Później 
specjaliści od żeglugi for-
sowali swoje wymagania co 
do skrajni mostu i poziomu 
wody żeglownej. Tylko z 
pozoru był to koniec kłopo-
tów. Zaraz po przekazaniu 
terenu budowy wykonaw-
cy wybuchł ASF, zamknię-
to lasy i trzeba było slalo-
mem omijać utrudnienia. 
Gdy wybuchła pandemia, 
posypały się L4, wydawa-

ło się, że już nic gorszego 
zdarzyć się nie może, ale 
wówczas wybuchła wojna 
na Ukrainie. Odpływ pra-
cowników, olbrzymie kło-
poty z pozyskaniem mate-
riałów, przede wszystkim 
cementu i stali. Pachniało 
katastrofą...

Udało się. 28 paździer-
nika symbolicznie usunię-
to bariery przegradzające 
środek przeprawy. Podzię-
kowaniom, oklaskom, cie-
płym słowom nie było koń-
ca. I nic dziwnego, bowiem 
zasłużyli na nie wszyscy, od 
członków wojewódzkiego 
samorządu po budowlań-
ców pracujących bezpo-
średnio przy budowie.

– Patrzę na ten most i so-
bie myślę, że jak nie w Pol-
sce – kręci głową mieszka-
niec Bojadeł.

– Dlaczego „jak nie w 
Polsce”?

– Bo tak tutaj porządnie, 
czysto i... w ogóle.

Most w Milsku otwarty
Dariusz
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

15 marca 2022. Ostateczne spięcie żelbetowej konstrukcji

Po wieloletnich staraniach budowa ruszyła w 2019 roku

31 sierpnia 2022. Próbne obciążenie przeprawy

28 października 2022. Uroczyste otwarcie mostu

Tyle kosztowała inwestycja

83,25 mln zł – całkowita wartość projektu

74,59 mln zł – całkowite wydatki 
kwalifikowalne projektu

73,84 mln zł – dofinansowanie, w tym:
58,93 mln zł (79 proc.) to pieniądze pochodzące z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
14,92 mln zł (20 proc.) to środki z budżetu państwa
wkład własny budżetu województwa to 9,4 mln zł

Za te pieniądze wykonano.nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 
9,2 km), która stanowić będzie obwodnice miejsco-
wości Łaz, Zabór i Milsko oraz po drugiej stronie 
mostu Przewóz.most nad Odrą (dł. ok. 364 m).most przez Śmigę (dł. ok. 18 m).skrzyżowania na przecięciu z drogami publiczny-
mi (dwa skrzyżowania typu rondo, dwa skrzyżowa-
nia skanalizowane).przebudowano lub wybudowano drogi innych 
kategorii.system odwodnienia, w tym odwadniające korpus 
drogowy: rowy przydrożne, rowy melioracyjne, ka-
nalizacja deszczowa.infrastrukturę rowerową.nowe przejazdy gospodarcze PG 1, PG 2.elementy oświetlenia mostu, skrzyżowań skana-
lizowanych, zabezpieczenie i przebudowę kolidują-
cych urządzeń obcych infrastruktury technicznej, 
nasadzenia drzew i krzewów
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Czarny węglowy scenariusz?
Kto jeszcze nie kupił węgla na zimę, ten zapłaci w składzie nawet 4 tys. zł za tonę. Rząd obiecywał, że węgla będzie dużo i że 
będzie tani, więc premier znalazł sposób: dystrybucją zajmą się samorządy. Opozycja: W obliczu kryzysu król jest nagi.

To, że może być problem z 
dostępem do taniego i dobrej 
jakości węgla, sygnalizowa-
no już na początku wojny na 
Ukrainie. PiS zapewniało 
jednak, że węgla w Polsce 
nie zabraknie. Sprawdzili-
śmy w kilku lubuskich skła-
dach na północy regionu. 
Rzeczywiście – węgiel jest. 
W większości dostępny od 
ręki. Składy zaopatrzyły się 
w towar. Ale za tonę trzeba 
zapłacić 3,5-4 tys. zł.

– Już kilka tygodni temu 
syn kupił mi tonę i mam na 
zimę. Baliśmy się, czy zdą-
żymy kupić, ale udało się. 
Bardzo drogo, część z tego 
dodatku węglowego – mówi 
pani Zofia ze Skwierzyny, 
która mieszka w poniemiec-
kim domu jednorodzin-
nym, ogrzewanym piecem 
węglowym.

Zaglądamy do jednego 
ze składów węgla w Gorzo-
wie. Ruch mały. Właściciel 
nieoficjalnie mówi nam, że 
ludzie masowo rezygnują 
z zamówień, od kiedy rząd 
ogłosił tani węgiel od sa-
morządów. – Pójdziemy z 
torbami – stwierdza. – Żeby 
sprzedać w takiej cenie, co 
obiecują od gmin, musiał-
bym dopłacać do interesu.

Pomysł na dystrybucję
13 października premier 

Mateusz Morawiecki i wice-
premier Jacek Sasin ogłosi-
li, że dystrybucją węgla zaj-
mą się samorządy. Projekt 
ustawy, którą Sejm przyjął 

20 października i przekazał 
do Senatu, gwarantuje cenę 
nabycia węgla przez gminę 
na poziomie maksymalnie 
1,5 tys. zł za tonę. Węgiel 
dystrybuowany przez sa-
morządy ma kosztować do 2 
tys. zł za tonę.

– Ustawa da samorzą-
dom pełną elastyczność w 
kwestii dystrybucji węgla. 
Gminy będą mogły to robić 
samodzielnie, będą mogły 
działać w porozumieniu z 
innymi gminami, dystry-
bucję można zorganizować 
przez spółkę komunalną 
lub przez skład węgla, z któ-
rym gmina podpisze umo-
wę, wreszcie z pomocą grup 
producenckich rolników, 
którzy posiadają wagi. Na 
początku dystrybucji go-
spodarstwo domowe będzie 
mogło kupić do dwóch ton 
węgla – mówił Morawiecki.

– Otrzymałem infor-
mację od PGE, że już 1120 
samorządów zgłosiło chęć 
dystrybucji węgla. Zdecydo-
wana większość polskich sa-
morządów, bo to jest nasza 
wspólna misja – dodał Sasin.

Podgorzowskie gminy 
będą to robiły prawdopo-
dobnie w ramach Związku 
Celowego Gmin MG-6.

Paweł Tymszan, wójt 
Deszczna: – Jeśli będzie 
taka potrzeba, to jesteśmy 
otwarci, aby podjąć zada-
nie i dystrybuować węgiel 
wśród naszych mieszkań-
ców. Wejdziemy w ten pro-
gram. Nie mamy żadnej wie-
dzy odnośnie do węgla – jaka 
jest kaloryczność, czy to jest 
dobry węgiel. Dystrybucja 
wymaga od gminy całej in-

frastruktury. Ten węgiel 
trzeba zakupić, prawdopo-
dobnie gdzieś w porcie, do-
wieźć go do gminy, rozłado-
wać, następnie załadować i 
dowieźć do mieszkańca. To 
jest cała logistyka i w teorii 
to powinno kosztować zero. 
My nie wiemy, ile będziemy 
mieli za to zwrotu, czy bę-
dziemy musieli to pokrywać 
z pieniędzy, które mamy. 
Być może w Deszcznie po-
dołalibyśmy w tym roku, w 
przyszłym może też, ale to 
byłoby kosztem inwestycji. 
W tym roku byłoby to kosz-
tem nadwyżki budżetowej.

Opozycja bije na alarm
– Trzeba powiedzieć 

wprost: rząd wpadł w cha-
os – uważa senator Włady-
sław Komarnicki. – Jest mi 
przykro, że rząd Rzeczypo-
spolitej nie potrafi sobie po-
radzić z tym, co się nazywa 
węgiel. Już w marcu było 

wiadomo, jaka jest sprawa 
z węglem. Zmarnowali ten 
czas, nie wiem, na co czeka-
li. Ten rząd przez sześć lat 
upokarzał i niszczył samo-
rządy. Dzisiaj sam widzi, że 
się rozjechał. Najpierw nau-
bliżał w swoim stylu samo-
rządowcom, a teraz uważa, 
że bez tego nie może sobie 
poradzić.

Poseł Waldemar Sługoc-
ki podkreśla, że to nie od 
samorządowców powinno 
zależeć, gdzie i w jaki sposób 
będzie dostępny węgiel w 
Polsce. Od tego są podmioty 
gospodarcze i właściwa poli-
tyka państwa.

– Znamy wypowiedzi 
liderów Zjednoczonej Pra-
wicy, m.in. prezydenta An-
drzeja Dudy, który odgrażał 
się, że złoża węgla w Polsce 
wystarczą na 200 lat. Tym-
czasem w obliczu kryzysu, 
sankcji wobec Rosji i nie-
możliwości korzystania z 
surowców rosyjskich król 
jest nagi – komentuje poseł 
Sługocki. – Polska cierpi 
na potężny deficyt surow-
ców energetycznych. Przez 
ponad sześć lat niszczo-
no energię wiatrową. Nie 
ma też dobrych regulacji, 
jeżeli chodzi o fotowolta-
ikę. Ostatnie regulacje nie 
zachęcają do budowania 
prosumenckich, małych 
elektrowni domowych. To 
wszystko woła o pomstę do 
nieba. Państwo na pomoc 
Polakom w przeżyciu zimy 
przeznaczy 30 mld zł. Z tych 
pieniędzy 21-24 mld prze-
znaczylibyśmy na budowę 

elektrowni jądrowej o mocy 
1200 MW. Zostałoby 6-9 mld 
na inne działania służące 
rozwojowi alternatywnych 
źródeł energii. Tego typu 
działanie uniezależniałoby 
Polskę od dostaw surowców 
od podmiotów zewnętrz-
nych. Niestety, nikt tego nie 
robi. Jedynie słyszymy, że 
mamy takie plany.

To rozłoży 
kolejny biznes?

Właściciel składu węgla: 
– Próbowaliśmy sprowadzić 
towar w każdy możliwy spo-
sób. Ceny zakupu były na 
poziomie 2200-2500 zł net-
to. To daje nam około 3000 
brutto bez transportu. Stąd 
cena luzem 3400 zł brutto i 
3500 zł brutto w workach 
dla naszych klientów indy-
widualnych. Po ogłoszeniu 
informacji, że samorządy 
miałyby się zajmować dys-
trybucją węgla i sprzedawać 
go za 2000 zł, zainteresowa-
nie zakupem spadło niemal 
do zera, zmówienia, które 
zostały złożone, anulowa-
no. My nie jesteśmy w stanie 
obniżyć ceny poniżej kosz-
tów zakupu tego towaru, 
którego szukaliśmy przez 
ostatnie tygodnie i który 
był bardzo trudno dostęp-
ny. Dla nas jest to sytuacja 
co najmniej dramatyczna. 
Obecne kierunki, z których 
sprowadzamy węgiel, to 
Kazachstan, Kolumbia, In-
donezja, Australia. Tak na-
prawdę nikt nie wie, jaki 
jest ten węgiel jakościowo, 
bo nikt jeszcze nie zdążył go 
sprawdzić. Dostępu do pol-
skich kopalni nie mamy.

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl

Paweł Tymszan
wójt Deszczna

Jak trzeba będzie, to będzie-
my dystrybuować węgiel, 
bo stoję na stanowisku, że 
mamy pomagać mieszkań-
com, jesteśmy od tego, aby im 
służyć.

Waldemar Sługocki
poseł PO

Rząd miał wystarczająco 
dużo czasu, aby zbudować 
niezależność energetycz-
ną państwa polskiego, aby 
postawić na alternatywne 
źródła energii.

Władysław Komarnicki
senator PO

Rząd nie może sobie poradzić, 
dlatego że przez sześć lat była 
koniunktura, a rząd się bawił 
w dystrybucję pieniędzy, 
które bardzo ciężko wypraco-
wywali przedsiębiorcy.

Właściciel 
składu węgla: 
Nie jesteśmy w 
stanie obniżyć 
ceny poniżej 
kosztów zakupu 
towaru

Lubuskie Centrum Ortopedii mocno nam się powiększy
Za blisko 40 mln zł przy Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie w ciągu roku powstanie pawilon rehabilitacyjny. 
Podpisano umowę na inwestycję, dzięki której czas oczekiwania na zabiegi może się skrócić o połowę.

Jak tłumaczy dyrekcja 
szpitala, za sprawą pawi-
lonu czas oczekiwania na 
rehabilitację powinien się 
skrócić z około 3 lat do kil-
kunastu miesięcy. – To naj-
większa inwestycja w histo-
rii szpitala. Rozbudujemy 
lecznicę o 5 tys. mkw., czyli 
o 50 procent. Obiekt będzie 
nowoczesny i przestronny 
– cieszy się Elżbieta Kozak, 
prezes Lubuskiego Centrum 

Ortopedii w Świebodzinie.
Inwestycji nie byłoby bez 

wsparcia urzędu marszał-
kowskiego. Województwo 
z własnego budżetu dorzuci 
10 mln zł. Pierwotnie pomoc 
miała być o połowę mniej-
sza, ale oferty przetargowe 
złożone przez wykonawców 
były wyższe niż zakładano. 
Bez dodatkowej pomocy sa-
morządu pawilonu nie uda-
łoby się więc postawić.

– Pawilon będzie uzupeł-
nieniem oferty LCO, ponie-
waż rehabilitacja jest tak 
samo ważna, jak procedury 
wykonywane na bloku ope-
racyjnym. Zabieg może się 
udać, ale bez rehabilitacji 
pacjent nie wróci szybko do 
zdrowia – podkreśla mar-
szałek Elżbieta Anna Polak.

Zakład rehabilitacji bę-
dzie kosztował niemal 40 
mln zł. Połowę tej kwoty 

szpital zabezpieczy w ra-
mach własnych środków 
i zaciągniętego kredytu. 
Nowy oddział składać się 
będzie z 25 sal z węzłem sa-
nitarnym, co umożliwi obję-
ciem rehabilitacją 100 proc. 
pacjentów zabiegowych.

– W pawilonie pojawi się 
50 łóżek. 30 będzie przezna-
czonych na rehabilitację 
ortopedyczną. Po 10 zabez-
pieczymy na rehabilitację 

ogólnoustrojową oraz poco-
vidową – wylicza Grzegorz 
Potęga, pełnomocnik szpi-
tala ds. inwestycji.

Dwie firmy odpowie-
dzialne za wybudowanie pa-
wilonu mają na to 12 miesię-
cy. – To optymalny czas, ale 
zadanie będzie wymagające 
pod względem logistycz-
nym. Łańcuchy dostaw są 
przerywane z powodu woj-
ny na Ukrainie. Mamy jed-

nak zabezpieczone środki i 
główne materiały, dlatego 
jestem pełen optymizmu – 
mówi Marcin Śmiganowski 
z firmy Demiurg Poznań.

– To wyzwanie, ale jeste-
śmy w stanie zrealizować 
inwestycję w terminie. Plan 
prac mamy już poukładany, 
„widzimy” ten budynek – 
dodaje Stanisław Pigla z fir-
my Asbud.

Dariusz Nowak
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To petycja przeciwko 
wykluczeniu Gorzowa
Połączenia kolejowe, autobusowe, tabor i infrastruktura na północy regionu to 
farsa. Rząd obiecywał miliony na rozwój komunikacji. Gdzie te pieniądze? – pytają 
autorzy petycji do premiera w sprawie wykluczenia komunikacyjnego Gorzowa.

Pod petycją może się pod-
pisać każdy, a szczególnie 
zainteresowani powinni 
być mieszkańcy Drezden-
ka, Gorzowa, Kostrzyna, 
Międzyrzecza czy Strzelec 
Krajeńskich. Jak mówią po-
mysłodawcy akcji, chodzi o 
włączenie, a nie ciągłe wy-
łączanie tych miast z siatki 
połączeń i o poprawę stanu 
torów, dworców, pociągów.

Rozwój czy zwijanie?
Najczęściej z połączeń 

korzystają młodzi. Nata-
lia Łotecka podkreśla, że 
w weekendy jedyne sen-
sowne połączenie z Pozna-
niem, żeby zdążyć na zaję-
cia na uczelni, jest o 4.30. Do 
Szczecina nie ma żadnego 
połączenia. Żeby dotrzeć 
tam rano, trzeba wyjechać 
dzień wcześniej. Podobnie 
jest z połączeniami do Zielo-
nej Góry.

– Wciąż nie możemy się 
doczekać sprawnych połą-
czeń na północ czy na po-
łudnie Polski – zauważa 
Natalia. – Na przykład do 
Szczecina można skorzy-
stać z indywidualnych form 
komunikacji za pośrednic-
twem drogi S3. Wybierając 
autobus, dojedziemy w pół-
torej godziny. Pociąg w jed-
nym przypadku dotrze tam 
w dwie godziny, a w pozo-
stałych w trzy, nawet czte-
ry. Gorzowianie nie mają 
bezpośredniego połączenia 
kolejowego z tym miastem, 
choć jest oddalone o zaled-
wie 100 km. Zostały wpisa-
ne nowe połączenia w pla-
nowane rozkłady, ale z tego, 
co udało nam się ustalić, one 
na razie nie ruszą.

Posłanka Katarzyna 
Osos przypomina, że w 
2019 roku premier Mateusz 
Morawiecki zapowiadał 
przywrócenie połączeń au-
tobusowych. Tymczasem z 
danych GUS, na które się po-
wołuje, wynika, że ich dłu-
gość zmalała o prawie po-
łowę. Jak podaje „Onet”, w 
2019 roku rząd PiS stworzył 
fundusz reaktywacji połą-

czeń autobusowych, które 
zniknęły wraz z upadkiem 
kolejnych PKS. Pomysł był 
dobry, ale realizacja okazała 
się fiaskiem. Samorządy nie 
chcą brać na siebie ciężaru 
organizowania przewozów. 
Prywatnych przewoźników 
dobijała pandemia, a teraz 
ceny paliw. Efekt? Na ma-
pie Polski przybywa białych 
plam transportowych.

Szykuj się na czekanie
– Na samej trasie Ko-

strzyn – Krzyż opóźnienia 
pociągów często wynoszą 
ponad sto minut. Jak zdążyć 
na lekcje czy zajęcia, gdy po-
ciąg wyjeżdża o 7.20? – pyta 
licealistka Iga Wrzask z Go-
rzowa. Coraz częściej wpro-
wadzana jest też zastępcza 
komunikacja autobusowa.

Posłanka Krystyna Si-
bińska pisała do pełno-
mocnika rządu ds. prze-
ciwdziałania wykluczeniu 
komunikacyjnemu Andrze-
ja Bittela szereg interpelacji 
w sprawie połączeń kole-
jowych dla gorzowian. Za 
każdym razem otrzymywa-

ła pokrętne odpowiedzi. W 
sumie jest ich już 109.

Za rządów PO wyremon-
towana została linia 203 
od Gorzowa do Kostrzyna, 
przebudowana estakada ko-
lejowa w Gorzowie za ponad 
100 mln zł. Odcinek linii 203 
z Gorzowa do Krzyża także 
miał być wyremontowany 
z rządowych pieniędzy przy 
udziale środków urzędu 
marszałkowskiego.

– W związku ze wzro-
stem cen i trudnościami na 
rynku budowlanym pozio-
my dofinansowań nie były 
wystarczające dla realizacji 
tego remontu. Ale zgodnie z 
porozumieniem urząd mar-
szałkowski przekazał 7 mln 
zł na wykonanie dokumen-
tacji dla inwestycji – mówi 
posłanka Sibińska.

Podobnie jest z elektryfi-
kacją linii 203. Kolejne pra-
ce miały ruszyć w 2021 roku, 
ale w tej sprawie wciąż nie 
ma żadnych konkretnych 
informacji od PKP.

Lubuskie zgłosiło sześć 
projektów do programu 
Kolej+. Tylko jeden uzyskał 
akceptację, drugi jest na li-
ście rezerwowej. Dla linii 
363 Międzychód – Gorzów 
obowiązuje porozumienie 
między województwami 
lubuskim i wielkopolskim. 
Mówi o wspólnych stara-
niach na rzecz realizacji 
połączeń Gorzów – Między-
chód – Poznań. Linia 368 
Międzychód – Poznań uzy-
skała dofinansowanie w ra-
mach Kolej+, a 363 Gorzów 

– Międzychód jest na liście 
rezerwowej. Brakuje też 
1,5-kilometrowej łącznicy w 
Kostrzynie, umożliwiającej 
bezpośrednie połączenie ze 
Szczecinem.

Potrzebne wsparcie
Gorzów na razie zrezy-

gnował z budowy węzła 
przesiadkowego z przebu-
dową dworca. Powód? – Ro-
snąca inflacja, wzrost cen 
paliwa, materiałów budow-
lanych czy energii to czyn-
niki, które w istotny sposób 
mogą wpłynąć na funkcjo-
nowanie Gorzowa – mówił 
prezydent Jacek Wójcicki.

Posłanka Sibińska wraz 
z młodzieżą, społecznika-
mi, samorządowcami zbie-
ra podpisy pod petycją do 
premiera o włączenie ko-
munikacyjne Gorzowa do 
rządowych planów trans-
portowych. Podpis można 
złożyć m.in. w biurze posel-
skim przy ul. Wełniany Ry-
nek 12/3 w Gorzowie.

– Gorąco zachęcam do 
włączenia się w tę akcję. 
Nie poradzimy sobie tylko 
środkami samorządowymi. 
Potrzeba wsparcia rządu – 
przekonuje wiceprzewod-
niczący lubuskiego sejmiku 
Mirosław Marcinkiewicz. 
– Chcemy w tym apelu za-
znaczyć, że jesteśmy wyklu-
czeni komunikacyjnie i że 
muszą być podjęte kluczowe 
decyzje. Dziś podróż do Zie-
lonej Góry trwa 3,5 godziny, 
a co dopiero do innych miast 
w Polsce.

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl

Posłanka Krystyna Sibińska wraz z młodzieżą, społecznikami zbiera podpisy pod petycją

Szczególnie 
zainteresowani 
petycją powinni 
być mieszkańcy 
Drezdenka, 
Gorzowa, 
Kostrzyna, 
Międzyrzecza 
czy Strzelec 
Krajeńskich

Wirtualne 
zabezpieczenia, 
realna ochrona
Wystartowała kolejna edycja Perceptus 
IT Security Academy. To cykl spotkań 
związanych z cyberbezpieczeństwem. 
Przyszli programiści dowiedzą się, 
jak odpowiednio zaplanować proces 
programowania i pracować w grupie.

Praktycznie każdego 
dnia korzystamy z banko-
wości elektronicznej, kont 
na różnych portalach czy 
social mediów. Za ich po-
średnictwem przeprowa-
dzamy transakcje pienięż-
ne i przekazujemy wrażliwe 
dane prywatne. Nic więc 
dziwnego, że chcielibyśmy, 
aby takie informacje były 
odpowiednio chronione 
przed osobami trzecimi.

W przyszłości zadbają o 
to absolwenci Wydziału In-
formatyki, Elektrotechniki 
i Automatyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, którzy 
teoretyczną wiedzę zdobytą 
na uczelni mogą poszerzyć 
o praktyczne umiejętności 
dzięki Perceptus IT Securi-
ty Academy. Akademia to 
kolejny przykład współpra-
cy świata nauki i biznesu.

Student będzie 
ekspertem

– Chcemy pokazać stu-
dentom, że nie tylko wie-
dza akademicka, ale też 
praktyczna jest potrzebna 
w życiu. Dzięki takim do-
świadczeniom, gdy kończą 
studia, są naprawdę faj-
nymi ekspertami, którzy 
mogą pracować u nas lub 
w innych firmach działają-
cych w branży – mówi Jacek 
Starościc, prezes firmy Per-
ceptus, specjalizującej się w 
systemach bezpieczeństwa.

W ramach akademii za-
planowano sześć spotkań. 

Studenci dowiedzą się np., 
jak wygląda proces two-
rzenia oprogramowania w 
praktyce. Poza tym nabędą 
umiejętności pracy w zespo-
le, co jest przynajmniej rów-
nie ważne.

– W obszarze IT komuni-
kacja ma kluczowe znacze-
nie. Szczególnie w okresie 
pandemii, gdy pracowali-
śmy zdalnie w grupach, wi-
dać było, jak duże znaczenie 
mają umiejętności współ-
pracy. Akademia z elemen-
tami cyberbezpieczeństwa 
poszerzy studentom wie-
dzę, jaką nabywają w trak-
cie studiów – tłumaczy prof. 
Andrzej Obuchowicz, dzie-
kan Wydziału Informatyki, 
Elektrotechniki i Automa-
tyki UZ.

Nauka i biznes 
idą w parze

Perceptus IT Security 
Academy odbywa się po raz 
siódmy. Do tej pory z zajęć 
skorzystało już kilkaset 
osób. Wśród nich byli nie 
tylko studenci, ale także 
uczniowie szkół ponadpod-
stawowych. To jeden z wie-
lu przykładów współpracy 
UZ ze światem biznesu. Nie-
dawno na uczelni otwarto 
laboratorium firmy Grohe, 
która w pełni wyposażyła 
je w sprzęt. Aktualnie jej 
przedstawiciele przyjeżdża-
ją, aby praktycznie kształcić 
studentów.

Dariusz Nowak

Perceptus IT Security Academy zakończy się w przyszłym roku. 
Ostatni wykład zaplanowano na kwiecień
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Cieszymy się z inwestorów i dużych inwestycji, ale musimy pamiętać o zrównoważonym rozwoju, o tym, co się wiąże 
ze środowiskiem naturalnym, naszym zdrowiem, klimatem. Stąd znacząca ranga takich projektów, jak budowa ścieżek 
rowerowych – powiedział w Szprotawie członek zarządu województwa Marcin Jabłoński.

W Szprotawie uroczy-
ście podpisano umowę z 
wykonawcą nowej trasy 
dedykowanej cyklistom. 
Ścieżka rowerowa łącząca 
Szprotawę przez Kartowi-
ce, Witków, Siecieborzy-
ce ze Stypułowem będzie 
pełniła funkcję korytarza 
transportowego i alterna-
tywy dla innych środków 
transportu. Projekt obej-
muje dokumentację, robo-
ty przygotowawcze, pra-
ce ziemne, odwodnienie 
i urządzenia dodatkowe, 
podbudowy, nawierzch-
nie, roboty wykończenio-
we, urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu, elementy ulic, 
roboty mostowe, miejsca 
obsługi rowerzystów i dwo-
rzec rowerowy. Słowem, 
wszystko, co dobrej trasie 
jest potrzebne.

Dogadać się z Unią
– To imponujący projekt 

opiewający na 10 mln zł, z 
czego sześć będzie stano-
wiło unijne wsparcie – po-

wiedział Marcin Jabłoński, 
członek zarządu wojewódz-
twa. – Myślę i mówię nieco 
życzeniowo, ale nie mogę 
sobie wyobrazić, aby doszło 
do zakłócenia rytmu prze-
kazywania regionom unij-
nych funduszy. Jesteśmy w 
przededniu nowej perspek-
tywy, jesteśmy gotowi do 
rozpoczęcia szeregu pro-
jektów i zatrzymanie tego 
procesu byłoby katastrofą 
dla Lubuskiego i innych 

regionów. Wierzę, że uda 
się zbudować porozumie-
nie rządu z Unią i możliwe 
będzie uruchomienie pie-
niędzy z KPO, a w nim tak 
wielkich przedsięwzięć, 
jak systemowy projekt bu-
dowy w Lubuskiem ścieżek 
za ponad 200 mln zł, który 
już zebrał bardzo pochleb-
ne oceny.

W Szprotawie wyliczono 
konkretne zyski, również 
te ekologiczne. Oto dzięki 

spodziewanej przesiadce z 
aut na rowery, szacowany 
roczny spadek emisji ga-
zów cieplarnianych (CI 34) 
ma osiągnąć ponad 32 tony. 
To robi wrażenie.

– Ścieżki rowerowe w 
dzisiejszych czasach są nie-
samowicie ważne – mówi 
burmistrz Mirosław Gąsik. 
– Dla nas istotny jest zdro-
wy tryb życia. Praca pra-
cą, ale równie istotny jest 
wypoczynek. Mamy niesa-

mowitą przyrodę, ciekawe 
zabytki, nic tylko ruszać w 
trasę... Do tego trudne do 
oszacowania zyski dla na-
szego środowiska.

Połączy regiony
Długość ścieżki to 15,67 

km i łączyć się ona będzie 
z istniejącą trasą rowero-
wą Stypułów – Kożuchów 
– Ciepielów – Nowa Sól – 
Otyń – Lipiny – Lubięcin 
– Konotop – Kolsko – Sła-
wocin, tworząc w efekcie 
zintegrowany system ście-
żek rowerowych na terenie 
województwa lubuskie-
go. Mieszkańcy zyskają 
dostęp do infrastruktury 
bezemisyjnego transpor-
tu o bardzo niskich kosz-
tach użytkowania. Projekt 
przyczynić się ma również 
do rozwoju gospodarki ni-
skoemisyjnej i redukcji ga-
zów cieplarnianych trafia-
jących do atmosfery, a tym 
samym do poprawy jakości 
życia mieszkańców.

– To jeden z wielu przy-
kładów harmonijnej współ-
pracy samorządów różnych 
szczebli, w tym przypadku 
zarządu województwa, 

starostwa i miasta – mówi 
starosta żagański Henryk 
Janowicz. – Usiedliśmy w 
trójkę z członkiem zarządu 
i burmistrzem i oto efekt. 
Tak dobrej współpracy nie 
było od lat i sądzę, że jest 
to ewenement w skali kra-
ju, że tak często spotykamy 
się, rozmawiamy, chociaż-
by podczas konwentów.

Szprotawska ścieżka ma 
znaczenie na poły strate-
giczne, gdyż dzięki niej sys-
tem tras w okolicy Zielonej 
Góry i Nowej Soli zyska po-
łączenie z podobną siecią, 
która oplata Dolny Śląsk.

– Nasze ścieżki popro-
wadziliśmy raczej przez 
tereny atrakcyjne przy-
rodniczo i historycznie 
niż wzdłuż uczęszczanych 
ciągów komunikacyjnych 
– mówi Maciej Boryna, 
który stanowi siłę napędo-
wą większości turystycz-
nych inicjatyw w powie-
cie żagańskim. – W tym 
przypadku można długo 
wymieniać: pałac w Sie-
cieborzycach, rezydencja 
w Kartowicach, unikalna 
i malownicza wieża rycer-
ska w Witkowie...

Ścieżka za 10 milionów

W Szprotawie podpisano umowę z wykonawcą ścieżki rowerowej. Fot. P.  Wańczko/lubuskie.pl

Startuje kolejna odsłona unijnego programu Interreg Polska – Saksonia. Do wzięcia jest ponad 60 mln euro przeznaczonych na 
wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia. Jednak decydujący jest tutaj klucz... geograficzny.

Interreg Polska – Sak-
sonia to jeden z unijnych 
programów transgranicz-
nych, którego celem jest 
pogłębienie współpracy, 
przezwyciężanie barier 
rozwojowych na pograni-
czu polsko-saksońskim. 
Program wspiera wspólne 
projekty, które przyczy-
niają się do rozwiązania 
zbieżnych problemów i 
podejmują wyzwania do-
tyczące rozwoju polsko–
saksońskiego pogranicza. 
W zachodniej części Pol-
ski mamy trzy podobne 
programy z trzema grani-
czącymi z nami krajami 
związkowymi RFN. Ten 
saksoński obejmuje dwa 
powiaty Saksonii, powiat 
żarski oraz dziewięć dol-
nośląskich. Powiat żarski 
dzięki swojemu położeniu 
korzysta z dwóch progra-

mów: „saksońskiego” i 
„brandenburskiego”.

Nowy program
– Co nowego czeka nas 

w latach 2021-2027? – od-
powiada pytaniem na py-
tanie Krzysztof Kolanow-
ski, kierownik wspólnego 
sekretariatu programu. – 
Mamy nieco mniejszą kwo-
tę wsparcia, trochę ponad 
60 mln euro zamiast 70 mln 
euro. Mniejsza będzie rów-
nież stopa dofinansowa-
nia, 80 zamiast 85 procent. 
Nowa perspektywa została 
zatwierdzona w połowie 
września przez Komisję Eu-
ropejską i w pierwszej po-
łowie roku przyszłego spo-
dziewamy się pierwszych 
projektów.

Z programu mogą korzy-
stać instytucje, organizacje 
działające na obszarze dzia-

łania programu, z tym że w 
każdym z nich musi uczest-
niczyć przedstawiciel stro-
ny polskiej i saksońskiej. 
Benef icja nci najpier w 
wdrażają projekt, wykłada-
ją środki na jego realizację 
i po złożeniu sprawozda-
nia otrzymują refundację 
wydatków. Nie ma zalicz-

kowania. Pierwszym prio-
rytetem jest ochrona śro-
dowiska i przeciwdziałanie 
oraz adaptacja do zmian 
klimatycznych. Tutaj mogą 
być lokowane inwestycje 
zarówno w system ochrony 
przeciwpowodziowej, jak i 
organizację działań w sy-
tuacjach kryzysowych. Na 

ten cel trafić może 11,8 mln 
euro. Drugi priorytet łączy 
edukację (11,2 mln euro) i 
turystykę (21,9 mln euro). 
Wreszcie trzecia kluczowa 
sfera to dialog mieszkań-
ców i instytucji.

Jedenaście projektów
– W latach 2014-2020 

zrealizowano w ramach 
programu 62 projekty, w 
tym w naszym regionie 11 
i jest to powód do dumy – 
mówi Radosław Brodzik, 
dyrektor biura współpra-
cy z europejskiej współ-
pracy terytorialnej urzędu 
marszałkowskiego. – Nie 
wystarczy napisać dobry 
projekt, ale jeszcze trzeba 
znaleźć środki w budżetach 
gmin, wyłożyć pieniążki i 
rozliczyć inwestycję...

W Lubuskiem udało się 
zrealizować kilka bardzo 

interesujących projek-
tów, jak „Przygoda z Nysą 
– zagospodarowanie tury-
styczne pogranicza polsko-
-niemieckiego”, w którym 
wartość dofinansowania 
pięciu etapów przekroczy-
ła 9 mln euro. Inne inicjaty-
wy to „Park Mużakowski – 
ochrona, rozwój i promocja 
europejskiego dziedzictwa 
kultury” czy „Zachowanie i 
promowanie walorów geo-
logicznych Łuku Mużako-
wa i moreny polodowcowej 
Zielonego Lasu”. I wypada 
tylko namawiać innych po-
tencjalnych beneficjentów, 
aby spróbowali sięgnąć po 
unijne wsparcie.

I kluczowa informacja. 
Euro z programów trans-
granicznych nie są uzależ-
nione od postępów w dia-
logu Warszawy z Brukselą.

Dariusz Chajewski

Dzięki programowi region coraz chętniej odwiedzają turyści

Dariusz 
Chajewski
dchajewski@lubuskie.pl

Ekologia, turystyka, dialog... Kolejne miliony euro do wzięcia
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Czek bez pokrycia,
czyli wielka pompa
Zadziwiająca jest naiwność prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego, który 
fotografuje się z czekiem na 250 mln zł w towarzystwie premiera Morawieckiego i 
dziękuje politykom PiS, którzy uczynili z Polski scentralizowany folwark partyjnych 
interesów. Prezydent, którego do władzy wyniósł oddolny Ruch Miejski, powinien 
mieć lepszą pamięć i większą wrażliwość na obywateli.

Prezydent Wójcicki do-
stał 250 mln zł na uzbro-
jenie terenów inwesty-
cyjnych pod Gorzowem z 
rządowego Polskiego Ładu. 
W mediach społecznościo-
wych opublikował urado-
wane zdjęcie z premierem 
Morawieckim. Napisał, że 
to będzie „milowy krok w 
historii Gorzowa”.

Jackowi Wójcickiemu 
należy życzyć, by ten skok 
nastąpił bardzo szybko, 
bo im dłużej on potrwa, 
tym będzie krótszy. I tym 
mniej warta będzie astro-
nomiczna – wydawałoby 
się – kwota 250 000 000 zł. 
Inflacja sięga już 18 proc., 
a polski złoty traci na war-
tości. Winowajcą jest PiS 
i politycy z premierem na 
czele, któremu pokłony bije 
teraz prezydent Wójcicki. 
Ciekawe więc, ile warta bę-
dzie ta kwota w momencie, 
kiedy prezydent zobaczy ją 
na koncie. Ciekawe, ile razy 
prezydent Wójcicki będzie 
musiał redukować plany 
inwestycyjne, zanim te mi-
liony wyda...

Obawiam się, że z milo-

wego skoku zrobi się żabi 
podskok, a z wielkiej pom-
py spadną krople...

Ważny w tym wszystkim 
jest kontekst. Po pierwsze – 
dzieje się to w czasie, gdy PiS 
przepycha w Sejmie usta-
wową bezkarność (abolicję) 
dla tych samorządów, któ-
re w 2020 r. bezprawnie, na 
żądanie rządu udostępniły 
Poczcie Polskiej nasze dane 
w formie spisów wybor-
ców. Pamiętamy, jak Jacek 
Sasin chciał przeprowadzać 

niechlubne „wybory koper-
towe”, które się nie odbyły, 
ale kosztowały ponad 100 
mln zł. Samorządy sprzy-
jające PiS-owi dostają teraz 
sygnał: nie lękajcie się, za-
łatwimy wam bezkarność, 
tylko przejdźcie na naszą 
stronę. To narzędzie PiS 
do dzielenia samorządów, 
podobnie jak zrzucenie na 
gminy problemu dystrybu-

cji węgla.
Po drugie – dzieje się to 

w czasie, gdy Komisja Euro-
pejska z winy Morawieckie-
go i jego rządu chce wstrzy-
mać wszystkie fundusze 
unijne dla Polski na nową 
perspektywę (dla Lubuskie-
go to 915 mln euro). Wszyst-
ko dlatego, że PiS narusza 
ustrojową praworządność. 
A akurat Gorzów i prezy-
dent Wójcicki zawdzięcza-
ją europejskim funduszom 
bardzo dużo. Bez nich nie 
byłoby choćby Bulwaru 
Nadwarciańskiego, szlaku 
dolnej Kłodawki, odnowio-
nych gorzowskich uczelni, 
ośrodka radioterapii i wie-
lu innych inwestycji. Każ-
da z nich to milowy skok. 
To miliardy zainwestowa-
nych realnych pieniędzy, 
a nie wirtualny czek z Pol-
skiego Ładu.

Po trzecie – dzieje się 
to w czasie, kiedy euro-
posłanka PiS Elżbieta Ra-
falska, której w podzięce 
kłania się prezydent, w 
wywiadzie dla „Gazety Lu-
buskiej” stwierdziła bez 
ogródek, że rola marszałka 
województwa zmalała, bo 
teraz na podział środków, 
które trafiają do samorzą-

dów, ma wpływ wojewoda. 
Przekładając te słowa na 
dosadniejszy język, trzeba 
powiedzieć: teraz trwa roz-
dawnictwo rządowych pie-
niędzy tym samorządom, 
które biją pokłony central-
nej władzy. Po to przecież 
PiS uczynił z Polski folwark 
partyjnych zależności i in-
teresów, którego emana-
cją są choćby stanowiska 
w państwowych instytu-
cjach, jakie piastują radni 
klubu PiS z Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego.

Po czwarte wreszcie – 
dzieje się to w momencie, 
kiedy prezydent Gorzowa 
zaczyna konfrontacyjną 
batalię z samorządem wo-
jewództwa o unijne pie-
niądze na Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne 
dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa. 
Publiczne Radio Gorzów 
już donosi, że na spotkaniu 
prezydenta z władzami wo-
jewództwa doszło do zgrzy-
tu, że było gorąco. Chodzi o 
to, że pieniędzy jest mniej 
niż siedem lat temu, a pre-
zydent chce więcej, nie pa-
miętając, że siedem lat temu 
zarząd województwa doło-
żył pieniędzy na gorzowski 

obszar spoza puli ZIT i dla-
tego wtedy było więcej... 
Prezydent Wójcicki kiedyś 
dostał palec, więc teraz pró-
buje urwać rękę. Dla niego 
zły będzie teraz samorząd 
województwa, który kiedyś 
dołożył mu unijnych pie-
niędzy, a dobry będzie rząd 
PiS, przez który pieniędzy 
unijnych może w ogóle nie 
być.

Koniunkturalizm to bar-
dzo brzydki przejaw prowa-
dzenia polityki. Zwłaszcza 
kiedy polega on na biciu po-
kłonów silniejszemu i ko-
paniu słabszego. Pokazuje 
to od dawna prezydent Zie-
lonej Góry Janusz Kubicki, 
który kiedyś – kiedy silna 
była Platforma Obywatel-
ska – startował z listy PO do 

sejmiku lubuskiego, a dziś 
– kiedy rządzi PiS – działa 
w nieformalnej koalicji z 
PiS w radzie miasta Zielona 
Góra. Zawsze z silniejszym, 
pr zeciwko s łabszemu. 
Teraz najwyraźniej taką 
taktykę podjął prezydent 
Gorzowa.

Koniunkturalizm może 
być skuteczny tylko na 
krótką metę, a profity z 
niego płynące – tylko chwi-
lowe. W dłuższej perspek-
tywie koniunkturalizm 
może zemścić się przykrym 
kacem, zwłaszcza w wyko-
naniu prezydenta, wynie-
sionego do władzy przez ru-
chy miejskie, które zawsze 
stroniły od centralistycznej 
polityki, reprezentowanej 
przez PiS.

Prezydent Jacek Wójcicki w mediach społecznościowych opubli-
kował uradowane zdjęcie z premierem Mateuszem Morawieckim 
Fot. Jacek Wójcicki/Facebook

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Pan Bogdan zastanowił się ostatnio 
nad tym, że nasza władza na każdym kro-
ku mówi o swoim oddaniu wierze katolic-
kiej. Co więcej, hojną ręką rozdaje frukty 
w postaci wspierania wszelakich organi-
zacji związanych z Kościołem. Pompuje 
ogromną kasę we wszelkie przedsięwzię-
cia pewnego zakonnika biznesmena (ko-
lejność chyba powinna być odwrotna), 
ściga pedofili w sutannach bez jakiejś za-
ciekłości, a biskupów przez laty ich ochra-

niających prawie w ogóle. I jakoś nie znaj-
duje podzięki ze strony sił niebieskich.

No bo skoro niedawno minister zawie-
rzył naszą energetykę Matce Boskiej, a 
wszystko na tym polu trzeszczy i ceny ro-
sną w sposób szalony, to albo prośba nie 
dotarła do adresatki, albo – co gorsza dla 
proszących – uznano, że nie zasługują, by 
ją spełnić. Podobnie z węglem, o którym 
władza, licząc na wsparcie z góry, mówi-
ła, że jest go pod dostatkiem, a jeśli nie 
ma, to pewnie chwilowo, bo już płynie z 
dalekich wysp i lądów. Wsparcia nie było 
i mało tego, cud się nie zdarzył, bo w koń-
cu sprowadzony z antypodów węgiel się 

nie zapalił mimo walenia w niego ostry-
mi płomieniami, od których nawet woda 
powinna zapłonąć.

Podobnie ze średniowieczną zasadą 
cuius regio, eius religio (czyja władze, 
tego religia), która – jak oświadczył ostat-
nio prezes partii rządzącej na spotkaniu z 
zaprzyjaźnioną ludnością – powinna być 
wydobyta z mroków średniowiecza i za-
stosowana w dzisiejszej Polsce. Niestety, 
niebiosa na razie nie odpowiedziały na 
ten apel prezesa, choć biorąc pod uwagę 
to, co się teraz u nas dzieje, wszystko jest 
możliwe. A różne komitety i ich oświad-
czenia, że w naszym kraju religia kato-
licka jest prześladowana i wyznawcy nie 
mogą jej spokojnie kultywować? Jakoś 

ognie piekielne (na razie) nie spadły na 
tych, którzy są za świeckim państwem i 
chcą ograniczenia Kościoła, a szczególnie 
kleru, na jego funkcjonowanie. Dochodzą 
do tego takie małe sprawy, jak w myśl jed-
nego z przykazań ochronienie posła PiS, 
żeby nie schlał się i nie leżał jak zwierz na 
ławce, albo włączenie czerwonego świa-
tła innemu, żeby się aż tak bezczelnie nie 
bogacił.

Tak więc rządzący i ich fani mogliby 
pomyśleć, że siła wyższa, która ponoć 
wszystko wie, wcale ich aż tak nie popie-
ra. Co gorsza, jest coraz bardziej wkurzo-
na i może zesłać ognie piekielne.

Ci z Sodomy i Gomory też lekceważyli 
ostrzeżenia...

Zakola i meandry. Ognie piekielne

Andrzej
Flügel
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Koniunkturalizm 
może być 
skuteczny tylko 
na krótką metę, 
a profity z niego 
płynące – tylko 
chwilowe
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Piłka nożna
Puchar Polski, 1/8 fi-

nału, 10 listopada: Lechia 
Zielona Góra – Radomiak 
Radom (12.00).

III liga, 5 listopada: 
Warta Gorzów – Stal Brzeg 
(12.00), Carina Gubin – Po-
lonia Bytom (13.00), Pnió-
wek Pawłowice – Lechia 
Zielona Góra, LKS Go-
czałkowice Zdrój – Stilon 
Gorzów.

IV liga, 5 listopada: Po-
goń Świebodzin – Odra 
Bytom Odrzański, Odra 
Nietków – Polonia Słubi-
ce, Ilanka Rzepin – Syrena 
Zbąszynek, Czarni Żagań 
– Lubuszanin Drezdenko, 
Pogoń Skwierzyna – Dąb 
Sława – Przybyszów, Pro-
mień Żary – Spójnia Ośno 
Lubuskie, Meprozet Stare 
Kurowo – Budowlani Lub-
sko, Celuloza Kostrzyn – 
Piast Iłowa (wszystkie o 
14.00); 6 listopada: Lechia 
II Zielona Góra – Korona 
Kożuchów (12.00).

Siatkówka
I liga, 5 listopada: Olim-

pia Sulęcin – Chrobry Gło-
gów (17.00), BKS Bydgoszcz 
– Astra Nowa Sól.

Piłka ręczna
Liga centralna, 4 listo-

pada: Budnex Stal Gorzów 
– Olimpia Piekary Śląskie 
(19.00, hala przy u. Szarych 
Szeregów).

I liga, 5 listopada: Trój-
ka Nowa Sól – Miedź Legni-

ca (17.30), Zew Świebodzin 
– Wolsztyniak Wolsztyn 
(18.00); 6 listopada: AZS 
UZ Zielona Góra – Grun-
wald Poznań (18.00).

Biegi
IX Bieg Jeża w Zielonej 

Górze (3,2 km). 6 listopa-
da, godz. 12.00, stadion 
przy ul. Wyspiańskiego. 
Od 11.00 biegi dzieci.

4. Zielonogórski Bieg 
Niepodległości (11 km). 
11 listopada, godz. 11.00, 
start i meta przy Centrum 
Przyrodniczym przy ul. 
Dąbrowskiego.

9. Bieg Niepodległości 
w Żaganiu (10 km). 11 li-
stopada, godz. 11.11, start 
i meta na stadionie Arena 
przy ul. Kochanowskiego. 
Od 9.45 biegi dzieci.

VI Bieg Niepodległości 
w Międzyrzeczu (5,2 km). 
11 listopada, godz. 13.00, 
start i meta na stadionie 
przy ul. Mikuły.

Narodowy Bieg Stule-
cia od Bałtyku do Tatr w 
Słubicach (10 km). 11 listo-
pada, godz. 14.00, start i 
meta na stadionie olimpij-
skim przy ul. Sportowej.

Niepodległościowa 
Piątka w Zielonej Górze. 
11 listopada, godz. 14.30, 
start i meta na ul. Kożu-
chowskiej w Ochli.

V Bieg Niepodległo-
ści w Gorzowie (11 km). 
11 listopada, godz. 15.30, 
start i meta na Bulwarze 
Zachodnim.

Rozkład jazdy dla kibica

Brawo kibice Stali!
10 617 – średnio tylu wi-

dzów oglądało na żywo na 
stadionie domowe mecze 
Stali Gorzów w żużlowej 
ekstralidze w sezonie 2022. 
To drugi wynik. Na pierw-
szym miejscu uplasowała 
się Sparta Wrocław – 12 197.

Sezon 2022 był dla Sta-
li bardzo udany nie tylko 
pod względem sportowym. 
Przypomnijmy: zespół tre-
nera Stanisława Chomskie-
go, mimo osłabienia w klu-

czowym momencie, dotarł 
do finału, w którym zmie-
rzył się z Motorem Lublin. 
Po 12-punktowym zwycię-
stwie na własnym torze 
Stal nie obroniła jednak tej 
przewagi w rewanżu na wy-
jeździe. W efekcie musiała 
się zadowolić srebrem, co i 
tak było nie lada sukcesem.

Sukcesem była także 
frekwencja na stadionie w 
Gorzowie. Jak podaje Spe-
edway Ekstraliga, mecze 
Stali oglądało średnio 10 
617 widzów, a rekordowo 
aż 15 200! Trybuny na „Jan-
carzu” były zapełnione w 
73,12 proc. Rekord żużlowej 
ekstraligi w sezonie 2022 
należy do Włókniarza Czę-
stochowa – 16 000 kibiców. 
A pod względem zajętości 
stadionu do Motoru Lublin 
– 96,21 proc.

Oprac. Szymon Kozica

Po finale w Gorzowie żuż-
lowcy Stali tak dziękowali 
kibicom Fot. Stal Gorzów/FB

Primadonna nie ma 
czego szukać w Zastalu
Może być najlepszy, może być najgorszy, ale zaangażowanie to jest numer jeden – 
podkreśla Oliver Vidin, trener Enei Zastalu BC Zielona Góra. Nasz zespół w ostatnim 
czasie odniósł trzy zwycięstwa z rzędu w ekstraklasie koszykarzy.

Zastal, który na ten se-
zon zmontował budżet 
i skład w wersji mocno 
oszczędnościowej, rozpo-
czął rozgrywki od trzech 
porażek. Później jednak 
sytuacja zmieniła się jak w 
kalejdoskopie, bo przyszły 
trzy zwycięstwa z rzędu – 
jedno na wyjeździe i dwa u 
siebie.

Alford ma 
„złoto w rękach”

W międzyczasie z klu-
bem pożegnał się Glenn 
Cosey, umowa została roz-
wiązana za porozumieniem 
stron. Amerykanin miał 
być liderem zespołu, ale w 
Zielonej Górze jakoś nikt po 
nim nie płacze.

– Cosey już nie jest tym 
zawodnikiem, jakim był 
kiedyś. I dla mnie jest to 
największe rozczarowanie 
– mówi wprost trener Vi-
din. – Bo tu nie chodzi o jego 
wiedzę, chodzi o jego mo-
tywację. Jeżeli zawodnik 
nie chce albo po prostu nie 
ma motywacji, to jest mar-
twym zawodnikiem.

W miejsce Cosey’a poja-
wił się całkiem żywy Bryce 
Alford i już po pierwszym 
poważnym występie zebrał 
sporo pozytywnych opinii. 
22 punkty (w tym cztery 
trójki) plus chłodna głowa i 
opanowanie Amerykanina 
w końcówce pomogły Za-
stalowi pokonać MKS Dą-
browa Górnicza.

– To fajny zawodnik. Nie 
jest drogi, faktycznie wy-
szedł dwa razy taniej niż 
Cosey, a myślę, że w tym 
momencie jest dwa razy 
lepszy – ocenia trener Vidin. 
Dodaje, że Alford ma „złoto 
w rękach” i wkrótce powi-
nien być jednym z liderów 
drużyny.

Najlepsi w lidze
Na właściwe tory, czyli 

do tego, co prezentował w 
sparingach, wraca Alen Ha-
dzibegovic. 21 punktów i 16 
zbiórek przeciwko MKS, 21 

punktów i 5 zbiórek prze-
ciwko Polskiemu Cukrowi 
Startowi Lublin to ostatnie 
zdobycze Czarnogórca, któ-
ry gra na wysokim poziomie 
skuteczności rzutów za dwa 
i do tego bardzo efektownie.

W statystykach zespoło-
wych Zastal jest najlepszy 
w ekstraklasie pod wzglę-
dem przechwytów – 8,83 
na mecz. Wielka w tym za-
sługa Kareema Brewtona – 
średnia 2,25 (najwyższa w 
lidze) i Hadzibegovica – 2,17 
(trzecia w lidze). Zwłaszcza 
Amerykanin potrafi uprzy-
krzać rywalom życie przy 
rozgrywaniu akcji, dosko-
czyć w odpowiednim mo-
mencie, wygarnąć piłkę.

Co można powiedzieć 
o innych koszykarzach? – 
Aleksandar Zecevic musi się 
pokazać w trochę lepszym 
świetle. Ale on przyszedł tu 

nieprzygotowany i myślę, 
że potrzebuje czasu – zazna-
cza trener Vidin, a o bliźnia-
kach Wójcikach mówi: – Na 
duży plus jest Jan, Szymon 
– solidnie.

Z kolei Dusan Kutlesic 
sprawia wrażenie nieco 
wolnego, grającego trochę 
zbyt miękko, ale w spotka-
niu z Polskim Cukrem po-
trafił rozdać 9 asyst.

To jest numer jeden
Trener Vidin ma jasne 

kryteria przy wyborze i oce-
nie koszykarzy.

– Każdy popełnia błędy – 
mechaniczne, wynikające z 
przemotywowania czy złe-
go myślenia. I to wszystko 
jest akceptowalne. Każdy 
zawodnik ma prawo popeł-
nić błąd i nikt mu nic nie po-
wie. Nie trafić wolnego czy 
spod kosza to jest część gry – 
tłumaczy trener Vidin. – Ale 
nie możesz biegać po boisku 
jak primadonna, nie możesz 
nie walczyć. Każdy jeden 
błąd, który wynika z nie-
zaangażowania zawodnika 
– taki zawodnik nie ma cze-
go szukać w Zastalu, dopóki 
ja jestem trenerem. Może 
być najlepszy, może być naj-

gorszy, ale zaangażowanie 
to jest numer jeden. Jesteś 
dobrym zawodnikiem, wal-
czysz, masz charakter albo 
nie.

Nie myśl, 
że jesteś królem

Trudno jednak namówić 
trenera Vidina do wskaza-
nia faworytów do medali 
i do spadku, a także do od-
powiedzi na pytanie, o co w 
tym sezonie walczy Zastal.

– Ja zawsze walczę o naj-
wyższe cele. Ja nie mogę 
mówić, że gram o utrzy-
manie – stwierdza trener 
Vidin. – Ciężko mi ocenić, 
bo nie graliśmy jeszcze ze 
wszystkimi drużynami. Ale 
liga jest taka, że każdy z każ-
dym może wygrać, nikt ni-
kogo nie może lekceważyć. 
I jeżeli choć przez chwilę 
myślisz, że jesteś królem i 
jesteś najlepszy, wtedy do-
stajesz wpier...

***
Następny mecz w ekstra-

klasie Zastal rozegra 4 listo-
pada w Bydgoszczy. Z kolei 
26 listopada turniejem na 
Łotwie rozpocznie walkę w 
lidze ENBL.

Szymon
Kozica
sz.kozica@lubuskie.pl

Gdyby kibice nie dali nam takiego wsparcia, ten mecz byśmy przegrali – przyznał trener Oliver Vidin 
po spotkaniu z MKS Dąbrowa Górnicza, w którym Zastal Zielona Góra odrobił 15-punktową stratę

Z klubem 
pożegnał się 
Glenn Cosey, 
ale jakoś nikt 
w Zielonej Górze 
nie płacze 
z tego powodu
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