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1 grudnia w Gorzowie ruszy ośrodek
opieki psychologicznej i psycho-
terapeutycznej dla dzieci i młodzieży
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Za unijne pieniądze zabytkowy dwór 
w Zielonej Górze Ochli odzyska 
dawny blask i wróci do życia
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Dlaczego PiS wystawia prezesa na 
wiecach, by ten wygłaszał brednie o 
bezdzietności i alkoholizmie kobiet?

str. 7

Walka o uczciwy 
podział funduszy

Zarząd województwa 
chce, by dzięki funduszom 
europejskim nasz region 
rozwijał się równomiernie, 
a nawet najmniejsze gminy 
miały sprawiedliwy dostęp 
do unijnych pieniędzy.

„Warto i trzeba być przy-
zwoitym” – słowami Wła-
dysława Bartoszewskiego 
marszałek Elżbieta Anna 
Polak rozpoczęła konferen-
cję prasową poświęconą 
Zintegrowanym Inwesty-
cjom Terytorialnym (ZIT) 
w nowej unijnej perspekty-
wie 2021-2027. – Nie potra-
fię mówić takim językiem, 
jak PiS-owski prezydent 
rządzący w Zielonej Górze. 

Odpowiemy merytorycz-
nie i konkretnie – zapowie-
działa marszałek Polak. – 
Podzieliliśmy w ten sposób 
środki, żeby każdy mógł w 
ramach ZIT-ów otrzymać 
taką samą pulę: 184 euro 
na mieszkańca

– Pieniędzy będzie 915 
mln euro i ani grosza mniej 
– przypomniał kwotę za-
planowaną dla Lubuskiego 
członek zarządu wojewódz-
twa Marcin Jabłoński. – 
Wszystkie te pieniądze w 
taki czy inny sposób trafią 
do beneficjentów z nasze-
go regionu. To jest kwota 
większa niż w poprzedniej 
perspektywie.                     STR. 3

Lechia Zielona Góra jest
w 1/4 finału Pucharu Polski!

Trwa piękny sen Lechii 
Zielona Góra, która zamel-
dowała się w ćwierćfina-
le piłkarskiego Pucharu 
Polski. W 1/8 wygrała po 
rzutach karnych z Rado-
miakiem Radom. To drugi 
rywal z ekstraklasy, które-
go pokonał nasz III-ligowy 
zespół. W poprzedniej run-
dzie zespół trenera Andrze-
ja Sawickiego wyelimino-
wał Jagiellonię Białystok.

– Karne to troszeczkę lo-
teria, ale też trzeba potra-
fić strzelić – zauważa Ma-
teusz Surożyński. Lechia 

wykonywała jedenastki 
perfekcyjnie. Radomiak – 
wręcz przeciwnie.

Awans do ćwierćfinału 
Pucharu Polski to powtó-
rzenie największego sukce-
su w historii klubu. Druży-
na z Zielonej Góry dotarła 
do tej fazy zmagań w sezo-
nie 1986/1987.

W losowaniu Lechia 
może trafić na: Raków Czę-
stochowa, Legię Warsza-
wa, Śląsk Wrocław, Gór-
nik Łęczna, Motor Lublin, 
Pogoń Siedlce albo KKS Ka-
lisz.                                                     STR. 5

Niepodległość 
bywa też smaczna
11 listopada to święto radosne, więc nic dziwnego, że było wiele uśmiechów 
zarówno podczas Lubuskiego Marszu Niepodległości, jak i na mniej uroczystym 
Lubuskim Święcie Młodego Wina. Tutaj obok trunku królowała gęsina               STR. 6

Gwiazdą święta młodego wina i ambasadorem gęsiny był Pascal Brodnicki. Goście zajadali się jego specjałami
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Stypendia
dla 180 uczniów. 
Zawodowcy...

Zarząd województwa 
zatwierdził listę stypendy-
stów w ramach pilotażowe-
go programu dla uczniów 
szkół branżowych i techni-
ków „Lubuscy Zawodow-
cy”. Na stypendia przezna-
czono ponad 1,4 mln zł, a 
wartość projektu to 2,5 mln 
zł. – Wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów i 
rodziców, ale również na-
uczycieli ze szkół technicz-
nych, którzy wskazywali, 
że brakuje takiego wspar-
cia w naszym regionie. 
Udało się taki program 
uruchomić dla najzdol-
niejszych uczniów szkół 
technicznych i branżo-
wych pierwszego stopnia. 
Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę. W naborze 
wpłynęły 430 wnioski, 249 
wniosków złożyły uczenni-
ce – mówił wicemarszałek 
Łukasz Porycki.

157 stypendiów otrzy-
mają uczniowie szkół tech-
nicznych, a 23 uczniowie 
szkół branżowych. Stypen-
dium wynosi 800 zł. Każdy 
uczeń ma opiekuna, który 
zapewnia mu realizację in-
dywidualnego programu 
rozwoju, który realizowa-
ny jest przez cały rok. Dla-
tego wsparcie otrzymuje 
także on. Udało się spiąć 
wszystkie grupy zdolnych 
Lubuszan. Otrzymują już 
wsparcie uczniowie szkół 
ogólnokształcących, arty-
stycznych, sportowych, a 
teraz także uczniowie, któ-
rzy widzą swoją karierę na 
ścieżce zawodowej.

– Stypendium przezna-
czę na kurs rysunku, któ-
ry jest mi potrzebny do 
egzaminu na politechnice. 
Oprócz tego chciałabym 
kupić tablet graficzny, któ-
ry pomoże mi w dalszej 
pracy architekta bądź ar-
chitekta krajobrazu – mówi 
Milena Pietkiewicz, uczen-
nica Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawiczne-
go „Budowlanka” w Zielo-
nej Górze.

Motyle
znów pofrunęły 
do ludzi kultury

W Filharmonii Gorzow-
skiej odbyła się XXIII In-
auguracja Sezonu Kultu-
ralnego. Wydarzenie było 
okazją do ogłoszenia laure-
atów Nagrody Kulturalnej 
Prezydenta Miasta – sym-
bolicznego „Motyla”, statu-
etki autorstwa rzeźbiarza 
Andrzeja Moskaluka.

Kto otrzymał nagrodę? 
Barbara Schroeder, ani-
matorka i mecenas kultu-
ry, założycielka klubu „Na 
Zapiecku”, organizatorka 
od ponad 20 lat cyklicz-
nych spotkań. Beata Pa-
trycja Klary-Stachowiak, 
poetka, autorka książek, a 
także filolog, felietonista i 
recenzent, współorganiza-
torka wielu przedsięwzięć 
literackich.

Spotkanie 
nad Odrą. Niemcy 
skarżą Polskę

Wicema rsza łek wo -
jewództ wa lubusk iego 
Stanisław Tomczyszyn 
spotkał się w Luckau z mi-
nistrem rolnictwa, środo-
wiska i ochrony klimatu 
Brandenburgii Axelem Vo-
glem. W spotkaniu uczest-
niczyli samorządowcy z 
województw zachodnio-
pomorskiego i dolnoślą-
skiego. Rozmawiano o re-
witalizacji Odry, ochronie 
przeciwpowodziowej oraz 
lasach. Minister  odniósł 
się do skargi, którą Bran-
denburgia składa do sądu 
administracyjnego w War-
szawie. Jak wyjaśniał, nasi 
sąsiedzi nie skarżą samej 
modernizacji, tylko odrzu-
cenie uwag Brandenburgii 
do raportu oddziaływania 
na środowisko.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU W Gorzowie już niebawem ruszy
ważny ośrodek dla dzieci i młodzieży
Mamy to! 1 grudnia przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie 
ruszy Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

– Brakowało takiego 
miejsca wsparcia właśnie 
dla młodszych. Spodzie-
wamy się bardzo duże-
go zainteresowania tymi 
bezpłatnymi poradniami, 
dlatego chcemy zacząć jak 
najszybciej – mówi Olga 
Pazdan, kierownik Cen-
trum Zdrowia Psychiczne-
go Wielospecjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w 
Gorzowie.

– Presja ma sens – doda-
je posłanka Krystyna Si-
bińska, która wspólnie ze 
społecznikami walczyła o 
ośrodek od roku.

To ośrodek, który obej-
muje opieką w zakresie 
świadczeń psychologicz-
nych i psychoterapeutycz-
nych dzieci i młodzież, a 
także rodziny. Praca pole-
ga na tworzeniu wstępnej 
diagnozy dziecka po to, 
aby w sposób indywidual-
ny utworzyć plan leczenia 
i terapii.

Wsparcie 
dla całej rodziny

– Świadczeniami będą 
objęci nie tylko młodzi pa-
cjenci, ale również rodzina 
– podkreśla Olga Pazdan, 
psychiatra, psychotera-
peuta, kierownik Centrum 
Zdrowia Psychicznego w 
Gorzowie i ośrodka, któ-
ry właśnie powstaje. – Ten 
ośrodek pozwala nam na 
weryfikację funkcjonowa-
nia pacjenta w środowisku 
zarówno domowym, jak i 
szkolnym. Tutaj pojawia 
się nowa funkcja terapeu-
ty. Koordynuje on proces 
leczenia wstępnego, zbie-
ra też wywiad w miejscu 
zamieszkania, obserwuje 
funkcjonowanie dziecka. 
Jest łącznikiem między 
nami profesjonalistami 
a na przykład szkołą lub 
przedszkolem. W zakresie 
tych świadczeń możliwe 
jest również koordynowa-
nie poszczególnych pacjen-
tów przez indywidualnego 
opiekuna, którym będzie 
psychoterapeuta. Mamy 
pierwszy stopień referen-
cji, a docelowo mamy w 
planach utworzyć drugi po-

ziom, czyli oddział dzienny 
dla dzieci i młodzieży. To 
będzie wtedy ośrodek, w 
którym dziecko będzie mo-
gło przebywać 12 miesięcy, 
pełne leczenie połączone z 
obowiązkiem szkolnym. 
To wszystko w jednym 
miejscu.

Rejestracja tuż-tuż
Barbara Kasperska, ko-

ordynator ds. rozwoju Cen-
trum Zdrowia Psychicz-
nego w Gorzowie, mówi z 
radością: – Finansowanie 
przez NFZ oznacza dla pa-
cjentów, że za około tydzień 
będą mogli się już rejestro-

wać do poradni. Zachęcam 
do skorzystania z e-reje-
stracji na stronie naszego 
szpitala. Od 21 listopada ru-
szamy z rejestracją pacjen-
tów, informacja zostanie 
podana na naszych stro-
nach internetowych i w me-
diach społecznościowych.

– Na cały ośrodek składa 
się zespół poradni psycho-
logicznych i psychotera-
peutycznych. Pacjenci będą 
mogli skorzystać z porad, 

sesji psychoterapeutycz-
nych oraz przewidujemy 
wizyty domowe – wylicza 
Barbara Kasperska. – Dla 
nas największą radością 
jest, że w końcu będziemy 
mogli objąć opieką małych 
pacjentów, dzieci i mło-
dzież. Do tej pory świadczy-
liśmy pomoc osobom doro-
słym. W tym momencie 
darmową pomocą psycho-
logiczną objęta może być 
cała rodzina. Potrzeby są 
duże. To nie jest jedna wi-
zyta, tylko cały cykl sesji ze 
specjalistami. To wymaga 
czasu i wiemy, jak trudna 
jest sytuacja i jak ciężko jest 
sobie poradzić finansowo w 
prywatnych gabinetach.

Obecn ie woje wód z-
two lubuskie jest jednym z 
przodujących, jeśli chodzi 
o stwierdzane zaburzenia 
psychiczne u dzieci i mło-
dzieży. Często te problemy 
kończą się próbami samo-
bójczymi, co ma potwier-
dzenie w statystykach szpi-
tala w Gorzowie. W ciągu 
tygodnia to kilka takich 
zgłoszeń.

Presja ma sens
– To jest niesamowite, 

że w rok od rozpoczęcia tak 
intensywnych działań na 
rzecz ośrodka dla dzieci i 
młodzieży otrzymujemy 
informację o jego finanso-
waniu – nie ukrywa Mar-
ta Krupa, prezes Fundacji 
Today Tomorrow Together 
– Dzisiaj Jutro Razem. – Od 
listopada ubiegłego roku 

zorganizowaliśmy sze-
reg konferencji, spotkań, 
warsztatów dla rodziców 
i pedagogów oraz bezpo-
średnio dla młodzieży. 
Wzięli w nich udział cele-
bryci, jak nasz ambasador 
Dawid Kwiatkowski, i zna-
ni z całej Polski specjali-
ści. Cieszę się i na tym nie 
poprzestajemy.

– Cieszy nas fakt, że po-
woli zaczynają znikać te 
białe plamy w dostępie do 
fachowej opieki psycholo-
gicznej i psychiatrycznej. 
Przełamujemy ten temat 
tabu i pokazujemy, że cho-
roby psychiczne to takie 
choroby, jak każde inne. 
Potrzebują stałego leczenia, 
systematycznych wizyt w 
poradni. Tak będzie dzięki 
ośrodkowi – podkreśla po-
słanka Sibińska, która jako 
członek Parlamentarne-
go Zespołu ds. Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży wielo-
krotnie kierowała apele w 
tej sprawie do resortu zdro-
wia. – Tu problemy są dwa: 
brak pieniędzy na finan-
sowanie tego typu usług 
w szpitalach, wycena tych 
świadczeń przez fundusz 
oraz brak specjalistów, któ-
rzy mogliby takiego wspar-
cia dzieciom i młodzieży 
udzielać. Liczę, że to pierw-
szy etap i nie ostatni, że do-
czekamy się także oddzia-
łu dziennego, by dzieci nie 
musiały jeździć do Zaboru.

W planach szpitala jest 
uruchomienie także od-
działu wsparcia dziennego.

Marta Krupa, prezes Fundacji Today Tomorrow Together – Dzisiaj Jutro Razem, a także po-
słanka Krystyna Sibińska gościły w telewizyjnym studiu Lubuskiego Centrum Informacyjnego. 
Rozmowę znajdziesz na stronie lci-lubuskie.pl/category/zdrowie

Województwo 
lubuskie jest 
jednym z 
przodujących, 
jeśli chodzi o 
stwierdzane 
zaburzenia 
psychiczne 
u dzieci i 
młodzieży

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl
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Bój o uczciwy podział funduszy
Zielona Góra i Gorzów nie mogą się rozwijać kosztem mniejszych gmin. Wielu samorządowców nie zgadza się, aby lubuskie 
stolice dostały więcej unijnych pieniędzy niż wynika to z algorytmu przyjętego przez zarząd województwa. – Zadbaliśmy o 
uczciwy podział środków, czyli 184 euro na mieszkańca – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zawziętym krytykiem 
podziału środków z nowej 
perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej jest Ja-
nusz Kubicki, prezydent 
Zielonej Góry. Na Facebo-
oku przekonywał, że obec-
ny sposób dzielenia pienię-
dzy, zaproponowany przez 
urząd marszałkowski, to 
okradanie mieszkańców. 
– Prezydent jest nieszczę-
ściem dla zielonogórzan. W 
sposób populistyczny i nie-
uczciwy kreuje nieprawdzi-
we informacje – przekonuje 
marszałek Elżbieta Anna 
Polak.

Urząd marszałkowski 
tłumaczy, że obecnie sytu-
acja wygląda diametralnie 
inaczej niż przy poprzednim 
budżecie UE. Aktualnie me-
tropolie nie są premiowane 
dodatkowymi pieniędzmi, 
dlatego podział środków 
musi być inny, bo tego wy-
maga Bruksela.

– Około 184 euro na 
mieszkańca to jest więcej 
niż w wielu innych regio-
nach, gdzie kwoty są dużo 
niższe. Chcemy zdecentrali-
zować wydawanie środków 
unijnych, aby skorzystali 
na tym wszyscy mieszkańcy 
regionu – zapewnia Marcin 
Jabłoński, członek zarządu 
województwa nadzorujący 

w urzędzie marszałkow-
skim departamenty unijne.

Każde euro i tak 
trafi do Lubuszan

W ciągu siedmiu lat Lu-
buskie otrzyma z UE aż 915 
mln euro. Każdy eurocent z 
tej kwoty i tak trafi do lubu-
skich firm, organizacji, sa-
morządów i mieszkańców. 
Kością niezgody są jednak 
ZIT-y, czyli specjalna pula 
środków na Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne, 
którą samorządy połączone 
w partnerstwa kilku gmin 
(tzw. miejskie obszary funk-
cjonalne) dotychczas otrzy-
mywały bez startowania w 
konkursach. Mówiąc pro-
ściej, to pewna kasa, którą 
można było wpisać w co-
roczny budżet miast.

W ten sposób w ostatnich 
latach ze środków unijnych 
korzystały Zielona Góra i 
Gorzów, co jednak ma się 
teraz zmienić. Stolice wo-
jewództwa lubuskiego do-
staną mniej pieniędzy, a 
uwolniona w ten sposób 
pula trafi do ogólnego obie-
gu. Dzięki temu więcej mi-
lionów euro popłynie do 
mniejszych gmin.

– Będziemy organizować 
transparentne konkursy 
przy udziale m.in. eksper-
tów, przedstawicieli mini-
sterstw i Komisji Europej-
skiej. Wszystkie samorządy 
będą mogły korzystać z tych 

pieniędzy, aby likwidować 
dysproporcje w regionie 
oraz wyrównywać szanse – 
mówi Marcin Jabłoński.

Swoje słowa urząd mar-
szałkowski podpiera kon-
kretnymi liczbami. W 
ostatnich siedmiu latach 
największe miasta wraz z 
obszarami funkcjonalnymi 
otrzymały średnio ponad 
300 euro na mieszkańca. 
Teraz podział ma być rów-
ny. Dzięki temu np. obsza-
ry wiejskie mogą liczyć na 
prawie dwa razy więcej pie-
niędzy niż w poprzedniej 
perspektywie UE. Z tego po-
wodu nie brakuje głosów, że 
awantura wywołana przez 
samorządowców ma poli-
tyczny charakter.

– U pana prezydenta nie 

ma dobrej woli, nie tra-
fiają do niego argumenty 
merytoryczne. Prezydent 
Zielonej Góry proponuje, 
aby mocno rozwarstwić 
podział pieniędzy unijnych 
wewnątrz regionu. Nie mo-
żemy doprowadzić do sytu-
acji, aby stolice otrzymały 
zdecydowanie najwięcej. 
Wypracowany kompromis 
jest równy dla wszystkich 
gmin w województwie lu-
buskim – przekonuje Wal-
demar Sługocki, poseł PO.

Podkreśla, że w przeci-
wieństwie do mniejszych sa-
morządów lubuskie stolice 
mogą jako niemal jedyne w 
regionie sięgać po pieniądze 
z programów krajowych. 
– Nie ma nic gorszego niż 
utrwalenie dysproporcji w 

rozwoju poszczególnych 
gmin. Nie możemy kreować 
problemów o charakterze 
społeczno-gospodarczym – 
mówi poseł Sługocki.

– Przedstawiciele mniej-
szych gmin podkreślają zna-
czenie pieniędzy unijnych 
dla małych ojczyzn. Nie 
chcemy stawiać w kontrze 
małych i dużych samorzą-
dów. Prezydent Kubicki robi 
wyłącznie show polityczne, 
dlatego że ma koalicję z PiS-
-em, reprezentuje w Zielo-
nej Górze interesy tej partii 
– dodaje marszałek Polak.

Małe samorządy mówią 
stanowcze „nie”

Głosy wsparcia dla kon-
cepcji zaproponowanych 
przez urząd marszałkowski 

płyną z całego regionu. Na 
konferencji prasowej wyra-
zili je przedstawicieli mniej-
szych gmin. – Zielona Góra 
Gorzów to stolice, powinny 
się rozwijać, ale nie kosztem 
małych gmin. Mniejszych 
samorządów często nie stać 
nawet na wkład własny in-
westycji. Im większa pomoc 
dla nich, tym większy roz-
wój – zapewnia Paweł Jaga-
sek, burmistrz Kożuchowa.

– Nie widzę powodu, 
aby mieszkaniec Małomic, 
Niegosławic lub innej gmi-
ny wiejskiej miał znaczyć 
mniej. Jesteśmy wszyscy 
mieszkańcami Ziemi Lubu-
skiej. Domagamy się od sa-
morządu województwa rów-
nego traktowania. Chcemy 
żyć lepiej, tak samo jak 
mieszkańcy Zielonej Góry – 
dodaje Małgorzata Sendec-
ka, burmistrz Małomic.

Na razie, pomimo sprze-
ciwu dużych miast, urząd 
marszałkowski nie ma za-
miaru zmieniać sposobu 
podziału środków. Oznacza 
to, że do każdej gminy trafi 
średnio 184 euro na miesz-
kańca. – Nam te pieniądze 
są potrzebne nie na luksusy, 
ale na inwestycje w podsta-
wową infrastrukturę. Sta-
niemy do walki z dużymi 
ZIT-ami, aby wywalczyć 
pieniądze dla naszych gmin. 
My się tego nie boimy – de-
klaruje Konrad Antkowiak, 
burmistrz Wschowy.

Dariusz
Nowak
d.nowak@lubuskie.pl

O szczegółach dotyczących podziału środków członkowie zarządu województwa, parlamenta-
rzyści i samorządowcy opowiadali podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim



4 LCI

Karina Alicja przyszła 
na świat 30 czerwca. Mama 
Krystyna była w 28. tygo-
dniu ciąży i przestała od-
czuwać ruchy dziecka. Gdy 
trafiła do Wielospecjali-
stycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie, 
specjaliści z oddziałów gi-
nekologii i noworodkowego 
podjęli błyskawiczną decy-
zję o cesarce. Dziś o tamtych 
dramatycznych chwilach 
przypominają zdjęcia ma-
leńkiej Kariny i różowy 
kocyk, prezent od cioci, 
z pamiątkowym haftem 
„Karina Alicja, 30.06.2022, 
14.55, 560 g i 29 cm”.

– Mamy za sobą i dobre, 
i naprawdę ciężkie chwile. 
Obecny świetny stan dziec-

ka to ogromny sukces całe-
go zespołu – mówi kierująca 
oddziałem dr n. med. Bar-
bara Michalczyk, specjali-
sta pediatrii, neonatologii i 
neurologii dziecięcej.

Dziewczynka waży teraz 
ponad 3200 g, ma spory ape-
tyt i sporo energii. – Inaczej 
niż większość wcześnia-
ków, które zazwyczaj nie są 
ruchliwe. W przypadku Ka-
riny udało nam się uniknąć 
wielu typowych dla takich 
dzieci powikłań – dodaje dr 
Michalczyk.

Karinka ma za sobą dłu-
gie tygodnie w inkubatorze. 
Przez ten czas rodzice byli 
u niej codziennie. Pierw-
szy raz w historii oddzia-
łu noworodkowego mama 

wcześniaka odbyła też coś 
w rodzaju kursu opieki nad 
maluszkiem pod okiem 
specjalistów.

Zanim Karinka została 
wypisana ze szpitala, pani 
Krystyna została ponownie 
przyjęta na oddział położ-

niczy, żeby mogła spędzać z 
córeczką dzień i noc, ucząc 
się, jak postępować z dziec-
kiem, które wymaga szcze-
gólnej opieki.

– To są światowe standar-
dy, które chcemy wprowa-
dzić także u nas – zapowiada 
dr Michalczyk i wyjaśnia, że 
całodobowa „nauka” na od-
dziale przygotowuje na sy-
tuacje, które u noworodków 
są normalne, a które u rodzi-
ców mogą wywołać stres.

– Uczę się na przykład, 
żeby po kolorze skóry roz-
poznawać, czy muszę podać 
dziecku tlen – mówiła mama 
Kariny. Dziewczynka, jak 
wiele wcześniaków, potrze-
buje wsparcia oddechowe-
go, dlatego rodzice musieli 

opanować m.in. obsługę 
koncentratora tlenu.

Po paru dobach wspólne-
go pobytu w szpitalu mama 
i córka w ostatnich dniach 
zostały wypisane do domu.

Karinka jest jednym z 
wielu wcześniaków ratowa-
nych na gorzowskiej neona-
tologii (najmniejsze dziecko 
ważyło 450 g). Oddział ma 
trzeci, najwyższy stopień 
referencji, co oznacza le-
czenie na poziomie ośrodka 
klinicznego. Neonatolodzy 
asystują przy porodach, a 
noworodkowy OIOM jest 
najlepiej wyposażony w wo-
jewództwie lubuskim.

Oprac. Katarzyna Kozińska
Źródło: Wielospecjalistyczny 

Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Karinka przyszła na świat w 28. tygodniu ciąży. Dziś waży 3,2 
kg Fot. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Gdy się urodziła, mieściła się na dłoni dorosłego człowieka! Dziś Karinka to rumiane, niemal 4-miesięczne niemowlę, które 
właśnie opuściło gorzowską neonatologię. Dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców i dumą całego oddziału.

Lekarze: Karinka to nasz cud. Gdy się urodziła, ważyła 560 gramów

Kogeneracja. Strzał w dziesiątkę
To jedyny taki projekt wśród lecznic w Polsce! Dzięki funduszom europejskim, po modernizacji kotłowni, szpital w Gorzowie 
sam wytwarza energię cieplną i elektryczną, a to bezcenne w dobie szalejących cen i zagrożenia dostaw prądu i gazu.

Terminy, które podaje 
nam pan Piotr, główny in-
żynier szpitala, wydają się 
bardzo skomplikowane. 
Pokazuje wyremontowaną 
kotłownię, nowy, ogrom-
ny silnik, który zastąpił 
ten poniemiecki. Są specja-
listyczne urządzenia, jest 
bardzo głośno. Wszystko 
pracuje 24 godziny na dobę. 
W niej niezmiennie Krzysz-
tof Golczyk, operator ko-
tłowni od 1995 roku.

Jedyny taki w Europie
– Teraz to wszystko po 

modernizacji wygląda ina-
czej. Są nowoczesne syste-
my – pokazuje nam i tłuma-
czy: – Kotłownia wytwarza 
parę, centralne, wodę cie-
płą i prąd. Teraz dodatko-
wo doszedł nam prąd. Sil-
nik działa, wytwarza nam 
prąd, zasila nam kotły wod-
ne, parowe. Wszystko jest 
podwójnie. To dodatkowe 
zabezpieczenie. Jeden ko-
cioł wysiada, drugi włącza-
my. Kotły wodne to samo. 
Pompy są, które zasilają 
kotły czy zbiornik zasila-
nia. To wszystko naczynia 
połączone.

– Od 1 września silnik 
chodzi już z pełną mocą. 
Szpital ma własny prąd, 
własne ciepło. W tym mo-
mencie na pewno jako jedy-

ny w Europie ma taki układ 
zasilania w energię ciepła i 
prądu. Generator jest przy-
gotowany na pracę wyspo-
wą, czyli może zasilić cały 
szpital, nie mając dostaw z 
zewnątrz – tłumaczy Piotr 
Michałowski, główny inży-
nier Wielospecjalistyczne-
go Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie.

W przypadku braku do-
staw energii elektrycznej 
szpital jest zabezpieczony. 
Oszczędności? Szacuje się 
je na poziomie około 1,5 mln 

zł rocznie! Wszystko dzię-
ki modernizacji kotłowni 
i dopłatom do technologii 
opartej na kogeneracji, czy-
li urządzeniach wytwarza-
jących jednocześnie ener-
gię cieplną i elektryczną. 
Do tego system pozwala na 
redukcję o 1/3 emisji dwu-
tlenku węgla. Z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Lubuskie 2020 szpital 
otrzyma pieniądze na poło-
wę kosztów tego przedsię-
wzięcia. Całość to około 6 
mln zł.

Wyprzedzamy kryzys
W kotłowni został zain-

stalowany silnik gazowy z 
generatorem prądu i kocioł 
z wytwornicą pary do tego 
silnika, powstała nowa 
stacja transformatorowa i 
inne niezbędne instalacje.

Do ogrzewania szpital 
wykorzystuje gaz, ale przy 
okazji produkuje energię 
elektryczną na własne po-
trzeby. Produkt uboczny 
w postaci pary już teraz 
zaczyna być wykorzysty-
wany do ogrzania szpitala, 

a latem, po schłodzeniu, 
dzięki wytwarzaniu wody 
lodowej para ta będzie 
klimatyzowała szpitalne 
pomieszczenia.

– Udało nam się nieco 
wyprzedzić kryzys energe-
tyczny. Jeszcze zanim ceny 
były najwyższe, podjęliśmy 
decyzję o modernizacji ko-
tłowni. W uproszczeniu: 
do tej pory szpital kupował 
gaz, gaz spalał w kotłowni 
szpitalnej, tam były wy-
twarzane ciepło i para i 
tym ogrzewaliśmy szpital. 
I oprócz tego kupowaliśmy 
prąd. Teraz zastosowany 
mechanizm powoduje, że 
kupujemy gaz, spalamy go 
i z tego procesu powstaje 
prąd, a odpadem przy pro-
dukcji prądu jest ciepło, 
którym ogrzewamy szpital. 
W przyszłości to ciepło bę-
dziemy zamieniali na wodę 
lodową i będziemy klima-
tyzowali cały szpital. Nie-
dużo większą ilością gazu 
udaje nam się dzisiaj ogrzać 
szpital i zapewnić prąd. To 
powoduje niskie koszty, co 
jest bardzo ważne, ale co 
jeszcze ważniejsze, musimy 
być przygotowani na wyłą-
czenia prądu, a to jest zjawi-
sko, które będzie narastało 
– mówi Robert Surowiec, 
wiceprezes szpitala.

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl

W przypadku 
braku dostaw 
energii 
elektrycznej 
szpital jest 
zabezpieczony. 
Oszczędności? 
Około 1,5 mln zł 
rocznie!

Piotr Michałowski, główny inżynier Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, tłumaczy, jak działa kogeneracja
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Jak podkreśla Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa, w zabiegach o unijne wsparcie warto być przygotowanym 
na wszystko. Na półce leżał gotowy projekt Lubuskiego Muzeum Etnograficznego, zostało nieco pieniędzy z Regionalnego 
Programu Operacyjnego i lada dzień ruszą prace przy rewitalizacji barokowego dworu w zielonogórskiej Ochli.

Potocznie nazywano ten 
obiekt pałacem, co rodziło 
pewne zamieszanie, gdyż 
w Ochli jest jeszcze jeden 
pałac zbudowany w XVIII 
wieku. Stąd, o ile o pałacu 
wiedziano, gdyż znajduje 
się przy głównej drodze, o 
tyle dwór, wciśnięty w za
budowę wsi, pozostawał 
nieznany. Jednak ten stan 
nie będzie trwał już długo. 
7 listopada podpisano umo
wę z wykonawcą remontu, 
po którym z pewnością bu
dynek zyska na popularno
ści. Dziś dwór przypomina 
nieco obiekt w budowie na 
etapie stanu surowego za
mkniętego i ten klimat bu
rzą jedynie imponujące ko
minki oraz sztukaterie...

Pieniądze z Unii
– Ładne miejsce w miej

scowości, która ulega prze
obrażeniom, i takie właśnie 
przeobrażenia są istotą pro
gramu skoncentrowanego 
na rewitalizację zdegra
dowanych miejscowości, 
obiektów – mówi Marcin 
Jabłoński, członek zarzą
du województwa. – W tym 
konkursie na podobne 
przedsięwzięcia przezna
czyliśmy 70 mln zł. To już 
końcówka funkcjonowania 
tego programu, stąd taki 
pośpiech. Wykorzystaliśmy 
szansę, że dysponowaliśmy 
dobrze przygotowanym 
projektem, na który można 
było uzyskać 8,5 mln dodat
kowego unijnego wsparcia. 

Całość warta jest 12 mln zł. 
Mam nadzieję, że wkrótce 
spotkamy się na uroczy
stości oddania dworu do 
użytku.

W drugiej połowie XVII 
wieku Ochla przeszła na 
własność rodu von Unruh. 
W 1681 roku władał tutaj 
Otto von Unruh, z które
go osobą związane jest wy
budowanie dworu w Ochli 
Górnej. Rok budowy sie
dziby „1684” został umiesz
czony na tablicy erekcyjnej, 
znajdującej się w portalu 
głównym. Prace we wnę
trzu zakończono w 1687 
roku. Ostatnim właścicie
lem dworu, do 1945 roku, 
był ogrodnik Albert Bohr. 
Po wojnie obiekt był użyt
kowany jako mieszkalny. 
Eksploatowany był bez re
montów, co doprowadziło 
do jego zniszczenia. Od 1983 
roku jest własnością Mu
zeum Etnograficznego w 
Zielonej Górze Ochli.

Kulturalny rekord
– Ponad 20 lat starań i 

mamy to! – nie kryje satys
fakcji wicemarszałek Łu
kasz Porycki. – To kolejna 
inwestycja w kulturę w tej 
rekordowej kadencji samo
rządu i wydaliśmy już na 
ten cel ponad 80 mln. Teraz 
dochodzą kolejne. Byłoby 
to oczywiście niemożliwe, 
gdyby nie pieniądze z Unii 
Europejskiej. To niejedyne 
inwestycje w tym muzeum, 
prowadzone są jeszcze dwie 
inwestycje obejmujące par
kingi i kanalizację.

Jak przeczytamy w ma
teriałach lubuskiego kon

serwatora zabytków, ba
rokowy dwór jest budowlą 
jednorodną, która prze
trwała w pierwotnej posta
ci. Jego architektura po
siada czytelne związki ze 
sztuką Palladia oraz XVIII
wiecznymi pałacami fran
cuskimi. Dwór wzniesiony 
na rzucie prostokąta jest 
budowlą dwukondygna
cyjną, podpiwniczoną, na
krytą dachem czterospado
wym, pokrytym dachówką 
karpiówką.

– Tak przy okazji dysku
sji na temat finansowania 
ZITów chciałbym pokazać 
zielonogórską Ochlę jako 
przykład tego, że miejsco
wości nimi objęte mają 
szansę ubiegać się również 
o środki w różnych konkur
sach – mówi wicemarszałek 
Stanisław Tomczyszyn. – 
Mamy nadzieję, że organi
zacje pozarządowe, rada so
łecka i inne podmioty będą 
korzystały z nowego obiek
tu, który wróci do społecz
ności lokalnej. Wiemy już, 
że znajdą się tutaj sale multi
medialne, które przyciągną 
młodzież, która przecież już 
wkrótce świnie i krowy bę
dzie oglądała tylko w ogro
dzie zoologicznym. Rolnicy, 
pszczelarze, środowisko wi
niarskie pragną prezento
wać tu swój dorobek. Poka
zujemy też, jak ważne jest 
dla nas dziedzictwo mate
rialne i niematerialne.

Izba pamięci 
i ogród sensoryczny

Po II wojnie świato
wej w latach 70. XX wieku 
przełożono dach, przemu

rowano nadproża okien
ne i zagrożenia w murach 
zewnętrznych, osadzono 
nową stolarkę okienną oraz 
odgruzowano obiekt. Od 
1983 roku rozpoczęto prace, 
mające przystosować dwór 
na cele muzealne. W latach 
80. XX wieku wzmocniono 
strop, wymieniono część 
elementów więźby dacho
wej, przełożono dach. W 
latach 90. przeprowadzono 
konserwację sztukaterii na 
parterze i piętrze. Kilka po
dejść pod ciąg dalszy remon
tu zakończyło się fiaskiem z 
powodu braku funduszów.

– Zdecydowanie chcie
libyśmy przywrócić ten 
obiekt mieszkańcom, aby 
kultura w muzeum była 
żywa – dodaje Tadeusz Woź
niak, dyrektor skansenu. 
– Znajdzie się tutaj miejsce 
dla wszystkich. Będzie izba 

pamięci Ochli i okolicy, bę
dzie ogród sensoryczny, w 
piwnicy zamierzamy pro
mować dzieła lokalnych 
rzemieślników, pszczela

rzy, rolników. Nareszcie się 
udało i jest szansa zrealizo
wać marzenia. Oczywiście, 
zajmiemy się również zanie
dbanym otoczeniem dworu.

Zabytki odzyskują blask

Rewitalizacja zabytkowego teatru w Gorzowie kosztowała 
blisko 9 mln zł

XVII-wieczny dwór i jego otoczenie będą zrewitalizowane w ramach działania „Przestrzeń dla 
Rodziny w Ochli”. To element Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W ramach tego samego programu rewitalizacji poddano za-
bytkową willę Suckera w Zielonej Górze. Koszt 6,5 mln zł

Chata w Bogańcu. Pierwotna wartość projektu to blisko 9 mln 
zł. Później dodano jeszcze ponad 600 tys. zł

Ochla ma bogatą historię
Ochla ma starą metrykę, sięgającą początków XIII 

wieku. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1305 
roku, odnotowana w „Regestrze Głogowskim”, gdzie 
występuje pod nazwą „Hermansdorf”. W innym do
kumencie – „Obwieszczeniu Awiniońskim” z roku 
1376 – użyto nazwy „Hermansvilla”. Pierwszymi zna
nymi właścicielami wsi, wymienionymi w 1400 roku, 
byli Hans i Kunz von Knobelsdorff. Przed rokiem 1532 
nastąpił podział miejscowości na Ochlę Górną, któ
rej właścicielem był Christoph von Knobelsdorff, i 
ŚrodkowoDolną, którą władał Nickel von Rothen
burg. W drugiej połowie XVII wie ku Ochla przeszła 
na własność rodu von Unruh. W 1681 roku właścicie
lem został Otto von Unruh, któremu zawdzięczamy 
powstanie dworu. 

W Ochli znajdziemy też zabytkowy kościół (XIV 
w.), zespół pałacowy (XVIII w.), leśniczówkę i teren 
skansenu, krzyż pokutny (XVII w.).

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl
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Biblioteka wojewódzka 
w Zielonej Górze. 19 listo-
pada, godz. 17.00 – gala 12. 
Festiwalu Literackiego im. 
Anny Tokarskiej Proza Po-
etów; 23 listopada, 18.00 
– Promocja zbioru esejów 
„Enografia mistyczna mia-
sta Thalloris” Mirosława 
Kuleby, publicysty, literata 
i winiarza, znawcy winiar-

skiej tradycji.
Teatr w Gorzowie. 22 li-

stopada, godz. 9.00 i 11.00, 
23-24 listopada, 11.00, 25 
listopada, 10.00 – „Moral-
ność pani Dulskiej”; 22-24 
listopada, 9.00 – „Tajemni-
czy turban”.

Biblioteka wojewódzka 
w Gorzowie. 19 listopada, 
godz. 12.00 – „15 lat Budyn-

ku Głównego - Od epoki 
kamienia do Biblioteki”; 
22 listopada, 10.00 – „Jak 
Tomek został torbaczem”, 
warsztaty edukacyjne po-
łączone z promocją książ-
ki; 24 listopada, 12.00 – w 
ramach Roku Polskiego Ro-
mantyzmu wykład wygło-
si prof. dr hab. Krzysztof 
Trybuś.

Muzeum w Zielonej Gó-
rze. 25 listopada, godz. 
17.00 – otwarcie wysta-
wy przygotowanej w 30. 
rocznicę śmierci Andrzeja 
Gordona, malarza, grafika, 
ilustratora, je, dnego z naj-
znaczniejszych artystów 
związanych z Gorzowem.

Filharmonia w Zielo-
nej Górze. 19 listopada, 

godz. 19.00 – Ciach go smy-
kiem, Mistrzowie Polskiej 
Wiolinistyki.

Teatr w Zielonej Górze. 
18-19 listopada, godz. 19.00, 
20 listopada, 18.00 – „Kana-
dyjskie sukienki”; 23-25 li-
stopada, 10.00 – „Królowa 
śniegu”; 25 listopada, 19.00 
– „Color cafe”, recital Mi-
chała Bajora.

Nie przegap! Kilka pomysłów na spędzenie wolnego czasu

11 listopada po lubusku. 
Podniośle, radośnie, smacznie

Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, histo-
ryk prof. Wojciech Strzy-
żewski, często podkreśla, 
że my, Polacy, nie do końca 
potrafimy cieszyć się tym 
świętem, które powinno 
być dla nas, jako narodu, 
radosne.

– Fakt, nie sprzyja może 
temu pora roku, listopad 
nie nastraja optymistycz-
nie – mówił profesor spo-
tkany na niepodległościo-
wym pikniku. – Jednak my 
wolimy pielęgnować nasze 
rozmaite rany, podsycać 
traumy, każdemu świę-
tu nadajemy charakter 
martyrologiczny.

Niepodległa w Europie
„Silny naród – Wielka 

Polska” to hasło warszaw-
skiego marszu. Ten zielo-
nogórski, zorganizowany 
przez KOD oraz Instytut 
Równości, był mniej buń-
czuczny, hałaśliwy, cho-
ciaż nie zabrakło w nim  
zadumy, ale zajmowano się 
głównie teraźniejszością i 
przyszłością. Działacz KOD 
Dariusz Nocek tłumaczył 
ten wybór hasła przywią-
zaniem do wartości euro-
pejskich i kultury Zachodu.

– Tegoroczne Święto 
Niepodległości jest zupeł-
nie inne niż przez ostatnie 
lata w wolnej Polsce – mó-
wiła lubuska marszałek 
Elżbieta Anna Polak. – Do-
kładnie dzisiaj mamy 260. 
dzień napaści putinowskiej 

Rosji na wolną Ukrainę. 
Dlatego dzisiaj symbole 
wolności, niepodległości 
mają zupełnie inne znacze-
nie i bardzo mocny prze-
kaz. Tym bardziej dziwi 
nas, że rządząca partia PiS 
jeździ z festiwalem niena-
wiści, kłamie, szczuje. Mu-
simy być silni, nie możemy 
na to pozwolić. Jesteśmy 
obywatelami Europy, chce-
my wolnych mediów, wol-
nej Polski, wolnego samo-
rządu, rzetelnej edukacji, 
godności, poszanowania 
praw kobiet. Jeszcze Polska 
nie zginęła! 

Biało-czerwony pochód 
przeszedł ulicami Winnego 
Grodu, z każdym krokiem 
uczestników przybywa-
ło. W marszu wzięli udział 
mieszkańcy, samorządow-
cy, politycy, ale również 
lubuscy parlamentarzyści.

– Wielokrotnie padają te 
słowa, ale ja je powtórzę: 
Nic nie jest dane raz na za-
wsze – ani niepodległość, 
ani demokracja. Zarówno 
niepodległości, jak i de-
mokracji trzeba bronić. W 
1918 roku Polska odzyska-
ła niepodległość w wyniku 
wykrwawienia się naszych 
zaborców. Krwawa I wojna 
światowa doprowadziła do 
tego, że wszyscy patrioci, 
Polacy, którzy marzyli o 
niepodległej Polsce, zjedno-
czyli się pod jednym sztan-
darem, na którym było na-
pisane „Polska”. Byli tam 
przedstawiciele różnych 
opcji politycznych. Dzisiaj 
nam się marzy, żeby mówić 
o niepodległej i demokra-
tycznej Polsce, żebyśmy też 

wszyscy próbowali się zjed-
noczyć – mówił senator Wa-
dim Tyszkiewicz.

Biel i czerwień... wina
Drugą odsłoną listopa-

dowego święta było Lubu-
skie Święto Młodego Wina, 
które za sprawą aury prze-
niosło się pod dach jedne-
go z obiektów WOSiR w 
Drzonkowie. Tutaj stanęła 
scena, stoiska 20 winnic i 
mała gastronomia. To była 
inna odsłona świętowania 
odzyskania niepodległo-
ści. Odśpiewano hymn, 
były patriotyczne pieśni, 
ale zastalowska orkiestra 
grała również przebojo-
we melodie znane z fil-
mów. Zabrzmiała muzyka 
rozrywkowa.

– Dlaczego wino miałoby 
stać w kolizji z obchodami 

tego święta? – odpowiada 
pytaniem na pytanie Miro-
sław Stępień z winnicy Ba-
chusowe Pole. – Przecież to 
powinno być radosne świę-
to i pokażmy dumę z trady-
cji. Wino to też tradycja.

Lubuska marszałek wła-
śnie z dumą trzymała kie-
liszek białego lubuskiego 
wina. Obok stał winiarz 

Roman Grad z winem czer-
wonym. Tak też można 
zaprezentować narodowe 
barwy. I nikt nie protesto-
wał, gdy ze sceny zabrzmia-
ło „wesołego święta”.

– Patriotyzm ma różne 
odsłony i zależało nam, aby 
świętować nasz dzień nie-
podległości radośnie w gro-
nie najbliższych, rodziny – 

dodała marszałek. – Tutaj, 
właśnie podczas tradycyj-
nego święta młodego wina, 
mamy do tego wspaniałą 
okazję.

Winiarze byli zadowole-
ni z gości, którzy potrafili 
docenić jakość lubuskie-
go trunku. Piotr Żelazny 
i Przemysław Karwowski 
uznali, że święto to idealnie 
pasuje do wina. 

– To świetna formuła ob-
chodzenia tego święta, jak 
każda możliwość spędzenia 
czasu w gronie najbliższych 
– dodaje wicemarszałek Łu-
kasz Porycki. – Każdy powi-
nien to święto obchodzić po 
swojemu, nie każdy musi 
brać udział w warszaw-
skich kontrowersyjnych 
marszach. Tu mamy mu-
zykę patriotyczną, ale też 
potrawy regionalne i dmu-
chańce dla dzieci. To jedno 
z nielicznych naszych rado-
snych świąt, upamiętnia-
my sukces naszego narodu 
i dlatego cieszmy się.

A w sobotę były... popra-
winy. W drugim dniu świę-
towania w roli głównej była 
gęsina i Pascal Brodnicki. 
Mistrz kuchni dał praw-
dziwy pokaz, w którym 
przygotowywane potrawy 
stanowiły tło, podobnie 
jak rady, aby przed piecze-
niem gęś zanurzyć w roz-
tworze soli, aby skórka nie 
była wysuszona. To było 
spotkanie poświęcone pa-
sji gotowania. Efekty mogli 
sprawdzić goście imprezy.

To było święto dumy i 
dobrego smaku. Niepodle-
głość smakowała tu winem 
i gęsiną.

Zielonogórski marsz przeszedł pod hasłem „Niepodległa w Europie” Fot. lubuskie.pl

Ulicami Zielonej Góry, pod hasłem „Niepodległa w Europie”, przeszedł marsz z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Hasło 
było zdecydowanie mniej buńczuczne od oficjalnego, warszawskiego „Silny naród – Wielka Polska”. Później było radośnie, 
rodzinnie i smakowicie podczas Lubuskiego Święta Młodego Wina. Bo nie jest to przecież kolejna „martyrologiczna” rocznica.

W Drzonkowie było patriotycznie i... rodzinnie Fot. lubuskie.pl

Dariusz 
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl
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Milczenie jest złotem
Dlaczego PiS wystawia Kaczyńskiego na wiecach, by ten 
wygłaszał brednie o bezdzietności i alkoholizmie kobiet albo 
snuł dywagacje o rodzajach kruszywa węglowego? Dlatego, 
że każdy inny polityk PiS jawi się przy banialukach prezesa jak 
mędrzec i mąż stanu. Wystarczy, że się nie odezwie...

W sprawie zaniżania 
standardów debaty pu-
blicznej politolodzy od 
dawna biją na alarm. Ale 
chyba nie przewidzieli in-
wencji Kaczyńskiego i jego 
skłonności do zadziwiają-
cych dygresji. Takich jak 
różnice płciowe w uza-
leżnieniu alkoholow ym 
i ich wpływ na dzietność 
kobiet czy na zastępo-
walność pokoleń. Temat 
godny niszowej rozprawy 
medycznej, ale nie tyrady 
na politycznym wiecu w 
czasach, kiedy kraj bory-
ka się z inflacją, kryzysem 
energetycznym, widmem 
recesji, izolacją w Unii 
Europejskiej...

Tu już nie da się bić na 
alarm. Tu trzeba grać po- 
dzwonne, bo debata pu-
bliczna umarła.

Umarła, pozostawia-
jąc po sobie wstyd. Z lap-
susów, wpadek, pomyłek 
i przejęzyczeń Jarosława 
Kaczyńskiego wstyd już 
nawet się śmiać, bo nikt 
nie powinien śmiać się z 
nieszczęść starszego, po-
padającego w dziwactwa 
człowieka. Lecz przypa-
dek Kaczy ńsk iego jest 
szczególny, bo wciąż jest to 

przywódca większości par-
lamentarnej, znany z kse-
nofobicznych wypowiedzi 
na pograniczu przyzwo-
itości, który cały swój po-
lityczny kapitał zbudował 
na teoriach spiskowych i 
niesprawdzonych insynu-
acjach. I wciąż te insynu-
acje powtarza w coraz bar-
dziej groteskowy sposób, 
ku zakłopotaniu wszyst-
kich myślących słuchaczy.

Dlaczego politycy PiS 
nie powstrzymują Kaczyń-
skiego przed prawieniem 

kolejnych bzdur? Najpro-
ściej byłoby powiedzieć: 
bo się boją, bo prezesowi 
trzeba tylko potakiwać. 
To by tłumaczyło jego ode-
rwanie od rzeczywistości i 
brak rozeznania w realiach 
życia. To by tłumaczyło 
jego funkcjonowanie w 
informacyjnej bańce ogra-
niczającej się do kilku do-
radców starej daty i kilku 
radykalnych kościelnych 
hierarchów, których słu-
cha. Ale w tym szaleństwie 

może być metoda. Politycy 
PiS mu na to pozwalają, bo 
mają w tym swój przewrot-
ny interes.

Oto w październiku, 
prezydent Andrzej Duda 
po okresie względnej ciszy 
i bezczynności wrócił na 
podium polityków cieszą-
cych się największym za-
ufaniem Polaków. Wsko-
czył na drugie miejsce za 
Rafałem Trzaskowskim, 
nie robiąc ani nie mówiąc 
nic, co by go wyróżniło, 
ani na plus, ani na minus. 
Duda wyprzedził hiperak-
tywnego Morawieckiego. 
Premier spadł na trzecie 
miejsce, choć w tym cza-
sie słynął z licznych i na-
chalnych słowotoków, z 
których wprawdzie nic 
nie wynikało, ale w me-
diach narodowych było ich 
pełno...

Tak więc wyborcy na-
gradzają polityków zaufa-
niem nie tylko za czyny 
i słowa, ale także za mil-
czenie. A milczenie na tle 
gadającego Kaczyńskiego 
(który fatalnie wypada w 
rankingu zaufania) może 
uchodzić za szczyt mądro-
ści i dojrzałości... Zwłasz-
cza kiedy jest to milczenie 
z politowaniem.

Z tych doświadczeń nie 
korzysta jednak koalicjant 
PiS – prezydent Zielonej 

Góry Janusz Kubicki, któ-
ry zaczął wypisywać nie-
sprawdzone farmazony o 
Zintegrowanych Inwesty-
cjach Terytorialnych (jak 
to z nimi było – pisaliśmy 
przed tygodniem). Prezy-
dent emocjonalnie domaga 
się od zarządu wojewódz-
twa większych pieniędzy 
unijnych, ale jedyna ko-
rzyść, jaką z wywołanego 
zgiełku wynosi, to wielo-
krotne cytowania w „Ga-
zecie Lubuskiej”. Bo – na 
razie – innych korzyści być 
nie może, skoro pieniądze 
unijne dla Polski mogą cał-
kiem przepaść z winy par-
tii, do której należą koali-
cjanci Kubickiego w radzie 
miasta.

Co gorsza, prezydent 

Zielonej Góry nie uczy się 
na własnych błędach, choć 
miał ich co niemiara. Cała 
jego nauka idzie w las. Kie-
dy w 2020 roku wybuchła 
epidemia covid, a rząd PiS 
wprowadził kuriozalny 
zakaz wstępu do lasów, to 
Kubicki najpierw posłusz-
nie meldował w mediach 
społecznościow ych, że 
strażnicy miejscy wyłapu-
ją spacerowiczów pikniku-
jących w lasach i parkach 
komunalnych. Potem ni 
stąd, ni zowąd zaczął in-
synuować na Facebooku, 
że epidemia koronawi-
rusa to „koronaściema” i 
sugerował, że pandemię 
wymyślili politycy, żeby 
„ogłupić ludzi wirusem”. 
A kiedy sam zachorował 

na covid, to znów stał się 
gorliwym zwolennikiem 
maseczek i innych covido-
wych restrykcji...

Przysłowie mówi: ci-
szej jedziesz, dalej zaje-
dziesz. Niestety, ani Ka-
czyński, ani Kubicki nie 
biorą sobie tego do serca. 
W tym miotaniu się mię-
dzy skrajnościami, w tym 
zgiełku pustych frazesów i 
zwyczajnych bzdur – umy-
ka odpowiedzialność za 
słowo.

Jeśli politycy nie czują 
odpowiedzialności za swo-
je słowa, niech korzystają 
z szansy, żeby siedzieć ci-
cho. Ich milczenie będzie 
wówczas złotem, a ich 
słuchacze odniosą same 
korzyści...

Przysłowie mówi: ciszej jedziesz, dalej zajedziesz. Niestety, ani Jarosław Kaczyński, ani Janusz 
Kubicki nie biorą sobie tego do serca. W tym miotaniu się między skrajnościami, w tym zgiełku 
pustych frazesów i zwyczajnych bzdur – umyka odpowiedzialność za słowo Fot. Pixabay

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Pan Bogdan dawno się tak nie obśmiał, 
jak po ostatnich tekstach prezesa Jaro-
sława Kaczyńskiego. Człowiek rządzący 
Polską gada straszne, wręcz dramatyczne 
głupoty. Gdyby coś takiego wygłaszał jakiś 
prosty obywatel gdzieś w barze i po kilku 
browarach, można by tylko wzruszyć ra-
mionami i uznać, że bredzi i niech sobie 
gada, jeśli ma podobnych do siebie słucha-
czy. Tyle że to mówi prezes partii rządzą-
cej, gość, od którego w naszym kraju nie-

mal wszystko zależy!
Przecież kawałek o kobietach, które do 

25 lat życia zamiast rodzić dzieci piją al-
kohol, a przecież paniom wystarczą dwa 
lata, żeby wpaść w alkoholizm, jest ro-
dem z jakiegoś spotkania dziwaków, ludzi 
odrealnionych, mających średni kontakt 
z rzeczywistością albo niemających go już 
zupełnie, gdzieś we wspomnianym barze 
albo podobnym miejscu.

Oczywiście, tak jak za komuny o mili-
cjantach albo o sekretarzach partii, zaraz 
pojawiły się dowcipy, a z racji innych, no-
woczesnych czasów – memy. Panu Bog-

danowi najbardziej podobał się ten, żeby 
wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu 
kobietom do lat 25, chyba że przedstawią 
zaświadczenie, że mają już dzieci. Jeśli tak, 
to niech kupują i piją.

Co ciekawe, akolici prezesa, mimo iż nie 
trzeba być specjalnie rozgarniętym, żeby 
zakwalifikować jego „opowieści dziwnej 
treści” do zwyczajnych głupot, usiłują je 
tłumaczyć, szukając, tak jak pewien pro-
fesor, doradca prezydenta, w czasie audycji 
telewizyjnej, „racjonalnego jądra”.

Pan Bogdan, kiedy wszystko to oglą-
dał, przypomniał sobie pewnego gościa, 
z którym kiedyś pracował. Ten na przy-
kład całkiem poważnie twierdził, że zie-

mia nie może być okrągła, bo ci z drugiej 
strony kuli zwyczajnie by pospadali! Był 
odporny na wszelkie argumenty i uważał, 
że zgodnie z jego własną logiką tak właśnie 
musi być. Tyle że mówił to człowiek nie-
wykształcony, prosty i niedotknięty jakąś 
głębszą myślą, aczkolwiek w swej prosto-
cie nawet całkiem sympatyczny. Pan Bog-
dan, kiedy go słuchał, zawsze cytował mi-
strza Sławomira Mrożka, który w jednym 
z opowiadań ludzi niedotkniętych wiedzą 
witał słowami: „Mój prosty przyjacielu!” 
albo „Mój nieskomplikowany kolego!”.

Jak więc się odnieść do głupot wygady-
wanych przez prezesa, który nie jest ani 
prosty, ani nieskomplikowany? No jak?

Zakola i meandry. Nasz prosty przyjaciel
Andrzej
Flügel
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Tu już nie da się 
bić na alarm. 
Tu trzeba grać 
podzwonne, 
bo debata 
publiczna 
umarła.
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Rozkład jazdy 
dla kibica
Koszykówka

Ekstraklasa kobiet, 19 
listopada: Polska Strefa 
Inwestycji Enea Gorzów 
– Energa Krajowa Grupa 
Spożywcza Toruń (15.00).

Ekstraklasa mężczyzn, 
23 listopada: Enea Zastal 
BC Zielona Góra – Trefl So-
pot (19.00).

Piłka nożna
III liga, 19 listopada: 

Warta Gorzów – Lechia 
Zielona Góra (12.00), Ca-
rina Gubin – Odra Wodzi-
sław (13.00), Rekord Biel-
sko-Biała – Stilon Gorzów.

IV liga, 19 listopada: 
Czarni Żagań – Odra By-
tom Odrzański, Promień 
Żary – Syrena Zbąszynek, 
Odra Nietków – Spójnia 
Ośno Lubuskie, Korona 
Kożuchów – Polonia Słubi-
ce, Pogoń Świebodzin – Bu-
dowlani Lubsko, Mepro-
zet Stare Kurowo – Pogoń 
Skwierzyna, Ilanka Rze-
pin – Piast Iłowa (wszystkie 
o 13.00), Celuloza Kostrzyn 
– Dąb Sława – Przybyszów 
(14.00); 20 listopada: Le-
chia II Zielona Góra – Lubu-
szanin Drezdenko (12.00).

Piłka ręczna
Liga centralna, 19 listo-

pada: Budnex Stal Gorzów 
– AZS AWF Biała Podlaska 
(17.00).

Lechia pisze przepiękną 
historię w Pucharze Polski

Lechia Zielona Góra w tym sezonie spisuje się wyśmienicie. Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, czwarte miejsce w III lidze tuż przed zakończeniem rundy jesiennej

– Nigdy nie doszedłem tak daleko – nie ukrywa Mateusz Surożyński. – To jest coś pięknego. Wzruszyłem 
się – mówi Kacper Zając. – Potwornie się cieszymy, to dla nas ogromny sukces – dodaje Sebastian Górski. 
Cała trójka wykorzystała rzuty karne, po których Lechia Zielona Góra wygrała z Radomiakiem Radom.

To nieprawdopodobne, a 
jednak się wydarzyło. III-li-
gowa Lechia zameldowała 
się w ćwierćfinale piłkar-
skiego Pucharu Polski. W 
1/8 na własnym boisku, po 
bezbramkowym remisie po 
120 minutach, wygrała w 
rzutach karnych z ekstra-
klasowym Radomiakiem 
Radom 3:1.

Kto ma pampersy?
– Rzuty karne? Po ostat-

nim gwizdku powiedzie-
liśmy sobie, że już wygra-
liśmy. Zapytałem, kto ma 
pampersy... Trochę rozła-
dowaliśmy atmosferę. My-
ślę, że mentalnie byliśmy w 
dużo lepszej pozycji niż po 
dogrywce. Karne – perfekt 
– komentuje Andrzej Sawic-
ki, trener Lechii.

I dodaje: – Pierwszych 
trzech wykonawców mia-
łem na kartce i szukałem 
dalej. Jak to mówi Rafał 
Ostrowski, oddzielaliśmy 
mężczyzn od chłopców. 
Ale nie było tak, że ktoś nie 
chciał. Przede wszystkim 
muszą rozpoczynać ci, któ-
rzy robią to na co dzień, czy-
li są najpewniejsi. „Surko” 
poszedł pierwszy. Kacper 
ma niesamowicie ułożoną 
lewą nogę, także o niego by-
łem raczej spokojny.

Ale po kolei...

Mieliśmy swoje szanse
Po 90 minutach było 0:0. 

Owszem, Wojciech Fabi-
siak kilka razy ratował Le-
chię przed utratą bramki, 
ale to nie znaczy, że zosta-
liśmy zdominowani przez 
faworyzowanego rywala. 
Tuż przed końcem pierw-
szej połowy Przemysław 
Mycan ładnie uderzył piłkę 
głową, lecz Gabriel Kobylak 
był na posterunku. Po prze-
rwie, także głową, bramka-
rza Radomiaka próbował 
zaskoczyć Mykyta Łoboda, 
jednak znów się nie udało. 
Kobylak obronił też strzał 
Surożyńskiego.

Rozstr zygnięcia nie 
przyniosła również do-
grywka. Gospodarze prze-
prowadzili w niej składną 
kontrę, zakończoną ude-
rzeniem Górskiego. I po-
nownie górą był bramkarz 
gości. Dodajmy, że od 111 
minuty graliśmy w osłabie-
niu po drugiej żółtej i w kon-
sekwencji czerwonej kartce 
dla Jakuba Babija.

Nerwy jak postronki
Koniec końców mieli-

śmy serię rzutów karnych. 
Pierwszy do piłki podszedł 
Felipe Nascimento. Zmylił 
Fabisiaka i... trafił w słu-
pek. W odpowiedzi Suro-
żyński z zimną krwią wy-
korzystał jedenastkę, choć 

Kobylak usiłował wypro-
wadzić go z równowagi. Po 
karnym doszło do ostrej 
wymiany zdań między za-
wodnikami, ale nie zmie-
niło to faktu, że miejscowi 
prowadzili 1:0.

W drugiej serii najpierw 
nie pomylił się Leandro, 
a za chwilę także Zając i 
mieliśmy 2:1. Wtedy chyba 
jeszcze nikt nie podejrze-
wał, że to była pierwsza i 
zarazem ostatnia jedenast-
ka wykorzystana przez 
przyjezdnych…

W trzeciej serii Dawid 
Abramowicz posłał piłkę 
nad poprzeczką, natomiast 
Górski skwapliwie podwyż-
szył na 3:1. To oznaczało, że 
kolejna pomyłka Radomia-
ka albo kolejny gol Lechii 
zakończy mecz. Ziścił się 
ten pierwszy scenariusz, 
bo Fabisiak wyczuł inten-
cję Mauridesa, odbił piłkę i 
wspólnie z kolegami rozpo-
czął świętowanie awansu 

do ćwierćfinału Pucharu 
Polski.

Emocje nieraz puszczają
– Przed dogrywką od 

razu mówiłem drużynie, 
żebyśmy – broń Boże! – nie 
chcieli dotrwać do karnych, 
bo to się może źle skończyć. 
Zazwyczaj jak drużyna się 
cofa i chce tylko przetrwać, 
to wystarczy jeden błąd i 
przeciwnik może strzelić 
bramkę – podkreśla Su-
rożyński. – Wyszliśmy na 
dogrywkę z myślą, żeby 
strzelić bramkę. Później 
troszeczkę sprawa się skom-
plikowała, gdy Jakub Babij 
dostał drugą żółtą, w kon-
sekwencji czerwoną kartkę. 
Wtedy naturalnie musieli-
śmy być niżej, bo żebyśmy 
się utrzymywali przy piłce 
w dziesięciu z zespołem z 
ekstraklasy, to ciężko. Ale 
przetrwaliśmy to.

Co przed rzutem karnym 
mówił do Surożyńskiego 
Kobylak? – Docinał mi deli-
katnie. Troszeczkę mnie to 
zdenerwowało. Emocje już 
puściły, jak strzeliłem tę 
bramkę. Może troszeczkę 
niepotrzebnie się odezwa-
łem, ale piłka nożna to są 
emocje i nieraz one puszcza-
ją – stwierdza Surożyński.

Wzruszyłem się
– To jest coś pięknego. 

Stworzyliśmy historię i 
historia ma ciąg dalszy – 

zauważa Zając. – Przede 
wszystkim uwierzyliśmy 
w siebie, daliśmy całe ser-
ducho na boisku, od pierw-
szej minuty aż do końca, 
plus dogrywka. To jest coś 
nie do opisania, naprawdę. 
Aż... wzruszyłem się.

Kacper ma 20 lat. Czy 
przed podejściem do rzutu 
karnego w tak ważnym mo-
mencie czuł drżenie łydek? 
– Nie, nie, nie – zapewnia. – 
Sporo karnych strzelałem 
w życiu. Raz chyba zdarzyło 
mi się, żeby nie trafić, także 
czuję się pewnie przy sta-
łych fragmentach gry.

Pośród najlepszych
– Znamy swoją wartość, 

jesteśmy już wartościo-
wym zespołem – zaznacza 
Górski. – Duża dramatur-
gia, ogromny stres dla każ-
dego z nas, który podcho-
dził do jedenastki oraz kto 
nie strzelał. To naprawdę 
nie jest łatwa sprawa po-
dejść do jedenastki w takim 
momencie.

– 1/4 finału, jesteśmy 
pośród ośmiu najlepszych 
drużyn w Polsce. Coś niesa-
mowitego. Kapitalna spra-
wa dla nas – nie ukrywa 
Górski. – Nie wiem, czy ktoś 
z naszych obecnych zawod-
ników grał taki mecz, o taką 
rangę i strzelał rzuty karne. 
Naprawdę kamień z serca. 
Potwornie się cieszymy, to 
dla nas ogromny sukces.

Szymon
Kozica
sz.kozica@lubuskie.pl

Losowanie par 
Pucharu Polski 
nastąpi po 
mistrzostwach 
świata
w Katarze. 
Ćwierćfinały 
zaplanowano
na początek 
marca 2023

Niepodległościowe bieganie 
niezmiennie w modzie. 
Od góry: Kamila Olszew-
ska, Katarzyna i Grzegorz 
Niemcowie, Elżbieta i Piotr 
Calowie
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