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Waldemar Sługocki: Po eksplozji 
rakiety w Przewodowie posłowie 
wykazali się odpowiedzialnością

str. 2

Szpital w Nowej Soli ma nowy blok 
operacyjny, z ośmioma salami. To 
inwestycja za niemal 42 mln złotych

str. 5

Pod rządami PiS Polacy boją się 
braku węgla i cen żywności. Nasz 
kraj jest coraz bardziej izolowany

str. 7

Prezydent Gorzowa Ja-
cek Wójcicki się cieszy, bo 
znalazł rozwiązanie palą-
cego problemu. Sposobem 
na energetyczne unieza-
leżnienie się w czasach 
kryzysu ma być – jak to na-
zwał – dziejowa inwestycja. 

Chodzi o budowę miejskiej 
elektrowni słonecznej, 
ogromnego przedsięwzię-
cia fotowoltaicznego, któ-
ra docelowo ma produko-
wać 250 megawatów mocy. 
Koszt to ponad pół miliar-
da złotych.

Radny Piotr Wilczew-
ski: – Koszt wybudowania 
takiej instalacji jest niedo-
szacowany, to będzie kosz-
towało więcej, bo około 800 
milionów złotych. Na star-
cie to 300 milionów więcej 
niż planowano.                STR. 6

Gorzów chce zbudować
elektrownię za pół miliarda Jest naturalnych roz-

miarów bolid Formuły 
1, dwa stanowiska kom-
puterowe, ale też plan-
szówki czy kącik dla naj-
młodszych. W Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka 
w Zielonej Górze powstała 
sala gamingowa. – Na tym 
miejscu nasza współpraca i 

partnerstwo się nie kończą 
– deklaruje Anna Nowak, 
współwłaścicielka firmy 
Domator 24, która wypo-
sażyła pokój gier i zabaw.

Sala gier pełni funkcję 
nie tylko rozrywkową. – To 
jeden z elementów terapii – 
podkreśla dr hab. n. med. 
Marcin Zaniew.                 STR. 4

Szpitalna sala gier zapewnia
rozrywkę i pomaga w terapii

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (z prawej) wtargnął na konferencję prasową w sprawie ZIT-ów (z udziałem posła Waldemara Sługockiego 
i marszałek Elżbiety Anny Polak). Próbował na siłę zabrać głos, podczas gdy dzień wcześniej na sesji rady miasta przez pięć godzin nie dopuszczał 
do głosu członka zarządu województwa Marcina Jabłońskiego, nadzorującego fundusze europejskie, który chciał rozwiać wątpliwości prezydenta

Tonący prezydent
brzydko się chwyta

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, 
zdesperowany sytuacją finansową miasta, 
do jakiej sam doprowadził, miesza pojęcia, 
łapie kozła ofiarnego i przypisuje mu całą 
winę za swoje błędy i zaniechania. Ubliża na 
sesji opozycyjnym radnym, oskarża władze 
województwa, agresywnie atakuje Platfor-
mę Obywatelską, a do swoich porażek mie-
sza politykę... I mimo że wtórują mu pu-
bliczne Radio Zachód i orlenowska „Gazeta 
Lubuska”, to jeszcze wtargnął na mównicę 
podczas konferencji prasowej władz woje-
wództwa, wykrzykując swoje tezy, z czego 
użytek zrobiły rządowe media.

Nie da się już przypisywać prezydentowi 
dobrej woli. Czy jednak jest to tylko chwi-
lowe zaburzenie emocjonalne, czy raczej 
przemyślana cyniczna strategia, mająca od-
wrócić uwagę od narastających problemów 
miasta i konfliktu płacowego prezyden-
ta z pracownikami jednostek podległych 
miastu, o których pisaliśmy przed dwoma 
tygodniami?

Wyjaśniamy, o co chodzi w awanturze 
wywołanej przez Kubickiego: czym są po-
datki lokalne i budżet miasta, a czym są Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne i fundu-
sze unijne. I dlaczego nie da się ich połączyć 
za pomocą demagogii, jak robi to Kubicki. 
Na naszych łamach dopuszczamy do gło-
su opozycyjnych radnych, ignorowanych 
przez prezydenta. Po to, by zmasowany atak 
Kubickiego i PiS nie pozbawił mieszkańców 
pełnego obrazu sytuacji.                                        STR. 3
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Teraz budżetowi 
przyjrzą się radni 
wojewódzcy

15 listopada zarząd woje-
wództwa lubuskiego przy-
jął projekt budżetu na 2023 
rok. Wydatki wojewódz-
twa po raz pierwszy w hi-
storii przekroczą miliard 
złotych. Dochody w budże-
cie są zaplanowane na po-
ziomie ponad 882 mln zł.

– W związku ze wzro-
stem kosztów energii za-
dbamy o nasze wydatki 
bieżące, ale nie kosztem 
inwestycji. Dlatego zde-
cydowaliśmy o zaciągnię-
ciu kredytu w wysokości 
200 milionów złotych. Te 
środki będą przeznaczone 
m.in. na modernizację od-
działów szpitalnych i na 
wsparcie onkologii w Szpi-
talu Uniwersyteckim w 
Zielonej Górze oraz na re-
witalizację obiektów przy 
ul. Walczaka gorzowskiej 
lecznicy – mówi marszałek 
Elżbieta Anna Polak.

Samorząd chce w przy-
szłym roku kontynuować 
termomodernizację kolej-
nych budynków użytecz-
ności publicznej, moder-
nizację szpitalu w Ciborzu 
i Międzyrzeczu-Obrzy-
cach. – Najwięcej jednak 
środków przeznaczymy 
na zwiększenie dotacji dla 
Przewozów Regionalnych 
w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu transporto-
wemu – dodaje marszałek 
i podkreśla, że zarząd wo-
jewództwa zaplanował 
stypendia m.in. dla przy-
szłych lekarzy, najzdol-
niejszych uczniów oraz dla 
psychologów klinicznych. 
Pieniądze zostaną również 
przeznaczone na moderni-
zację dróg wojewódzkich 
oraz rozwój połączeń lot-
niczych z Babimostu.

– To budżet trudny, ale 
możliwy do realizacji wła-
snymi siłami, bo niestety 
nie mamy środków z KPO 
i Funduszu Spójności z po-
wodu niekończących się 
negocjacji rządu z Komisją 
Europejską – podkreśla lu-
buska marszałek.

W Nowej Soli 
dokończą budowę 
obwodnicy

Podpisana została umo-
wa na budowę trzecie-
go, ostatniego już etapu 
obwodnicy Nowej Soli. 
Dzięki tej inwestycji ruch 
tranzytowy zostanie wy-
prowadzony z miasta naj-
krótszą drogą. Obwodnica 
stanowić będzie ciąg drogi 
wojewódzkiej nr 315, po-
wstanie droga o łącznej 
długości 1,72 km wraz z 
infrastrukturą.

Szacunkowy koszt inwe-
stycji to 46, 1 mln zł , z czego 
dofinansowanie stanowi 
połowę: dofinansowanie z 
puli miasta Nowa Sól i gmi-
ny 8 mln zł, a wkład własny 
województwa 15 mln zł. 
Wykonawcą robót będzie 
firma Budimex.

Wędkarze dostali 
w prezencie
dwie łodzie

W Krośnie Odrzańskim 
uroczyście przekazano 
PZW dwie łodzie, kupione 
dzięki pomocy samorządu 
województwa pomorskie-
go oraz Sopotu. To sukces 
samorządowej akcji pomo-
cy dla ratowania Odry.

– Dziś tworzymy most 
solidarności Lubuskie – Po-
morskie – mówiła marsza-
łek Elżbieta Anna Polak.

Zdzisław Kowalski, wi-
ceprezes zielonogórskiego 
oddziału PZW, podkre-
ślał, że sytuacja sprzęto-
wa związku jest trudna: 
– Utrzymujemy się ze skła-
dek. Pomoc w postaci ło-
dzi, i to wysokiej klasy, w 
pełnym wyposażeniu, z 
wózkami, to dla nas bardzo 
dużo. Dzięki temu możemy 
działać w trudnych warun-
kach i sytuacjach nie tylko 
na Odrze.

OD PIĄTKU DO PIĄTKU Waldemar Sługocki: Posłowie wykazali 
się odpowiedzialnością i rozsądkiem
Sprawa eksplozji rakiety w Przewodowie zjednoczyła naszą scenę polityczną. 
Niestety, tylko na chwilę. Wewnętrzne wojenki szarpią stolicą i Polską lokalną. Na 
naszym podwórku związany z PiS prezydent Zielonej Góry wojuje z wojewódzkim 
samorządem. Rozmawiamy o tym z posłem Waldemarem Sługockim.
We wtorkowe popołudnie 
świat zamarł, rakieta ro-
syjskiej produkcji spadła 
na terytorium Polski zabi-
jając dwie osoby. Właśnie 
odbywało się posiedzenie 
Sejmu… Jaka była reakcja 
parlamentarzystów?

Naturalnie byliśmy za-
skoczeni, wstrząśnięci, 
zwłaszcza że pierwsze in-
formacje niosły z sobą wie-
le niewiadomych. Czy to 
była celowa agresja Rosji, 
czy błąd, zdarzenie losowe 
którejś ze stron konflik-
tu. To zaskoczenie było 
tym większe, że przecież 
miejsce upadku rakie-
ty jest oddalone znacznie 
od teatru obecnych dzia-
łań zbrojnych. Jednak dla 
mnie najważniejsze jest, 
iż było widać poczucie od-
powiedzialności wśród 
parlamentarzystów i to 
niezależnie od opcji poli-
tycznej. Ważne były też 
apele, chociażby liderów 
partii o wstrzemięźliwość, 
o budowanie wspólnej re-
akcji, unikanie eskalacji 
napięcia. Wyjaśnienie tej 
sprawy należy pozostawić 
odpowiednim służbom, 
profesjonalistom, którym 
my obywatele powinniśmy 
się starać ufać. Na doniesie-
nia z Przewodowa zareago-
wała cała opinia międzyna-
rodowa i pochopne decyzje 
mogły doprowadzić do 
katastrofy. 

Niezależnie od opcji politycz-
nej panuje również zgoda, że 
winna jest Rosja.

To oczywiste, że ta tra-
gedia to wypadkowa na-
padu Rosji na Ukrainę i za 
wszystko odpowiada ten 
kraj,  a personalnie prezy-
dent Putin, który musi so-
bie zdawać sprawę, że ciąży 
na nim odpowiedzialność 
nie tylko za bezpieczeń-
stwo Rosji i jej obywateli, 
ale populacji świata. U Pu-
tina brakuje takiej reflek-
sji. To także ważny sygnał 
dla narodu rosyjskiego, 
zwłaszcza elit, które mimo 
kremlowskiej propagandy, 
powinny przyjrzeć się sytu-
acji. Tak, czy inaczej opinia 

świata powinna być jedno-
znaczna i bezwzględna, a 
takich incydentów, prowo-
kacji może być więcej. 

Przewodniczący Tusk po-
wiedział, że wojna toczy się 
blisko granic stąd potrzeba 
solidarności. Czy ją widać w 
polskiej polityce?

W tej sprawie widzę 
zdrowy rozsądek, ale nie 
tylko w tej kwestii powin-
niśmy być zgodni. Rządzą-
cy powinni starać się łago-
dzić napięcia. A zobaczmy 
co się dzieje? Jesteśmy 
członkami Unii, NATO, 
ale nadal nasza suweren-

ność jest przeciwstawiana 
naszej przynależności do 
tych struktur. Od miesię-
cy budowane jest napięcie 
między Polską i Niemcami. 
Mam pytanie, czy rządzą-
cy nie widzą w jak trudnej 
znaleźliśmy się sytuacji. Je-
steśmy państwem fronto-
wym i powinniśmy zabie-
gać o wsparcie partnerów, 
sojuszników. Tu, na pogra-
niczu, wyjątkowo dobrze 
wiemy, jak rozbudowana 
jest nasza sieć powiązań z 
sąsiadem z zachodu. Jak 

trzeba być bezmyślnym, 
źle wyedukowanym, aby 
tego nie dostrzegać i nara-
żać przyszłość naszego kra-
ju. Rozumiem, że premier 
Kaczyński jest samotnym, 
oderwanym od życia i pro-
blemów polskiej rodziny 
człowiekiem, ale przecież 
otaczają go ludzie, którzy 
powinni to widzieć i pojmo-
wać. Pan Kaczyński nie jest 
właścicielem tego kraju.

Solidarności nie widać tak-
że na lokalnym podwórku. 
Weźmy samorząd woje-
wództwa i prezydenta Zielo-
nej Góry. 

Cóż, pan prezydent 
Kubicki jest wzorowym 
uczniem lekcji polityki we-
dług PiS. To, co złe w Pol-
sce, to albo dzieło Niemiec, 
albo Unii, która okrada Po-
laków. Prezydent nie doce-
nia zielonogórzan i sądzi, 
że w to uwierzą. Jak może 
wpływać 25 mln euro, o 
które aplikuje na następ-
ne dziesięć lat, na obecny 
wzrost podatków. To wy-
maga umiejętności wyko-
nania prostych działań 
matematycznych. Pan pre-
zydent nie radzi sobie z za-
rządzaniem miasta w kry-
zysowych czasach, mimo 
bliskiej współpracy z PiS. 
Może pora się poddać i od-
dać władzę komuś innemu. 
Jak można zdłużać miasto, 
jak można podejmować in-
westycje w rodzaju basenu 
w Ochli za ponad 100 mln 
zł? To inwestycja, która 

przez następne lata będzie 
obciążała budżet miasta, 
a nie będzie generowała 
przychodów. Europa w do-
bie kryzysu inwestuje w 
sektory, które mają stać się 
kołem zamachowym roz-
woju, a Winny Gród sta-
wia na czynny przez trzy 
miesiące w roku manifest 
wyborczy prezydenta. Naj-
wyższy czas zdjąć krótkie 
spodenki, ubrać spodnie i 
wziąć odpowiedzialność za 
to, co się robi. 

Bulwersująca była szar-
panina podczas dwóch 
konferencji. 

Byłem zdumiony i zbul-
wersowany tym, że pre-
zydent pojawił się nie-
proszony na zamkniętej 
konferencji, chciał za-
właszczyć sobie prawo do 
przedstawienia swoich 
racji jako jedynych. Wraz 
z mediami narodowymi 
buduje narrację, że on po-
zwolił członkowi zarządu 
Marcinowi Jabłońskiemu 
się wypowiedzieć podczas 
sesji, a on nie miał tej moż-
liwości. To nie to samo. Ja-
błoński czekał pięć godzin 
na możliwość zabrania gło-
su podczas otwartej sesji, 
a prezydent Kubicki przy-
szedł na zamkniętą kon-
ferencję. Cóż, prezydent 
miasta ma wyraźnie defi-
cyty znajomości prawa, ale 
i kultury politycznej oraz 
tej osobistej.

Iwona Kusiak

Poseł Waldemar Sługocki, lider lubuskiej PO: Potrzebna nam jest solidarność

Rozumiem, 
że premier 
Kaczyński jest 
samotnym, 
oderwanym od 
życia
i problemów 
rodziny 
człowiekiem...
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Prezydent robi teatr,
a zapłacą za to mieszkańcy

90%
RADNI ZIELONA RAZEM I PRAWA SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓRZY 

ZAGŁOSOWALI ZA PODNIESIENIEM  PODATKÓW W MIEŚCIE:

RADNI PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I NOWEJ LEWICY, KTÓRZY 
ZAGŁOSOWALI PRZECIWKO PODNOSZENIU PODATKÓW W MIEŚCIE:

PODATEK MIESZKANIOWY 
W GÓRĘ O PRAWIE:

Dlaczego prezydent Janusz Kubicki zdecydował się na drastyczne podniesienie podatków w Zielonej Górze? Dlaczego 
jednocześnie stara się obwinić za to... radnych opozycji? Kto ma rację w kwestii wysokości środków unijnych dla miasta?

Słuchając w ostatnim 
czasie wypowiedzi prezy-
denta Zielonej Góry, moż-
na odnieść wrażenie, że to 
nie on rządzi miastem, a 
marszałek województwa 
lubuskiego wraz z pięcio-
ma opozycyjnymi radnymi 
Platformy Obywatelskiej. 
Kwestia podziału środków 
z nowej finansowej perspek-
tywy unijnej po raz kolejny 
pokazała, że ma być tak, jak 
chce Kubicki, bo w przeciw-
nym wypadku rozpętana zo-
stanie polityczna awantura 
na poziomie rynsztoka, a od 
czci i wiary odsądzeni zosta-
ną polityczni oponenci. Tak 
też się stało.

Zielonogórscy radni PO 
nie kryją irytacji kolejny-
mi absurdalnymi atakami 
za strony prezydenta, który 
decydując się na ponowne, 
gigantyczne podwyżki miej-
skich podatków i opłat, pró-
buje zrzucić m.in. na nich 
odpowiedzialność za ten 
ruch, powołując się na ich 
partyjną przynależność.

– To coraz trudniej zrozu-
mieć, bo ta narracja, odwra-
canie kota ogonem trwa już 
przynajmniej od kilkunastu 
miesięcy. Teraz wybuchła 
znowu w związku z trudną 
sytuacją miasta. Zostali-
śmy, jako radni Platformy 
Obywatelskiej, w sposób 
absolutnie bezczelny wyko-
rzystani, aby te problemy 
zasłonić, zaszpachlować, 
podkładając mieszkańcom 
pod oczy sprawę związaną 
z kolejną alokacją środków 
unijnych, mechanizmów, 
w jaki sposób te pieniądze 
będą redystrybuowane do 
samorządów – mówi Adam 
Urbaniak.

Miasto ma 
finansowy problem?

Przypomnijmy, że spek-
takl pt. „Zielonogórzanie są 
okradani przez decydentów 
z PO”, w którym główną rolę 
gra prezydent Kubicki, miał 
na celu przekonanie miesz-
kańców miasta, że podnie-

sienie podatków wynika z 
tego, że urząd marszałkow-
ski zabiera Zielonej Górze 
europejskie fundusze w no-
wej perspektywie.

Chodzi o tzw. ZIT-y, czy-
li Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, dzięki którym 
można łatwiej i sprawniej 
sięgać po europejskie pienią-
dze. W poprzednich latach 
Gorzów i Zielona Góra były 
liderami pod tym względem 
i mogły liczyć w ramach ZIT-
-ów na 300 euro na miesz-
kańca, co łącznie dawało 
około 58 milionów euro.

Teraz ma się to zmienić, 
nad czym tak lamentuje Ku-
bicki, a z czego cieszą się wło-
darze innych, mniejszych 
miejscowości czy gmin. Za-
rząd województwa lubuskie-
go zdecydował, że każdy ma 
mieć przypisaną kwotę 184 
euro na mieszkańca, nieza-
leżnie od tego, jakie porozu-
mienie – miejskie czy mię-
dzygminne – reprezentuje. 
Zmiany dotyczą za to części 
konkursowej. Teraz każdy 
będzie mógł starać się o do-
datkowe środki. Skąd taki 
obrót spraw? Rządzący wo-
jewództwem mówią wprost: 
pora na inwestycje w całym 
województwie, nie może być 
lepszych i gorszych. Ma być 
po prostu sprawiedliwie.

Radny Marcin Pabierow-
ski jest zdania, że cały teatr 
w wykonaniu prezydenta 
Kubickiego ma jeden, ukry-
ty cel. Przenieść debatę na 
inne tory, by nikt nie docie-
kał, dlaczego tak napraw-
dę w mieście po raz kolejny 
podnosi się podatki.

– Myślę, że robimy 
wszystko, żeby pokazać, 
jaka jest prawda, a prawda 
jest taka, że prezydent śpi. 
Prezydent Kubicki bezre-
fleksyjnie poszedł w to, co 
jest najłatwiejsze, czyli po 
prostu dobijanie zielonogór-
skich przedsiębiorców, czyli 
podwyższanie podatków od 
prowadzenia działalności, 
ale podniósł też podatki od 
nieruchomości, od miesz-
kań, każdemu mieszkań-
cowi, co jest w naszej oce-
nie krytyczne – wskazuje 
Pabierowski.

Jego zdaniem Kubicki 
jest „odporny na argumen-
ty”, unika debat podczas se-
sji rady miasta i nie potrafi w 
żaden merytoryczny sposób 
wskazać konieczności pod-
niesienia podatków.

– W pierwszym kwartale 
upadło w Polsce 63 tysiące 
firm z uwagi na to, co robi 

rząd PiS, na zmiany po-
datkowe, a prezydent jako 
stronnik PiS-u dalej w kon-
sekwencji idzie w podobnym 
kierunku i te złe działania 
podejmuje. Bo jakie jest wy-
tłumaczenie, aby podnosić 
tak drastycznie i tajnie po-
datki? Nie odbyła się w tej 
sprawie komisja budżetu, 

nie było rozmowy z radny-
mi, nie było uzasadnienia, 
nie wskazano w tej uchwale, 
co to ma wymiernie przy-
nieść miastu – zauważa 
radny.

Urbaniak z kolei zwra-
ca uwagę, że cała sytuacja 
z podniesieniem podat-
ków oraz awantura wokół 
środków unijnych wynika 
z trudnej sytuacji finanso-
wej Zielonej Góry, co jest 
pokłosiem wielu nietrafio-
nych, wielomilionowych 
inwestycji.

– Brak walki, troski pre-
zydenta o dochody inne niż 
te najprostsze, po które moż-
na sięgnąć, zwiększając do 
niemal maksymalnych sta-
wek podatki i opłaty lokal-
ne, to jest również w moim 
przekonaniu trzymanie się 
nietrafionych, kosztownych 
dla budżetu, wielomiliono-
wych inwestycji, a Ochla 
jest tutaj tego najlepszym 
przykładem. Tylko po to, 
żeby zapewnić sobie koloro-
wą i błyszczącą pocztówkę 
wyborczą, brniemy w wy-
datki, a nie wiadomo, jak to 
się skończy – komentuje.

Równi i równiejsi
– Na każdej sesji jestem 

przekonany, że merytorycz-
nie sięgnęliśmy dna, jeśli 
chodzi o poziom debaty poli-
tycznej. Pojawiają się właści-
wie same zarzuty politycz-
ne, zarzuty ad personam. 
Dochodzi do tego nie tylko 
ze strony prezydenta Ku-
bickiego, ale i pozostałych 
radnych z Zielonej Razem. 
Na kolejnej sesji widzę, że to 
dno dało się jeszcze przekuć i 
łapiemy następne – nie kryje 
wzburzenia Urbaniak.

Dariusz Legutowski do-
daje, że radni PO zawsze są 
gotowi do merytorycznej 
współpracy, ale to koncylia-
cyjne podejście jest odrzuca-
ne przez Kubickiego.

– Radni PO są aktywni, w 
imieniu mieszkańców skła-
dają liczne zapytania i inter-
pelacje. Jesteśmy obecni na 
spotkaniach czy protestach 
mieszkańców. Wykazujemy 
się wieloma inicjatywami, 
składamy projekty uchwał 

oraz wnioski zmian do bu-
dżetu miasta. W trakcie 
sesji zawsze dopytujemy o 
uchwały. Mamy swoje po-
mysły czy uwagi jako nie-
liczni z radnych. To ewi-
dentnie przeszkadza ekipie 
Janusza Kubickiego, która 
nas bez przerwy atakuje i za-
czepia – mówi Legutowski.

To jednak nie wszystko. 
Poza bezpardonowymi, per-
sonalnymi atakami na rad-
nych opozycji pojawia się 
wątek podziału na równych 
i równiejszych, gdzie tym, 
którzy są niepokorni i mają 
własne zdanie, zabiera się 
pulę publicznych pieniędzy.

– Na początku bieżącej 
kadencji rady miasta każ-
dy z radnych zrzeszony w 
klubie miał do dyspozycji 
kwotę 150 000 złotych na 
realizację zadań w swoim 
okręgu. Z niezrozumiałych 
względów prezydent zabrał 
to „kieszonkowe” radnym 
klubu PO, pozostawiając jed-
nocześnie innym radnym 
możliwość korzystania z 
tych środków – podkreśla 
Legutowski.

Jego zdaniem jest to 
próba przekupstwa w za-
mian za pozytywne głoso-
wania kluczowych uchwał 
prezydenta.

– Jest to ewidentny przy-
kład korupcji politycznej w 
naszym samorządzie, spo-
sób na uzyskanie poparcia 
dla forsowanych uchwał. 
Fundusz radnych był wie-
loletnią tradycją w naszym 
mieście. Niestety, obecnie, 
decyzją prezydenta, radni 
klubu PO są dyskrymino-
wani w tym względzie, po-
zbawiono ich możliwości 
działań na rzecz mieszkań-
ców. W tym czasie radni 
PiS i klubu Zielona Razem w 
dalszym ciągu korzystają z 
tych środków, przekazują je 
na różne cele, często w obrę-
bie swoich okręgów wybor-
czych, a swoimi działania-
mi chwalą się w internecie. 
Ponadto część radnych po-
wiązanych z prezydentem 
pozyskuję z budżetu miasta 
środki na dodatkowe działa-
nia poprzez swoje fundacje i 
stowarzyszenia – ujawnia.

Janusz Rewers
zielonogórski radny

Trzeba przypomnieć, że w 
poprzedniej perspektywie 
unijnej Zielona Góra oddała 
16 milionów złotych z ZIT-u 
na rewitalizację Wzgórz Pia-
stowskich. Nikt jej nie zmuszał 
– sama oddała. Zwrócono je 
do urzędu marszałkowskiego, 
licząc, że będą przeznaczone 
na Ochlę. Tyle tylko, że poszły 
na rewitalizację pałacyku w 
Ochli, który jest elementem 
muzeum etnograficznego.

Sławomir Kotylak
zielonogórski radny

Gdyby policzyć wszystkie 
wydatki zrealizowane na te-
renie Zielonej Góry, doliczając 
szpital czy filharmonię, to 
wychodzi dokładnie 1112 euro 
na mieszkańca miasta. Tyle 
w poprzedniej perspekty-
wie otrzymała Zielona Góra. 
Dlaczego teraz prezydent 
chce 300 euro, a nie 1000? 
Zaproponowaliśmy taką treść 
apelu, ale prezydent nie był 
zainteresowany.

Adrian Stokłosa
ad.stoklosa@lubuskie.pl
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Wicemarszałek Łukasz 
Porycki w towarzystwie 
Iwony Per y t-Gierasim-
czuk, kierownik Wydziału 
Kultury w Departamen-
cie Spraw Społecznych 
UMWL, odwiedzili budowę 
Sceny Lalkowej Lubuskiego 
Teatru. Okazały obiekt wy-
rósł na pl. Teatralnym. Z 
macierzystym budynkiem 
teatru łączy go zawieszony 
nad ziemią łącznik. W bu-
dynku, na którym pojawiła 
się już elewacja, trwają pra-
ce wykończeniowe. Na sce-
nie i widowni są już deski, 
które czekają na najmłod-
szych widzów oraz bohate-
rów bajek i baśni.

Gości oprowadzał Ro-

bert Czechowski, dyrektor 
Lubuskiego Teatru, który 
podkreślał wielofunkcyj-
ność nowego obiektu. Sce-
na Lalkowa będzie miała 
bowiem nie tylko klasycz-
ną scenę z widownią we-
wnątrz, ale też – dzięki 
ruchomej ścianie – w cie-
płych miesiącach będzie 
otwierać się na pl. Teatral-
ny. Wystarczy ustawić spe-
cjalny podest dla aktorek i 
aktorów.

– Realizacja tej inwe-
stycji przebiega zgodnie 
z harmonogramem. Wi-
dać efekty prac nie tylko 
na zewnątrz, ale i w środ-
ku budynku. Jestem pod 
wielkim wrażeniem sceny 

– dzielił się wrażeniami z 
wizyty wicemarszałek Po-
rycki. – Wierzę w to, że naj-
młodsi mieszkańcy woje-
wództwa lubuskiego będą 
tutaj częstymi gośćmi.

– Świetnym rozwiąza-
niem jest otwierana ściana, 
bo dzięki temu spektakle 
w okresie jesienno-zimo-
wym będą wystawiane we-
wnątrz, a wiosną i latem 

otworzą się wrota na plac 
Teatralny i mieszkańcy i 
turyści będą mogli oglądać 
sztuki, siedząc na plenero-
wej amfiteatralnej widow-
ni – chwalił rozwiązanie z 
rozsuwaną ścianą w obiek-
cie wicemarszałek Porycki.

Budynek Sceny Lalko-
wej zostanie oddany do 
końca 2022 roku. Już ogło-
szono przetargi na wypo-
sażenie obiektu. – Chcemy, 
aby pierwsze próbne spek-
takle odbyły się w maju 
2023 roku. Musimy prze-
szkolić techników obsługu-
jących nowoczesny sprzęt, 
żeby zrobić dwie świetne 
premiery na otwarcie. Już 
dziś się umówiliśmy z dy-

rektorem Czechowskim, 
że jedna premiera będzie 
wewnątrz teatru, a dru-
ga – przy otwartej ścianie 
– dla widzów zgromadzo-
nych na placu Teatralnym 
– zdradził wicemarszałek 
Porycki.

Premiery zaplanowano 
na początek lata 2023.

Trzykondygnacyjny 
budynek Sceny Lalkowej, 
który powstaje na pl. Te-
atralnym, pomieści: sce-
nę o powierzchni ponad 
51 mkw., widownię na bli-
sko 130 miejsc, gardero-
by, szatnie, magazyny, a 
w foyer będzie przestrzeń 
wystawowa.

Zdzisław Haczek

Dyrektor teatru Robert Czechowski oprowadza wicemarszałka Łu-
kasza Poryckiego po powstającej Scenie Lalkowej Fot. lubuskie.pl

Jestem pod wielkim wrażeniem Sceny Lalkowej! – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki podczas wizyty w nowym obiekcie 
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. To inwestycja za ponad 15 mln zł.

Scena Lalkowa otworzy swe wrota latem 2023 roku

Sala gier, która zapewnia 
rozrywkę i pomaga w terapii
Jest naturalnych rozmiarów bolid Formuły 1, dwa stanowiska komputerowe, ale też planszówki czy kącik dla najmłodszych. 
W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze powstała sala gamingowa. – Na tym miejscu nasza współpraca i 
partnerstwo się nie kończą – deklaruje Anna Nowak, współwłaścicielka firmy Domator 24, która wyposażyła pokój gier i zabaw.

5-letni Filip z Broniszowa 
wsiada do czerwonego boli-
du i pędzi jak Robert Kubica. 
Obok inni pacjenci oddzia-
łu pediatrii uruchamiają 
komputery. Na biurku leżą 
gry: Minecraft, FIFA... W 
czwartek (17 listopada) w 
Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka w Zielonej Górze 
nastąpiło oficjalne otwarcie 
gaming roomu, czyli pokoju 
gier i zabaw.

– To na pewno fajne 
miejsce – przyznaje 16-let-
nia Nikola z Zielonej Góry, 
miłośniczka gier przygo-
dowych i strategicznych. – 
Jak trafiłam do szpitala, to 
się obawiałam, że będę się 
tutaj nudziła, że będą tylko 
igły... A okazało się, że jest 
fajne miejsce, w którym 
będę mogła spędzać czas, 
może poznam inne dzieci.

To wyraz zaufania
– Szpital może sobie 

pozwolić na wiele wydat-
ków, natomiast nie mamy 
możliwości finansowania 
tego typu przyjemności dla 
dzieci. Przynajmniej nie w 
takim zakresie, jak tutaj – 
tłumaczy Emil Korczak, le-

karz naczelny Szpitala Uni-
wersyteckiego w Zielonej 
Górze. – Dlatego bardzo nas 
cieszy to, że znajdują się fir-
my, które dzielą się z nami 
nie tylko swoim sercem, ale 
także pieniędzmi, fundując 
tego typu sale zabaw. Uwa-
żamy to za wyraz zaufania 
do naszego szpitala, ale tak-
że doceniamy gest w sto-
sunku do naszych pacjen-
tów, ponieważ tego typu 
udogodnienia bardzo nam 
pomagają w pracy. Możli-
wość spędzania komforto-
wo czasu w szpitalu przez 
naszych pacjentów jest dla 
nas nieocenione.

Prekursorska firma
Wyposażenie sali gier 

to sprawka rodzinnej fir-
my Domator 24 z Zielonej 
Góry. A zaczęło się w... 2019 

roku. Wówczas z inicjatywy 
Pawła Nowaka, właściciela 
firmy, powstał pierwszy 
w Polsce szpitalny gaming 
room – jeszcze w starym bu-
dynku lecznicy.

– Wtedy robiliśmy mi-
krosalę i mąż obiecał, że w 
momencie, kiedy powsta-
nie Centrum Zdrowia Mat-
ki i Dziecka, wrócimy tutaj, 
zrobimy dużą salę, posta-
wimy pełnowymiarowy 
bolid Formuły 1 – i taki jest – 

uśmiecha się Anna Nowak, 
współwłaścicielka firmy 
Domator 24. – Jak wiemy, 
proces rehabilitacji po-
stępuje lepiej, kiedy dzieci 
mogą się pobawić, zrelakso-
wać, poczuć się bardziej jak 
w domu. Bardzo cieszymy 
się, że możemy stworzyć dla 
dzieci salę rozrywki. Chcia-
łam też obiecać, że na tym 
miejscu nasza współpraca i 
partnerstwo się nie kończą.

W 2019 roku szpital w 

Zielonej Górze miał pierw-
szy gaming room w Polsce, a 
jak sytuacja wygląda dziś? – 
Z naszych informacji wyni-
ka, że tego typu projekty nie 
pojawiają się nigdzie indziej 
nawet na świecie. Mamy 
nadzieję, że jesteśmy swego 
rodzaju prekursorami – do-
daje pani Anna.

Tu dzieci nie tylko grają
Sala gier pełni funkcję 

nie tylko rozrywkową. – 

Dla nas – lekarzy, którzy 
pracują w oddziale – to jest 
jeden z elementów terapii – 
podkreśla dr hab. n. med. 
Marcin Zaniew, prof. UZ, 
kierownik Klinicznego Od-
działu Pediatrii Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka. – 
Badania dowodzą, że pobyt 
w przyjaznym otoczeniu 
zmniejsza stres u dziecka 
i tym samym korzystnie 
wpływa na efekty naszego 
leczenia. Dlatego tak bardzo 
zależało nam na bajkowym 
wystroju wnętrza Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka, 
jak i powstaniu gaming ro-
omu. Granie odciąga myśle-
nie dziecka o chorobie, daje 
mu odskocznię od sytuacji, 
w której się znalazło. To po-
woduje, że dziecko bardziej 
akceptuje pobyt w szpita-
lu. Dodam, że w sali zabaw 
dzieci mogą korzystać z róż-
nego rodzaju gier zarówno 
planszowych, jak i kompu-
terowych, jest telewizor, 
kącik dla małego dziecka... 
Wydaje się, że tak to powin-
no wyglądać. Tutaj dzieci 
nie tylko grają, ale też edu-
kacyjnie spędzają czas.

Szymon Kozica

5-letni Filip z Broniszowa z uśmiechem od ucha do ucha testował pełnowymiarowy bolid For-
muły 1, symulator jazdy samochodem wyścigowym

Pobyt 
w przyjaznym 
otoczeniu 
zmniejsza 
stres u dziecka 
i korzystnie 
wpływa na 
efekty leczenia
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Jeśli być pacjentem, 
to takiego szpitala
Sale operacyjne szpitala w Nowej Soli wyglądają niczym te z medycznych seriali. 
To za sprawą nowego bloku operacyjnego za prawie 42 mln złotych. Doświadczeni 
lekarze mają dostęp do nowoczesnej aparatury i innowacyjnego sprzętu. Ich 
zadanie? Ratować życie i zdrowie, czasami dokonując medycznych cudów.

– Inwestycja to większy 
komfort pracy dla lekarzy 
i ogromne bezpieczeństwo 
dla pacjentów. Mamy osiem 
sal operacyjnych. Wszyst-
kie przypadki „ostre” mogą 
wjeżdżać bezpośrednio na 
salę. Do tego mamy wspa-
niałą kadrę i to jest bogac-
two tego szpitala – zapewnia 
doktor Jarosław Stolarski, 
główny lekarz i kierownik 
bloku operacyjnego.

Nowe możliwości, 
więcej zabiegów

Budowa bloku opera-
cyjnego pochłonęła pra-
wie 42 mln zł, ale nikt nie 
ma wątpliwości, że były to 
pieniądze dobrze wydane. 
Lekarze i pacjenci zyskali 
dodatkowe 4 tys. mkw po-
wierzchni, które połączono 
ze starą częścią lecznicy. Na 
tym metrażu umieszczono 
wspomniane już sale ope-
racyjne, magazyny oraz 
sterylizatornię.

– Zyskaliśmy zupełnie 
nowe możliwości w zakre-
sie rozwoju szpitala. Po-
prawi się dostępność dla 
pacjentów, skrócą się okre-
sy oczekiwania na zabiegi – 
cieszy się Bożena Osińska, 
dyrektor szpitala w Nowej 
Soli.

Dla pacjentów spore 
znaczenie ma także nowo-
czesna sala pooperacyjna. 
To w niej chorzy dojdą do 
siebie po zabiegach, a tych 
szpital teraz będzie mógł 
wykonywać znacznie wię-
cej. Powiększy się też pale-
ta operacji. Możliwe będą 
takie zabiegi, jak np. re-
konstrukcja pęcherza mo-
czowego i piersi. Realne 
stanie się również leczenie 
olbrzymiej otyłości, uda-
rów mózgu oraz wszczepia-
nie stentów.

Nie tylko dla pacjentów 
z Nowej Soli

Radości z inwestycji nie 
kryją władze powiatu no-

wosolskiego, które na co 
dzień zarządzają szpitalem.

– Cieszymy się jako 
mieszkańcy, że przyby-
wa nam tak nowoczesny 
obiekt. Gratuluję dyrek-
cji, że z pasją doprowadziła 
projekt do szczęśliwego za-
kończenia – mówi Mariusz 
Stokłosa, radny powiatu 
nowosolskiego.

Budowa nie byłaby moż-
liwa bez wsparcia z ze-
wnątrz. Do happy endu 
przyczynił się m.in. urząd 
marszałkowski. Samorząd 
dorzucił do budżetu pra-
wie 14 mln zł ze środków 
unijnych.

– Sporo czasu poświęci-
liśmy, aby pieniądze trafi-
ły do szpitala w Nowej Soli, 
ale to niejedyne wsparcie w 
ostatnim czasie. Dofinanso-
waliśmy także inne remon-
ty infrastruktury. Trwa 
przebudowa systemu ogrze-

wania szpitala – tłumaczy 
członek zarządu wojewódz-
twa Marcin Jabłoński.

– Mam nadzieję, że blok 
operacyjny będzie wyko-
rzystywany w 100 procen-
tach. Inwestycja pomoże 
w leczeniu pacjentów nie 
tylko z miasta, ale także 
ościennych regionów. Szpi-
tal ma swoją markę i tym 
projektem tylko ją potwier-
dza – dodaje Grzegorz Potę-
ga, radny województwa.

Budowa nowego bloku 
operacyjnego trwała kil-
ka lat. Już w najbliższych 
dniach pojawią się na nim 
pierwsi pacjenci.

Dariusz
Nowak
d.nowak@lubuskie.pl

Urząd marszałkowski przeznaczył na inwestycję niemal 14 mln zł ze środków unijnych. Na otwar-
ciu bloku operacyjnego samorząd województwa reprezentował członek zarządu Marcin Jabłoński

W nowym budynku szpitala jest osiem sal operacyjnych, pomieszczenia pooperacyjne dla pa-
cjentów, sterylizatornia, magazyny...

Dzięki inwestycji 
możliwe 
będą takie 
zabiegi, jak np. 
rekonstrukcja 
pęcherza 
moczowego
i piersi

Zaczęło się w latach 90. 
minionego wieku. 17 paź-
dziernika 2008 oba regiony 
podpisały porozumienie. 
Współpraca koncentrowa-
ła się na wymianie uczniów 
i kadry pedagogicznej, 
wymiany doświadczeń w 
rewitalizacji miasteczek 
atrakcyjnych turystycz-
nie, promocji lokalnego 
dziedzictwa narodowego 
oraz współdziałaniu izb 
rolniczych obu regionów. 
Ponadto obie strony wy-
raziły ogromne zainte-
resowa nie wspólny mi 
działaniami w  kooperacji 
stowarzyszeń winiarskich, 
żeglugi rzecznej, ochrony 
środowiska w tym energii 
odnawialnej oraz parków 
krajobrazowych.

– Szczególnie ważna jest 
dla nas współpraca zwy-
kłych ludzi, wymiana mło-
dzieży z naszych szkół, ale 
również organizacji poza-
rządowych, bo to najbar-
dziej zbliża narody. Wiem, 
że nasze ochotnicze straże 
pożarne, ich przedstawi-
ciele, którzy gościli w le 
Lot, przywieźli do Polski 
bardzo dużo dobrych do-

świadczeń, dużo dobrych 
informacji i byli pod wiel-
kim wrażeniem zaanga-
żowania we współpracę z 
organizacjami pozarządo-
wymi – mówiła marsza-
łek Elżbieta Anna Polak w 
trakcie wystąpienia na sesji 
rady departamentu le Lot.

Program wizyty był na-
pięty. Goście z Polski wzię-
li udział m.in. w sesji rady 
departamentu le Lot, spo-
tkaniu z przedstawiciela-
mi Stowarzyszenia Fran-
cja – Polska, Lot – Lubuskie, 
odwiedzili firmę pracującą 
w branży lotniczej, a tak-
że geopark UNESCO „Les 
Causses du Quercy”. Sporo 
miejsca poświęcono roz-
wojowi turystyki (rów-
nież tej winiarskiej) oraz 
strażakom.

Wiele mówiono o Chri-
stianie Gasquecie,  zmar-
łym w ubiegłym roku 
prezesie Stowarzyszenia 
Francja – Polska, Lot – Lu-
buskie, wyróżnionym od-
znaczeniem „Za Zasługi dla 
Województwa Lubuskie-
go”. Uczestnicy spotkania 
odwiedzili jego grób.

Aleksandra Pietruszewska

Z francuskim Lot 
przyjaźnimy się
już ponad 30 lat
Lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak 
i członek zarządu województwa Tadeusz 
Jędrzejczak gościli w departamencie 
Lot. Partnerstwo obu regionów trwa 
ponad 30 lat!

Wizyta była okazją do poznania uroków le Lot Fot. lubuskie.pl

O promocji turystyki Francuzi wiedzą wszystko Fot. Facebook
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Biblioteka wojewódzka 
w Zielonej Górze: 25 listo-
pada, godz. 19.00 – wieczór 
z filmem grozy w Górze 
Mediów, w roli głównej 
Stephen King; 25 listopa-
da, 9.30 – finał „Kleksoma-
nii”,  drużynowego kon-
kursu czytelniczego dla 
uczniów klas IV i V szkół 
podstawowych; 30 listo-

pada, 10.00-12.00 – AWF: 
Akademia Wychowania 
Fotograficznego, zajęcia 
fotograficzne Pawła Jan-
czaruka; 1 grudnia, 18.00 
– promocja publikacji „An-
tologia dramatu lubuskie-
go” pod redakcją Andrzeja 
Bucka.

Biblioteka wojewódz-
ka w Gorzowie: 25 listo-

pada, godz. 17.00 – „Maria 
Pawlikowska-Jasnorzew-
ska – życie i twórczość”, 
spotkanie literackie; 26 
listopada, 12.00 – „15 lat 
Budynku Głównego – Od 
epoki kamienia do Biblio-
teki”; 30 listopada, 18.00 
– „Opowieści o kobietach 
i mężczyznach”, koncert z 
cyklu „Słowo i Muzyka”, 

Grzegorz Tomczak i Iwona 
Loranc.

Filharmonia w Zielonej 
Górze: 26 listopada, godz. 
19.00 – „Andrzejki w kame-
ralnym gronie”; 30 listopa-
da, 19.00 – „Tribut to Stan 
Getz”.

Teatr w Gorzowie: 27 li-
stopada, godz. 15.30 i 18.30 
– „Porwanie”; 29 listopa-

da, 19.00 – „Świąteczne 
brzmienie jazzu”, Filary 
Jazz Big Band.

Teatr w Zielonej Górze: 
25 listopada, godz. 19.00 
– recital Michała Bajora; 
26 listopada, 16.00 i 27 li-
stopada, 12.00 – „Królo-
wa śniegu”; 26 listopada, 
19.00 i 27 listopada, 18.00 
– „Ławeczka”.

Nie przegap! Kilka pomysłów na spędzenie popołudnia

Gorzów chce budować 
elektrownię słoneczną
W Gorzowie ma powstać elektrownia słoneczna, która docelowo będzie produkowała 250 megawatów 
mocy. Za co? Kto ma to zrobić? Czy wpuścimy energię do sieci? – pytają radni.

Prezydent Jacek Wójcic-
ki się cieszy, bo znalazł roz-
wiązanie palącego proble-
mu. Dosłownie. Sposobem 
na energetyczne uniezależ-
nienie się w czasach kryzy-
su ma być – jak to nazwał 
– dziejowa inwestycja. 
Chodzi o budowę miejskiej 
elektrowni słonecznej, 
ogromne przedsięwzięcie 
fotowoltaiczne.

Prąd popłynie 
w 2024 roku?

Prace nad projektem 
władze miasta zleciły już 
w kwietniu 2021. Realiza-
torem przygotowań jest 
spółka Inneko. Wartość 
elektrowni przekracza pół 
miliarda złotych. Aktual-
nie spółka reprezentująca 
miasto posiada prawomoc-
ne decyzje administra-
cyjne – lokalizacyjną i o 
uwarunkowaniach środo-
wiskowych – związane z 
usytuowaniem inwestycji 
na terenie należącym do 
Inneko.

Farma fotowoltaiczna 
o powierzchni około 250 
ha i docelowej mocy 250 
MW ma powstać na dwóch 
działkach w Stanowicach 
pod Gorzowem. Wybrano 
tę lokalizację ze względu 
na nieduże odległości od 
głównego punktu zasila-
nia energetycznego i linii 
wysokiego napięcia, budo-
wanych przez Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne, 
a także od istniejącej już 
i planowanej do rozbudo-

wy strefy ekonomicznej. 
Pierwszy prąd z miejskiej 
elekt row ni s łonecznej 
miałby popłynąć do od-
biorców w 2024 roku.

– Projekt miejskiej elek-
trowni słonecznej mogę 
nazwać projektem dziejo-
wym, bez precedensu w 
skali kraju – mówił prezy-
dent Wójcicki. – Wpisuje 
się on w dwa istotne dla 
współczesnego świata za-
gadnienia: w dbanie o eko-
logię, o sprawy środowiska 
oraz troskę o zapewnienie 
dostępu do energii.

Pomóc ma 
zewnętrzny doradca

Następnym etapem, któ-
ry właśnie się rozpoczął, 
jest wyłonienie zewnętrz-
nego doradcy – specjalisty, 
który pomoże wypracować 
najlepszy model gospodar-
czy i prawny funkcjono-
wania fabryki oraz model 
finansowania inwestycji.

– Taki doradca jest 
nam potrzebny, bo pod-
stawową dzia ła lnością 
spółki Inneko jest zago-
spodarowanie odpadów i 

nasza wiedza w sprawach 
energetycznych wymaga 
wsparcia fachowców – tłu-
maczył Maciej Symeryak, 
wiceprezes zarządu Inne-
ko. – Doradca będzie miał 
na realizację tego zadania 
12 tygodni. Kiedy wyłoni-
my najkorzystniejszy mo-
del, rozpoczniemy stara-
nia o uzyskanie warunków 
przyłączenia.

– Warto być cierpliwym 
i doczekać takiego momen-
tu, jak dzisiaj – stwierdził 
Jan Kaczanowski, prze-
wodniczący rady miasta. 
– Te dobre informacje po-
kazują, że myślimy o przy-
szłości naszego miasta, 
myślimy o ekologii i zapew-
nieniu naszym mieszkań-
com taniej energii. Jestem 
przekonany, że radni oce-
nią ten temat pozytywnie.

Jakie wątpliwości 
mają radni

Przypomnijmy, że sza-
cowana wartość inwestycji 
przekroczy 500 mln zł.

– Koszt wybudowania 
takiej instalacji jest nie-
doszacowany, to będzie 
kosztowało więcej, bo 
około 800 milionów zło-
tych. Na starcie to 300 mi-
lionów więcej niż plano-
wano – uważa radny Piotr 
Wilczewski. – Nie wiemy, 
czy urząd ma promesę, by 
gdzieś ten prąd wypuścić. 
Efekty będą widoczne za 
trzy, cztery lata. Przecięt-
ny gorzowianin nie zapłaci 
mniej za energię, bo mia-
sto ją sprzeda do sieci – je-
śli się uda. Zarobi, ale nie 
chodzi o mniejsze rachun-
ki dla mieszkańców. Kibi-
cujemy każdemu rozwią-

zaniu, które przyczyni się 
do zabezpieczenia Gorzo-
wa na wypadek blackoutu, 
chcemy jednak, by takie 
rozwiązania były dobrze 
przemyślane i oszacowane 
zanim zostaną przedsta-
wione opinii publicznej.

– Mamy wiele niewia-
domych związanych z tą 
inwestycją – komentuje 
radna Marta Bejnar-Bej-
narowicz. – Oczywiście, je-
stem za takimi projektami, 
ale nie wiadomo, skąd te 
pieniądze mają być. Na dziś 
mamy zapytanie ofertowe 
na doradcę, który nam coś 
powie, ale to jest 875 milio-
nów! To jest budżet roczny 
całego miasta! Pomysł jest 
rewelacyjny i będę go oczy-
wiście wspierać, ale jest tak 
wiele niewiadomych, że 
ciężko w to uwierzyć.

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl

Prezydent Jacek Wójcicki (z lewej) mówi o „dziejowej” inwestycji w Gorzowie. Obok Maciej Sy-
meryak i Łukasz Marcinkiewicz, czyli wiceprezes i prezes zarządu spółki Inneko, która realizuje 
projekt miejskiej elektrowni słonecznej Fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Farma 
fotowoltaiczna 
o powierzchni 
około 250 ha 
i docelowej 
mocy 250 MW 
ma kosztować 
500 mln złotych 
i powstać na 
dwóch działkach 
w Stanowicach 
pod Gorzowem

Rzadka metoda 
leczenia także
w naszym szpitalu

Jesteśmy trzecim ośrod-
kiem w kraju, który oferuje 
chorym na raka prostaty 
brachyterapię z wykorzy-
staniem implantów sta-
łych! Właśnie dostaliśmy 
zgodę Państwowej Agen-
cji Atomistyki i niebawem 
rozpoczniemy leczenie 
pierwszych pacjentów – po-
informował Wielospecjali-
styczny Szpital Wojewódz-
ki w Gorzowie.

– Metoda ta pozwala pa-
cjentowi na efektywne i 
bezpieczne uwolnienie się 
od choroby dzięki jednemu 
zabiegowi – tłumaczy dr 
n. med. Norbert Piotrko-
wicz, kierownik ośrodka 
radioterapii w gorzowskim 
szpitalu.

Metoda polega na 
umieszczeniu w ciele pa-
cjenta źródła promienio-
wania, które pozostaje tam 
przez 60 dni. – Chory w tym 
czasie może bez przeszkód 
w ykony wać codzienne 
obowiązki – podkreśla dr 
Piotrkowicz.

Brachyterapia z wyko-
rzystaniem implantów 
stałych jest skierowana do 
mężczyzn z rakiem pro-
staty z grupy niskiego i 
pośredniego ryzyka. Kwa-
lifikacje do leczenia prowa-
dzone są w szpitalnej porad-
ni radioterapii.

Szpital przypomina, że 
od lipca może leczyć pa-
cjentów z wykorzystaniem 
brachyterapii. Z tej metody 
mogą korzystać też chorzy 
na raka płuc, przełyku, na-
rządów rodnych i piersi u 
kobiet.

– Przewagą brachyte-
rapii nad teleterapią jest 
precyzja: źródło promie-
niowania umieszcza się bez-
pośrednio w okolicy guza i 
nie naraża się zdrowych or-
ganów na radiację – dodaje 
dr Piotrkowicz.

Oprac. Szymon Kozica
Źródło: Wielospecjalistyczny 

Szpital Wojewódzki w Gorzowie



7LCI

Jaki rząd – takie strachy
Przed dojściem PiS do władzy Polacy bali się krachów i 
tąpnięć na światowych rynkach finansowych, bo Polska była 
elementem światowej gospodarki. Dziś Polacy boją się braku 
węgla, cen ziemniaków i braku unijnej kasy, bo Polska jest 
coraz bardziej izolowana.

Lęki i obawy obywate-
li najlepiej pokazują, czy 
rządzący pchają kraj do 
przodu, czy cofają do śre-
dniowiecza, czy może wio-
dą na skraj przepaści. W 
skrajnych przypadkach (a 
z takim mamy dziś do czy-
nienia) sam rząd staje się 
powodem większych lęków 
niż nieszczęścia, które on 
wywołuje.

A przecież było kie-
dy ś ca łk iem inac zej. 
Powspominajmy...

Był czas, kiedy nie ba-
liśmy się wejścia do stre-
fy euro: w 2002 roku aż 64 
proc. Polaków nie bało się 
eurowaluty i było goto-
wych zastąpić nią złotego 
(wszystkie dane na podsta-
wie komunikatów z badań 
CBOS). W 2011 roku pro-
porcje się odwróciły: odse-
tek zwolenników eurowa-
luty zmalał do 31 proc., a jej 
przeciwników wzrósł do 
60 proc. Po pierwsze dla-
tego, że światowy kryzys 
finansowy z lat 2008-2009 
zachwiał zaufaniem do 
gospodarek zachodnich, 
a po drugie – przeciwnicy 
wspólnej waluty wmawiali 
ludziom, że po wprowadze-
niu euro wszystko w Polsce 
podrożeje.

Jak pokazały później-
sze lata, jedne i drugie oba-
wy okazały się płonne. Po 
pierwsze – gospodarki stre-
fy euro szybko podźwignę-
ły się z kryzysu finanso-
wego, ratując pożyczkami 
nawet Grecję, która była na 
skraju bankructwa. Po dru-
gie – mimo pozostania przy 
rodzimej złotówce w Polsce 
i tak wszystko podrożało 
wskutek inflacji, bo kra-

jem zaczęli rządzić populi-
ści i wrogowie europejskiej 
waluty. Dziś głównym po-
strachem Polaków są hor-
rendalne ceny i inflacja, 
dwukrotnie wyższa niż w 
strefie euro (9 proc. w stre-
fie euro, 18 proc. w Polsce).

Był czas, kiedy nie ba-
liśmy się o fundusze eu-
ropejskie. Jeszcze w 2016 

roku ponad 70 proc. Pola-
ków uważało, że pieniądze 
unijne są w Polsce bardzo 
dobrze wykorzystywane, 
a ich wpływ na sytuację go-
spodarczą i społeczną jest 
zdecydowanie korzystny. 
Wśród największych ko-
rzyści z funduszy europej-
skich Polacy wymieniali 
inwestycje w infrastruktu-
rę transportową i dopłaty 
bezpośrednie dla rolnic-
twa. Aż 87 proc. badanych 
twierdziło, że fundusze eu-
ropejskie umożliwiły zmia-
ny, których nie bylibyśmy 
w stanie sfinansować sami.

Dziś pisowski rząd wma-
wia, że jesteśmy samowy-
starczalnym mocarstwem, 
a kilka kluczowych sta-
nowisk dla namiestników 
PiS w instytucjach sądow-
niczych jest wartych utra-
ty całej góry pieniędzy eu-
ropejskich na odbudowę 
gospodarki zrujnowanej 
przez pandemię i inflację. 
Badania pewnie niebawem 
pokażą, czy daliśmy to so-
bie wmówić.

Był czas, kiedy nie bali-
śmy się budować dobrych 
relacji z Niemcami. W 1991 
roku, u progu transforma-
cji ustrojowej, sympatię do 
Niemców deklarowało aż 
62 proc. Polaków, 19 proc. – 
antypatię, a 18 proc. – obo-
jętność. Niemcy byli wów-

czas postrzegani jako nasz 
„ambasador” w Europie. 
Jeszcze w roku 2015, czyli w 
przeddzień przejęcia wła-
dzy przez PiS, aż 48 proc. 
Polaków oceniało stosunki 
polsko-niemieckie jako do-
bre, a tylko 4 proc. jako złe.

Ale rządy populistów i 
odgrzewanie reparacji z 
tytułu wojny zakończonej 
77 lat temu zrobiły swoje 
– w badaniach z 2022 roku 
aż 34 proc. badanych uwa-
żało, że Polska zdecydo-
wanie powinna domagać 
się reparacji wojennych od 
Niemiec, chociaż jednocze-
śnie aż 49 proc. badanych 
oceniało, że jest to z góry 
skazane na porażkę. Takie 
nieracjonalne podejście – 

by popierać coś, w czego 
skuteczność nawet się nie 
wierzy – jest typową skazą 
wynikającą z rządów fana-
tyków, dla których prze-
grane głosowanie 1:27 było 
„moralnym zwycięstwem”.

Był czas, kiedy nie bali-
śmy się braku węgla. Jesz-
cze niedawno pisowski rząd 
zapewniał, że węgla mamy 
na 200 lat (dlatego robił 
wszystko, by storpedować 
inwestycje w odnawialne 
źródła energii i nie robił 
nic, by wybudować elek-
trownie atomowe). Dziś, w 
badaniach z września 2022, 
na pytanie CBOS o zapa-
sy węgla na nadchodzącą 
zimę, 40 proc. Polaków od-
powiedziało, że nie ma żad-

nych zapasów, 35 proc. – że 
ma niewielkie zapasy, a tyl-
ko 9 proc. miało zapasy wy-
starczające na cały sezon.

Jaki morał płynie z tych 
statystyk?

Taki, że strach z czasem 
się potęguje. To, czego bali-
śmy się jeszcze wczoraj, za-
zwyczaj okazuje się niczym 
wobec tego, czego boimy się 
dziś. Może dlatego, że decy-
zje wyborcze podejmujemy 
pod wpływem strachu i 
głosujemy na tych, którzy 
najpierw nas straszą, a po-
tem obiecują, że nas od tego 
strachu uwolnią, by zyskać 
naszą przychylność.

Niestety, strach ma wiel-
kie oczy, ale jest ślepy. A śle-
py nie widzi tego, co jest.

Strach z czasem się potęguje. To, czego baliśmy się jeszcze wczoraj, zazwyczaj okazuje się ni-
czym wobec tego, czego boimy się dziś Fot. Pixabay

Michał 
Iwanowski
m.iwanowski@lubuskie.pl

Pan Bogdan, jak każdy kibic, długo cze-
kał na początek mistrzostw świata w Ka-
tarze. Pora dziwna, jeszcze dziwniejsze 
miejsce. Jak się okazuje, jeśli ma się kasę, 
to można urządzić największą obok igrzysk 
olimpijskich światową imprezę sportową 
na kawałku pustyni w kraju, gdzie nie ma 
prawie żadnych tradycji futbolowych, pra-
wa człowieka są tam nieprzestrzegane, ale 
jest gaz ziemny. Światowa federacja mówi, 
że mamy dać sobie spokój z tymi rozważa-

niami, tylko skupić się na futbolu i pięknie 
tej wspaniałej dyscypliny. I pewnie, jak za-
wsze, skupimy się, zapominając, że wybór 
Kataru przed laty jako miejsca rozgrywa-
nia finałów mistrzostw jest szemrany.

Co tam światowa federacja, my tutaj 
mamy swoje aferki. Jak się okazało, ochro-
niarz Roberta Lewandowskiego i reszty ka-
drowiczów to człowiek, za którym ciągną 
się brzydkie sprawy, w tym jedna nieza-
kończona – karna. Ów ochroniarz pocho-
dzi z Białegostoku, miasta obecnego preze-
sa PZPN, a tłumaczenia włodarza polskiego 
futbolu, że nie wiedział o jego sprawkach, 

trzeba włożyć między bajki. Sprawę pod-
chwyciły już światowe media i śmieją się, 
jakie to mamy w Polsce standardy.

Te rzeczywiście są u nas na poziomie 
dawno zapomnianym w normalnych cywi-
lizacjach. Nawet nie chodzi o obcałowywa-
nie pań po rękach, co na swoich słynnych 
spotkaniach z sympatykami uprawia pre-
zes partii rządzącej, bo można by to uznać 
za dziwne i prawie nigdzie niestosowane 
zwyczaje starszego pana, ale cała reszta już 
budzi zgrozę. Władza oficjalnie odżegnuje 
się od ludzi głoszących hasła, które powin-
ny być nieakceptowane przez porządnych 
ludzi, obojętnie od strony sporu politycz-
nego, ale po cichu je popiera. Daje wielkie 

pieniądze organizacjom prawicowym, gar-
ściami sypie je różnym i bardzo dziwnym 
przybudówkom kościelnym, a odmawia 
tym, które wprawdzie funkcjonują dobrze 
od lat, ale nie podobają się obecnie rządzą-
cym. Do tego bezczelnie kłamie, że wszyst-
kich traktuje równo i uczciwie.

Nie dziwny się więc, że w polskim fut-
bolu do porządku dzielnego przechodzą 
rasistowskie zachowania kiboli. Człowiek 
z bogatą kartoteką ochrania nasze gwiaz-
dy, prezes o niczym nie wie, a trener, mimo 
iż sprawa piłkarskiej mafii nie dotknęła go 
bezpośrednio, nadal nie potrafi wyjaśnić, 
o czym rozmawiał z jej szefem w czasie 711 
połączeń.

Zakola i meandry. Nie ma się czemu dziwić...
Andrzej
Flügel
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Rozkład jazdy 
dla kibica
Siatkówka

I liga, 26 listopada: 
Olimpia Sulęcin – SMS 
PZPS Spała (17.00); 27 li-
stopada: Astra Nowa Sól 
– PSG KPS Gliwice (17.00).

Piłka ręczna
I liga, 26 listopada: Trój-

ka Nowa Sól – Wolsztyniak 
Wolsztyn (16.00), AZS UZ 
Zielona Góra – Dziewiątka 
Legnica (17.00), Zew Świe-
bodzin – Grunwald Poznań 
(18.00).

Lechia Zielona Góra zagra z Legią Warszawa!
Jestem megaszczęśliwy, megaszczęśliwy! – nie ukrywa Andrzej Sawicki, trener Lechii Zielona Góra.

W Katarze – i owszem – 
rozpoczęły się piłkarskie 
mistrzostwa świata. Ale 
dla wielu kibiców waż-
niejsze niż mecz otwarcia 
mundialu było... losowa-
nie par ćwierćfinału Pu-
charu Polski. Lechia Zielo-
na Góra zmierzy się z Legią 
Warszawa!

Lechia robi furorę w 
Pucharze Polski. Na po-
czątek zmagań na szcze-
blu centralnym pokonała 

Podbeskidzie Bielsko-Bia-
ła, następnie rozprawiła 
się z Jagiellonią Białystok, 
wreszcie wyeliminowa-
ła Radomiaka Radom i po 
raz drugi w historii klubu 
awansowała do ćwierćfi-
nału rozgrywek. Jest je-
dynym zespołem z III ligi 
w tej fazie pucharowej 
rywalizacji.

Losowanie par odbyło 
się 20 listopada w... Kata-
rze. W roli losującego wy-

stąpił Matty Cash, obrońca 
reprezentacji Polski. To on 
sprawił, że Lechia zmierzy 
się z Legią. Mecz zostanie 
rozegrany 1 marca w Zielo-
nej Górze.

– Jestem megaszczęśli-
wy, megaszczęśliwy! – po-
wtórzył Andrzej Sawicki, 
trener Lechii. – Czekałem 
trzy losowania na Legię i w 
końcu się udało. Trzeci ko-
lejny rywal z ekstraklasy i 
tym razem już z najwyższej 

półki. Będzie to dla mnie i 
dla moich zawodników naj-
większe wyzwanie w ka-
rierze. Czeka nas kapitalny 
mecz, kapitalna przygoda. 
To wielka nagroda dla nas 
grać z takim rywalem.

Legia to 15-krotny mistrz 
Polski, 19-krotny zdobywca 
Pucharu Polski, 4-krotny 
zdobywca Superpucharu. 
W sezonie 1995/1996 awan-
sowała do ćwierćfinału 
Ligi Mistrzów, w którym 

uległa Panathinaikosowi 
Ateny 0:0 i 0:3. Aktualnie 
po rundzie jesiennej jest wi-
celiderem ekstraklasy. W 
1/8 finału Pucharu Polski 
pokonała po rzutach kar-
nych Lechię Gdańsk.

Pozostałe pary ćwierćfi-
nałów: Motor Lublin – Ra-
ków Częstochowa, KKS Ka-
lisz – Śląsk Wrocław, Pogoń 
Siedlce – Górnik Łęczna.

Andrzej Flügel
Szymon Kozica

Chcemy utrzymać 
zwycięską passę
To, co buduje zespół, to wspólna gra, 
kiedy czujemy na boisku, że możemy 
polegać na innych, a inni polegają na 
nas – mówi Przemysław Żołnierewicz, 
kapitan Enei Zastalu BC Zielona Góra.
Słaby początek, a potem 
cztery zwycięstwa. Będzie 
jeszcze lepiej czy trzeba jed-
nak tonować nastroje?

Na pewno trzeba tono-
wać. Wiadomo, mieliśmy 
trochę słabszy początek, 
może taki przedłużony 
okres przygotowawczy, 
trochę poprawek w zespo-
le. Ale ważniejszy jest ten 
ostatni fragment, czyli 
cztery wygrane z rzędu. Na 
pewno chcemy pozostać w 
takiej formie, bo to także 
były mecze zdominowane 
przez nas. Chcemy utrzy-
mać tę passę zwycięstw.

Co bardziej buduje zespół? 
Odwrócenie losów meczu, 
w którym długo nie idzie, 
czy zdominowanie i rozbicie 
rywala?

Tr udno pow ied zieć. 
Chyba raczej odwrócenie 
losów spotkania... Nato-
miast na pewno to, co bu-
duje zespół, to wspólna 
gra. Gra drużynowa, kiedy 
my się lepiej rozumiemy i 
czujemy na boisku, że mo-
żemy polegać na innych, 
a inni polegają na nas. I to 
jest kluczem do budowania 
chemii w zespole.

Przychodził pan do Zielonej 
Góry po przerwie spowodo-
wanej kontuzją. Początki też 
nie były łatwe, bo rehabili-
tacja się przedłużała. Jak z 
perspektywy czasu ocenia 
pan tę decyzję?

Praktycznie przez rok 
nie grałem, więc też się nie 
spodziewałem, że wrócę 
i od razu będę się czuł su-
per i tak samo wyglądał. 
Natomiast cieszę się, że 
to już jest za mną i wróci-
łem do 100-procentowego 
zdrowia. To jest dla mnie 
najważniejsze.

Nie miał pan dylematu, żeby 
odejść z Zastalu?

Miałem zapytania z in-
nych drużyn, natomiast 
moja odpowiedź była krót-
ka: obowiązuje mnie kon-
trakt i zostaję w Zielonej 
Górze.

Andrzej Flügel

PS Z Przemysławem 
Żołnierewiczem rozma-
wialiśmy przed meczem 
w Gliwicach, który Zastal 
też wygrał, odnosząc piąte 
z rzędu zwycięstwo w eks-
traklasie koszykarzy.

Mistrzem jesieni 
zostaje... Syrena
Siiialalala! Syrena znów trzy punkty ma! – śpiewa trener Tomasz Leszczyński, 
prowadząc w szatni wesoły pociąg, a Syrena Zbąszynek jest liderem po rundzie 
jesiennej piłkarskiej IV ligi. Zaskoczenie? Tak, i to duże. Ale pozytywne.

Piłkarska jesień w IV li-
dze zakończyła się w week-
end 19-20 listopada. No, 
prawie się zakończyła, bo 
z powodu śnieżycy nie do-
szedł do skutku mecz Me-
prozet Stare Kurowo – Po-
goń Skwierzyna.

Nie zmienia to jednak 
faktu, że mistrzem jesieni 
została Syrena Zbąszynek. 
Może niespodziewanie, 
ale zasłużenie, bo właśnie 
melduje się z serią 11 zwy-
cięstw! W 17 spotkaniach 
Syrena zaliczyła tylko jed-
ną poważną wpadkę, prze-
grywając u siebie z Polonią 
Słubice 0:4. Trener Tomasz 
Leszczyński wykonał zna-
komitą robotę w Zbąszyn-
ku, gdzie jest prawdziwą 
lokomotywą. I to dosłow-
nie, bo po zwycięstwie staje 
w szatni na czele wesołego 
pociągu i zaczyna śpiewać: 
„Siiialalala! Syrena znów 
trzy punkty ma!”.

Kosztowny remis
W ostatniej kolejce run-

dy jesiennej pozycję lidera 
straciła natomiast Odra 
Bytom Odrzański, remisu-
jąc na wyjeździe z Czarny-
mi Żagań 1:1. To beniami-
nek IV ligi, ale przez wielu 
uważany za głównego kan-
dydata do awansu.

– Zatrudniając trenera 
Grzegorza Tychowskie-
go, taki cel był postawiony 
przed zespołem, aby naj-
pierw zrobić awans z okrę-

gówki, a następnie grać o 
czołowe miejsca w IV lidze 
– tłumaczył Piotr Micha-
lewicz, prezes Odry, który 
był gościem w telewizyj-
nym studiu Lubuskiego 
Centrum Informacyjnego. 
– Przed sezonem powiedzie-
liśmy sobie, że w piłkę noż-
ną gra się po to, żeby wy-
grywać. Poprzednia Odra 
była klubem, który balan-
sował na granicy utrzyma-
nia w IV lidze. Chcieliśmy 
pokazać naszym kibicom, 
że w Bytomiu można zrobić 
tę piłkę trochę lepiej.

Podnosimy poziom
Syrena Zbąszynek ma 

42 punkty, Odra Bytom Od-
rzański – 41, a na trzecim 
miejscu jest Odra Nietków 
– 39, która na koniec jesieni 
pokonała u siebie Spójnię 
Ośno Lubuskie 1:1.

– Bardzo chcieliśmy wy-
grać, ponieważ ten ostatni 
mecz zawsze waży w jakimś 
stopniu na zimę. Oczywi-
ście, lepiej się przygotowu-
je po ostatnim zwycięstwie 
niźli po porażce – skomen-
tował Roman Kopacz, po-
mocnik Odry. – Mówiliśmy 
sobie, że poprzednia runda 
już była dla nas megadobra 
– 35 punktów. To był bar-
dzo wysoki poziom, a my 
go jeszcze podnosimy, tak-
że myślę, że to była bardzo, 
bardzo dobra runda.

Andrzej Flügel
Szymon Kozica

Dośrodkowuje Roman Kopacz z Odry Nietków, która w ostat-
nim meczu rundy jesiennej pokonała Spójnię Ośno Lubuskie 1:0

Na koniec jesieni Lechia II Zielona Góra zremisowała z Lubuszaninem 
Drezdenko 2:2. Marcin Celejewski próbuje minąć Igora Kurowskiego

Przemysław Żołnierewicz: 
Z Zastalem związałem się 
dwuletnim kontraktem po to, 
żeby go wypełnić
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