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str. 6

Miliony na sport. Kluby mogą liczyć 
na ponad 2,5 mln. Do tego pieniądze 
na stypendia i bazę sportową.
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Jak zapamiętamy 2022 
rok? Z jednej strony trud-
no nazwać go dobrym. Woj-
na za wschodnią granicą, 
trudne podnoszenie się po 
pandemii, inflacja z galo-
pującą drożyzną, katastro-

fa ekologiczna na Odrze. Z 
drugiej strony ważne in-
westycje dla województwa 
- m.in. RCAK, przeprawa w 
Milsku, Centrum Zdrowia 
Matki Dziecka... Prezentu-
jemy, miesiąc po miesiącu, 

najważniejsze wydarzenia 
w 2022 r. To przegląd nie 
do końca obiektywny, gdyż 
dokonany z punktu widze-
nia samorządu wojewódz-
twa lubuskiego. Tu nie był 
to rok stracony         STR. 4 i 5 

Najważniejsze
wydarzenia 2022 Lubuskie samorządy 

mają budżety. Najwięcej 
emocji towarzyszyło dys-
kusji nad tym wojewódz-
kim i miasta Zielonej Góry. 
W Gorzowie Wlkp. szcze-
góły zostały uzgodnione 
wcześniej. Jednak wszyscy 
mówią o tym, że przyszły 

rok będzie trudny, zwłasz-
cza że tak wiele jest nie-
wiadomych. Tak do końca 
nikt nie wie ile pieniędzy 
wpłynie do kasy, ile z tych 
sum pożre inflacja i jaki los 
spotka miliony euro, które 
do Polski mają popłynąć z 
Brukseli                          STR. 2,7 

Samorządowcy liczą pieniądze 
i mówią o trudnym budżecie

Jaki będzie 2023? Niechby 
taki, jak na tym kalendarzu

Na co dzień są winiarkami, ale chwilowo zostały modelkami, aby pomóc Domowi Samotnej Matki w Zielonej Górze. Pomysł fi nansowo wsparł samorząd województwa                                                STR 6



2

OD PIĄTKU DO PIĄTKU

Mikołajkowe 
prezenty dla 
dzieci w Zaborze

To już tradycja, że w 
bożonarodzeniowym cza-
sie Departament Ochrony 
Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Lubuskiego przygotowu-
je niespodzankę dla pod-
opiecznych ze szpitala w 
Zaborze. Młodzi pacjen-
ci przebywają wiele ty-
godni na terapii, a takie 
spotkanie to wyjątkowe 
wydarzenie.

- Dużo radości, miło-
ści, spokoju, zdrowia oraz 
żebyście szybko powróci-
li do zdrowia. Wszystkie-
go, co sobie wymarzycie, 
bo marzenia się spełnia-
ją. Trzeba mieć marzenia 
i życzę wam, aby te wasze 
najskrytsze się spełniły – 
mówiła marszałek Elżbie-
ta Anna Polak, wręczając 
prezenty. Otrzymali oni 
także misie zebrane przez 
pr acow n ików Ur zę du 
Marszałkowskiego.

Lubuska 
Rada Kobiet 
podsumowała rok

Grudniowe spotkanie 
Wojewódzkiej Rady Kobiet 
było okazją do podsumowa-
nia i wskazania kierunków 
działań w nadchodzącym 
2023 r. 

Był to również czas zło-
żenia życzeń świątecznych. 
– Życie jest tu i teraz. W no-
wym, 2023 roku, niech się 
spełni wszystko, o czym 
marzycie i  czego pragnie-
cie. Zdrowia i wszystkie-
go, co najlepsze! – mówiła 
marszałkini Elżbieta Anna 
Polak.  

Gościnnie w spotkaniu 
uczestniczyła Teresa Tka-
czuk – Coach/Mentorka 
Kognitywna. 

– Każda kobieta ma swo-
ją historię, a każda historia 
jest inna. W życiu ważne 
jest życie. Możemy je po-
prawić, jak chcemy, a praw-
dziwa zmiana zaczyna się w 
nas. Dziś jestem wdzięczna 
za swoje doświadczenia 
– mówiła. 

Polsat sprostował 
nieprawdziwe 
informacje 

Nieprawdziwe i szkalu-
jące słowa dotyczące wyna-
grodzenia marszałek Elż-
biety Anny Polak i członka 
za r ządu województwa 
Marcina Jabłońskiego pa-
dły podczas programu w 
21 grudnia. Prowadzący 
„Punkt Widzenia” red. 
Grzegorz Jankowski, po-
wołując się na „Gazetę Lu-
buską” twierdził m.in., że 
marszałek miesięcznie za-
rabia dwa razy więcej niż 
prezydent RP.

Tymczasem wynagro-
dzenie marszałek czy po-
zostałych przedstawicieli 
zarządu województwa są 
informacjami ogólnie do-
stępnymi w BIP lub w urzę-
dzie marszałkowskim.

W kolejnym progra-
mie red. Jankowski spro-
s tow a ł n iepr awd z iwe 
informacje oraz prze-
prosił przedstawicieli 
zarządu województwa.

Są pieniądze na 
innowacyjne 
pomysły

Ważna wiadomość dla 
lubuskich mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. 
Zarząd województwa ogła-
sza konkurs na dofinanso-
wanie bonów na innowację 
w ramach projektu „Wspar-
cie systemu lubuskich in-
nowacji, realizowanego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Lubu-
skie 2020.

Nabór wniosków o dofi-
nansowanie rozpoczął się 
30 grudnia 2022 r. i zakoń-
czy 31 stycznia 2023 r. Ter-
min rozstrzygnięcia kon-
kursu: marzec 2023 r.

Mirosław Marcinkiewicz: Ten budżet 
jest trudny, bo i czasy mamy trudne
Z wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego, Mirosławem Marcinkiewiczem, 
rozmawiamy o tym, o czym podobno dżentelmeni nie mówią, czyli o pieniądzach. 
Budżet naszego regionu na rok 2023 jest, delikatnie mówiąc, trudny.

Mamy budżet województwa 
na 2023 rok, wydatki ponad 
miliard złotych – dużo. Za 18 
radnych, siedmiu było prze-
ciw, trzech wstrzymało się 
od głosu. Dochody na pozio-
mie 882 mln złotych... Bu-
dżet trudny?

Trudny, bo żyjemy w 
trudnych czasach. Jed-
nak zarząd podjął bardzo 
racjonalną, potrzebną de-
cyzję, żebyśmy kontynu-
owali głównie inwestycje, 
które trwają, żebyśmy re-
alizowali to, co jest zapisa-
ne w strategii, żebyśmy też 
przewidywali sumy, które 
będziemy, być może, po-
trzebowali na dokładanie 
do środków unijnych. Ten 
budżet warto rozpatrywać 
razem z tymi 915 milionami 
euro, które z programu eu-
ropejskiego do nas trafią. 
Ale też, nie ukrywamy, bo 
to padło w czasie dyskusji, 
żałujemy środków z KPO.

To są naczynia powiązane. 
Pani marszałek mówiła pod-
czas sesji, że także te środki 
z polityki spójności są, przez 
te niewypełnione kamie-
nie milowe ze strony rządu, 
zagrożone.

Nie zapominajmy, że 
budżet to pewna całość, 
to wszystkie pieniądze. 
Stąd decyzja zarządu, żeby 
skonstruować budżet w 
ten sposób, że mamy wy-
datki największe w histo-
rii, 1,1 mld z kawałkiem, a z 
drugiej strony duży kredyt. 
Bo trudno tu liczyć na sub-
wencje rządowe, ich Mini-
sterstwo Finansów nie za-
planowało. Ale uspokajam 
wszystkich mieszkańców 
województwa lubuskiego - 
poziom zadłużenia, który 
osiągniemy w przyszłym 
roku, czyli 41 procent, to, 
jak słyszymy o budżecie 
państwa, rząd by się bardzo 
cieszył, gdyby taki poziom 
zadłużenia miał.

Realizacja strategii rozwo-
ju województwa jest w du-
żej mierze oparta właśnie o 

środki własne i zabezpiecze-
nie wkładów do inwestycji...

Musimy tak robić i te in-
westycje będą kontynu-
owane, począwszy od Parku 
Technologii Kosmicznych. 
W Gorzowie chociażby re-
witalizacja zdegradowa-
nych budynków i terenu 
przy ul. Walczaka, gdzie 
będzie Centrum Usług 
Wspólnych Data Center. 
Du że przedsię w zięcie, 
które będzie polegało na 
stworzeniu centrum in-
formatycznego, dużej ser-
werowni oraz zapewnie-
niu zintegrowanych usług 
informatycznych dla szpi-
tali w województwie, ale i 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego… Oczywi-
ście cyberbezpieczeństwo 
ale i też pewna możliwość 
pomocy start-upom,  mło-
dym ludziom, którzy w 
tym zakresie mają pomy-
sły i tu będą mogli je re-
alizować. Łącznie to jest 
przeszło 64 mln zł. To bar-
dzo ważna inwestycja, któ-
ra wpisuje się w strategię, 
w rozwój społeczeństwa 
informacyjnego.”

W strategii mówi się też dużo 
o deficytach, które musimy 
w starać się zniwelować, to 

jest między innymi: odpływ 
młodych, brak kadry… Czy 
ten budżet odpowiada wła-
śnie na te deficyty?

Zapisaliśmy te rzeczy, 
które już się sprawdzają. 
Bardzo szeroki program 
stypendialny dla studen-
tów medycyny, pielęgniar-
stwa, psychologii klinicz-
nej, bo w tym zakresie są 
bardzo duże potrzeby. Stu-
denci są zadowoleni, zain-
teresowanie jest duże. Z 
drugiej strony pieniądze 
dla młodych na konkursy 
na granty, na ich pomysły. 
Będą kontynuowane sty-
pendia dla sportowców, 
staramy się aby było war-
to być w Lubuskiem, uczyć 
się, a później pracować.

Jak odniesie si pan do słów 
radnego Marka Surmacza, 
który na antenie radia pu-
blicznego powiedział „Nie 
głosujcie na Platformę Oby-
watelską, nie dają nicze-
go dla Gorzowa”, także w 
budżecie?

Pan Marek Surmacz bar-
dzo dziwnie się zachowuje, 
aż trudno to komentować. 
Bo nie można na wszystko 
mówić „nie” tylko dlatego, 
że jest się opozycją. Liczy-

liśmy na większą współ-
pracę, na wspólne roz-
wiązywanie problemów, 
przecież pan Surmacz, tu, 
w Gorzowie, mieszka, jest 
radnym z tego okręgu, mó-
wienie takich, głupot, to 
już najdelikatniej jak mogę 
powiedzieć, jest po prostu 
szkodliwe.”

Potrzebna jest jakaś kon-
trola zarządu województwa 
nad działaniem szpitalne-
go oddziału ratunkowego w 
Gorzowie? 

Słyszałem te doniesienia, 
wielokrotnie obserwowa-
łem to, co się dzieje. Cóż, 
SOR jest dla ratowania ży-
cia, do zajmowania się naj-
pilniejszymi przypadkami. 
Tam działa triage,  czyli po 
pojawieniu się pacjenta na-
stępuje ocena jego stanu. 
Jeżeli jest pacjent, który 
wymaga natychmiastowej 
pomocy, bo jego życie jest 
zagrożone, to musi być ob-
służony w pierwszej kolej-
ności. Czasem złamania i 
podobne przypadki muszą 
poczekać.

Pot rz eb ne s ą z mi an y 
systemowe?

Zostało złożone pismo do 
pana wojewody, bo za ra-
townictwo medyczne od-
powiada rząd i wojewoda. 
Fakt, że nagle ileś karetek 
w jednym czasie jest kie-
rowane do dyspozytora w 
Gorzowie, to nie jest dobre. 
Nie da się obsłużyć na raz 
takiej liczby ludzi. Jednak 
to musi funkcjonować dużo 
lepiej. Jest spora praca do 
wykonania przez osoby 
nadzorujące ratownictwo 
medyczne, czyli wojewo-
dę. Pieniądze to inna spra-
wa. Dlaczego szpital ma 
dokładać  do ratownictwa 
medycznego.

W ubiegłym roku jest to ok. 
12 mln. złotych?

Sam szpital tego nie za-
łatwi, już dokłada miliony 
do funkcjonowania SOR-u. 
Tu jest potrzebne działanie 
również nadzoru ratownic-
twa medycznego czyli pana 
wojewody.

Mirosław Marcinkiewicz, urzędnik, menedżer i samorządowiec, 
w latach 2015–2016 przewodniczący sejmiku lubuskiego

Katarzyna 
Kozińska
k.kozinska@lubuskie.pl
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Z Babimostu lot po słońce 
Szlifowanie opalenizny w grudniu, czy styczniu? Tak to możliwe, wystarczy skorzystać z oferty zielonogórskiego portu 
lotniczego. 21 grudnia towarzyszyliśmy pasażerom inauguracyjnego lotu z Babimostu do egipskiej Taby. Niestety dla nas 
podróż zakończyła się na płycie lotniska, ale turyści polecieli do Afryki...

Pasażerowie zmierzali z 
Babimostu do Taby – miej-
scowości turystycznej nad 
Zatoką Akaba, zwanej „bra-
mą do Synaju”. Odwiedzają 
ją m.in. miłośnicy sportów 
wodnych – nurkowania czy 
wakeboardingu (połącze-
nia nart wodnych z surfin-
giem). Loty będą trwały 
do 15 lutego 2023 r., w tym 
czasie zostanie zrealizo-
wanych osiem turnusów 
wakacyjno-turystycznych.

– Cieszymy się ogrom-
nie, że w ostatnich kilku 
latach co jakiś czas spoty-
kamy się, by informować 

opinię publiczną o tym, że 
lotnisko w Babimoście ofe-
ruje nowe połączenia, że po-
szerzamy zakres połączeń z 
województwa lubuskiego. 
To wynik konsekwentnych 
działań samorządu woje-
wództwa, determinacji w 
osiąganiu celu związanego 
z optymalnym wykorzysta-
niem infrastruktury, która 
jest w naszej gestii – podkre-
ślał Marcin Jabłoński, czło-
nek zarządu województwa 
lubuskiego.

Gdyby nie wojna...
M. Jabłoński dodał, że 

ostanie lata nie sprzyjały 
rozwijaniu oferty lotów, 
jednak województwo nie 
porzuciło całkowicie swo-
ich planów. 

– Jesteśmy po trudnym 
okresie pandemii. W chwi-
li, kiedy uruchomiliśmy 
regularne loty do Lwowa, 
wybuchła wojna w Ukra-
inie. Mimo wszystko stara-
my się nie ustawać w wysił-
kach. Cieszymy się, że różni 
partnerzy podejmują z nami 
współpracę. Dzisiaj cieszy-
my się z lotów do Egiptu w 
okresie nieprzyjaznego kli-
matu w Polsce. Wiele osób 
być może będzie chciało 
skorzystać z możliwości 
lotu do ciepłych krajów. Ży-
czymy im, żeby spędzili ten 
czas jak najradośniej, żeby 
przywieźli dobre wrażenia i 
wspomnienia ze swojego po-
bytu, ale też upowszechniali 
wiedzę o tym, że lotnisko w 
Babimoście i województwo 
lubuskie stwarzają moż-
liwości do tego, żeby tak-
że drogą lotniczą udawać 
się w różne zakątki świata 
– mówił członek zarządu 
województwa.

Będzie Bułgaria i Turcja
Informacje o wyciecz-

kach do Taby w Egipcie 
znajdują się na stronie biu-
ra podróży Itaka. Sławomir 
Kotylak, dyrektor Depar-
tamentu Infrastruktury i 

Komunikacji Urzędu Mar-
szałkowskiego wyjaśnił, że 
współpraca z tą firmą trwa 
od kilku lat.

 – Pierwsze kontakty z 
Itaką były, jak dobrze pa-
miętam, już cztery lata 
temu. Wówczas były robio-
ne pierwsze przymiarki. 
Przeszkodził nam COVID, 
oraz różne zawirowania 
rynkowe. Cieszę się, że wy-
trwałość i sukcesywna pra-
ca doprowadziły do tego, że 
dzisiaj możemy cieszyć się 
z pierwszego wylotu. Liczę, 
że na tym nie poprzestanie-
my i każdy kolejny rok to bę-
dzie dokładanie kolejnych 
destynacji, kolejnej siatki 
połączeń realizowanych z 
naszego portu.

Adam Banczerowski, dy-
rektor działu rozwoju biura 
podróży Itaka, ujawnił, że 
w wakacje planowane jest 
poszerzenie oferty lotów z 
Babimostu o możliwość po-
dróży do Burgas w Bułgarii 
i Antalyi w Turcji.

Kolejne rekordy?
W 2022 roku Port Lotni-

czy Zielona Góra-Babimost 
osiągnął rekordowe wy-
niki przewozowe. Z lotni-
ska skorzystało prawie 40 
tys. osób. – Cieszymy się, że 
możemy zaoferować nowy 
produkt, czyli czartery w 
sezonie zimowym, które po 
pierwszym rejsie sprzedały 
się w stu procentach. Wi-
dzimy ogromne zaintereso-

wanie. Jako zarządzający 
lotniskiem, czyli Przedsię-
biorstwo Państwowe Porty 
Lotnicze jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że dzięki naszej 
pracy możemy oddać ten 
port w ręce Lubuszan, któ-
rzy korzystają z niego na co 
dzień – mówił Michał An-
czykowski, dyrektor portu. 

Z pierwszego lotu do 
Egiptu, 21 grudnia, skorzy-
stały 183 osoby. 

Czekamy na terminal 
To nie koniec dobrych 

wiadomości. Dalszym kro-
kiem w rozwoju lotniska 
będzie powstanie nowego 
terminala. 

– Podjęliśmy decyzję o 
tym, by wpisać do budżetu 

i wieloletniej prognozy fi-
nansowej pieniądze na bu-
dowę. Przez spółkę zarzą-
dzającą lotniskiem został 
ogłoszony przetarg. Wpły-
nęły oferty, mam nadzie-
ję, że niedługo podpiszemy 
umowę i szczęśliwie ter-
minal zostanie zaprojekto-
wany – powiedział Marcin 
Jabłoński. 

– Terminal  o powierzch-
ni 8 tys. metrów będzie 
zaprojektowany w tym 
roku. Infrastruktura dla 
pasażerów odlatujących 
i przylatujących w per-
spektywie trzech lat zna-
cząco się poprawi – uzu-
pełnił Maciej Pawliński, 
prezes spółki Lotnisko Zie-
lona Góra-Babimost.

 Z pierwszego lotu do Egiptu, 21 grudnia 2022 r., skorzystały 183 osoby. . Fot. lubuskie.pl.

W 2023 roku 
będzie już 
gotowy projekt 
nowego 
terminala

Skąd kolejki na SOR-ze? Drakońskie kontrakty NFZ 
Niedawno media publiczne podawały, że gorzowski szpital odsyła karetki z pacjentami przywożonymi do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Według rządowych mediów, kontrakt na SOR w Gorzowie Wlkp. jest najwyższy w regionie. Sprawa wywołała 
falę komentarzy. Zarząd lecznicy podkreśla, że oddział jest największy w regionie i jest niedofinansowany.

Radio Gorzów podawało 
niedawno w atmosferze sen-
sacji informacje o kolejkach 
przed gorzowskim SOR-em. 
„W weekend informowali-
śmy, że pod placówką stało 
kilka karetek z pacjenta-
mi. Kilku z nich nie zostało 
przyjętych. Pomocy musie-
li szukać w innych placów-
kach. Informacja wywołała 
wiele komentarzy. Miesz-
kańcy pisali między innymi 
o zamieszaniu, odsyłaniu, 
wielogodzinnym oczekiwa-
niu, nieuprzejmości itp. ”

Radny PiS Marek Sur-

macz zaapelował o kroki 
organ nadzorujący szpital, 
jakim jest zarząd wojewódz-
twa lubuskiego. Sprawdzili-
śmy te informacje u źródła:

Robert Surowiec: -Jeste-
śmy największym SOR-em 
w województwie, co trze-
ci pacjent w tym regionie 
trafia właśnie do naszego 
szpitala. Jeśli jest tak, że w 
ciągu krótkiego czasu przy-
jeżdża do nas siedem kare-
tek, to nie jesteśmy w stanie 
naraz, w jednej chwili , tych 
pacjentów przyjąć. Jako za-
rząd szpitala zwróciliśmy 

się w tej sprawie do woje-
wody, do wydziału zdrowia 
LUW, do konsultanta woje-
wódzkiego ds. ratownictwa 
medycznego, by dokonać 
audytu funkcjonowania 
tego systemu w naszym wo-
jewództwie. Żeby spraw-
dzić, gdzie są błędy. Mieli-
śmy wczoraj gołoledź, nasi 
pracownicy uwijali się, by 
wszystkich przyjąć. Proszę 
odnosić się z szacunkiem do 
pracowników – zwrócił się 
wiceprezes do urzędników 
wojewody lubuskiego.

Wiceprezes lecznicy od-

niósł się także do informacji 
o najwyższym w regionie fi-
nansowaniu SOR-ów. 

– W ubiegłym roku do 
działalności Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego 
dołożyliśmy 12 mln zł. Być 
może władze centralne za-
czną się jednak skupiać 
na tym, jak wyceniane są 
świadczenia na tym oddzia-
le. Te pieniądze nie wystar-
czają nawet na płace – wyli-
cza wiceprezes gorzowskiej 
lecznicy.

Katarzyna Kozińska

Dariusz
Nowak
d.nowak@lubuskie.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gorzowie Wlkp. Do jego dzia-
łalności szpital dołożył w ubiegłym roku 12 mln zł!
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Rok 2022 był 
trudny. A jaki 
będzie 2023? Oby 
tylko nie było gorzej

STYCZEŃ
W drugiej połowie stycz-

nia w Dubaju, podczas 
światowej wystawy EXPO, 
Lubuskie pokazało swój po-
tencjał na stoisku przygoto-
wanym przez Uniwersytet 
Zielonogórski.

Do urzędu marszałkow-
skiego trafiła informacja 
zielonogórskiej prokuratu-
ry okręgowej o wszczęciu 
śledztwa w sprawie wy-
łudzenia unijnych pienię-
dzy. Mowa o 750 tys. zł na 
fikcyjne szkolenia. Do wy-
łudzenia miało dojść w la-
tach 2019-2021, a w sprawie 
występują spółki Łukasza 
Mejzy. 

LUTY
Polityka zamiast kon-

kretnej dyskusji, w miej-
sce wymiany argumentów 
podsycane emocje grupy 
osób. Spór wokół przepro-
wadzki Medyka z Zielonej 
Góry do Sulechowa nabrał 
niestety niepotrzebnie wy-
sokiej temperatury. 

24 lutego Rosja dokonała 
agresji na Ukrainę. Zarząd 
województwa zdecydo-
wanie potępia zbrodniczy 
atak Rosji na niepodległą 
Ukrainę. „Za naszą granicą 
giną niewinni ludzie, dlate-
go zrobimy wszystko, co w 
naszej mocy, by pomóc oby-
watelom Ukrainy”.

Rusza pomocowe pospo-
lite ruszenie. Z lubuskim 
samorządem kontaktu-
ją się osoby, organizacje, 
samorządy z pytaniami o 
ewentualną pomoc. Lubu-
skie nie zostawiło Ukrainy 

samej. W urzędzie marszał-
kowskim powołani zostali  
koordynatorzy pomocy sa-
morządowej dla Ukrainy. 

Wicemarszałek Łukasz 
Porycki otworzył nową sie-
dzibę. Regionalne Centrum 
Animacji Kultury w Zielo-
nej Górze zmieniło się nie 
do poznania! Centrum po-
wstało dzięki pieniądzom 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Całkowita 
wartość to 23,3 mln zł, do-
finansowanie – 18,6 mln zł.

MARZEC
Brak wsparcia finanso-

wego od miasta, zawiesze-
nie udziału w lidze VTB 
po ataku Rosji na Ukrainę. 
Na Eneę Zastal BC Zielona 
Góra w ostatnim czasie spa-
dły dwa mocne ciosy, ale 
nokautu nie będzie. Urząd 
marszałkowski wesprze 
klub kwotą 900 tys. zł.

Tak! Dla Polski. O waż-
nych sprawach samorzą-
dowcy chcą mówić jednym 
głosem’ Historyczna ini-
cjatywa – tak o ruchu „Tak! 
Dla Polski” mówili jego 
uczestnicy. W Lubuskiem 
powstały regionalne struk-
tury organizacji, która na 
ten moment ponad struk-
turami partyjnymi zrzesza 
około 300 samorządów.

KWIECIEŃ
Trzykondygnacyjny bu-

dynek Sceny Lalkowej LT, 
który powstaje na pl. Te-
atralnym, pomieści m.in. 
scenę o powierzchni ponad 
51 mkw, widownię na 124 
miejsca, garderoby, szat-
nie, magazyny, we foyer 
będzie przestrzeń wysta-

wowa. Projekt współfi-
nansowany jest ze środków 
unijnych. Wartość projek-
tu 15 295 801, fundusze eu-
ropejskie 7 970 108, z budże-
tu państwa 841 123.

Musimy działać – mówi 
prezes gorzowskiej leczni-
cy. Szpital uruchomi kar-
diochirurgię mimo braku 
finansowania z NFZ. Sam 
zapłaci za leczenie. Gdy 
nie może fundusz, pomoże 
marszałek. – Nie chcemy, 
by umierali kolejni pacjen-
ci. Wykonamy operacje 
na miejscu, bez koniecz-
ności transportu – dekla-
ruje prezes lecznicy Jerzy 
Ostrouch.

Remont linii kolejowej 
Zbąszynek-Czerwieńsk 
znacznie się przedłuża, a 

Lubuszanie nadal jeżdżą 
komunikacją zastępczą. Z 
pomocą przyszedł urząd 
marszałkowski. Przezna-
czył na modernizację do-
datkowe 20 mln zł.

Chcieć to czasem za 
mało. Stowarzyszenia i 
fundacje stają na rzęsach, 
żeby pomóc uchodźcom. 
Gorzów to jeden z pierw-
szych ich przystanków po 
przybyciu z Ukrainy. – Po-
magamy jak możemy. Pew-
nych barier nie przesko-
czymy. Prosimy o wsparcie 
ludzi dobrej woli, ale nie ma 
rozwiązań systemowych – 
mówiła Daria Lukianova, 

koordynatorka punktu in-
formacyjnego Migrant.

W Lubuskiem pokazali-
śmy, że mamy znakomitą 
drużynę, która jest w sta-
nie zrealizować nakreślo-
ną strategię, która potrafi 
sobie nawet poradzić z pan-
demią pustoszącą świat – 
stwierdziła podczas otwar-
cia Lubuskiego Kongresu 
Zdrowia marszałek Elżbie-
ta Anna Polak.

MAJ
W Greifswaldzie spo-

tkali się przedstawiciele 
sześciu polskich regionów 
oraz ośmiu niemieckich 
landów. Tematem obrad 
Komitetu ds. Współpracy 
Międzyregionalnej były 
skutki wojny.

7 maja w Łęknicy otwar-
to Centrum Kulturalno-
-Edukacyjne Geoparku 
UNESCO Łuk Mużakowa. 
To również siedziba od-
działu Europejskiego Ugru-
pow a nia Ws pó ł pr ac y 
Terytorialnej „Łuk Muża-
kowa”. Wartość inwestycji 
to ponad 4 mln złotych, z 
czego prawie 3 mln to do-
finansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Na ten jeden dzień euro-
miasto Gubin/Guben stało 
się stolicą Unii. 52. urodzi-
ny Wspólnoty były okazją 
do świętowania pełnolet-
ności Polski w europejskiej 
rodzinie. 18 lat temu wstą-
piliśmy do Unii. Na uro-
dzinowym przyjęciu był 
premier Brandenburgii, 
wiceprzewodnicząca Parla-
mentu Europejskiego, poli-
tycy, ale przede wszystkim 
tysiące gości nie tylko z obu 
brzegów Nysy.  

Festiwal Otwartych 
Piwnic i Winnic upłynął 
gościom na wędrówce od 
piwnicy, do piwnicy. – Za-
dowoleni byli i winia-

rze, i turyści i spece od 
marketingu. 

Z inicjatywy samorzą-
dowców ze Stowarzyszenia 
Tak! Dla Polski w stolicy 
Dolnego Śląska doszło do 
Samorządowego Okrągłe-
go Stołu dla Ukrainy. 

Nie było witania chle-
bem i solą, gospodarskich 
wizyt w fabrykach… Do-
nald Tusk, lider PO spędził 
w Lubuskiem dwa dni, od-
wiedził Gorzów, Krosno 
Odrzańskie, Zieloną Górę, 
ale nie był to czas poświę-
cony rozważaniom o par-
tyjnych sojuszach i termi-
nie wyborów. Głównym 
tematem była konieczność 
obrony samorządów przed 
centralizacją, nowocze-

sność i... życie. 
Kolejny raz Port Lotni-

czy Zielona Góra – Babi-
most otwiera się na szeroki 
świat. Tegoroczny maj był 
rekordowym miesiącem 
dla Portu Lotniczego Zie-
lona Góra – Babimost, bo 
z lotów skorzystało 2. 707 
podróżujących, co oznacza 
40-procentowy wzrost w 
porównaniu z kwietniem. 
14 czerwca wystartował 
stąd airbus firmy Pegasus 
i wziął kurs na słoneczną 
Antalyę. Czarter połączy 
Lubuskie z turecką riwie-
rą dwa razy w tygodniu. 
Latem pojawiły się kolejne 
destynacje. A po krótkiej 
przerwie lataliśmy po słoń-
ce także w grudniu.

Jak zapamiętamy 2022 rok? Z jednej strony trudno nazwać 
go dobrym. Wojna za wschodnią granicą, trudne podnoszenie 
się po pandemii, inflacja z galopującą drożyzną, katastrofa 
ekologiczna na Odrze. Z drugiej strony ważne inwestycje dla 
województwa - m.in. RCAK, przeprawa w Milsku, Centrum 
Zdrowia Matki Dziecka...

Święto 
Województwa 
trwało całe 
lato i odbywało 
się w wielu 
miejscowościach
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CZERWIEC
Mamy już doświadcze-

nia w tradycyjnych bran-
żach, jak IT, meblarstwo czy 
e-commerce... Jednak – jak 
podkreślano – nie można 
zatrzymywać się na realiza-
cji prostych potrzeb, trzeba 
sięgać dalej. Jak daleko? A 
dlaczego nie w kosmos. Tak 
mówiono podczas Festiwa-
lu Innowacyjności.

Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze obchodzi 
setne urodziny. Prezent 
wart ponad 20 mln zł otrzy-
mało rok temu. Powierzch-
nia całkowita powiększona 
została o 2367,6 mkw i obec-
nie wynosi 6 843,1 mkw. 

Unijna komisarz ds. rów-
ności Helena Dalli, parla-

mentarzyści, samorzą-
dowcy i setki mieszkańców 
wzięli udział w V Marszu 
Równości w Zielonej Górze. 
Kulminacyjnym punktem 
było odsłonięcie tęczy na 
chodniku przed urzędem 
marszałkowskim.

LIPIEC
Dyskusja podczas sej-

miku miała wyższą tem-
peraturę niż powietrze na 
zewnątrz. Nic dziwnego, w 
końcu była to sesja absoluto-
ryjna, podsumowanie ubie-
głorocznej pracy zarządu. 

Z inicjatywy posłanki 
Krystyny Sibińskiej z KO 
Komisja Zdrowia Sejmu 
RP zajęła się między inny-
mi tematem potrzeby uru-

chomienia kardiochirurgii 
w Gorzowie. Było lepsze i 
gorsze zrozumienie tematu. 
„Poseł Bolesław Piecha z PiS 
wysyłał naszych pacjentów 
do... Szczecina” – pisze par-
lamentarzystka w mediach 
społecznościowych.

SIERPIEŃ
Afera? Nie, to tylko po-

lityka Wszystkie działania 
dyskryminacyjne, zwłasz-
cza ze względu na płeć, są 
naszym języczkiem u wagi 
– mówiła marszałek lubu-
ska Elżbieta Anna Polak na 
konferencji prasowej po-
święconej sytuacji w WORD 
w Gorzowie. 

Dziesiątki ton martwych 
ryb z poparzonymi skrzela-

mi. Fetor zgnilizny. Zaszo-
kowani wędkarze, turyści, 
mieszkańcy. Brak informa-
cji, brak ostrzeżeń… Dra-
mat ekologiczny na Odrze 
pokazał jak w soczewce nie-
wydolność służb państwa, 
które w pierwszej fazie kry-
zysu bagatelizowały zagro-
żenie, licząc najwidoczniej, 
że samo się rozwiąże. Sa-
morządowcy nadodrzań-
skich gmin mówią wprost: 
zarządzanie kryzysowe nie 
działało!

WRZESIEŃ
Zwierzyn był gospoda-

rzem święta plonów, stając 
się naszą rolniczą stolicą. 

W ocenie fachowców Lu-
buskie jest największym w 

Polsce beneficjentem roz-
woju e-commerceNasze atu-
ty to położenie i coraz lepiej 
rozwinięta infrastruktura.

Trwa batalia o dokończe-
nie ostatnich etapów budo-
wy obwodnicy Drezdenka. 
Jest pomysł, by od zaraz 
ruszyć z budową czwar-
tego, najważniejszego dla 
mieszkańców. 

Do końca września z Ba-
bimostu odleciało 34,3 tys. 
podróżnych.

PAŹDZIERNIK
13. Lubuski Kongres 

Kobiet miał twarze wielu 
pań. Wśród nich szczegól-
ne miejsce zajmują laureat-
ki konkursu Kobieta Roku 
Województwa Lubuskiego, 
którym na kongresowej 
scenie nagrody wręczyła lu-
buska marszałkini Elżbieta 
Anna Polak. 

W Lubuskim Centrum 
Winiarstwa w Zaborze 
barwnie i smacznie obcho-
dzono kolejne dożynki wi-
niarskie. Winiarze chwalą 
tegoroczne zbiory, winogro-
na są dorodne i słodkie. 

Zupełnie nie po myśli lu-
buskich kibiców i żużlow-
ców ułożył się scenariusz 
finałów ekstraligi i I ligi. 
Stal Gorzów przegrała ry-
walizację o złoto. Falubaz 
Zielona Góra nie awansował 
do elity.

O remedium na kry-
zys rozmawiali uczestnicy 
Kongresu Gospodarcze-
go Lubuskie 2022, zorga-
nizowanego przez urząd 
marszałkowski.

Radni województwa 
w głosowaniu tajnym od-
rzucili wniosek o odwoła-
nie marszałek. Przeciw-
ko wnioskowi złożonemu 
przez klub PiS głosowało 18 
osób, 10 było za, a 2 wstrzy-
mały się od głosu.

Koniec wieńczy dzieło. 
28 października pierwsze 
samochody przejechały 
przez odrzański most w 
Milsku. 

LISTOPAD
Zielona Góra i Gorzów 

nie mogą się rozwijać kosz-
tem mniejszych gmin. Wie-
lu samorządowców nie zga-
dza się, aby lubuskie stolice 
dostały więcej unijnych pie-
niędzy niż wynika to z al-
gorytmu przyjętego przez 
zarząd województwa. – Za-
dbaliśmy o uczciwy podział 
środków, czyli 184 euro 
na mieszkańca – tłumaczy 
marszałek Elżbieta Anna 
Polak. To jeden z odcinków 
politycznej walki o euro dla 
ZIT-ów.

Ulicami Zielonej Góry, 
pod hasłem „Niepodległa w 
Europie”, przeszedł marsz 
z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Hasło 
było zdecydowanie mniej 
buńczuczne od oficjalnego, 
warszawskiego „Silny na-
ród – Wielka Polska”. Póź-
niej było radośnie, rodzin-
nie i smakowicie podczas 
Lubuskiego Święta Młodego 
Wina. Smaku świętu doda-
ła gęsina serwowana przez 
Pascala Brodnickiego.

Sale operacyjne szpitala 
w Nowej Soli wyglądają ni-
czym te z medycznych seria-
li. To za sprawą nowego blo-
ku operacyjnego za prawie 
42 mln złotych. 

GRUDZIEŃ
Komisja Europejska za-

twierdziła już program 
Fundusze Europejskie dla 
Lubuskiego 2021-2027. Dzię-
ki staraniom zarządu kwota 
programu została zwięk-
szona i ostatecznie wynosi 
niemal 915 mln euro (pier-
wotnie 735 mln euro).

Świetnie, że Lubuskie 
dołącza do awangardy bu-
downictwa energooszczęd-
nego – uważa Dawid Śliwa, 
prezes firmy z Katowic, 
która postawi wzorcowy 
budynek pasywny   Nowym 
Kisielinie. 

Zarząd województwa lu-
buskiego reaguje na dzien-
nikarskie śledztwo. . Zapa-
dła decyzja o rozwiązaniu 
stosunku pracy z dyrekto-
rem WUP w Zielonej Górze, 
który oddał się do dyspozy-
cji marszałek.

Urząd marszałkowski 
rozpoczął proces inwesty-
cyjny IV etapu obwodnicy 
Drezdenka. Pierwsza łopa-
ta może zostać wbita już w 
2023 roku.

Mamy to. Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka przyj-
muje pierwszych pacjen-
tów. Kosztowało ponad 150 
mln zł. 95 mln zł pochodzi 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Do inwesty-
cji dołożył samorząd woje-
wództwa - 45 mln zł, 9 mln 
zł jest z budżetu państwa, 
3 mln zł z budżetu szpita-
la, a 1,5 mln zł przekazali 
darczyńcy.

Uchwalono budżet na 
2023 rok.  Dochody zaplano-
wano na 882 mln zł, wydat-
ki na 1.121 mld zł, co daje de-
ficyt na poziomie 239 mln zł. 
Nakłady na inwestycję wy-
niosą 501 mln zł, co stanowi 
aż 44 proc. ogółu wydat-
ków. Radni przyjęli budżet 
większością 18 za, 7 przeciw 
i trzech wstrzymujących.



6

Idea zrodziła się w gło-
wie Barbary Buczek z Win-
nicy Pod Lipą. – Ten pro-
jekt to było kolejne nasze 
szaleństwo. Tak naprawdę 
zdjęcia powstały w ciągu 
jednego dnia na winnicy 
samorządowej w Zaborze. 
Na zdjęciach dziewczyny są 
bardzo prawdziwe, w stro-
jach roboczych – tłumaczy 
Barbara Buczek.

Winiarki wystąpiły w 
miejscach swojej codzien-
nej pracy. Nie brakuje zdjęć 
z traktorami, przy produk-
cji wina, czy też wśród wi-
norośli. – Prace nad kalen-
darzem wspominam jako 
świetną zabawę. Miałyśmy 

wtedy dużo obowiązków, 
ale inicjatywa była bardzo 
szczytna, a więc nie mia-
łam wątpliwości, aby do 
niej dołączyć – zapewnia 
Kinga Kowalewska-Koziar-
ska z Winnicy Kinga, która 
wspólnie z Aleksandrą Wa-
lenciak z Winnicy Nadod-
rzańskie Wzgórza stała się 
bohaterką grudniowego 
zdjęcia w kalendarzu.

Zdjęcia do kalendarza 
wykonała Izabela Chwoj-
nicka. Być może niedługo 
będzie miała kolejną okazję 
do pokazania swoich umie-
jętności, ponieważ podczas 
prezentacji kalendarza pa-
nie rzuciły wyzwanie pa-

nom. Czy w przyszłości 
doczekamy się kalendarza 
z winiarzami? Czas pokaże

Wydanie kalendarza nie 
byłoby możliwe bez urzę-
du marszałkowskiego. To 
właśnie samorząd woje-
wództwa wsparł pomysł 
odpowiednimi środkami. 
– Kalendarz  będzie dostęp-
ny nieodpłatnie, ale do ob-
darowanych osób mamy 
prośbę, aby wpłacić środki 
na Dom Samotnej Matki w 
Zielonej Górze – tłumaczy 
Janusz Rewers, Dyrektor 
Departamentu Promocji i 
Strategii Marki UMWL.

Dariusz Nowak

Ten kalendarz nastroi Was optymistycznie. W roli głównej 
lubuskie winiarki i lubuskie winnice. Połączenie idealne

Tak smakuje nasz region
– Produkty regionalne są dla nas bardzo ważne i to nie tylko sprawa tradycji, ale również wysokiej jakości, która może być 
lubuską wizytówką  – mówił wicemarszałek lubuski Stanisław Tomczyszyn, podczas wręczenia nagród laureatom konkursu  
Ulubiony Producent Lubuski 2022.

Okazja ku temu była wy-
marzona bowiem w zielono-
górskim skansenie obywał 
się właśnie przedświąteczny 
Twój Zielony Targ, którego 
specjalnością są produkty 
lokalne, przede wszystkim 
lubuskie.

Wygrała „Malinówka”
Walka była zacięta, ale 

zwycięzca mógł być tylko 
jeden. Tytuł trafił do Go-
spodarstwa Malinówka z 

Drągowiny! Drugie miejsce 
zajęli pszczelarze z Gospo-
darstwa Pasiecznego Lau-
daccy, a trzecie zwycięzca 
ubiegłorocznej edycji kon-
kursu, czyli Mr. Lodzik. 
Konkurencja była na tyle 
duża, a walka tak zacięta, 
że komisja konkursowa 
zdecydowała się przyznać 
wyróżnienia aż sześciu pro-
ducentom, którym niewiele 
brakowało do osiągnięcia 
podium. Są to reprezentan-
ci kolejnych branż: piekar-
nictwa – Zdrowy Bochen, 
produkty mięsna – Salcum-
-Fixum, produkty z ryb – Ry-
backa Chata, cukiernictwo 
– Torcikowy Zawrót Głowy 
oraz pszczelarze z Kubu-
siowej Pasieki oraz Pasieki 
Leszko.

– Tradycja, jakość, ale na 
mnie wielkie wrażenie robi 
również pasja tych ludzi, 
serce, które wkładają w swo-
je produkty – podkreśla Sta-
nisław Tomczyszyn. – Jako 
samorząd województwa 
staramy się robić wszystko, 
aby działalność im ułatwić. 
Przede wszystkim promu-
jąc ich wytwory, chociażby 
poprzez tematyczne szlaki 
dla turystów, podobne tar-

gi, czy inicjowanie rozma-
itych punktów, gdzie moż-
na zetknąć się z lokalnymi 
przysmakami.

Dzikie są zdrowe i 
smaczne

– Można z produkcji tra-
dycyjnej żywności żyć, ale 
trzeba się temu poświęcić 
– mówi Magdalena Świder-
ska, która wraz z mężem 
Sylwestrem prowadzi „Ma-
linówkę”. – Gdy zaczyna-

liśmy od chleba i miodów 
pracowaliśmy z mężem 
zawodowo. Szybko zorien-
towaliśmy się, że nie da się 
robić czegoś obok. Teraz 
wspomagamy się warszta-
tami tematycznymi. Obec-
nie wprowadzamy do na-
szej kuchni dzikie rośliny 
jadalne i szkolimy chętnych. 
Ciężko jest przedstawicieli 
naszego pokolenia, przy-
zwyczajonego do jedzenia ze 
sklepu, przekonać do tego, 

co rośnie na łące, w naszym 
ogródku, do pokrzywy, po-
dagrycznika, krwawnika. A 
to jest smaczne i zdrowe.

Jak dodaje w swojej 
kuchni oczywiście opierają 
się również na tradycjach 
rodzinnych, gdzie mie-
szają się smaki Wołynia i 
Wielkopolski.

Koktajl smaków
– Moim zdaniem ten 

koktajl smaków z różnych 

stron przedwojennej Polski 
i nie tylko, to potęga, a nie 
słabość naszej kulinarnej 
tradycji – uzupełnia wice-
marszałek Tomczyszyn. 
– Obecnie na topie jest tu-
rystyka kulinarna i mamy 
smakoszom wiele do zaofe-
rowania, a będziemy mieli 
coraz więcej.

Pierwsze trzy miejsca, 
zostały nagrodzone nagro-
dami finansowymi, z kolei 
na wyróżnionych produ-
centów czekają nagrody 
niespodzianki. To nie są 
jeszcze wszystkie nagrody 
przyznane w konkursie! 
LCPR przyznało również 10 
nagród w postaci zestawów 
produktów regionalnych, 
które zostały rozlosowane 
wśród osób, które oddały 
swój głos w konkursie!

– To trzecia edycja kon-
kursu, w tym roku oddano 
około 800 głosów. Konsu-
menci wybierali spośród 
70 producentów – mówi 
Justyna Gray z Lubuskiego 
Centrum Produktu Regio-
nalnego. – Największą po-
pularnością cieszą się pro-
dukty spożywcze, chociaż 
również zwracamy uwagę 
na rękodzieło.

To oni stanowią o smaku i aromacie Lubuskiego. Fot. Dariusz Chajewski LCI

Dariusz
Chajewski
d.chajewski@lubuskie.pl

Stanisław 
Tomczyszyn, 
wicemarszałek:
Lubuszanie przybyli 
z różnych zakątków 
Polski, stąd mamy tak 
bogatą kuchnię...

Na co dzień są winiarkami, ale chwilowo zmieniły zawód na 
modelki, aby pomóc Domowi Samotnej Matki w Zielonej 
Górze. Lubuskie producentki wina stały się bohaterkami 
wyjątkowego kalendarza. 
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Budżet pełen problemów 
Raz do roku przyjmowany jest najważniejszy dokument dla Zielonej Góry. W budżecie na rok 2023 
zapisano do wydania ponad 1,3 mld zł. Mniej więcej 25 proc. tych środków ma być przeznaczone na 
inwestycje. Opozycja nie zostawia na prezydencie suchej nitki. Ten, zamiast próbować się dogadywać i 
łączyć, zastanawiał się jak rozegrać radnych.

Prezentacja bu-

dżetu rozpoczęła się od wy-
świetlenia filmu „Wkręć się 
w Zieloną Górę”. Poznaje-
my w nim historię małego 
chłopca, który zwiedza na-
sze miasto, po drodze ko-
lejne miejsca wskazują mu 
„bachusiki”. Musimy jednak 
przyznać, że produkcja była 
jak wyjęta z poprzedniej 
epoki. Gdyby nie zdjęcia z 
drona mielibyśmy wraże-
nie, że film powstawał w la-
tach 90.

– Film pokazuje, że chwa-
li się Pan nie swoimi jed-
nostkami. Wymienia Pan 
teatr, filharmonie, muzeum 
w Ochli, a są to jednostki 
urzędu marszałkowskiego. 
Szkoda, że nie pokazał Pan 
pięknego nowego szpitala – 
komentował radny Janusz 
Rewers z PO.

Wspólne miasto
Jak się za chwilę do-

wiedzieliśmy film miał 
sprawić, że wszyscy nagle 
zrozumieją, że żyjemy we 
wspólnym mieście.

 – Mam nadzieję, że pew-
ne refleksje się pojawiły. 
Uważam, że Zielona Góra 
jest super. Często cudze 
chwalimy i swego nie zna-
my. Teraz po tym filmie bę-
dzie nam łatwiej rozmawiać 
ze sobą – mówił prezydent 
Janusz Kubicki.

Prezydent przy okazji 
dziękował posłom PiS Mar-
kowi Astowi i Jerzemu Ma-
ternie za zaangażowanie 
przy pracach nad obwod-
nicą zachodnią i południo-
wą. Tłumaczył, że to budżet 
proinwestycyjny i szalenie 
trudny do zrealizowania. 
Wskazywał, że realia dzi-
siaj są inne niż rok temu, bo 
nikt nie przewidywał woj-
ny na Ukrainie, albo tego, że 
trzeba będzie rozebrać wia-
dukt na al. Zjednoczenia. 

Zachwalał przy tym komu-
nikację miejską wskazując, 
że za chwilę 80 proc. autobu-
sów będzie elektrycznych.

Faktycznie, jeżeli spoj-
rzymy na budżet to in-
westycja w komunikację 
miejską jest imponująca. 
Szacuje się ją na ponad 100 
mln zł, aczkolwiek tutaj też 
można znaleźć kontrower-
syjne rozwiązania, na które 
wskazywał radny Marcin 
Pabierowski. W szczegól-
ności uznał, że nie ma zro-
bionej analizy przepływu 
samochodów, a z komuni-
kacji miejskiej korzysta je-
dynie kilkanaście procent 
zielonogórzan. 

Rok na krechę
Zadłużenie miasta to ko-

lejny problem. W 2023 roku 
urośnie do ponad 644 mln 
zł, to prawie 160 mln zł wię-
cej niż obecnie, a w porów-
naniu z początkiem kaden-
cji (2018 r.) dług wzrósł o 300 
mln zł. Ostatnie raty miasto 
spłaci dopiero w 2047 roku – 
o ile nie będzie zaciągać ko-
lejnych. To jest jednak praw-
dopodobne, bo zaraz rusza 
nowa perspektywa unijna i 
wypadałoby mieć środki na 

wkłady własne do projek-
tów. Ta sprawa najbardziej 
zajmowała przedsiębiorcę i 
zarazem radnego Dariusza 
Legutowskiego.

Niechciane wnioski
Swoje wnioski zgodnie z 

prawem postanowili złożyć 
również radni PO. Oburzy-
ło to prezydenta, jak i rad-
nych z jego klubu i cichego 
koalicjanta PiS. Wzburzeni 
zwracali uwagę, że prace 
nad budżetem trwają mie-
siąc i poprawki powinny być 
złożone dużo wcześniej.

– W poprzednich trzech 
budżetach zawsze składa-
łem wnioski na komisjach 
i zawsze wydawano nega-
tywne opinie bez procedo-
wania i bez spojrzenia na to. 
Każdy radny ma prawo zło-
żyć wniosek na sesji. Nigdy 
się nie zdarzyło, aby chociaż 
jeden wniosek PO został 
przyjęty – bronił się radny 
Sławomir Kotylak.

Radni złożyli łącznie 
dwanaście wniosków w 
trzech różnych wariantach 
i dosyć szczegółowo opisali 
swoje wnioski. Część z nich 
jak np. przebudowa ulicy 
Domeyki były zgłaszane 

już w poprzednich latach 
przez mieszkańców. Odno-
sząc się do kwestii remontu 
ulic wewnętrznych radny 
Filip Gryko sugerował, że 
mieszkańcy nie zawsze chcą 
remontu, bo wtedy zwięk-
szy się na nich ruch. Ta wy-
powiedź wywołała jedynie 
godne pożałowania uśmie-
chy wśród radnych PO.

Sposób pokrycia tych 
wniosków w budżecie kry-
tykował prezydent Janusz 
Kubicki, który w rozbraja-
jącej szczerości przyznał, że 
miasto nie zaplanowało wy-
datków na pokrycie VAT-u 
od energii elektrycznej w 
mieście.

Pozostali radni również 
mieli wątpliwości w kwe-
stii budżetu. Tomasz Neste-
rowicz (Lewica) zauważył, 
że są elementy pozytywne 
jak komunikacja czy dofi-
nansowanie CRS. Jego zda-
niem spora część inwesty-
cji to wydatki, które się nie 
zwrócą, a będą w przyszło-
ści generować koszty. Rad-
na Bożena Ronowicz (PiS) 
krytykowała przyszłorocz-
ny budżet za brak środków 
zaangażowanych w zieloną 
energię.

Wycieczki i przytyki
W czasie całej dyskusji 

mnóstwo było przytyków, 
wycieczek osobistych i kry-
tykowania w szczególności 
ze strony radnego Roberta 
Górskiego czy Filipa Gry-
ko. Ewidentnie nie wytrzy-
mywali ciśnienia trudnej 
merytorycznie sesji i tej sy-
tuacji nie zmieniła nawet 
przerwa na symboliczne ła-
manie się opłatkiem.

Prezydent, widząc deter-
minację radnych PO uznał, 
że łatwo ich rozegra. Już po 
zakończeniu dyskusji w cza-
sie gdy miał wydać opinię 
zaproponował, że wszystkie 
wnioski zostaną przyjęte, a 
finansowanie tych zadań 
będzie z paragrafu przezna-
czonego na dotacje unijne. 
– Jeżeli marszałek Elżbieta 
Anna Polak odda nam pie-
niądze to znajdziemy kwotę 
1,5 mln zł na te zadania – wy-
znał Kubicki.

Propozycja była kurio-
zalna pod każdym wzglę-
dem. Po pierwsze nikt niko-
mu nie ma co oddawać, po 
drugie paragraf na środki 
unijne to nie worek gdzie są 
pieniądze, tylko konkret-
ne zadania, na które środki 
powinny być przeznaczo-
ne. Ostatnią rzeczą był błąd 
proceduralny. Prezydent 
nie może zmienić wniosku 
radnego po zakończeniu 
dyskusji.

Po chwili prezydent zło-
żył wniosek o powrót do 
dyskusji, a przewodniczący 
z jego klubu bez refleksyjnie 
poddał to pod głosowanie. 
Zarówno radni Urbański 
i Nesterowicz apelowali, 
aby się powstrzymać, gdyż 
procedowanie w ten sposób 
może doprowadzić do uchy-
lenia całego budżetu przez 
nadzór prawny wojewody. 
Prezydent nagle wycofał 
się ze swoich słów przyjęcia 
wniosków radnych, gdy Ci 
nalegali, aby ich propozycje 
były głosowane. Ostatecz-
nie wszystkie zostały odrzu-
cone. Po tej „szopce” w wy-
konaniu włodarza poddano 
pod głosowanie cały budżet, 
który został przyjęty 18 gło-
sami za, sześcioma przeciw, 
jedna osoba wstrzymała się 
od głosu.

Radni złożyli łącznie dwanaście wniosków w trzech różnych wariantach. Fot. Radosław Sujak

100 mln. Suma 
przeznaczona 
na komunikację 
miejską jest 
imponująca

Radosław
Sujak
r.sujak@lubuskie.pl

Ten budżet jest 
kompromisem 
i wielką 
niewiadomą

Rada Miasta w środę 
(21 grudnia), na ostatniej 
w 2022 roku sesji, przyjęła 
przyszłoroczny budżet Go-
rzowa Wielkopolskiego. 
Uchwała budżetowa zo-
stała zaakceptowana przez 
24 radnych – wszystkich 
uczestniczących w sesji; 
nikt nie był przeciw, nikt 
się nie wstrzymał.

- Prace nad tym budże-
tem były trudne, bo czasy 
mamy trudne; dziś wszy-
scy oglądają każdą zło-
tówkę z wszelkich stron i 
my też tak robiliśmy – po-
wiedział prezydent Jacek 
Wójcicki. - Budżet miasta 
na przyszły rok jest kom-
promisem i niewiado-
mą. Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku nie bę-
dziemy stali przed takimi 
wyzwaniami.

P r ez ydent z ap e w-
nił, że proces inwesty-
cyjny w mieście będzie 
kontynuowany.

- Mimo że musimy 
oszczędzać, miasto idzie w 
dobrym kierunku i zapla-
nowane dochody uda nam 
się zrealizować – podkre-
ślił włodarz Gorzowa.

-Dyskusja nad budże-
tem trwała od tygodni - 
mówi radny PO Radosław 
Wróblewski. - Dajmy mu 
szansę. Jest trudny, więcej 
wydatków niż dochodów, 
wzrasta zadłużenie, to bu-
dżet niedoszacowany.

W przyszłym troku Go-
rzów wyda blisko 1 mld 90 
mln zł, dochody wynieść 
mają blisko 850 mln. Defi-
cyt ma pokryć kredyt. Na 
inwestycje miasto prze-
znaczy ponad 300 mln zł.

Najważniejsze inwesty-
cje w 2023 roku to przebu-
dowa ulicy Kosynierów 
Gdyńskich, budowa inter-
natu i poradni przy CEZiB, 
rozpoczęcie budowy pół-
nocnej obwodnicy miasta 
i przebudowa DK 22. W in-
westycjach zapisanych jest 
ponad 112 pozycji.

Katarzyna Kozińska

 Sesja gorzowskiej rady
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Na sport pójdą 
miliony. Bo warto
Urząd marszałkowski odsłania karty i już teraz poinformował o wszystkich 
programach wsparcia sportu w 2023 r. Same organizacje pozarządowe mogą liczyć 
na przeszło 2,5 mln zł. Do tego trzeba doliczyć kolejne miliony na stypendia dla 
zawodników i program Lubuskiej Bazy Sportowej.

– W 2023 r. wsparcie dla 
sportu utrzymamy na wy-
sokim poziomie. Pomoc dla 
klubów urośnie do 1,95 mln 
zł. Pokazujemy, że pomimo 
inflacji jesteśmy w stanie 
dołożyć trochę więcej pie-
niędzy, aby kluby mogły 
realizować podstawowe za-
dania – tłumaczy wicemar-
szałek Łukasz Porycki.

Na 2023 r. samorząd wo-
jewództwa przygotował dla 
organizacji pozarządowych 
dokładnie 2,65 mln zł. Pie-
niądze te zostaną podzielo-
ne na obszar m.in.: lekkiej 
atletyki, koszykówki i ko-
larstwa. W tej kwocie za-
wierają się również środki 
na małe granty i konkurs 
główny.

– Wsparcie ze strony 
urzędu marszałkowskiego 
w 2022 r. stanowiło ok. 40 
proc. budżetu. Ten wkład 
pozwala optymistycznie i 
na spokojnie budować ka-
lendarz na cały rok. Bez 
nich byłoby nam znacznie 
trudniej – zapewnia Ra-
dosław Walczak, prezes 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „AS” Zielona Góra.

Raz jeszcze samorzą-
dy i NGO będą mogły sko-

rzystać także z programu 
„Lubuska Baza Sportowa”. 
Nabór ma zostać ogłoszo-
ny w styczniu. Do wzięcia 
będą 3 mln zł. Gminy dota-
cje wykorzystają na m.in.: 
remonty boisk, moderni-
zację hal sportowych, bu-
dowę skateparków, czy też 
infrastruktury lekkoatle-
tycznej. W  planach na 2023 
r. tradycyjnie znalazły się 
stypendia sportowe. Do za-
wodników trafi niespełna 
300 tys. zł.

2022 rok był udany 
dla sportu. – W obszarze 
sportu dużo się działo w 
2022 r. Mamy w Gorzowie 
Wlkp. otwarty nowocze-
sny stadion lekkoatletycz-
ny. Kilkadziesiąt dotacji 

przyznaliśmy w ramach 
programu „Lubuska Baza 
Sportowa”. To pokazuje, 
że mniejsze miejscowości 
także potrzebują inwesty-
cji w infrastrukturę spor-
tową. Robimy wszystko, 
aby odciągnąć młodzież od 
telefonów i komputerów – 
przekonuje wicemarszałek 
Łukasz Porycki.

Skalę pomocy dobrze 
obrazują statystyki. Urząd 
marszałkowski poinfor-
mował, że w 2022 r. z pro-
gramu „Lubuska Baza 
Sportowa” dofinansowano 
32 inwestycje w mniejszych 
gminach. Poza tym sty-
pendiami marszałka woje-
wództwa objęto prawie 60 
zawodników. Co ważne na 

wsparcie mogli liczyć za-
równo pełno-, jak i niepeł-
nosprawni sportowcy.

–  Pieniędzy z niektórych 
źródeł nie możemy wydat-
kować na dowolny cel. W 
tym przypadku możemy 
starać się o pieniądze na 
wyjazdy krajowe i między-
narodowe. Dotacje wyda-
jemy również na szkolenia, 
sprzęt, trening oraz wyna-
grodzenia trenerów – wy-
licza Danuta Tarnawska, 
prezes Zrzeszenia Spor-
towo – Rehabilitacyjnego 
„START” Zielona Góra.

Warto sprawdzić BIP 
urzędu marszałkowskiego, 
gdzie znajdziecie szczegó-
łowe informacje o konkur-
sach i terminach. 

Samorządy i NGO będą mogły skorzystać także z programu Lubuska Baza Sportowa

Dariusz 
Nowak
d.nowak@lubuskie.pl

Pan Bogdan obserwując to co się dzieje 
dookoła doszedł do wniosku, że otaczające 
nas, za sprawą obecnej władzy, idiotyzmy 
zaczynają przekraczać masę krytyczną, 
a zdarzenia rodem z burlesek czy zwario-
wanych seriali na czele z nieśmiertelnym 
,,Allo, allo!” stają się naszą codziennością.

No bo jak ocenić coś takiego kiedy szef  
policji odpala w swoim gabinecie granat-
nik, rozwala kawałek komendy głównej i 
nie dość,  że nie jest wywalony z roboty to 

jeszcze dostaje status poszkodowanego,  a 
w mediach rządowych jest ofiarą która na 
szczęście wyszła z tego wszystkiego z kil-
kugodzinną głuchotą? Powołując się na 
klasyków nieśmiertelny Sławomir Mro-
żek by tego chyba nie wymyślił, a Stani-
sław Bareja, mimo iż pięknie pokazywał 
absurdy PRL-u, pewnie nie zakładał, że 
może dojść aż do takiej głupawki. Otóż 
może, co pokazała nie tylko akcja komen-
danta,  ale wszystkich tych, którzy nie 
dość,  że nie zareagowali to jeszcze usiłują 
go tłumaczyć, a minister z góry oświad-
czył,  że nie zdymisjonuje ani nawet nie za-

wiesi  króla memów. W normalnym kraju 
człowiek oddałyby się do dyspozycji szefo-
stwa i skrył się w mysiej dziurze. Tylko czy 
żyjemy w normalnym kraju?

Z pewnością już, niestety, nie. To, co się 
dzieje, idzie w kabaret i to już pełną falą. 
No bo czy komunikat, że premier spotka 
się z ministrem sprawiedliwości nie jest 
żywcem wyjęty z jakiegoś skeczu? Szef 
spotyka się z podwładnym! Co za historia! 
Jakby szef rządu podejmował jakiegoś kró-
la albo prezydenta innego państwa!

A jaja jakie władza urządziła z nową  są-
dową ustawą którą premier ponoć uzgod-
nił z Brukselą po to by unia przekazała 
nam kasę? Wystarczyło żeby focha strze-
lił prezydent, zastrzeżenia zgłosił genera-

lissimus Jarosław i z dnia na dzień okazało 
się, że ustawa nie jest dobra, wymaga po-
prawek i trzeba ją skonsultować. Zresztą 
prezydent też zapisał się do frakcji kome-
diowej, czego dowodem jest rozmowa z ro-
syjskimi dowcipnisiami podszywającymi 
się pod prezydenta Francji.

I tak to się kręci. Panowie weszli już 
na kolejny krąg. Kiedyś jeszcze starali się 
tłumaczyć swoje dziwne decyzje. Potem  
przestali uznając, że normalni oraz niena-
wiedzeni i tak im nie uwierzą. Kolejnym 
etapem jest wejście w opary absurdu co 
pięknie zainaugurował komendant policji 
odpalając granatnik w swoim gabinecie. 
Co nas jeszcze z ich strony czeka? Strach 
się bać....

Zakola i meandry. Komedianci
Andrzej
Flügel
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Inwestycje pochłoną 
26,2 mln zł, ale aż 21,1 mln 
zł będzie stanowić dofinan-
sowanie z Unii Europej-
skiej. Pieniądze pochodzą 
z programu REACT EU, 
który miał pomóc regio-
nom wyjść z kryzysu post-
pandemicznego. Na unij-
nym wsparciu skorzystały 
m.in.: Sulechów, Żagań, 
Powiat Żagański, Niegosła-
wice, Żary i Szprotawa. To 
właśnie z tymi samorząda-
mi umowę na termomoder-
nizację szkół oraz przed-
szkoli podpisał członek 
zarządu Marcin Jabłoński.

– Podzieliliśmy pienią-
dze, które otrzymaliśmy 
z Unii, na dwie części: 
część dotyczącą ochrony 
zdrowia i drugą część na 
projekty związane z ter-
momodernizacją. Od pew-
nego czasu podpisujemy 
umowy na łącznie ponad 

30 mln złotych. Teraz, tuż 
przed świętami, ostatnia 
część umów na przeszło 21 
mln złotych – mówi Marcin 
Jabłoński.

Samorządowcy nie kryli 
zadowolenia ze zdobytych 
pieniędzy. 

– Od wielu lat starali-
śmy się o środki na termo-
modernizację przedszkola 
na jednym z największych 
osiedli. Mogę powiedzieć, 
że to największy prezent na 
Święta Bożego Narodzenia, 
jaki dostaliśmy. Będziemy 
mieć nowoczesne przed-
szkole – cieszy się Danuta 
Madej, burmistrz Żar.

N a j w i ę k s z y  p r o -
jekt przygotowała gmi-
na Szprotawa. Za ponad 
7,6 mln zł wyremontu-
je szkołę podstawową w 
Wiechlicach. 

Dariusz Nowak

Ponad 21 mln zł na 
ocieplenie szkół i 
przedszkoli
Na koniec roku urząd marszałkowski 
rozwiązał worek z prezentami. W 
Zielonej Górze podpisano 6 umów na 
termomodernizację przedszkoli i szkół. 
Rozdano przeszło 21 mln zł.

Samorządowcy nie kryli radości z tego ciepłego „prezentu”


