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„Ka wał be to nu? Nie mów tak!”. Re por taż ze 
Świe bo dzi na, gdzie przed ty go dniem wresz cie uda ło
się do koń czyć bu do wę po mni ka Chry stu sa Kró la.
CCzzyy  ttaajj  ww  ssoo  bboott  nniioo  --nniiee  ddzziieell  nnyymm  MMaa  ggaa  zzyy  nniiee  „„GGLL””

- Lu dzie z ga bi ne tu mi ni stra wy wie ra li na ci ski na do wód ców. 
Nie któ re de cy zje, któ re nie sprzy ja ły roz wo jo wi ar mii, by ły wy mu sza ne 
- mó wi ge ne rał Wal de mar Skrzyp czak, by ły do wód ca Wojsk Lą do wych.
CCzzyy  ttaajj  ww  ssoo  bboott  nniioo  --nniiee  ddzziieell  nnyymm  MMaa  ggaa  zzyy  nniiee  „„GGaa  zzee  ttyy  LLuu  bbuu  sskkiieejj””

W po nie dzia łek 
od 9.00 do 13.00
Gra ży na Ma zu rek

FO RUM CZY TEL NI KÓW  68 324 30 66 (PŁAT NY),  800 16 00 16 (BEZ PŁAT NA IN FO LI NIA DLA TE L. STA CJO NAR NYCH)

Czy tel nicz ka: - Zga dzam
się z tym, że w Zie lo nej
Gó rze po trzeb ny jest
cmen tarz dla zwie rząt
(„Kło pot z psim po chów -
kiem” -„GL” z 9 bm.).
Gdzie lu dzie ma ją cho wać
swo je pu pi le? Żal od dać
uko cha ne go zwie rza ka do
uty li za cji. Jak to w ogó le
brzmi? Uty li zu je się prze -
cież śmie ci. Mam na dzie -

ję, że mia sto po dej mie nie dłu go
słusz ną de cy zję, bo ta kie sy tu -
acje bę dą się po wta rzać.

Mi chał: - Co to ko go ob cho dzi,
że dwie po słan ki zo sta ły wy rzu -
co ne z PIS -u. Jest ty le waż nych
in for ma cji, wy da rzeń na świe cie,
cie ka wych spraw, a te le wi zja
kar mi nas ta ki mi bzdu ra mi. Też
mi sen sa cja!

Hen ryk z Zie lo nej Gó ry: - Uwa -
żam, że nasz po mnik Chry stu sa
jest ład niej szy niż ten w Rio de Ja -
ne iro („Rio de Świe bo dzi ne iro” -
„GL” z 9 bm.). Ma ład niej szą for -
mę oraz lep sze wy ko na nie. Za sta -
na wiam się tyl ko, czy wy so kość
obu po mni ków mie rzy się z co ko -
łem czy bez. Bo u nas ko piec ma
16 m, a w Bra zy lii tyl ko 7 m. Po za
tym Je zus z Rio nie ma ko ro ny.

Ta de usz z Zie lo nej Gó ry: - Ja -
ko zie lo no gó rza nin je stem dum -
ny z po mni ka Chry stu sa w Świe -
bo dzi nie („Rio de Świe bo dzi ne -
iro” - „GL” z 9 bm.). Fa scy nu ją
mnie ta kie re kor dy Po la ków.
Jed no mnie obu rza. Czy ta łem,
że nie któ rzy śmie ją się z te go.
Uwa żam, że ci lu dzie za da le ko
się po su wa ją. Nie moż na się
śmiać z wia ry. 

Da nu ta Wszo ła -Mich ta: - Bar -
dzo się cie szę, że ko lej na oso ba
ma szan sę wyjść z tak cięż kiej
cho ro by, ja ką jest bia łacz ka
(„Zna lazł się daw ca szpi ku dla
Ner ga la” - „GL” z 9 bm.). To dla
mnie naj waż niej sza wia do mość
dnia. Ze wsząd do cie ra do nas
tyl ko ogrom tra ge dii, wy pad -
ków, dla te go tak waż ne są też
te do bre wia do mo ści. Mam na -

dzie ję, że Ner ga lo wi uda się wy -
grać wal kę z cho ro bą i wszyst ko
bę dzie do brze. Wszy scy wie my,
ja ki w Pol sce jest pro blem z
daw ca mi, dla te go wiel ki sza cu -
nek dla Do dy, któ rej uda ło się
po ru szyć tak wie lu lu dzi do nie -
sie nia po mo cy.

Fan ka żuż la: - Chcia ła bym za -
ape lo wać do pre ze sa Do wha na,
by nie od wo ły wał Pio tra Ży ty z
funk cji tre ne ra Fa lu ba zu. To, co
by ło kie dyś, to nie waż ne. Waż -
ne, co ro bi te raz i jak pro wa dzi
dru ży nę. Tak jak Jan Pa weł II
wy ba czył swe mu za ma chow co -
wi, Ele ni mor der cy cór ki, tak my
po win ni śmy wy ba czyć tre ne ro wi
je go prze szłość. Trze ba do ce nić
je go pra cę i oka zać mu sza cu -
nek. Fa lu baz bez Pio tra Ży ty nie
osią gnie ta kie go suk ce su.

Eme ryt z Zie lo nej Gó ry: - W Zie -
lo nej Gó rze ma być pod wyż ka za
wy wóz śmie ci. Nie ste ty ude rzy to
przede wszyst kim w miesz kań ców
blo ków, po nie waż pry wa cia rze
czę sto nie pła cą, tyl ko pod rzu ca ją
od pa dy do osie dlo wych kon te ne -
rów. Przy oka zji pod wyż ki trze ba
by by ło za jąć się tym pro ce de -
rem. Dla cze go nikt te go nie kon -
tro lu je, czy wła ści ciel dom ku opła -
ca śmiet nik, czy nie? Miesz kań -
ców blo ku nikt się nie py ta o zda -
nie. Mu szą pła cić i już!

Zie lo no gó rzan ka: - Ty le się mó wi
na te mat wy pad ków z udzia łem
bu sów wio zą cych lu dzi. Pod tym
sa mym ką tem trze ba się przyj -
rzeć tak sów ka rzom. Czę sto ko -
rzy stam z ich usług i cza sem aż
się bo ję je chać. Nie któ re sa mo -
cho dy to jeż dżą ce zło my. (kat)

To był ostat ni za kręt w ży ciu
ZZIIEE  LLOO  NNAA  GGÓÓ  RRAA Pręd kość z pew no ścią gru bo po nad set kę, za kręt, mo kry as falt, po ślizg i ude rze nie w drze wo. To by -
ły ostat nie chwi le ży cia ko bie ty, któ ra zgi nę ła wczo raj w wy pad ku na tra sie Zie lo na Gó ra - No wo gród Bo brzań ski.

Jest czwar tek. Przed po łu -
dniem je den z kie row ców
wzy wa po li cję na tra sę z Zie -
lo nej Gó ry do No wo gro du
Bo brzań skie go. In for mu je o
krak sie. Opo wia da o sa mo -
cho dzie, któ ry wy padł z dro -
gi. Na miej sce na tych miast
je dzie straż po żar na oraz po -
go to wie ra tun ko we. Na miej -
scu za sta ją ma ka brycz ny wi -
dok. Wiel ki sa mo chód mar ki
do dge, na no wo sol skich nu -
me rach re je stra cyj nych, jest
do słow nie za wi nię ty na
drze wie. W środ ku są dwie
oso by. Ko bie ta nie ste ty nie
ży je. Zgi nę ła za raz po ude -
rze niu. - Męż czy zna zo sta je
prze wie zio ny do szpi ta la w
Zie lo nej Gó rze. Je go stan jest
bar dzo cięż ki - in for mu je mł.
asp. Li dia Ko wal ska z ze -
spo łu pra so we go zie lo no gór -
skiej po li cji. Dro ga zo sta je
za blo ko wa na na kil ka go -
dzin. 

Jak do szło do nie szczę ścia?
Nie by ło żad nych świad ków
zda rze nia. Wy glą da jed nak na
to, że kie row ca do dge’a je chał
zbyt szyb ko. Po li cjan ci oglą da -
li śla dy kół auta. Sa mo chód je -
chał w kie run ku No wo gro du. -
Chy ba wje chał z du żą pręd ko -

ścią w za kręt i za raz wpadł w
po ślizg - opo wia da ją. As falt
był mo kry i miej sca mi śli ski.
Cięż kie au to zostało kom plet -
nie roz bi te. Od pa dły mu ko ła,
przód zo stał zmiaż dżo ny. 

- Co ta ko bie ta mu sia ła
czuć, kie dy au to wy la ty wa ło

z dro gi - roz ma wia li mię dzy
so bą kie row cy sto ją cy w kor -
ku w po bli żu miej sca wy -
pad ku. Jej ostat nie chwi le
ży cia to du ża pręd kość, za -
kręt, po ślizg, ude rze nie w
drze wo i... ko niec. Od ci nek z
Zie lo nej Gó ry do No wo gro du

to jed na z naj bar dziej nie -
bez piecz nych tras. W to sa -
mo drze wo, na któ rym w
czwar tek „za wi nął” się do -
dge, kil ka mie się cy wcze -
śniej ude rzy ła oso bów ką ko -
bie ta z Ża ga nia. - Zgi nę ła na
miej scu - wspo mi na ją po li -
cjan ci. Ka wa łek da lej zgi nę ła
mło da dziew czy na. Wra ca ła z
wa ka cji. Też wy pa dła z za krę -
tu i ude rzy ła w drze wo. Tra sa
jest usia na tra ge dia mi, w zde -
cy do wa nej więk szo ści spo wo -
do wa nych bra kiem roz wa gi i
ostroż no ści za kie row ni cą.

Od śro dy lu bu ska po li cja
pro wa dzi ak cję zwią za ną z
dłu gim week en dem. Na tra -
sach sto ją pa tro le oraz jeż dżą
au ta z wi de ore je stra to ra mi.
Mi mo te go sierż. Ka ta rzy na
Świer kow ska i sierż. Da -
mian Kru pa z zie lo no gór skiej
dro gów ki od ra na ła pa li pi ra -
tów. Naj pierw wpadł miesz -
ka niec woj. za chod nio po mor -

skie go. Je chał z pręd ko ścią
150 km/h tam gdzie mógł je -
dy nie 70 km. W do dat ku wy -
prze dzał na za ka zie. Nie wy -
ja śniał ni cze go, bo wie dział,
co zro bił. Skoń czy ło się na
man da cie 700 zł i 15 punk -
tach kar nych. Ko lej nym był
Li twin, któ ry pę dził 204
km/h. Do stał man dat 500 zł.
Po tem wpadł go rzo wia nin.
Prze kro czył pręd kość o 60
km. Przy jął 500 zł grzyw ny i
10 punk tów kar nych. 

Po li cyj na ak cja po trwa do
nie dzie li do póź nej no cy. 

Piotr Ję dzu ra 
68 324 88 46 
pje dzu ra@ga ze ta lu bu ska.pl 

BAZAR

W dzisiejszym dodatku Bazar znajdziesz
kilkaset ogłoszeń drobnych

SUPEREXPRES

NIEMCY: ocieplenia, zatrudnię.
609583130.

wwwwww..ggaazzeettaalluubbuusskkaa..ppll//
wwiiddeeoo
Zo bacz, ja kie są skut ki
czwartkowej tra ge dii

Z O B A C Z  W I D E O

Po znaj li de rów in no wa cji
i wy graj atrak cyj ne na gro dy
RREE  GGIIOONN Za koń czył się na bór
zgło szeń do III edy cji kon kur -
su „Kra jo wi Li de rzy In no wa -
cji i Roz wo ju”. Ideą or ga ni zo -
wa ne go od 2007 r. pro jek tu
jest wspie ra nie i pro mo wa nie
dzia łań in no wa cyj nych i roz -
wo jo wych. Re gio nal nych li -
de rów z wo je wódz twa lu bu -
skie go po zna my na se mi na -
rium z cy klu „In no wa cje bli -
żej nas”, któ re od bę dzie się w
Zie lo nej Gó rze, 17 li sto pa da,
w Mu zeum Zie mi Lu bu skiej
przy al. Nie pod le gło ści 18.
Zgło sze nia mo gły nad sy łać
przed się bior stwa, gmi ny, or -

ga ni za cje oraz in ne pod mio -
ty.

Kon kurs od pierw szej edy -
cji cie szy się du żym za in te re -
so wa niem. W tym ro ku otrzy -
ma li śmy po nad 800 zgło szeń.
Se mi na rium skie ro wa ne jest
za rów no do uczest ni ków kon -
kur su, jak i do pod mio tów za -
in te re so wa nych te ma tem. W
trak cie spo tka nia bę dzie moż -
na do wie dzieć się o spo so -
bach ko rzy sta nia z do ta cji
unij nych oraz in nych pro gra -
mów po mo co wych, któ re po -
zwo lą sfi nan so wać in no wa -
cyj ne pro jek ty i roz wią za nia.

Udział w se mi na rium jest
bez płat ny. Wśród wszyst -
kich uczest ni ków zo sta ną
roz lo so wa ne na gro dy rze czo -
we, m.in. na wi ga cja sa mo -
cho do wa GPS.

Re je stra cja na www.li de -
rzy in no wa cji.pl/se mi na -
ria_2010.html

W ryt mie roc ka i blu esa
po móż po ko nać bia łacz kę
GGOO  RRZZÓÓWW r BBAARR  LLII  NNEEKK 33-let -
ni go rzo wia nin Woj ciech
Dzwon kow ski za cho ro wał
na ostrą bia łacz kę lim fo bla -
stycz ną. Le ży w go rzow skim
szpi ta lu, gdzie przyj mu je
pierw szą che mię. Po trzeb ny
jest jed nak prze szczep szpi ku
kost ne go. Zna jo mi i przy ja -
cie le spe cjal nie dla nie go or -
ga ni zu ją dziś w Bar lin ku pik -
nik po łą czo ny z do brą mu zy -
ką roc ko wo -blu eso wą i re je -
stra cją po ten cjal nych daw -
ców. Na chęt nych cze ka 200
pa kie tów wy ma zo wych przy -
sła nych przez Fun da cję

DKMS (re je stra cja bę dzie po -
le gać na po bra niu wy ma zu
śli ny z bu zi, a nie po bra niu
krwi). Dzię ki por ta lo wi bar li -
ne k24 to, co się dzie je pod -
czas pik ni ku bę dzie mógł zo -
ba czyć cho ry go rzo wia nin. 
- Wszyst ko bę dzie trans mi to -
wa ne do szpi tal nej izo lat ki.
Śmie je my się, że Woj tek tak
bę dzie za sko czo ny, że po ko -
na bia łacz kę za wa łem - mó wi
pod eks cy to wa ny Krzysz tof
Jasz kul, przy ja ciel ro dzi ny.

Po czą tek pik ni ku dziś o
20.00 w Bow ling Bar przy ul.
Go rzow skiej 63. (ta mi)

Do dge mu siał wy paść z dro gi z du żą pręd ko ścią. Sa mo chód za wi nął się na drze wie, w któ re ude rzył.
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Woj ciech Dzwon kow ski z cór ką
San drą
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Wszyst ko 
o lu bu skich fir mach


