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„Kawał betonu? Nie mów tak!”. Reportaż ze
Świebodzina, gdzie przed tygodniem wreszcie udało
się dokończyć budowę pomnika Chrystusa Króla.

- Ludzie z gabinetu ministra wywierali naciski na dowódców.
Niektóre decyzje, które nie sprzyjały rozwojowi armii, były wymuszane
- mówi generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Czytaj w sobotnio-niedzielnym Magazynie „GL”

Czytaj w sobotnio-niedzielnym Magazynie „Gazety Lubuskiej”

To był ostatni zakręt w życiu
Jest czwartek. Przed południem jeden z kierowców
wzywa policję na trasę z Zielonej Góry do Nowogrodu
Bobrzańskiego. Informuje o
kraksie. Opowiada o samochodzie, który wypadł z drogi. Na miejsce natychmiast
jedzie straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Na miejscu zastają makabryczny widok. Wielki samochód marki
dodge, na nowosolskich numerach rejestracyjnych, jest
dosłownie zawinięty na
drzewie. W środku są dwie
osoby. Kobieta niestety nie
żyje. Zginęła zaraz po uderzeniu. - Mężczyzna zostaje
przewieziony do szpitala w
Zielonej Górze. Jego stan jest
bardzo ciężki - informuje mł.
asp. Lidia Kowalska z zespołu prasowego zielonogórskiej policji. Droga zostaje
zablokowana na kilka godzin.

fot. Piotr Jędzura

ZIELONA GÓRA Prędkość z pewnością grubo ponad setkę, zakręt, mokry asfalt, poślizg i uderzenie w drzewo. To były ostatnie chwile życia kobiety, która zginęła wczoraj w wypadku na trasie Zielona Góra - Nowogród Bobrzański.

Dodge musiał wypaść z drogi z dużą prędkością. Samochód zawinął się na drzewie, w które uderzył.
Jak doszło do nieszczęścia?
Nie było żadnych świadków
zdarzenia. Wygląda jednak na
to, że kierowca dodge’a jechał
zbyt szybko. Policjanci oglądali ślady kół auta. Samochód jechał w kierunku Nowogrodu. Chyba wjechał z dużą prędko-

ścią w zakręt i zaraz wpadł w
poślizg - opowiadają. Asfalt
był mokry i miejscami śliski.
Ciężkie auto zostało kompletnie rozbite. Odpadły mu koła,
przód został zmiażdżony.
- Co ta kobieta musiała
czuć, kiedy auto wylatywało

z drogi - rozmawiali między
sobą kierowcy stojący w korku w pobliżu miejsca wypadku. Jej ostatnie chwile
życia to duża prędkość, zakręt, poślizg, uderzenie w
drzewo i... koniec. Odcinek z
Zielonej Góry do Nowogrodu

to jedna z najbardziej niebezpiecznych tras. W to samo drzewo, na którym w
czwartek „zawinął” się dodge, kilka miesięcy wcześniej uderzyła osobówką kobieta z Żagania. - Zginęła na
miejscu - wspominają policjanci. Kawałek dalej zginęła
młoda dziewczyna. Wracała z
wakacji. Też wypadła z zakrętu i uderzyła w drzewo. Trasa
jest usiana tragediami, w zdecydowanej większości spowodowanych brakiem rozwagi i
ostrożności za kierownicą.
Od środy lubuska policja
prowadzi akcję związaną z
długim weekendem. Na trasach stoją patrole oraz jeżdżą
auta z wideorejestratorami.
Mimo tego sierż. Katarzyna
Świerkowska i sierż. Damian Krupa z zielonogórskiej
drogówki od rana łapali piratów. Najpierw wpadł mieszkaniec woj. zachodniopomor-

skiego. Jechał z prędkością
150 km/h tam gdzie mógł jedynie 70 km. W dodatku wyprzedzał na zakazie. Nie wyjaśniał niczego, bo wiedział,
co zrobił. Skończyło się na
mandacie 700 zł i 15 punktach karnych. Kolejnym był
Litwin, który pędził 204
km/h. Dostał mandat 500 zł.
Potem wpadł gorzowianin.
Przekroczył prędkość o 60
km. Przyjął 500 zł grzywny i
10 punktów karnych.
Policyjna akcja potrwa do
niedzieli do późnej nocy.
Piotr Jędzura
68 324 88 46
pjedzura@gazetalubuska.pl

ZOBACZ WIDEO
www.gazetalubuska.pl/
wideo
Zobacz, jakie są skutki
czwartkowej tragedii

Poznaj liderów innowacji
i wygraj atrakcyjne nagrody

GORZÓW r BARLINEK 33-letni gorzowianin Wojciech
Dzwonkowski zachorował
na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Leży w gorzowskim
szpitalu, gdzie przyjmuje
pierwszą chemię. Potrzebny
jest jednak przeszczep szpiku
kostnego. Znajomi i przyjaciele specjalnie dla niego organizują dziś w Barlinku piknik połączony z dobrą muzyką rockowo-bluesową i rejestracją potencjalnych dawców. Na chętnych czeka 200
pakietów wymazowych przy- Wojciech Dzwonkowski z córką
słanych przez Fundację Sandrą

REGION Zakończył się nabór
zgłoszeń do III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Ideą organizowanego od 2007 r. projektu
jest wspieranie i promowanie
działań innowacyjnych i rozwojowych. Regionalnych liderów z województwa lubuskiego poznamy na seminarium z cyklu „Innowacje bliżej nas”, które odbędzie się w
Zielonej Górze, 17 listopada,
w Muzeum Ziemi Lubuskiej
przy al. Niepodległości 18.
Zgłoszenia mogły nadsyłać
przedsiębiorstwa, gminy, or-

fot. Archiwum rodzinne

W rytmie rocka i bluesa
pomóż pokonać białaczkę
DKMS (rejestracja będzie polegać na pobraniu wymazu
śliny z buzi, a nie pobraniu
krwi). Dzięki portalowi barlinek24 to, co się dzieje podczas pikniku będzie mógł zobaczyć chory gorzowianin.
- Wszystko będzie transmitowane do szpitalnej izolatki.
Śmiejemy się, że Wojtek tak
będzie zaskoczony, że pokona białaczkę zawałem - mówi
podekscytowany Krzysztof
Jaszkul, przyjaciel rodziny.
Początek pikniku dziś o
20.00 w Bowling Bar przy ul.
Gorzowskiej 63.
(tami)

ganizacje oraz inne podmioty.
Konkurs od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku otrzymaliśmy ponad 800 zgłoszeń.
Seminarium skierowane jest
zarówno do uczestników konkursu, jak i do podmiotów zainteresowanych tematem. W
trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się o sposobach korzystania z dotacji
unijnych oraz innych programów pomocowych, które pozwolą sfinansować innowacyjne projekty i rozwiązania.

Michał: - Co to kogo obchodzi,
że dwie posłanki zostały wyrzucone z PIS-u. Jest tyle ważnych
informacji, wydarzeń na świecie,
ciekawych spraw, a telewizja
karmi nas takimi bzdurami. Też
mi sensacja!

Tadeusz z Zielonej Góry: - Jako zielonogórzanin jestem dumny z pomnika Chrystusa w Świebodzinie („Rio de Świebodzineiro” - „GL” z 9 bm.). Fascynują
mnie takie rekordy Polaków.
Jedno mnie oburza. Czytałem,
że niektórzy śmieją się z tego.
Uważam, że ci ludzie za daleko
się posuwają. Nie można się
śmiać z wiary.

W poniedziałek
od 9.00 do 13.00

Grażyna Mazurek

Czytelniczka: - Zgadzam
się z tym, że w Zielonej
Górze potrzebny jest
cmentarz dla zwierząt
(„Kłopot z psim pochówkiem” -„GL” z 9 bm.).
Gdzie ludzie mają chować
swoje pupile? Żal oddać
ukochanego zwierzaka do
utylizacji. Jak to w ogóle
brzmi? Utylizuje się przecież śmieci. Mam nadzie-

Henryk z Zielonej Góry: - Uważam, że nasz pomnik Chrystusa
jest ładniejszy niż ten w Rio de Janeiro („Rio de Świebodzineiro” „GL” z 9 bm.). Ma ładniejszą formę oraz lepsze wykonanie. Zastanawiam się tylko, czy wysokość
obu pomników mierzy się z cokołem czy bez. Bo u nas kopiec ma
16 m, a w Brazylii tylko 7 m. Poza
tym Jezus z Rio nie ma korony.

Danuta Wszoła-Michta: - Bardzo się cieszę, że kolejna osoba
ma szansę wyjść z tak ciężkiej
choroby, jaką jest białaczka
(„Znalazł się dawca szpiku dla
Nergala” - „GL” z 9 bm.). To dla
mnie najważniejsza wiadomość
dnia. Zewsząd dociera do nas
tylko ogrom tragedii, wypadków, dlatego tak ważne są też
te dobre wiadomości. Mam na-

dzieję, że Nergalowi uda się wygrać walkę z chorobą i wszystko
będzie dobrze. Wszyscy wiemy,
jaki w Polsce jest problem z
dawcami, dlatego wielki szacunek dla Dody, której udało się
poruszyć tak wielu ludzi do niesienia pomocy.
Fanka żużla: - Chciałabym zaapelować do prezesa Dowhana,
by nie odwoływał Piotra Żyty z
funkcji trenera Falubazu. To, co
było kiedyś, to nieważne. Ważne, co robi teraz i jak prowadzi
drużynę. Tak jak Jan Paweł II
wybaczył swemu zamachowcowi, Eleni mordercy córki, tak my
powinniśmy wybaczyć trenerowi
jego przeszłość. Trzeba docenić
jego pracę i okazać mu szacunek. Falubaz bez Piotra Żyty nie
osiągnie takiego sukcesu.

www.strefabiznesu.
gazetalubuska.pl/
Wszystko
o lubuskich firmach

SUPEREXPRES

FORUM CZYTELNIKÓW 68 324 30 66 (PŁATNY), 800 16 00 16 (BEZPŁATNA INFOLINIA DLA TEL. STACJONARNYCH)

ję, że miasto podejmie niedługo
słuszną decyzję, bo takie sytuacje będą się powtarzać.

Udział w seminarium jest
bezpłatny. Wśród wszystkich uczestników zostaną
rozlosowane nagrody rzeczowe, m.in. nawigacja samochodowa GPS.
Rejestracja na www.liderzyinnowacji.pl/seminaria_2010.html

NIEMCY: ocieplenia, zatrudnię.

Emeryt z Zielonej Góry: - W Zie- 609583130.
lonej Górze ma być podwyżka za
wywóz śmieci. Niestety uderzy to
przede wszystkim w mieszkańców
BAZAR
bloków, ponieważ prywaciarze
często nie płacą, tylko podrzucają
odpady do osiedlowych kontene- W dzisiejszym dodatku Bazar znajdziesz
rów. Przy okazji podwyżki trzeba
kilkaset ogłoszeń drobnych
by było zająć się tym procederem. Dlaczego nikt tego nie kontroluje, czy właściciel domku opłaca śmietnik, czy nie? Mieszkańców bloku nikt się nie pyta o zdanie. Muszą płacić i już!
Zielonogórzanka: - Tyle się mówi
na temat wypadków z udziałem
busów wiozących ludzi. Pod tym
samym kątem trzeba się przyjrzeć taksówkarzom. Często korzystam z ich usług i czasem aż
się boję jechać. Niektóre samo(kat)
chody to jeżdżące złomy.

