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Lubuszanie latają 
na tureckie plaże

Lotnisko w Babimoście

Afrykańskie upały 

Betonowe 
miejskie 
wyspy ciepła

Zwierzęta 

Wyrok za psią 
krzywdę 
nie odstrasza

MARTA FREJ 
NA NOCNYM 

SZLAKU 
W GORZOWIE Dlaczego powinniśmy szanować drze-

wa w Zielonej Górze? Tam gdzie jeszcze 
niedawno była zieleń, po miejskich 
remontach mamy „patelnie” i betonowe 
pustynie

4
Dodatek na stronach  10-12

Przerażające są historie znęcania się 
nad zwierzętami. Doszło już do obdar-
cia psa ze skóry, zakopania go żywcem, 
odrąbania mu głowy czy powieszenia 
na haku
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Rozmowa o komarach
Jerzyk zjada dziennie 20 tys. komarów, 
wieszajmy im budki!

ROZMOWA Z 
JACKIEM BUDZIŃSKIM
RADNYM PIS

MAJA SAŁWACKA: Zakochał 
się pan w jerzykach! Kręci pan 
fi lmy, cyka zdjęcia...
JACEK BUDZIŃSKI: Tak! Bo 
odkąd są na os. Pomorskim, nie 
widziałem tu komara. Jeden je-
rzyk zjada dziennie ich 20 tysięcy. 
W całym mieście tną komary, a u 
nas nie. 

Skąd macie jerzyki?
– Przetrwały. Bloki nie są za-

klejone styropianem. Spółdzielnia 
zawiesiła im dodatkowo budki. To 
kapitalne rozwiązanie. 

Tańsze od oprysków i ekolo-
giczne... 

– Zdecydowanie. Dlatego na-
mawiam prezydenta, żeby wieszał 
budki dla jerzyków na miejskich 
budynkach. Pierwsza lokalizacja? 
Wieżowiec urzędu. Jerzyki lubią 
mieć wysoko gniazdo. Poza tym 
mamy w mieście 3 tys. lokali 
komunalnych, coś wysokiego na 
pewno się znajdzie! Oczywiście 
lokalizację trzeba uzgodnić z or-
nitologami. Jerzyki nie wszędzie 
chcą zamieszkać.

Czyta pan nawet o pazur-
kach jerzyków?

– Jerzyki są fascynujące. Przy-
latują do nas w maju, zostają do 
sierpnia, albo i dłużej. Mają pazu-

ry przystosowane, by czepiać się 
pionowych ścian, trudno im pode-
rwać się do lotu z ziemi. Dlatego 
widząc leżącego jerzyka, podrzuć-
my go w górę. Odfrunie. Jerzyki 
są monogamistami i przywiązują 
się do miejsca. Jeśli raz im się tu 
urodziły małe, będzie tak co roku. 
Mogę spać spokojnie, z komarami 
mamy spokój na lata. I cudowne 
świergolenie za oknem. l

Filip 
Ziarek

Mam wysiąść? 
I don’t know 

N
astępny przystanek: Dworzec PKP – słychać z głośni-
ka autobusu MZK, który dojeżdża do świeżo otwar-
tego centrum przesiadkowego. Pasażerowie znający 
język polski rozumieją. Co z tymi, którzy polskim nie 

władają? 
W ostatni wtorek jechałem jednym z nowych elektrycz-

nych autobusów. Gdy zbliżał się do centrum przesiadkowego, 
zauważyłem dziewczynę. Ciemna karnacja, na głowie chusta, 
trzymała podróżną walizkę. Pasowała do grupy studentów 
zagranicznych z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakładam, że 
to była Turczynka. 

Dziewczyna wstała, 
niepewna czy to jej przy-
stanek. Rozglądała się, 
studiowała elektroniczną 
tablicę. Przegapiła wyjście. 
Z autobusu, wyraźnie zde-
nerwowana wysiadła dwa 
przystanki dalej. Być może 
nie zdążyła na pociąg. 
Pewnie by się tak nie stało, 
gdyby z głośnika poleciał 
komunikat po angielsku.

Informacje w kilku 
językach to żadna rewolucja 
w miejskiej komunikacji. 
W stolicy, w metrze lub 
tramwaju, najpierw słyszy-
my komunikat po polsku, 

potem po angielsku. Podobnie w innych miastach. Nawet na 
zielonogórskim dworcu PKP zapowiadają czasem pociągi po 
niemiecku, angielsku lub rosyjsku. 

Może kolej na nasz MZK? Przecież autobusy nie wożą tylko 
pasażerów z os. Pomorskiego czy Ochli. Cudzoziemców przy-
bywa, nie tylko zza wschodniej granicy. 

A co wizerunkiem uniwersyteckiej Zielonej Góry? Za-
graniczny student pierwszy raz stopę w mieście stawia na 
dworcu i przystanku. Czy zechce wrócić do miasta, czy raczej 
polubi inne, w którym usłyszy w autobusie „Next stop: Railway 
Station”? l

Plusy i minusy 
tygodnia

Pierwsze 
wakacyjne 

czartery
W poniedziałek z lotniska 
w Babimoście odleciały 
pierwsze w historii dedy-
kowane loty czarterowe. 
Na pokład Airbusa A320 
wsiadło 185 osób, wypeł-
niając go do ostatniego 
miejsca. Maszyna prze-
woźnika Onur Air zabra-
ła pasażerów nad Riwie-
rę Turecką, dokładnie do 
Antalyi. Czartery odla-
tywać będą co tydzień, 
biuro podróży wolne 
miejsca ma już tylko na 
wrzesień. Dla lotniska to 
szansa na przełom.

Przycięli dąb, 
zasłaniał 
billboard

Zielonogórska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
pocięła dorodny dąb piłą, 
bo... gałęzie zasłaniały 
billboard. Konkretnie 
reklamę sklepu meblo-
wego, który właśnie się 
otwiera. Naszą redakcję 
o sprawie poinformował 
Holender mieszkający 
w Polsce. Liczył, że cięcie 
uda się przerwać. Ale 
u nas jest inaczej. – Prze-
pisy zezwalają wyciąć 
15 proc. korony drzewa. 
Nie widzimy problemu – 
stwierdziła spółdzielnia. 

Zagraniczny student 
pierwszy raz stopę 
w mieście stawia na 
dworcu i przystanku. 
Czy zechce wrócić do 
miasta, czy raczej polubi 
inne, w którym usłyszy 
w autobusie „Next stop: 
Railway Station”

Za i przeciw
Czy Janusz Kubicki to prezydent 
godny zaufania?

Wiesław Kuchta

TakJako mieszkaniec dziel-
nicy Nowe Miasto mogę 

stwierdzić, że prezydent dotrzy-
muje słowa. Nie łamie zapisów 
kontraktu zielonogórskiego, jaki 
miasto zawarło po połączeniu 
z gminą. Nie jest to łatwe, bo 
pogodzić trzeba wiele interesów. 
Prezydentowi to się udaje. Do tego 
świetnie sięga po unijne fundu-
sze. Zgadzam się z nim – Zielona 
Góra to miasto zielone, przyjazne, 
dobre do życia.

Janusz Rewers 

NieNie jestem przekonany. 
Raport o stanie miasta, 

który prezydent przedstawiał 
przez blisko godzinę, był prze-
słodzoną laurką. Doceniam 
jego działania, ale nie można 
przymykać oczu na wieloletnie 
zaniedbania, np. zrujnowany 
amfi teatr. Liczyłem, że usłyszymy 
więcej – nie tylko, że mamy dziury 
w drogach. W mieście brakuje 
zieleni, nowych drzew. Szkoda, że 
nie uratowaliśmy kina Nysa.

Sposób zarządzania i myślenia 
o rozwoju miasta pasuje raczej 

do pipidówki niż metropolii, 
za jaką uchodzić chce 

Zielona Góra
ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC

radna Ruchu Miejskiego

Mogę spać spokojnie, 
z komarami mamy 

spokój na lata. 
I cudowne świergolenie 

za oknem 
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W SKRÓCIE

TELEWIZJA

Dwa miliony widzów 
na kabaretach

Widowisko „Stolica Polskiego Kaba-
retu” w zielonogórskim amfiteatrze 
w niedzielę 23 czerwca transmito-
wał Polsat. Jak wypadła oglądal-
ność? Kabareton zgromadził przed 
telewizorami prawie 2,06 mln wi-
dzów. Udział w widowni telewizyj-
nej (SHR) wyniósł 15,68 proc. 
Takie wyniki opublikował portal 
branżowy Wirtualne Media. 
Kabareton w amfiteatrze był 6. naj-
chętniej oglądanym programem 
w ub. tygodniu. Pierwsze miejsce 
zajął serial „Ojciec Mateusz”, który 
obejrzało 2,28 mln osób. 
Wśród widzów w grupie komercyj-
nej 16-49 lat, zielonogórski kabare-
ton był na drugim miejscu. W tej 
grupie obejrzało go prawie 922 tys. 
osób. Zwycięzcą okazał się film 
sensacyjny „Bez litości” w Polsacie 
(ok. 950 tys. widzów).
szp

Upały w Zielonej Górze

Betonowe miejskie wyspy ciepła
Dlaczego powinniśmy 
szanować drzewa w Zie-
lonej Górze? Tam gdzie 
jeszcze niedawno była zie-
leń, po remontach mamy 
betonowe pustynie

Szymon Płóciennik

W Polsce popularność biją zdjęcia, 
które zamieścił w internecie Jan 
Mencwel, prezes stowarzyszenia 
Miasto Jest Nasze. Mencwel po-
równał zdjęcia z polskich miast 
„przed” i „po” rewitalizacji, czę-
sto robionej za unijne pieniądze. 
– W której wersji ten plac byłby 
lepiej przystosowany do suszy 
i upałów? Planowanie miast ma 
ogromne znaczenie w czasach 
kryzysu klimatycznego – pyta Jan 
Mencwel, pokazując betonowy 
plac w Skierniewicach, który w la-
tach 70. był oazą zieleni.

Na tego typu pytanie odpowie-
dział niedawno Jacek Błoniarz-Łu-
czak z Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Kamerą termowi-
zyjną zbadał kilka miejsc w stolicy. 
W upalny dzień sprawdził, jaka jest 
różnica między temperaturą frag-
mentu chodnika schowanego w cie-
niu drzew a tego wystawionego na 
pełne słońce. Temperatura powie-
trza wynosiła tego dnia 33 stopnie 
Celsjusza. Chodnik przy alei drzew 
miał 33 stopnie, a jego fragment 
w szczerym słońcu – aż 47 stopni.

Czerwone plamy gorąca wi-
doczne na kamerze termowizyjnej 
to wyspy ciepła. Ratunkiem przed 
nimi są zieleń i drzewa. Wyspą cie-
pła nie musi być wyłącznie beton. 
To nagrzane miejsca, gdzie braku-
je cienia. Taką rolę mogą też pełnić 
np. granitowe place.

Dr Krystyna Słodczyk, biolog 
i działaczka Opolskiego Alarmu 
Smogowego wyjaśnia, że podob-
ne wyniki jak w Warszawie będą 

w każdym innym mieście, bo zasa-
da jest wszędzie ta sama. – Drzewo 
dba o mikroklimat miasta, podczas 
upałów chłodzi asfalt i beton, któ-
rego jest wokół nas coraz więcej 
– opowiada. – To jasne, że miasto 
bez drzew się nagle nie rozsypie, 
są w końcu miasta zbudowane na 
pustyni albo w innych miejscach, 
gdzie nie ma drzew. Musimy jed-
nak mieć świadomość, jak bardzo 
drzewa podtrzymują nasze życie 
w mieście, poprawiają nasz kom-
fort – dodaje.

Betonowa Zielona Góra
Gdyby Jan Mencwel miał zrobić 
porównanie w Zielonej Górze, 
gdzie mógłby udać się z aparatem? 
Albo gdyby szukał wysp ciepła 
w centrum Zielonej Góry? Wyty-
powaliśmy kilka miejsc.

Po remoncie zieleni nie ma 
w ogóle na placu Matejki. Zniknął 
zielony skwer, zastąpił go granitowy 
plac z brzydką rzeźbą z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości.

Podobnie może być już niedłu-
go na budowanym placu Teatral-
nym. Przeważać będą granitowe 
płyty, które – podobnie jak beton 
– szybko wchłaniają ciepło, a póź-
niej oddają je otoczeniu. Przed 
remontem wycięto wiele drzew. 
Chociaż w większości były to sa-
mosiejki, to stanowiły naturalną 
ochronę przed gorącem.

Miasto podczas budowy placu 
zachowało potężny buk, który ro-
śnie w przesmyku między placem 
Matejki a Teatralnym. Chciało jed-
nak wyciąć monumentalny dąb 
na tyłach popularnego ogródka 
piwnego. Powód? Wiekowe, zdro-
we drzewo rosło na środku plano-
wanego ciągu komunikacyjnego. 
Zaprotestowało Zielonogórskie 
Towarzystwo Upiększania Miasta, 
zgody na wycinkę nie wydał Urząd 
Marszałkowski w Zielonej Górze.

– Oczywiście są różne funkcje 
miejsc. Na pełnym drzew placu 
ciężko byłoby organizować kon-
certy, bo drzewa zasłaniałyby wi-

dok na scenę, która się tu znajdzie. 
Ale jednak plac Teatralny będzie 
taką wyspą ciepła w okolicach sta-
rówki – mówi biolog Sebastian Pi-
lichowski.

Sporo zieleni w centrum Zielo-
na Góra straciła podczas budowy 
centrum przesiadkowego. Wcze-
śniej w tym miejscu stał dość nie-
wielki, w porównaniu z CP, punkt 
obsługi klienta MZK. Wokół było 
sporo trawy, rosło kilka drzew. 
Wystarczy porównać zdjęcia 

„przed” i „po”. Obecnie przed cen-
trum przesiadkowym stoi kilka 
donic z roślinami.

Drogi jak „patelnie”
„Patelnią” jest główna droga w mie-
ście – Bohaterów Westerplatte. Co 
prawda przed remontem zieleni 
też było przy niej niewiele, ale po 
przebudowie jest jej jeszcze mniej. 
Wycięto kilka drzew, nie posadzo-
no nowych, są jedynie bardzo ni-
skie krzewy i kwiaty w donicach.

Drzew bardzo brakuje przy no-
wej ul. Zbigniewa Herberta, tzw. 
Aglomeracyjnej. Brak nasadzeń 
w upalny dzień czuć tu szczegól-
nie. Przed powstaniem drogi oko-
lice ul. Lisiej czy Dąbrowskiego, 
miejsca dawnych torów kolejo-
wych, często były oazami dzikiej 
zieleni. Kiedy powstała czteropa-
smówka, po zieleni nie ma śladu.

Przeciwnikiem sadzenia drzew 
przy nowych drogach jest prezy-
dent Zielonej Góry Kubicki, po-
dobnie myślał też Paweł Urbański, 
były dyrektor departamentu dróg 
i inwestycji miejskich. Często mó-
wili o podziemnych instalacjach, 
które mogłyby ulec zniszczeniu 
przez korzenie. 

Jednak np. we Wrocławiu zasto-
sowano rozwiązanie, które pozwala 
sadzić drzewa nawet w, wydawało-
by się, niesprzyjających miejscach. 
Wiosną w pasie zieleni przy Galerii 
Dominikańskiej, tuż obok ruchliwej 
jezdni, miasto zasadziło platany. 
Rosną na sieci ciepłowniczej. Stało 
się to możliwe, bo wcześniej rury 
zostały specjalnie izolowane ekra-
nem przeciwkorzennym i będą 
odporne na rozrastanie się drzew. 
Zostały też wyposażone w system 
ostrzegania przed awariami. 

– Dzięki współpracy z właści-
cielami sieci możemy sadzić drze-
wa także w miejscach, w których 
do tej pory stwierdzano, że nie da 
się – mówił wrocławskiej „Wybor-
czej” Jacek Mól, dyrektor Zarządu 
Zieleni Miejskiej.+

• Betonowy plac Matejki FOT. WŁADYSŁAW CZULAK / AGENCJA GAZETA

Musimy mieć 
świadomość, jak bardzo 

drzewa podtrzymują 
nasze życie w mieście, 

poprawiają nasz 
komfort

DR KRYSTYNA SŁODCZYK  
biolog

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszone zostały wykazy
nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słubice
przeznaczonych do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Wykaz wywieszono w dniu 24 czerwca 2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), tj. przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów; 
- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości
przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

położenie działka nr

ul. Konstytucji 3 Maja 73B/10 343/6

ul. Staszica 8/4 278/7

REKLAMA 33927162

Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Zielonej Górze informuje, że zakończona została

realizacja projektu współfinansowanego przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020

„Przebudowa drogi woj. nr 315

na odcinku Przyborów – granica

województwa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

– Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

REKLAMA 33926821

INFORMACJA

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach wywieszona została zmiana wykazu
nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność Gminy Słubice
przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Wykaz wywieszono w dniu 24 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), tj. przez osoby, którym/które:

- przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów; 

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości
przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercami, wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

położenie działka nr

ul. Kopernika 48/5 426/4

REKLAMA 33927164
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Odpady w „ekologicznej” gminie

Segregujesz śmieci? 
To słono zapłacisz
Właściciele domków 
letniskowych nad jeziora-
mi pod Trzcielem muszą 
ekstra zapłacić za każdy 
worek, jeśli chcą segrego-
wać śmieci. Za sezon za-
płacą blisko tysiąc złotych. 

Filip Ziarek, Maja Sałwacka

O sprawie głośno zrobiło się 
w kwietniu, gdy ruszył sezon. Wła-
ściciele domków letniskowych 
skupionych wokół dwóch jezior 
Rybojady i Konin dostali nowy 
cennik wywozu śmieci. Zawrzało.

– Liczyliśmy się z podwyżkami, 
bo te są w całym kraju, ale zaskoczy-
ła nas koncepcja pobierania opłat. 
Mija się absolutnie z ekologią. Bo? 
Nie opłaca się zupełnie sortować 
śmieci – tłumaczą letnicy. I podają, 
że w sezonie płacą miesięcznie 69 
zł za wywóz tzw. kubłów. Ale jeśli 
chcą segregować śmieci, muszą za-
płacić dodatkowo za każdy worek. 
– Za pierwszy 12 zł, kolejne ok. 10 zł. 
A worków chcemy mieć trzy rodza-
je, na szkło, papier i plastiki – poda-
ją letnicy i wyliczają, że za wywóz 
śmieci w sezonie zapłacą ponad 
930 zł. Jeśli przyjąć, że wykonają 
opłaty za kubeł i trzy rodzaje wor-
ków, odbierane co dwa tygodnie, od 
kwietnia do października.

Mieszkańcy zżymają się, bo wy-
różnienie dodatkowych opłat za 
worki do segregacji może spowo-
dować, że ludzie zaczną wyrzucać 
śmieci do lasu, jeśli te nie zmiesz-
czą się w kuble.

– Nie każdy będzie chciał płacić 
za dodatkowe worki. Nie czaruj-
my się, ludzie są skąpi – tłumaczą 
mieszkańcy. I pytają, dlaczego 
gminie nie zależy, by zachęcać do 
sortowania śmieci.

– Ryczałt powinien zakładać, 
że segregowane śmieci odbiera się 

w każdej ilości, a worków się nie re-
glamentuje, bo to nie PRL – mówią.

Zaśmiecą Naturę 2000
I wskazują na jeszcze jedno zagro-
żenie. Do tej pory zbierali śmieci 
wokół jeziora, które zostawili tury-
ści. Szlakiem Obry pływa wielu ka-
jakarzy, organizowane są spływy. 
Jeżdżą także rowerzyści, bo wokół 
są malownicze szlaki.

– Potrafi liśmy zebrać po weeken-
dzie kilka worków plastików i szkła 
rozrzuconego po okolicy. Teraz 
gmina, za naszą obywatelskość, ka-
że sobie jeszcze płacić. To absurd! 
Pszczewski Park Krajobrazowy 
utonie w śmieciach – prognozują. 
Dziwią się, że gminie nie zależy na 
ekologii, choć ma turystyczną pe-
rełkę. Jeziora leżą w obszarze chro-
nionego krajobrazu określonego 
dyrektywą ptasią i siedliskową, 
programu Natura 2000. W pobliżu 

znajduje się rezerwat torfowisko-
wy, jeden z lepiej zachowanych na 
Pojezierzu Lubuskim.

Mrówka zbiera śmieci
Stawki i procedurę odbioru śmie-
ci ustalił w styczniu specjalnym 
zarządzeniem prezes Przedsię-
biorstwa Ochrony Środowiska 
„Mrówka”. Skąd tak wyśrubowa-
ne stawki za worek i antyekolo-
giczne podejście?

– Firma odpadów za darmo wy-
wozić nie będzie – tłumaczy Krzysz-
tof Górny, prezes „Mrówki” i przy-
znaje, że wszystko rozchodzi się 
o pieniądze. – Ceny podyktowane 
są kosztami, jakie musimy ponieść. 
Nie możemy narazić spółki na stra-
tę. To jest wkalkulowane w wydatki, 
a my tę kalkulację przedstawiamy 
każdemu przed podpisaniem umo-
wy wynajmu na sezon – przekonuje 
Górny. – Nie ma obowiązku podpi-
sywać z nami umowy. Na terenie 
gminy działają też inne fi rmy wy-
wożące śmieci – dodaje.

Jarosław Kaczmarek, burmistrz 
Trzciela, broni spółki, stawki uważa 
za dobre. – Jeśli nie chcą, nie muszą 
segregować – zżyma się. – „Mrówka” 
ma wszystko przekalkulowane. Na 
razie jest, jak jest. Porozmawiam 
z prezesem Górnym, ale nie sądzę, 
żeby coś się zmieniło – mówi Kacz-
marek.+

Sejmik Lubuskie

Wotum dla Polak
Sejmik przyjął raport o stanie 
woj. lubuskiego i udzielił 
wotum zaufania marszałek 
i zarządowi województwa. Za 
głosowało 17 radnych z PO, 
PSL i SLD, przeciw było 10 
z PiS i Bezpartyjnych Samo-
rządowców.

W raporcie, przygotowanym 
przez marszałek Elżbietę Polak, ja-
ko jedno z największych wyzwań 
stojących przed regionem wy-
mieniono demografi ę. – To nasz 
deficyt. Spadek liczby ludności 
odnotowujemy co roku, od deka-
dy. Musimy się także zmierzyć ze 
starzejącym się społeczeństwem. 
Żyjemy coraz dłużej, więc musi-
my sprostać potrzebom seniorów. 
Odnotowujemy niestety stały spa-
dek liczby studentów. Staramy się 
odwrócić te trendy – mówiła na 
sesji sejmiku marszałek Polak.

Chwaliła sytuację na lubuskim 
rynku pracy. – Mamy najszyb-
szy w Polsce spadek bezrobocia 
i wzrost liczby miejsc pracy w fi r-
mach. Szybko rośnie wynagrodze-
nie, ale jeszcze nie mamy się czym 
cieszyć i nadrabiamy zaległości. 

Marszałek przekonywała rad-
nych, że na rozwój regionu wpły-
wają realizowane inwestycje 
m.in. budowa Parku Technologii 
Kosmicznych w Nowym Kisieli-
nie, budowa obwodnic Drezden-
ka i Rzepina, postawiony mostu 
w Skwierzynie i rozpoczęcie bu-
dowy mostu w Milsku. Na liście 
przedsięwzięć sa jeszcze zakup 
nowych pociągów i rozpoczę-
cie modernizacji linii kolejowej 
Zbąszynek-Czerwieńsk, otwar-
cie ośrodka radioterapii i bazy 
HEMS w Gorzowie, rozpoczęcie 
budowy Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka w Zielonej Górze. + szp

 Inwestycje

POWSTAJE CENTRUM 
OBUWNICZE 
W NOWYM KISIELINIE
Firma Eobuwie.pl buduje w strefie gospodarczej w zielono-
górskim Nowym Kisielinie nowoczesne centrum logistyczne. 
Obiekty zajmą aż 150 tys. m kw., przybędzie też 200 miejsc pracy.
Firma kupiła kilkanaście hektarów ziemi w parku przemy-
słowym w Nowym Kisielinie latem ub.r. Budowa ruszyła dwa 
miesiące później, a wykonawcą prac jest Wielkopolskie Przed-
siębiorstwo Inżynierii Przemysłowej (WPIP).
Pierwszym etapem inwestycji giganta w dystrybucji butów są 
nowa hala magazynowa i trzykondygnacyjny biurowiec. Do-
celowo pod dachem mają znaleźć się obiekty i magazyny o po-
wierzchni 150 tys. m kw. Pierwszy obiekt o powierzchni blisko 
40 tys. m kw. ma być gotowy w grudniu. 
Obecnie spółki należące do Eobuwie.pl zatrudniają ponad 800 
osób. W związku z uruchomieniem nowego centrum logistycz-
nego można się spodziewać zatrudnienia nawet dodatkowych 
200 pracowników.
szp. luk

• Widok na Pszczew i jezioro FOT. KAROLINA FERENC

FOT. WŁADYSŁAW CZULAK / AGENCJA GAZETA

Potrafi liśmy zebrać 
po weekendzie kilka 
worków plastików 

i szkła. Teraz gmina, 
za naszą obywatelskość, 
każe sobie jeszcze płacić

URZĄD MAR SZAŁ KOW SKI 
WO JE WÓDZ TWA LU BU SKIE GO

og ła sza pi sem ny ofer to wy prze targ nie o gra ni czo ny na na jem lo ka lu
przez na czo ne go na pro wa dze nie ogól no do stęp ne go bu fe tu 

w bu dyn ku Urzę du Mar szał kow skie go 
Wo je wódz twa Lu bu skie go w Zie lo nej Gó rze

Termin i miejsce składania ofert do: 15-07-2019 r. godzina 10:00, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Kancelaria Ogólna, 
pok. 59, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

szczegóły dot. procedury i przedmiotu najmu zostały zamieszczone w siedzibie
UrzęduMarszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy 
ul. Podgórnej 7 (tablica ogłoszeń na parterze) oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej UMWL: bip.lubuskie.pl

Informacje można uzyskać również pod nr telefonu 68-45-65-420

REKLAMA 33926528

O G Ł O S Z E N I E  

Burmistrza Strzelec Krajeńskich
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu Uchwałą Nr VII/55/19 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeński z dnia 24 czerwca 2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich.

Z treścią ww. dokumentu, wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww.
ustawy można się zapoznać:
- na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich: www.bip.strzelce.pl
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48.

Burmistrz
Mateusz Feder

REKLAMA 33927400
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Z lotniska w Babimoście odleciał pierwszy w hi-
storii czarter. Airbus A320 na pokład zabrał 185 osób 
i wypełnił się do ostatniego miejsca. Samolot nad Ri-
wierę Turecką kursować będzie aż do września. – Duża 
wygoda. Nie trzeba jechać do Berlina czy Wrocławia – 
opowiadali nam pasażerowie.

Piotr Bakselerowicz

B yliśmy w szoku, jak się dowie-
dzieliśmy, że na wakacje do 
Turcji możemy polecieć z Babi-
mostu. Zazwyczaj na samolot 
musieliśmy jechać aż do Berlina 

– mówi Sylwia Andrzejewska chwilę przed 
wejściem na pokład Airbusa. Do tureckiej 
Antalyi leci z mężem i dziećmi. Na tygo-
dniowy urlop. Stamtąd muszą przejechać 
jeszcze 40 km do kurortu Belek. Przyjechali 
z Gorzowa.

– To nasz drugi wyjazd do Turcji – opo-
wiada kobieta. – Na pewno teraz jest dużo 
wygodniej. Półtorej godziny drogą S3 i jeste-
śmy w Babimoście. Samochód zostawiamy 
na tydzień na parkingu lotniska. Po powro-
cie z Turcji wsiadamy do auta i zaraz jeste-
śmy w domu.

W kolejce do odprawy spotykamy też 
Kamila Sałka. Pochodzi z Krosna Odrzań-
skiego, mieszka w Zielonej Górze. – Lecę na 
krótkie wakacje z ekipą znajomych. Wybra-
liśmy Alanyę, to 130 km od miejsca lądowa-
nia. Nie ukrywam, że możliwość lotu z Ba-
bimostu miała decydujący wpływ na wybór 
biura podróży. Dojazd z miasta na lotnisko 
to niecałe 30 minut – mówi Sałek.

JAK CIEPŁE BUŁECZKI
Na pokład pierwszego w historii wakacyj-
nego czarteru w Babimoście wsiadło łącz-
nie 185 osób. To pełne obłożenie. Regularne 
połączenie uruchomiło biuro podróży Coral 
Travel we współpracy z tureckim przewoź-
nikiem Onur Air. 

Czartery nad Morze Śródziemne będą 
latać co tydzień. Przywiozą z Turcji wyciecz-

kowiczów i zabiorą następnych. Ostatni kurs 
z Babimostu wystartuje w połowie września. 

– Łącznie będzie to 14 rotacji. Na 12 z nich 
wszystkie miejsca są już wykupione. Oferty 
zostały tylko na wrzesień – tłumaczy Sławo-
mir Kotylak, dyrektor wydziału infrastruk-
tury i komunikacji w Urzędzie Marszałkow-
skim w Zielonej Górze. 

Samorząd woj. lubuskiego jest właści-
cielem lotniska, więc Kotylak pomagał 
w negocjacjach między biurem podróży 
a zarządzającą lotniskiem spółką Polskie 
Porty Lotnicze.

BIZNES WYLICZYŁ ZYSK
Dla lotniska w Babimoście to moment histo-
ryczny. O tyle istotny, że kursy do Turcji to 
pierwsze połączenia fi nansowane w pełni 
przez prywatny biznes. Bez dopłat mar-
szałka i innych samorządów. Wcześniej lą-
dowały tu jedynie czartery wakacyjne, któ-
rych z powodu remontu w 2017 r. nie mogła 
przyjąć poznańska Ławica. Pod Zieloną 
Górą siadały też samoloty bogatych koszy-
karskich klubów – FC Barcelony czy CSKA 
Moskwa. Ale to pojedyncze historie.

Dotychczas z Babimostu latał jedynie sa-
molot do Warszawy. Sześć dni w tygodniu, 
przez cały rok. Kiedyś obsługiwał go Sprin-
tAir, dziś PLL LOT, które wpięły Babimost 
w międzynarodową siatkę połączeń. Liczba 
pasażerów w skali roku skoczyła o parę ty-
sięcy w górę.

– Kursy nad Riwierę Turecką to szansa 
na przełom – twierdzi Kotylak. Liczy, że 
dzięki Turcji otworzą się kolejne kierunki. 

– W ostatnich latach jeden z przewoźni-
ków chciał uruchomić czartery do Bułga-
rii. Ostatecznie się wycofał, ale może teraz 
zmieni zdanie. Onur Air to duży operator, 

Lotnisko w Babimoście

Lubuskie leci na tureckie pla

• Pasażerowie 
wchodzą na pokład 
Airbusa FOT. WŁADYSŁAW 

CZULAK / AGENCJA GAZETA

• Pamiątkowe 
zdjęcie w hali 
odlotów FOT. WŁADYSŁAW 

CZULAK / AGENCJA GAZETA

• Samolot 
powitały strażackie 
sikawki  FOT. WŁADYSŁAW 

CZULAK / AGENCJA GAZETA

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że szwagrowie na samolot przyjechali do 
nas spod Wrocławia. Wcześniej to my musieliśmy jeździć do nich

MARIUSZ KMIEĆKOWIAK
pasażer

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 24 czerwca 2019r. wywieszono wykazy nieruchomości
stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Wojska Polskiego / ul. Piłsudskiego, część działki 476/37 o pow. 18m2 – zabudowany garażem
murowanym,

- Słubice ul. Staszica, część działki 281/153 o pow. ok. 51,60m2 – zieleń izolacyjna.

Wykazy wywieszono dnia 24.06.2019r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz
zamieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl.nieruchomosci. 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul.
Akademickiej 1 – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury lub telefonicznie 095 737 20 60. 

Słubice, dn. 26.06.2019r. 

INFORMACJA

Burmistrz Słubic informuje, 

REKLAMA 33927476
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obsługuje ok. 60 proc. rynku tureckiego. 
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to niewy-
kluczone, że inne biura podróży też wyku-
pią miejsca w jego samolotach. To popu-
larna praktyka – mówi Kotylak.

TRUDNO SIĘ ZGUBIĆ
Pierwszym czarterem do Turcji poleciał 
też Mariusz Kmiećkowiak. Z żoną i szwa-
grami. – To dla nas już któreś wspólne 
wakacje. Nad riwierę do Turcji lecimy nie 
pierwszy raz. Tym razem sytuacja jest 
o tyle ciekawa, że szwagrowie na samolot 
przyjechali do nas spod Wrocławia. Wcze-
śniej to zawsze my musieliśmy jeździć do 
nich – opowiada Kmiećkowiak.

– Dowiedzieliśmy, że będą połączenia 
z Babimostu i od razu zaczęliśmy szukać 
oferty. Fajna sprawa, bo to 30 minut drogi 
od domu. Nie udało nam się jedynie zare-

zerwować miejsca na parkingu, żeby zosta-
wić auto. Wszystkie były zajęte. Być może 
lotnisko powinno pomyśleć nad jego rozbu-
dową – ocenia zielonogórzanin. 

Na odprawę i obsługę lotniska nie narze-
ka. – Wszystko idzie sprawnie. Wiadomo, 
to mały port lotniczy, z jednym punktem 
odprawy, więc chwilę trzeba postać. Ale 
czy dłużej niż na molochach? Chyba nie. 
Plus jest taki, że trudno się zgubić – żartu-
je Kmiećkowiak.

W TURCJI CHŁODNIEJ
Michał Anczykowski, dyrektor lotniska, tłu-
maczy, że obiekt na obsługę czarterów goto-
wy był już od pół roku. 

– Byliśmy przygotowani od czasu cer-
tyfi kacji na przepisy europejskie. Dzięki 
dobrej współpracy z pionem handlowym 
PLL udało się podpisać kontrakt z biurem 
podróży. W dopięciu spraw pomagał też 
Urząd Marszałkowski. Mamy nadzieję na 
rozwój oferty, jeśli chodzi o kierunki połą-
czeń, i zwiększenie częstotliwości kursów 
w przyszłym roku – mówi dyrektor Anczy-
kowski.

Przed wpuszczeniem pasażerów na płytę 
lotniska Anczykowski zdążył jeszcze przeciąć 
okazjonalną wstęgę. Towarzyszyli mu Kotylak, 
a także senator Waldemar Sługocki i członek 
zarządu województwa Marcin Jabłoński. 

– Cieszymy się, że pasażerowie zaufali 
nowemu przewoźnikowi. To pierwsze połą-
czenia z lotniska obok tych regularnych do 
stolicy. Mam nadzieję, że kierunków będzie 
więcej, a siatka z każdym rokiem bogatsza 
– mówił Sługocki.

Kotylak żartem: – W Turcji jest 30 stop-
ni, a w Polsce prawie 40. Będzie wam tro-
chę chłodniej.

Airbus A320 na płytę lotniska w Babimo-
ście wjeżdżał w chwale. Wystrzeloną z ar-
matek wodą przywitały go wozy strażackie. 
Strumienie ułożyły się w kształt tęczy. +

Sebastian 
Pilichowski*

Dlaczego nie warto 
grabić pod bukiem? 

K
łaniam się nisko, łapiąc Waszą uwagę niczym majestatyczne pnie pnącza-
mi. Chciałbym spytać, któż z Was miał okazję w Zielonej Górze przyjrzeć 
się siewkom buka. Małym, cudownym siewkom o pięknych i wielkich 
liścieniach, czyli pierwszych dwóch liściach, zwanych zarodkowymi? 

To one pomagają przetrwać licznym roślinom na początku swej drogi. Wbrew 
pozorom są takie miejsca w naszym mieście – choć ich niewiele. Jednym z nich jest 
las koło Raculki, tuż przy wschodniej granicy Parku Braniborskiego. Znajdziecie tu 
okaz buka zwyczajnego objętego statusem pomnika przyrody (nawiasem mówiąc, 
rośnie obok pomnikowej alei modrzewi europejskich). I właśnie wokół tego cu-
downego drzewa natknąć się można na liczne młode buki. Te, które wykiełkowały 
z zeszłorocznych nasion, ale i te starsze. Mamy zatem miejsce, gdzie zachodzi tzw. 
odnowienie buka zwyczajnego. Czysta natura, brak ingerencji ludzkiej. 

Dlaczego o tym piszę? Zielona Góra z uwagi na swe położenie i słabe, piaszczy-
ste gleby jest skazana niejako na dominację sosny pospolitej w lasach. Tam, gdzie 
jednak wody gruntowe na to pozwolą, a zarazem i gleby, tam właśnie coraz lepiej 
będą czuły się dęby, buki, graby czy jesiony. Innymi miejscami, gdzie spotkacie 
młode buki występujące naturalnie, są np. Las Odrzański (oj, do niego nie jeden 
raz wrócimy!) oraz park przy byłym archiwum w Starym Kisielinie (cudowne 
siewki o cechach buka purpurolistnego!).

PARADOKS 
GRABIENIA
Przyjrzyjmy się teraz jednak miej-
scom w mieście, gdzie rosną/rosły 
poniemieckie buki. Wymieńmy 
Park Piastowski, gdzie niedawno 
zniesiono status pomnika przy-
rody z dwóch okazów należących 
odpowiednio do odmian „Pendula” 
(płaczące gałęzie) i „Purpurea” 
(purpurowe ulistnienie). Dodajmy 
jeszcze przykładowo purpurowe 
buki zwyczajne przy ul. Chrobrego 
i Placu Matejki. Co łączy te trzy 
miejsca? Brak śladów odnowienia 
buka. Brak siewek. Dlaczego? 
To proste, grabimy, wywozimy 
i utylizujemy. Powiecie, cóż z tego? 
Pomijając fakt, że zabieramy zwierzętom pożywienie w strefi e miejskiej (orzeszki 
bukowe), pozbawiamy glebę naturalnej wyściółki, zabezpieczającej korzenie, kłą-
cza, cebule i nasiona w zimy bezśnieżne, to jeszcze pozbyliśmy się potencjalnych 
potomków drzew pomnikowych i monumentalnych (bez statusu, ale spełniają-
cych kryteria objęcia ochroną). 

Zastanówmy się, gdzie mamy zastępstwo za purpurowego buka z Parku Pia-
stowskiego? Dlaczego nie mamy nawet możliwości posadzenia w miejscu, gdzie 
rosły pomniki przyrody ich potomków lub klonów uzyskanych ze szczepienia? 
Pracuję w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego i marzy mi się 
realizacja takiego programu, gdzie będziemy pozyskiwać nasiona i pędy pomni-
kowych okazów drzew i uprawiać ich potomków. Kto wie, może w niedalekiej 
przyszłości uda się zorganizować taki program, rozwiązując problemy kadrowe 
oraz organizując źródło fi nansowania? Póki co jednak, nawet hobbystycznie nie 
mam możliwości zebrania nasion naszego absolutnego skarbu – „Dębu Lubu-
szan”, okazałego dębu węgierskiego rosnącego na Placu Bohaterów. Wczesną 
wiosną znalazłem pod pniem jedynie czapeczkę żołędzia. Mam nadzieję, że ten 
i inne drzewa będą rosły jeszcze bardzo długo, ale nic nie jest wieczne, co pokazał 
orkan Ksawery powalając przechylony już okaz pomnikowego modrzewia euro-
pejskiego koło miejscowości Wysokie.

NASZE PIĘKNOŚCI
Są w Zielonej Górze jeszcze dwa buki zwyczajne objęte statusem ochrony przy-
rody, oba rosną w okolicy byłej wsi Krępa. Pierwszy o imieniu „Edward” został 
nazwany na cześć leśnika, pana Edwarda Gontowicza. Obok niego rośnie drugi, 
już mniej okazały okaz. Osobiście nazywam go żartobliwie Bella, idąc tropem 
sagi „Zmierzch” (nie żebym był fanem, ale wpływ popkultury i mnie nie omija!) 
lub Al (za anime „Fullmetal Alchemist”). Może i on kiedyś doczeka się „blachy”? 

Drugim pomnikowym bukiem z tych okolic jest mój numer jeden spośród zie-
lonogórskich pomników przyrody. Pierwotnie trzypniowy, z wyłamanym środko-
wym pniem, o ciekawym pokroju. Rosnący na skarpie przy młodniku modrzewio-
wym. Górujący nad licznie kiełkującymi i wyrastającymi wokół bukami. Zupełnie 
niczym dobry opiekun. Zupełnie niczym pasterz drzew. Zupełnie niczym tolkie-
nowski Ent. To jak, możemy się umówić, że nazwiemy go między sobą „Ent”?

Poznawajcie nasze lasy! Wasz „Miejski Druid”.+

* Sebastian Pilichowski – pracownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielono-
górskiego, prowadzi blog i firmę przyrodniczo-edukacyjną o nazwie Żywa Edukacja 
– Sebastian Pilichowski. 

aże

• Trzypniowy buk, pomnik przyrody, 
w okolicach Krępy FOT. SEBASTIAN PILICHOWSKI

Samolot do Turcji
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• pasażerów zabiera na pokład jednorazowo 
Airbus A320. W planach 14 rotacji, na 12 
z nich biuro podróży wyprzedało już wszyst-
kie miejsca. 
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Ochrona zwierząt w Lubuskiem

Wyrok za psią krzywdę 
Z historii znęcania się 
nad czworonogami 
w Lubuskiem można 
ułożyć tomy opowiadań. 
Doszło już do obdarcia psa 
ze skóry, zakopania żyw-
cem, odrąbania zwierzę-
ciu głowy, zastrzelenia czy 
powieszenia na haku. 

Natalia Grzegorczyk, 
Anna Romanowska*

P ies leżał bezwładnie, mógł jedynie 
poruszać oczami. Chodziły po nim 
tysiące owadów, pełzało dziesiątki 
larw. Umierał samotnie i w niewia-
rygodnych cierpieniach. – Widok 

był wstrząsający. Miał masę ran, przetarć 
i odleżyn. Nie mógł wypluć piasku z pyska. 
Ciało zwierzęcia dosłownie rozkładało się za 
życia – opowiada Magdalena Zwolska, rzecz-
nik Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” 
z Zielonej Góry. To była jedna z interwencji, 
którą obrońcy praw zwierząt zapamiętają 
do końca życia. Pies odszedł, zanim zdołano 
udzielić mu jakiejkolwiek pomocy.

Inna psia historia. Suka Hecia żyła na 
opustoszałej posesji. Właściciel zmarł, je-
go syn w ogóle nie przejmował się zwie-
rzakiem. Psinka była w tragicznym stanie. 
Wychudzona i zagłodzona. Spod sierści 
wystawały tylko kości. Ani grama tłuszczu. 
Wolontariusze „Inicjatywy” tym razem zdą-
żyli. Hecią zajęli się weterynarze. Właścicie-
le nie chcieli się jej zrzec i suczka nie mogła 
zostać adoptowana. Sprawa trafi ła do sądu. 
Niestety, Hecia nie doczekała nawet wyroku.

Niestety, bardzo dużo innych zwierząt 
podzieliło tragiczny los Heci. – Dlatego nie 
możemy przechodzić obojętnie, gdy widzi-
my, że jakiejś istocie żyjącej dzieje się krzyw-
da. Dużo zależy od czasu, dzięki szybkiej 
interwencji możemy zmienić katastrofalny 
bieg zdarzeń – tłumaczy Zwolska. Zauwa-
żyła jednak pozytywną zmianę. – Kiedyś lu-
dzie przechodzili obojętnie obok krzywdy, 
teraz na szczęście ją zgłaszają. Czasami są 
to sygnały, dzięki którym życie zwierzaka 
zostaje uratowane.

ŁAPA SPRAWIEDLIWOŚCI
W 2018 r. obrońcy zwierząt doprowadzili po 
latach starań do zmian w polskim prawie. 
W kodeksie podwyższono kary za zabronione 
czyny wobec żywych stworzeń. Za znęcanie 
się grozi do trzech lat więzienia, a za znęcanie 
się ze szczególnym okrucieństwem do pięciu 
lat. Prawo przewiduje także wyższą grzywnę 
– od 1 tys. do 100 tys. zł. Pieniądze te mają iść 
na wybrany cel związany z ochroną zwierząt. 
Mimo zaostrzenia kar, jednak wciąż dochodzi 
do przypadków przemocy wobec zwierząt. Są 
bite, głodzone oraz przetrzymywane w fatal-
nych warunkach. Tak się dzieje w całym kraju, 
woj. lubuskie nie jest wyjątkiem, uchodzące za 
otwarte i tolerancyjne, nie wykazuje się szcze-
gólnym szacunkiem wobec istot żywych. 

– W 2016 r. we wszystkich siedmiu pro-
kuraturach rejonowych podlegających Pro-
kuraturze Okręgowej w Zielonej Górze pro-

wadzono 126 postępowań. W 2017 r. o jedno 
mniej – 125, a w 2018 r. – przeprowadzono 
137 postępowań związanych ze znęcaniem 
się nad zwierzętami – informuje prokurator 
Zbigniew Fąfera, rzecznik zielonogórskiej 
Prokuratury Okręgowej.

Liczba postępowań nie jest proporcjo-
nalna do liczby aktów oskarżeń. Niektóre 
postępowania kończyły się umorzeniami 
z różnych przyczyn, m.in. z braku dowodów. 
W niektórych przypadkach kilka spraw zo-
stało połączonych w jedną. 

W 2017 r. skierowano do sądów 33 akty 
oskarżenia, o trzy więcej niż w roku 2016. 
W 2018 liczba wzrosła do 47 aktów oskarżenia. 

– W 2016 r. wydano 22 wyroki skazują-
ce, w 2017 już 40 wyroków skazujących, 
a w 2018 – 45 wyroków. To przypadki, kiedy 

sprawcy oskarżeni przez poszczególnych 
prokuratorów rejonowych, zostali skutecz-
nie skazani – wylicza prokurator Fąfera. 

Jak widać, z każdym rokiem przybywa 
ukaranych sądownie sprawców. Ostrzejsze 
kary więc nie odstraszają ludzi krzywdzą-
cych zwierzęta.

PSY, KTÓRE 
MIAŁY SZCZĘŚCIE
Magdalenie Zwolskiej w pamięci zapadła 
historia Cezara. Pies przez ponad rok cza-
su żył z potężną raną na łapie. Właściciel 
przetrzymywał go w starej, zniszczonej 
budzie, wokół niej było pełno błota. Ła-
pa wciąż puchła, bo do rany dostawał się 
brudny piach. Po interwencji „Inicjaty-
wy” pies został przewieziony do lecznicy. 
Okazało się, że zapalenie tkanek miękkich 
przeniosło się na kości. Zapadła decyzja 
o amputacji. Jedyne, czego żałował właści-
ciel Cezara, to tego, że buda psa nie znaj-
dowała się na tyłach domu. Wtedy nikt nie 
dowiedziałby się, w jakich warunkach ży-
je zwierzę. I nikt nie zgłaszałby pretensji. 
Dziś Cezar przebywa w zielonogórskim 
schronisku przy ul. Szwajcarskiej. Czeka 
na nowych opiekunów.

Jednym ze szczęściarzy był też Miki. Pies 
żył na podwórzu, spał na brudnej, zniszczo-
nej kanapie. Miał nieleczoną chorobę skóry. 
Jego głowę, korpus, łapy i ogon pokryły łu-
ski i twarda, szara skorupa. Ślady po rudej 
sierści było widać jedynie na grzbiecie. Miej-
scami jego wychudzone ciało pokrywały 
otwarte rany. Właściciel – wspominają wo-
lontariusze – nie próbował nawet udawać 
zainteresowania zwierzęciem. Uważał, że 
cierpi z powodu starości. I nie wymaga le-
czenia. A to oznacza także naruszenie prze-
pisów Ustawy o ochronie zwierząt. 

– Często słyszymy, że ktoś nie leczy, gdyż 
nie ma pieniędzy lub myślał, że się samo 
wygoi. Należy pamiętać o tym, że jest wiele 
organizacji prozwierzęcych, które pomaga-
ją w takich przypadkach – zapewnia Zwol-
ska. – Najważniejsze to poszukać tej pomocy 

i nie zostawiać zwierzaka na pastwę losu. 
Pamiętajmy o tym, że zwierzęta też odczu-
wają ból i cierpienie – przypomina. 

Inspektorzy odebrali właścicielowi psa. 
Po codziennych kąpielach w specjalistycz-
nych środkach i leczeniu farmakologicznym 
Miki odzyskał werwę. Znów jest pięknym 
rudawym energicznym psiakiem. Lgnie do 
ludzi, uwielbia spacery. Obecnie wciąż prze-
bywa w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt. Czeka na nowego właściciela.

– Mamy coraz więcej zgłoszeń. Myślę, że 
to ze względu na to, że ludzie zaczęli bar-
dziej dostrzegać krzywdę zwierząt – opo-
wiada Zwolska. Zastrzega: – Zgłaszającym 
zapewniamy anonimowość. Niestety wciąż 
ludziom z trudem przychodzi zrozumienie 
sytuacji zwierząt. Myślą, że nie doznają one 
aż tak dużego cierpienia jak człowiek. 

Gdy do stowarzyszenia dotrze niepoko-
jąca informacja, inspektorzy wyruszają na 
miejsce zdarzenia. 

– Podczas interwencji zawsze musimy 
zachować spokój. Pomimo że w środku bar-
dzo często serce rozpada się na kawałki, to 
nie możemy dać się ponieść emocjom. Jest 
to bardzo istotne, gdyż najważniejsze to po-
móc zwierzęciu – tłumaczy Zwolska.

Nie bądź okrutny
Z historii znęcania się nad czworono-

gami w Lubuskiem można ułożyć tomy 
opowiadań. W naszym regionie doszło do 
obdarcia psa ze skóry, zakopania żywcem, 
odrąbania zwierzęciu głowy, zastrzelenia 
czy powieszenia na haku. 

– Dla mnie osobiście każdy przypadek 
znęcania się nad zwierzętami jest obrazem 
odczłowieczenia. Siłą rzeczy zadajemy sobie 
wtedy pytanie: „Jakim jesteś człowiekiem 
wobec innego człowieka?” – mówi prokura-
tor Fąfera. 

Podpowiada: Jeżeli jesteś świadkiem lub 
podejrzewasz, że ktoś może znęcać się nad 
zwierzęciem – nie wahaj się. Twoje zgłosze-
nie może być kluczowe w uratowaniu życia 
niewinnej istoty. +

* Natalia Grzegorczyk, Anna Romanowska – 
studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego

• Schronisko dla zwierząt w Zielonej Górze  FOT. WŁADYSŁAW CZULAK / AGENCJA GAZETA

Dla mnie osobiście każdy 
przypadek znęcania się nad 

zwierzętami jest obrazem 
odczłowieczenia. Siłą rzeczy 

zadajemy sobie wtedy pytanie: 
„Jakim jesteś człowiekiem wobec 

innego człowieka?”

ZBIGNIEW FĄFERA
Prokurator

Zwierzęta w sądzie

45
WYROKÓW SKAZUJĄCYCH

• wydały w 2018 r. sądy z południa woj. lu-
buskiego za znęcanie się nad zwierzętami 
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Lubuski futbol

Nasz puchar z dogrywką
Piłkarze Stilonu wygrywają 
z Wartą 2:1 i czwarty raz w pię-
ciu ostatnich sezonach zabie-
rają główne trofeum w lubu-
skim Pucharze Polski oraz czek 
na 40 tys. zł.

Ireneusz Klimczak

– Dużą nagrodą będzie też to, co 
wydarzy się we wrześniu, czyli 
mecz pucharowy na poziomie 
centralnym, z przeciwnikiem naj-
lepiej z ekstraklasy – powiedział 
trener Stilonu Kamil Michniewicz. 

Rację mieli ci, którzy mówili, że 
to, co działo się w końcówce sezo-
nu, w czasie tego jednego meczu 
pójdzie w kąt. Warta zdecydowa-
nie lepiej fi niszowała, była bliska 
utrzymania w trzeciej lidze, choć 
z trzeciej grupy spadało aż sześć 
drużyn. Stilon zamknął tabelę. 
Dawno stracił nadzieję, więcej mi-
nut dostali młodzi zawodnicy.

Spotkanie lepiej zaczęli stilonow-
cy, ale jednak pierwsza wynik otwo-
rzyła Warta. Etatowy prawy obrońca 
Adrian Gołdyn dośrodkował ze swo-
jej strony, a niebiesko-biali popełnili 
jeden z tych prostych błędów, które 
rujnowały im miniony sezon. Nie-
pilnowany Dominik Zakrzewski 
musiał to strzelić.

– W minionym tygodniu mocno 
zwracaliśmy uwagę na stałe frag-
menty gry, jakby nasz trener coś 
czuł, że dziś one będą decydujące 
– stwierdził kapitan Stilonu Łu-
kasz Maliszewski. 

Występując na środku obro-
ny, bił też wszystkie rzuty rożne 
i robił to jak profesor. Po jego do-
środkowaniach gole strzałami 
głową zdobywali Adrian Nowak 
oraz w pierwszej części dogrywki, 
wprowadzony w 80. minucie Ję-
drzej Drame.

Wszyscy piłkarze kończyli ten 
mecz bardzo zmęczeni, ale szczę-

śliwi byli tylko ci w koszulkach 
Stilonu. Duże zaangażowanie po 
obu stronach zdecydowanie było 
widać, bo na miejskie derby ni-
kogo specjalnie mobilizować nie 
trzeba. A trofeum wojewódzkie 
w takim piłkarskim regionie jak 
nasz ma swoją wartość. Poziom 
sportowy? Akurat taki na koniec 
czerwca i nasze aktualne, futbolo-
we możliwości.

Mecz można było obejrzeć za 
darmo, zdecydowało się na to kil-
kuset widzów, jakieś tłumy nie wa-
liły na stadion przy Olimpijskiej, 
który właściwie w niczym nie 
przystoi do obecnych czasów. Od 
dziś naszych futbolistów szukamy 
na ledwie piątym poziomie roz-
grywkowym. Strasznie to przykre, 
wręcz wstydliwe. Warta i Stilon za-
powiadają, że nie ma mowy o pod-
dawaniu się, chcą walczyć o lepsze 
jutro. Czy ono kiedyś dla gorzow-
skiej piłki faktycznie nadejdzie? +

Duże problemy gorzowskiej drużyny żużlowej

Stal trafi  do baraży? To możliwe
Bez choćby bonusów, 
z kontuzjowanym Szymo-
nem Woźniakiem, Stal 
Gorzów obsuwa się w ta-
beli PGE Ekstraligi. Dalej 
terminarz też ma trudny. 
Szykują się dodatkowe 
mecze, ale nie o medal, 
a o utrzymanie.

Ireneusz Klimczak

Po tym, co się stało w ostatniej ko-
lejce żużlowej PGE Ekstraligi, kiedy 
niezwykle waleczny beniaminek 
z Lublina, zaprzeczający wszelkim 
przedsezonowym spekulacjom, 
zmasakrował Get Well na Motoa-
renie 53:37, prawie wszyscy ogło-
sili już spadek Torunia, który w tej 
chwili, aby kogoś minąć w tabeli 
ekstraklasy i w ten sposób opuścić 
ostatnie miejsce, musi odrobić 
w pięciu pozostałych spotkaniach 
do drużyn przed nim aż 5 pkt.

Absolutnie z tego powodu 
w Gorzowie nie będziemy spać 
spokojnie, bo na pewno nie jedzie-
my jak strasznie głodni ekstra-
klasy zawodnicy Motoru, którzy 
wkładają głowy tam, gdzie inni 
nie włożyliby nogi. Poważnie, aż 
do ostatniej kolejki i starcia w do-
mu z Włókniarzem Częstochowa 
grozi nam seria meczów bez żad-
nych zdobyczy.

Po tak marnej jeździe naszych, 
jaką obejrzeliśmy w Grudziądzu 
(przegraliśmy 38:51), gdzie część 
strat odrobiliśmy dopiero w ostat-
nim wyścigu, gdy już wszystko by-
ło rozstrzygnięte, damy sobie radę 
za chwilę we Wrocławiu? Sparta 
bez kontuzjowanego lidera Taia 
Woffindena robi, co chce, z czę-
stochowianami (56:34), aż pięciu 
zawodników ma średnią powyżej 
2 pkt na bieg. Coś urwiemy w der-

bowym meczu w Zielonej Górze? 
Wygrała tam Unia Leszno 47:43, 
ale widzieliśmy, na jakim pozio-
mie stał ten pojedynek. Na po-
czątku sierpnia z pewnością Unia 
da pokazy swojej piekielnej mocy 
w Gorzowie. Potem wyjazd do sza-
lejącego Lublina i na koniec zosta-
je Częstochowa, a i ograć „Lwy”, 
być może jeszcze wtedy bijące się 
o play-off, choć na dziś też nie-
błyszczące jakąś wybitną formą, 
nie będzie prostym zadaniem…

– Łatwo powiedzieć, że w Gru-
dziądzu trzeba wjechać pod płot 
i tam się rozpędzać. Chwilę to trwa-
ło, aż oswoiłem się z tą specyfi cz-
ną geometrią – przyznał Zmarzlik 
po porażce za 3 pkt. Tu też wydaje 
się, że przegrywamy, bo taki GKM 
czy Sparta bardziej potrafi ą robić 
ze swojego toru duży atut. W Go-
rzowie szukaliśmy złotego środka, 
bo zawody są po prostu nudne, 

coś próbowaliśmy zmienić w na-
wierzchni i wydaje się, że na tym 
tracimy. Mijanek za wielu dalej nie 
ma, a przez połowę meczu i tak go-
ście przeważnie czują się na „Janca-
rzu” jak ryba w wodzie. 

Bartosz Zmarzlik znów bę-
dzie najlepszy w lidze, Krzysztof 
Kasprzak wywiąże się z roli li-
dera, najlepszy sezon w karierze 
pojedzie Szymon Woźniak, An-
ders Thomsen pokaże, że debiut 
w polskiej elicie nie jest dla niego 
straszny, swoje dorzuci formacja 
juniorska, bo kiedy, jak nie już 
w tym sezonie, Rafał Karczmarz 
zacznie udowadniać, że w PGE 
Ekstralidze zostanie również ja-
ko senior…

Zimą, po stracie Martina Va-
culika, tak to sobie w głowach 
układaliśmy. Jak widać, mocno 
się łudziliśmy. Ścigamy się w lidze 
piekielnej, gdzie nie ma miejsca na 

pomyłki, a jaka jest cały czas siła 
Stali, już każdy widzi i nikt się nas 
nie boi. Skończmy z opowieściami, 
że to za chwilę zaskoczy i my ca-
ły czas spoglądamy w górę tabeli, 
walczymy o play-off. Bez prawdzi-

wych armat i stabilnej, ofensywnej 
młodzieży po prostu się nie da.

Do tego straciliśmy, oby tyl-
ko na chwilę, Szymona Woźnia-
ka, który miał wypadek w lidze 
szwedzkiej i doznał poważnego 
wstrząsu mózgu. Na razie na pew-
no opuści niedzielny mecz Stali 
we Wrocławiu.

Akurat właśnie ten gorzowski 
żużlowiec był gościem ostatniego 
magazynu ligowego w nSport+, 
gdzie przekonywał, że drużyna 
wciąż jest skonsolidowana i wie-
rzy w swoje możliwości, będzie 
jeszcze wygrywać, choć z drugiej 
strony, baraże to też nie jest ko-
niec świata.

– Pogubiliśmy ostatnio zbyt 
wiele punktów. Bonusy z Get Well 
i Grudziądzem powinny być nasze, 
zresztą meczu na Motoarenie też 
nie powinniśmy oddać, bo w po-
łowie wysoko wygrywaliśmy – po-
wiedział Woźniak. – Z tymi zdoby-
czami nasza sytuacja w tabeli by-
łaby zupełnie inna, znowu Stal by-
łaby w gronie drużyn bijących się 
o medale. Wyszło jednak inaczej, 
ale według mnie baraże to jest wa-
riant pesymistyczny. Trener w nas 
wierzy, w drużynie jest spokój 
i to bardzo ważna sprawa, bo dalej 
jeszcze sporo może się wydarzyć. 
Recepta jest prosta: spiąć cztery 
litery, aby przy każdym nazwisku 
w naszej drużynie pojawiły się 
punkty na miarę prawdziwego po-
tencjału. Sam zawiodłem w meczu 
z GKM i tak to wygląda. Jak jeden 
dobrze jedzie, to pod innym nume-
rem jest niespodziewana dziura, 
a potem tego punkciku czy dwóch 
na koniec brakuje. Jeśli faktycznie 
wylądujemy na siódmej pozycji, to 
też nie traktujmy tego jak koniec 
świata. W 2016 roku była tam Unia 
Leszno, a potem zdobyła dwa złote 
medale, ostatnio w barażach jechał 
Falubaz Zielona Góra i gdzie jest 
teraz. Naprawdę zacne towarzy-
stwo, bardzo mocna, wyrównana 
liga, która nie wybacza błędów.+

• Obecny zespół Stali zajmie w lidze dopiero przedostatnie miejsce?  FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ

Siódme miejsce to też nie 
będzie koniec świata. 

W 2016 roku była 
tam Unia Leszno, a 
potem zdobyła dwa 

złote medale, ostatnio 
w barażach jechał 

Falubaz Zielona Góra 
i gdzie jest teraz. Jak 

widać, naprawdę zacne, 
barażowe towarzystwo

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 

5 1 5 6 0 3 4 5 0 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

OGŁOSZENIA DROBNE

Starosta
Krośnieński 

informuje,

że w dniu 19 czerwca 2019 r.
w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Krośnie
Odrzańskim, ul. Piastów 10B 
(III piętro) został wywieszony

wykaz Nr 8/Sk.P/2019
nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonej do użyczenia.

REKLAMA 33927453

W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33927678
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Królowa kier
GORZÓW

Dania 2019. Reżyseria: May el-
-Toukhy. Obsada: Trine Dyrholm, 
Gustav Lindh. 

Anne i Peter to zamożne 
małżeństwo mieszkające w 
pięknej posiadłości i wychowu-
jące swoje córki, nastoletnie 
bliźniaczki.

Ona jest prawniczką pomagającą 
ofi arom molestowania seksualne-
go, on lekarzem. Ich życie płynie 
leniwie i dostatnio. Pewnego dnia 

w ich domu zjawia się Gustav, syn 
Petera z pierwszego małżeństwa, 
który chce zamieszkać z ojcem. 
Mężczyzna ma nadzieję zbliżyć 
się do chłopaka, z którym przez 
lata nie miał kontaktu. Anne po-
czątkowo chłodna i podchodząca 
do tej sytuacji z rezerwą zaczyna 
zbliżać się do Gustava coraz bar-
dziej. W końcu między pasierbem 
a macochą rodzi się fascynacja 
i rozpoczynają romans. l

→ Seans w kinie Helios, środa 
3 lipca, godz. 18.30

P I Ą T E K

Biblioteka Norwida

Oko na Panamę
ZIELONA GÓRA 

Na wycieczkę do Panamy, 
leżącej 10 tys. km od Zielonej 
Góry, zabiera nas Wahili Chiari 
Arcia.

Przed nami pierwsze spotkanie 
w ramach cyklu „COOLtural-
na Zielona Góra”. W piątek 
w Bibliotece Norwida udamy 
się w daleką podróż do Amery-
ki Południowej.

Na wycieczkę zabierze nas 
Wahili Chiari Arcia z Panamy. Od 
lat mieszka w Zielonej Górze, a jej 
mężem jest Polak, Michał. Jest 
lektorem języka hiszpańskiego 
i naucza w szkole językowej.

– To uśmiechnięta, pozytywna 
osoba z otwartym sercem. Uzna-
łam, że pierwsze spotkanie musi 
być w gorących klimatach – mówi 
Agnieszka Mikołajska, pomy-
słodawczyni i członkini fundacji 
Lyada, z którą wspólnie organizu-
je spotkanie.

– Ciekawostką jest, że ojciec 
Wahili jest prawdziwym Indiani-
nem z plemienia Kuna – dodaje.

Inicjatywa ma pokazać, jak 
ważna jest akceptacja i szacunek 
dla różnych kultur. – Często nasze 
uprzedzenia wynikają z niewie-
dzy. Twierdzimy, że Polak jest taki, 
Żyd jest taki, a Niemiec jeszcze 
inny. Trzeba pokazać ludziom, że 
tak nie jest. Zwłaszcza starszym 
pokoleniom, które nie miały moż-
liwości poznawać świata – tłuma-
czy Mikołajska. – Ludzie wielu rze-
czy nie wiedzą, a bez wiedzy nie 
będzie szacunku do innych. Chcę 
wyciągnąć zielonogórzan z do-
mów, oderwać od smartfonów 
i telewizji. Pokazać, że jesteśmy 
obywatelami świata – dodaje. l
Filip Ziarek

→ „COOLturalna Zielona Góra cz.1 
– poznajemy kulturę Panamy”, 
w piątek 28 czerwca, godz. 18, 
Biblioteka Norwida. Wstęp wolny. 

S O B O T A

Wystaw się na nocnym szlaku

W bezbronnej galerii 

Dariusz Barański 

GORZÓW

Jak co roku podczas Nocnego 
Szlaku Kulturalnego otwiera 
się Galeria Bezbronna. Tym 
razem zbiorowy przejaw 
twórczości gorzowian wy-
buchnie w willi przy ul. Borow-
skiego.

W tej wystawie każdy może wziąć 
udział. Wystarczy zaplanować 
wystawę i samemu ją zamonto-
wać. I można też zwiedzać. Zbio-
rową wystawę gorzowian będzie 
można zobaczyć w pustej obecnie 
willi przy ul. Borowskiego 29. 
Kiedyś mieścił się tam powiatowy 
sanepid. Teraz budynek stoi pusty 
i czeka na nowe przeznaczenie. 

Celem Galerii Bezbronnej jest 
umożliwienie każdemu prezenta-
cję swojej twórczości, gdzie temat 
prac, dziedzina, technika i forma 
są indywidualną decyzją każdego 
autora. Galeria chce pomieścić 

utwory: literatury, muzyki, foto-
grafi i, malarstwa, wideo, fi lmu, 
animacji, rzeźby, architektury, 
instalacji, teatru, happeningu 
oraz performance’u i innych mul-
timedialnych form, nawet tych 
jeszcze nieznanych.

To dziwna galeria. Wymyślił ją 
gorzowski fotograf Daniel Adam-
ski, absolwent katedry fotografi i 
poznańskiej ASP. Istnieje zale-
dwie przez moment w roku i za 
każdym razem w innym miejscu. 
Można o niej powiedzieć, że jest 
wciąż bezdomna. Zresztą, tak 
się nazywała jej pierwsza edycja 
w 2008 roku – Galeria Bezdomna. 
Kto jeszcze pamięta, że odbyła 
się wtedy w zielonej willi przy ul. 
Chrobrego? 

Galeria Bezbronna pozwala na 
wszystko. Nazywa się tak, bo nie 
ma siły bronić się przed twórca-
mi i artystami, nie ma nadzoru 
kuratorskiego i nie może narzucić 
i zabronić nikomu wolnej twór-
czości. Galeria Bezbronna – tak 

jak i sztuka współczesna – nie ma 
granic tematycznych i formal-
nych. Wolna jest też od konkret-
nych idei.

Wystawa i pustostany działają 
na gorzowian jak magnes. Od 
2009 roku wielka galeria odbywa 
się w ramach Nocnego Szlaku Kul-
turalnego, organizowanego przez 
MCK i mieszkańców miasta.

XI edycja Galerii Bezbronnej 
odbędzie się w budynku przy 
ul. Borowskiego 29, w ramach 
Nocnego Szlaku Kulturalnego, 
organizowanego przez Miejskie 
Centrum Kultury w Gorzowie. 
Na trzech kondygnacjach jest 31 
pomieszczeń wystawowych.

Galeria czynna będzie od 29 
czerwca do 1 lipca. Montaż prac 
odbędzie się w sobotę 29 czerw-
ca – w godz. 10-19. O godz. 20.30 
odbędzie się wernisaż, a wystawę 
będzie można oglądać do godz. 1 
w niedzielę. Galeria Bezbronna 
czynna będzie również 1 lipca, 
w godz. 17-20. l

• Galeria Bezdomna, 2008 r. FOT. DANIEL ADAMSKI / AGENCJA GAZETA

Zielona Góra
CINEMA CITY
Wrocławska 17, tel. 684107777

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 13.10;
 • Aladyn (128) dubbing codz. 11.30, 14.10, 
16.50;

 • Anna (118) codz. 14.50, 18.10, 20.40, 22;
 • Avengers: Koniec gry (185) dubbing 
codz. 17.40;

 • Dzień czekolady (75) codz. 10.10;
 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
18.50;  dubbing codz. 15; 3D dubbing 
codz. 12;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 12.20, 17.50, 
20.20;

 • John Wick 3 (130) codz. 13.30;
 • Laleczka (120) codz. 14, 20.50, 21.40;
 • Ma (99) codz. 16.10, 19.30;
 • Men in Black: International (120) codz. 
18.20;

 • Niedobrani (125) codz. 21.40;
 • Oszustki (94) codz. 17.30, 19.40, 21.50;
 • Panda i Banda (90) dubbing codz. 10.20;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
11.50;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 10.10, 12.30, 13.30, 15.50;

 • Polaroid (88) codz. 14.50, 17, 19, 21;
 • Rocketman (121) codz. 10.50, 16.20;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 
11.20, 12, 14, 16, 18, 20;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • Trzy kroki od siebie (116) codz. 15.10;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing codz. 21.20;

Gorzów 
Wielkopolski
60 KRZESEŁ
Pomorska 73, tel. 957332556

 • Asako. Dzień i noc (119) wt. 20;
 • Gloria Bell (102) sob. 19; niedz., śr. 18; 
pon., czw. 20.15; wt. 16.15;

 • Kickbokserka (84) dubbing niedz.-pon., 
śr.-czw. 16.15; wt. 18.15;

 • Młodość Astrid (90) pon. 18;
 • Na plaży Chesil (105) niedz. 20;
 • Rocketman (121) pt. 18;
 • Tajemnice Silver Lake (139) śr. 20;

CINEMA 3D
Kombatantów 30, tel. 957835151

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 9.45, 
12.45;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 12.50;
 • Anna (118) pt.-śr. 15.15, 17, 19.50, 22.20; 
czw. 15.15, 17, 20.10;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
20.10; 3D dubbing codz. 12.15;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 15, 18.15;
 • Laleczka (120) codz. 11.50, 20.40, 21.50;
 • Ma (99) codz. 17.20, 19.35;
 • Men in Black: International (120) codz. 
15.35;

 • Oszustki (94) codz. 14.45, 19.35;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10.30;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 10.30;

 • Polaroid (88) codz. 18, 22;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 9.15, 10, 
11.20, 13.20, 15.30, 17.45;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 20;

HELIOS
Aleja Konstytucji 3 Maja 102, tel. 957372738

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 15, 
17.15;

 • Anna (118) codz. 12.30, 17.45, 20.30;
 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
20; czw. 20.45;  dubbing codz. 15.30;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 15.15, 19, 
21.30;

 • Królowa Kier (127) śr. 18.30;
 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw. 
20.15;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) pt.-
śr. 12.15, 21; czw. 12.15;

 • Narodziny gwiazdy (135) pon. 18.30;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-sob., wt. 10.30, 13, 18.30; 
niedz. 10.40, 13, 18.30; pon., śr. 10.30, 13; 
czw. 10.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 

domowych 2 (92) dubbing pt.-sob., pon., 
śr. 10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 
18; niedz. 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 
17, 18; wt. 11, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 
15.50, 17, 18; czw. 10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 
14.50, 15.50, 17, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.30
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Muzeum Ziemi Lubuskiej 

Historia polskiego 
policmajstra 

ZIELONA GÓRA

Policję Państwową w Polsce 
powołano 24 lipca 1919 r. Nie-
mal wiek później w zielonogór-
skim Muzeum Ziemi Lubuskiej 
otwarto wystawę „100-lecie 
powołania Polskiej Policji”. 
Można oglądać dokumenty i 
repliki mundurów polskich 
policjantów z ostatniego 
stulecia, broń, przedwojenne 
kodeksy karne i zdjęcia doku-
mentujące służbę policjantów.

Gromadzenie eksponatów trwa-
ło kilka miesięcy. – Artefakty 
pochodzą głównie ze zbiorów 
prywatnych kolekcjonerów, 
którzy należą do Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej Policji 
Województwa Śląskiego 1922-
1939. Część przedmiotów udo-

stępnił też zielonogórski policjant 
aspirant sztabowy Robert Ulanic-
ki. Natomiast tablice historyczne 
dokumentujące proces powsta-
wania Policji Państwowej zostały 
przygotowane przez Biuro Histo-
rii i Tradycji Komendy Głównej 
Policji w Warszawie – wyjaśniają 
zielonogórscy policjanci.

Na wystawie nie brakuje zie-
lonogórskich akcentów. – Dwaj 
policjanci, którzy służą obecnie 
w Komendzie Miejskiej Policji 
w Zielonej Górze, mają przod-
ków, którzy służyli w szeregach 
przedwojennej Policji Państwo-
wej. Na wystawie zostały zgro-
madzone unikatowe fotografi e 
pochodzące z rodzinnych zbio-
rów, zachowane przez rodziny 
często z narażeniem życia – tłu-
maczą policjanci z komendy przy 
ul. Partyzantów. l
Szymon Płóciennik

S I E R P I E Ń

Pszoniak 
na ASP
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wojciech Pszoniak będzie 
gościem Akademii Sztuk 
Przepięknych na festiwalu 
Pol’and’Rock.

Aktor jest znany z takich fi lmów 
jak „Ziemia obiecana” Andrzeja 
Wajdy, „Mniejsze zło” Janusza 
Morgensterna czy „Nadzieja” Sta-
nisława Muchy. Spotkanie z nim 
odbędzie się w czwartek 1 sierpnia 
o godz. 11.30. 

Pszoniak to nie jest jedyny arty-
sta, który pojawi się w tym roku 
w Kostrzynie nad Odrą. Oprócz 
niego swój przyjazd zapowiedzieli 
m.in. Wojciech Smarzowski, Kata-
rzyna Nosowska, Olga Tokarczuk 
i Mariusz Szczygieł. l
Filip Ziarek

S O B O T A

Imprezy w amfiteatrze

Frey i Czarnecka na szlaku
Dariusz Barański

GORZÓW

Zapamiętajcie: punkt 33. 
To warto odwiedzić na 
tegorocznym Nocnym Szlaku 
Kulturalnym. A pod 33 
mamy... Karolinę Czarnecką 
i Martę Frej.

Najpierw o godz. 21 w amfi teatrze 
będzie można obejrzeć wystawę 
Marty Frej „Jestem silna, bo…”. 
Potem wystąpi Karolina Czar-
necka z zespołem, a po koncercie 
(godz. 22.30) odbędzie się spotka-
nie z obiema artystkami.

Karolina Czarnecka to artystka 
interdyscyplinarna. W swojej 
twórczości łączy różne dziedziny 
sztuki i bada ich granice. Zasłynę-
ła piosenką „Hera koka hasz LSD”, 
którą wykonała na Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocła-

wiu. Swoim występem podbiła 
serca internautów. Jest absol-
wentką warszawskiej Akademii 
Teatralnej, współtworzy grupę 
teatralno-kabaretową Pożar 
w Burdelu i jest członkinią Gangu 
Śródmieście. W 2014 r. artystka 
wydała EP-kę „Córka”, która zosta-
ła ciepło przyjęta przez słuchaczy. 

W kwietniu 2018 r. miał swoją 
premierę album „Solarium 2.0” 
– promowany singlem „Anaruk” 
– będący swoistą kontynuacją 
opowieści rozpoczętej przez ar-
tystkę na debiutanckim krążku.

Marta Frej to malarka, ilustra-
torka i animatorka kulturalna. 
Prezes zarządu Fundacji Kultu-

roholizm z siedzibą w Częstocho-
wie. Jest współzałożycielką Klubu 
Krytyki Politycznej w Często-
chowie. Ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Prace 
Marty Frej zostały również wy-
korzystane przez Pawła Sarnę do 
opisu performatywnego aspektu 
memów w ujęciu wybranych ram 
interpretacyjnych podczas jego 
badań nad rolą memów inter-
netowych zastosowanych jako 
komunikaty o charakterze reto-
rycznym. W roku 2017 otrzymała 
nagrodę plebiscytu O! Lśnienia 
– Nagroda Kulturalna Onetu za 
nadanie memom rangi artystycz-
nego dzieła. l

→ NSK 2019 – Koncert i wystawa, 
godz. 21-23, amfiteatr Miejskie-
go Centrum Kultury, Drzymały 
(park Siemiradzkiego)

RYS. MARTA FREJ

• Wystawa 
poświęco-
na polskiej 
policji FOT. 

ARCH. MUZEUM 

ZIEMI LUBUSKIEJ

S O B O T A / N I E D Z I E L A

Bezsenność przy teleskopie
GORZÓW

W noc z 29 na 30 czerwca 
tysiące gorzowian rusza po 
Nocnym Szlaku Kulturalnym. 
Można zaplanować wielki 
spacer po galeriach, klubach, 
teatrze, centrach kultury.  

Artyści profesjonalni i amatorzy, 
grupy nieformalne i instytucje, 
fi rmy, knajpki, kluby – wszyscy 
przygotowali aż 39 wydarzeń, 

prezentujących wszelkie dzie-
dziny sztuki. Szczegółowy 
program i opis imprez można 
znaleźć na stronie NSK 2019. 
Można zajrzeć np. na Śląską 58, 
gdzie urządzają warsztaty od 
sitodruku po kulinaria. Do siebie 
zaprasza też muzeum, czy Mu-
zyczne Atelier Nowa Linia przy 
ul. Walczaka.

Przy zachodnim bulwarze 
Gorzowska Grupa Miłośników 
Astronomii „Gamma” pokaże 

w teleskopach „Wszechświat na 
wyciągnięcie dłoni”.

A na parkingu Filharmonii 
Gorzowskiej ekipa DYM Records 
przygotowała specjalne wydarze-
nie. Będą też imprezy w Termina-
lu 08 i w atelier Natalii Ślizowskiej. 
Będzie się działo na Kwadracie 
i scenach nad Kłodawką. Na kon-
certy zapraszają też kluby: Magne-
tOffOn, Pod Filarami, MIXcoolTu-
ra, C-60 czy Centrala. l
Dariusz Barański

REKLAMA 33924696
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ZIELONA GÓRA

W sobotę 29 czerwca na scenie 
zielonogórskiej Tkalni wystąpi 
PRABABA.

Ola Mądry, lekarz weterynarii z Zie-
lonej Gory, miłośniczka zwierząt 
po wypadku samochodowym jest 
w śpiączce i potrzebuje kosztownej 
rehabilitacji. To dla niej jest ten 
koncert. W Tkalni przy ul. Fabrycz-

nej zagra PRABABA, czyli Justyna 
Borys, Joanna Fuczko i Viktoriia Ko-
rol, Grzegorz Zawliński (tabla, bębny 
ramowe) i Łukasz Dołęga (skrzypce). 
Zespół śpiewa pieśni tradycyjne 
z różnych regionów Polski. Podczas 
koncertu odbędą się licytacje dla Oli 
i zbiórka pieniędzy do puszki. l

→ Start o godz. 20. Wstęp jest bez-
płatny. 

S O B O T A

PRABABA budzi Olę

ZIELONA GÓRA

Na scenie w Kawonie 
wystąpi Patrycja Ka-
mola. Zaśpiewa piosenki 
z premierowego albumu 
„Nadejdzie lepszy czas”. 

Kamola wystąpi razem 
z zespołem w składzie: Robert 
Ściubilecki (gitara), Sławek Kosma-
la (gitara basowa), Maciej Janus 
(piano) i Marcin Tokarski (perkusja). 

25-latka jest absolwentką 
m.in. sztuki muzycznej 
na UZ. W 2016 r. wydała 
swój debiutancki album 
„Czekając na miłość”, 
który uzyskał status 

złotej płyty. l

→ Piątek 28 czerwca, o godz. 19 
w Kawonie przy ul. Zamkowej. Bilety 
po 15 i 20 zł. 

P I Ą T E K

Nadejdzie lepszy czas

ŁAGÓW

Finiszuje powoli 48. Lubuskie 
Lato Filmowe. 

Wybór fi lmów bogaty, ale szczególnie pole-
camy „7 uczuć” w reż. Marka Koterskiego. 
Obraz do obejrzenia w kultowym amfi te-
atrze pod łagowskim zamkiem joannitów. 
Opowieść Koterskiego krytycy umieścili 
na liście najlepszych polskich fi lmów 2018 
r. Reżyser w roli głównej obsadził syna 
Michała Koterskiego i oprowadza go po 
własnym dzieciństwie. To kapitalna opo-
wieść o kształtowaniu młodych ludzi dora-
stających w opresyjnej kulturze rodziców, 
szkoły, społecznego odrzucenia. O tym, co 
jest najważniejsze – miłości, braku nie-
nawiści, osiąganiu szczęścia. Znakomite 
zwieńczenie festiwalu. l

→ Piątek 28 czerwca, godz. 22.30. 
Seans filmowy w amfiteatrze w Łagowie

P I Ą T E K

7 uczuć Koterskiego
GORZÓW

Scena Letnia zaprasza na 
spektakl z piosenkami Jere-
miego Przybory

„Ja dla pana czasu nie mam”, „Jak 
pan mógł” i wiele innych szlagierów 
Jeremiego Przybory nuciły pokolenia 
Polaków. Przybora wraz z Jerzym 
Wasowskim stworzyli słynny Kaba-
ret Starszych Panów. Obaj pozosta-
wili po sobie utwory śpiewane w ka-
baretach i estradach. Gorzowscy fani 
usłyszą z pewnością wiele z nich. Pio-
senki Przybory przypomną aktorzy 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
z Koszalina – Żanetta Gruszczyńska-
-Ogonowska, Piotr Krótki, Wojciech 
Rogowski i Artur Czerwiński. l

→ Spektakl „Piosenka jest dobra 
na wszystko” w sobotę 29 czerwca 
o godz. 20.30 na deskach gorzowskiej 
Sceny Letniej. Wstęp wolny.

S O B O T A

Piosenki pana 
Przybory

BRODY POD CZERWIEŃSKIEM

Przed nami VIII Piknik Forteczny 
nad Odrą pod Czerwieńskiem

Ciekawa propozycja weekendowa 
dla miłośników historii i militariów. 
Skansen fortyfi kacyjny leży przy 
przeprawie promowej pod Czer-
wieńskiem. Dojechać można autem 
oraz rowerem (polecamy bardziej). 
Schrony bojowe ciągnące się na 
lewym brzegu rzeki to fragment linii 
obrony Odry (Oderstellung). Kilka 

schronów jest odrestaurowanych. 
Większość to stanowiska obserwa-
cyjne, wyposażone w charaktery-
styczne wieże i pancerze. To okazja, 
by do nich wejść. l

→ Piknik w sobotę 29 czerwca 
w godz. 11-18. W programie zwie-
dzanie obiektów, okolicznościowe 
wystawy, pokaz makiet modelarskich 
i gastronomia pod chmurką

S O B O T A

Odkrywamy 
bunkry nad Odrą
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