Tragicznie mogło się zakończyć nieostrożne wyprzedzanie dla 22-letniego kierowcy
z Jeleniej Góry.
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JELENIA GÓRA Czy uda się powstrzymać falę kradzieży elementów metalowych?

Wyciąć złomiarzy
Kable telefoniczne, rynny, studzienki kanalizacyjne czy barierki na mostach – wszystko
to pada łupem przestępców.
– Są bezkarni. Nie można ich
powstrzymać – denerwują się
mieszkańcy. Radni i policja zapowiadają walkę ze złodziejami.
Ponad 50 tysięcy złotych – to bilans
strat, jakie spowodowali złodzieje
złomu w ostatnich kilku tygodniach
w naszym regionie. – Ukradli nam
kratkę sprzed sklepu – mówi Anna
Kamińska, sklepikarka. – Żeby złapać takich oprychów, musielibyśmy
zatrudnić ochronę.
– Zerwali mi blachę falistą z dachu
altanki – denerwuje się pan Mieczysław z Jeleniej Góry.
Kradzieży elementów na ogródkach
działkowych wiele osób już nawet nie
zgłasza. – I tak nie odzyskam tej blachy, a czekanie na policję, zeznawanie
to tylko kłopot – mówi pan Mieczysław. – Na złomie złodziej dostanie
za tę blachę może kilka złotych. A ja
nie mam sił, by wchodzić na dach i
łatać dziury.
Więcej: str. 5

Fot. Krzysztof Knitter

W NUMERZE

Pracownicy punktów skupu złomu przekonują, że nie mają kradzionego towaru.
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JELENIA GÓRA Jak się dobrze sprzedać na turystycznym rynku

Plac Ratuszowy był pełen
zainteresowanych kolorowymi
stoiskami i sami wystawcy,
którzy prześcigali się w ofertach, aby zachęcić ludzi do
odwiedzania ciekawych miejsc.
Mnóstwo folderów, lokalnych
specjałów gastronomicznych,
ofert dotyczących agroturystyki. Krótko – promocja na
całego.
Wszystko za sprawą zorganizowanych przez Starostwo
Jeleniogórskie dzięki pomocy
z funduszy unijnych IV Targów
Turystycznych Tourtec.
– Fajnie, że to nie tylko o
Jeleniej Górze i Karkonoszach.
Dotychczas tak było, że zachwalali to, co już znamy. Teraz
mamy okazję zapoznać się z
innymi regionami – mówili
Joanna i Jerzy Matejscy, którzy
odwiedzili plac Ratuszowy. Nie
bez powodu, bo do naszego
miasta przyjechali wystawcy

Nowa siedziba
oddziału Deutsche
Bank PBC
Od połowy kwietnia jeleniogórski oddział Deutsche
Bank PBC znajduje się przy
ul. Krótkiej 25. Bank – część
Grupy Deutsche Bank, obsługującej 14 milionów
klientów w 73 krajach na
całym świecie – specjalizuje
się w obsłudze klientów indywidualnych oraz Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
w zakresie nowoczesnych
rozwiązań finansowych,
obejmujących zarówno tradycyjne usługi bankowe, jak
i specjalistyczne produkty
rynku kapitałowego. Do
prowadzonego rachunku
klienci mają dostęp poprzez
system bankowości internetowej, Teleserwis oraz
sieć oddziałów na terenie
całego kraju.

Bardzo podobała się barwna oferta powiatu lwóweckiego
nawet z Białostockiego, czy
z Warmii i Mazur. – Chcemy,
aby ludzie gór przynajmniej na
kilka tygodni zmienili klimat
– żartowali goście.
Wśród gospodarzy na próżno
szukano ofert y Szklarskiej
Poręby. Miasto pod Szrenicą
nie zdążyło przygotować profesjonalnego stoiska po nawale

imprez majowych. Za to przedstawił się Karpacz. Licznie odwiedzany był kolorowy stragan
powiatu lwóweckiego.
Zainteresowaniem cieszyło
się stoisko Czechów z Jabłońca
nad Nysą. – To bardzo blisko od
Jeleniej Góry i piękne okolice.
A mało Polaków przyjeżdża.
Czas to zmienić – mówili nasi

południowi sąsiedzi.
Organizatorzy i wystawcy
liczą na wymierne korzyści z
imprezy. – To najlepsza droga
dotarcia do tur yst y – przekonują. Skuteczność targów
będzie można ocenić podczas
zbliżających się wakacji.

(tejo)

JELENIA GÓRA Po naszych publikacjach

Powrót „piętnastki”
Miejski Zakład Komunikacyjny przywrócił zawieszoną linię na trasy.
Chodzi o łączącą Jagniątków
i Sobieszów z centrum Jeleniej
Gór y linię nr 15. Na części
trasy została ona zawieszona
z powodu remontów ulicy
Karkonoskiej. Decyzja zbulFot. Archiwum

Siedemdziesięciu wystawców z regionu, niektórych
części Polski oraz Republiki
Czeskiej przedstawiło swoje
oferty.

Fot. Krzysztof Knitter

Recepta na sukces

wersowała pasażerów, którzy
zostali pozbawieni możliwości
wygodnego dojazdu z peryferii
miasta.

Przewoźnik zrozumiał
uwagi.

– Autobusy od skrzyżowania
ul. Karkonoskiej z ul. B. Czecha

kursują od minionego piątku
objazdem ulicami: Ogrodowa,
Świerkowa, Łazienkowsk a
i dalej według trasy sprzed
zamknięcia odcinka ul. Karkonoskiej – poinformował Leszek
Chmielewski, kierownik działu
marketingu MZK.
Na ul. Ogrodowej, przy Szkole
Podstawowej nr 15 zostanie
ustawiony dodatkowy przystanek tymczasowy.
Nie oznacza to końca utrudnień komunikacyjnych. Remont Karkonoskiej i wymiana sieci przyłączy pod tym
traktem potrwa co najmniej do
jesieni. Z powodu prac opóźnione są inne kursujące w pobliżu
linie MZK.

(tejo)

(ts)

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Lęki chorego
maturzysty
Napisał, wyobraźcie sobie,
maturzysta pracę z języka
polskiego. A przedtem namęczył, natrudził, nauczył
mnóstwa rzeczy, które niespecjalnie go interesują, nadenerwował.
Wrócił szczęśliwy do domu,
a tam z radia dowiedział się,
że nauczyciele, którzy mają
weryfikować tych, co sprawdzili i ocenili jego pracę,
zastrajkowali, bo im ministerstwo obniżyło stawki.
Tak się tym nieszczęsny
maturzysta zdenerwował, że
stres spowodował obniżenie
odporności organizmu. No i
maturzysta zachorował.
Kolejne egzaminy przed
nim, a tu być zdrowym trzeba, bo choroba obniża sprawność umysłową. Pognał więc
maturzysta do lekarza. I tu
dowiedział się, że lekarz niczego mu nie będzie ordynować, bo właśnie strajkuje.
Do normalnych maturalnych cierpień doszły wywołane przez tych, co maturzystą mają się opiekować,
nauczycieli i lekarzy. Nasz
chory maturzysta przeszedł
z młodzieńczości w groźny
świat ludzi dorosłych.
Jeśli nasz maturzysta jest
człowiekiem myślącym – a
w czasie matury większość
ludzi jest, dopiero potem im
przechodzi – zrozumiał w ten
sposób, że w dorosłym świecie płaci się za cudze winy.
Bo co maturzysta winien, że
nauczycielskim ekspertom
od matur władza postanowiła zapłacić mniej i tak też
uczyniła? I co maturzysta
winien, że ministerstwo,
które jest głównym pracodawcą lekarzy płaci im marne grosze korzystając z tego,
że pracy w konkurencyjnych
prywatnych szpitalach i przychodniach nie wystarcza dla
wszystkich?
Winni tej sytuacji nie są ani
nauczyciele, ani lekarze, ani
nawet urzędnicy resortów,
które im tak marnie płacą.
I nauczyciele, i lekarze mają
poważne powody do strajku. Budżetowy pracodawca
traktuje ich podle, więc nie
dziwota, że upominają się

o swoje. Urzędnicy mają
poważne powody, żeby płacić
tak mało, bo w budżetach ich
resortów na lepszą zapłatę
nie ma pieniędzy. Problem
zdaje się nierozwiązalny, maturzysta musi cierpieć niby
bohater greckiej tragedii.
“Socjalizm to ustrój bohatersko walczący z problemami nieznanymi w jakimkolwiek innym ustroju”, mawiał
Stefan Kisielewski, kompozytor, pisarz i felietonista, ale
przede wszystkim człowiek
wielkiej mądrości.
– Co z tego, że mawiał?
– zapyta ktoś. – Przecież
mamy w Polsce kapitalizm,
a nie socjalizm!
Otóż nie! Kapitalizm
mamy tylko gdzieniegdzie,
a w szkolnictwie i służbie
zdrowia mamy wciąż socjalizm. Pieniądze na szkoły,
przychodnie i szpitale płacą
podatnicy, ale zabiera je
państwo, przepuszcza przez
różne urzędy, dużą część
trwoni na wydatki zupełnie
niepotrzebne i w rezultacie
dla nauczycieli i lekarzy nie
zostaje prawie nic.
– Państwo to ja – mawiał
Ludwik XIX, który sam siebie zwał Królem-Słońcem.
Miał rację, bo on za tamto
państwo odpowiadał.
– Państwo to nikt – musielibyśmy dziś powiedzieć
słuchając ministra Religi,
człowieka nieposzlakowanej
uczciwości, wielkiej inteligencji i sprawności, który
mówi, że nie może więcej
zapłacić lekarzom, bo nie ma
pieniędzy. To samo możemy
powiedzieć słuchając dowolnego urzędnika resortów
zdrowia czy edukacji, kiedy
tłumaczy, dlaczego jest tak
marnie. Bo żaden z nich
– od ministra do sekretarki
w gminie – nie odpowiada
za nędzę szkolnictwa i służby
zdrowia.
A ja mam nadzieję, że chory
maturzysta wyzdrowieje,
skończy studia, a potem pamiętając swe pierwsze dorosłe doświadczenie weźmie się
za zreformowanie edukacji
albo służby zdrowia.

Wojciech Jankowski

REKLAMA

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

liczba
gazet

cena
prenumeraty

miesiąc
kwartał
pół roku
3 kwartały
rok

1zł
95gr
90gr
85gr
80gr

4
13
26
39
52

4zł
12,35zł
23,40zł
33,15zł
41,60zł

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Klonowica 9 tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk (redaktor naczelny),
Wojciech Jankowski, Angelika Grzywacz, Wojciech Wojciechowski (kultura), Grzegorz Kedziora (sport) Foto: Ryszard Literacki, Krzysztof Knitter, Arkadiusz Piekarz, Marek Tkacz . Współpraca: Daria Pyrzanowska
Marketing: Marek Tkacz, Jacek Prasol, Jakub Sidziński, DTP: Krzysztof Knitter , Projekt makiety: Marek Tkacz, Krzysztof Knitter Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Presspublika Spółka z o.o., Koninko,
ul. Drukarska 1, 62-023 Gądki, Nakład: 10.000 egz.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 maja 2007 r.

WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Medycy przyłączają się do ogólnopolskiego strajku

Na jutro (wtorek) zaplanowano strajk ostrzegawczy
w szpitalu wojewódzkim: zamknięte zostaną poradnie i nie będzie planowych zabiegów. – Obowiązujący
obecnie system wynagrodzeń jest dla nas krzywdzący
– mówi Anna Jarmoluk-Okhuoya, przewodnicząca
komitetu strajkowego w jeleniogórskim szpitalu.
Lekarze w całej Polsce domagają się podwyżek płac oraz
wprowadzenia urlopów szkoleniowych.
Anna Jarmoluk-Okhuoya,
specjalista neurolog i przewodnicząca oddziału terenowego
Związku Zawodowego Lekarzy
skarży się na system wynagrodzeń. Jej zdaniem jest niesprawiedliwy.
– Chodzi o to, że dyżury
lekarskie w wielu szpitalach
nadal nie są traktowane jako
czas pracy. Owszem, za dyżur
przysługuje wynagrodzenie.
Gdyby jednak dyżur był czasem
pracy, dostalibyśmy za niego
więcej a przede wszystkim nie
pracowalibyśmy tak dużo, gdyż
ilość godzin nadliczbowych jest
ograniczona Kodeksem Pracy
– tłumaczy.

Gdzie odpoczynek?

Inna sprawa, to dni wolne po
dyżurach. – Dopiero od lutego
nam je wprowadzono – mówi
przewodnicząca strajkujących.

– Stało się tak po słynnej ogólnopolskiej sprawie doktora
Misia, który takie prawo wywalczył przed sądem.
Ale to i tak martwy zapis. W
praktyce te dni często nie są
odbierane, bo w szpitalach jest
mało lekarzy i nie miałby kto
pracować.
Lekarze chcą też pokrywania
kosztów poniesionych podczas
kursów dokształcających. Przykład? – Brałam udział w szkoleniu dotyczącym wykonywania
i analizowania badań elektroencefalograficznych (EEG)
– opowiada pani doktor. – Za
szkolenie i pobyt w Warszawie
musiałam zapłacić sama.
Jak wyliczyła, kosztowało ją
to kilka tysięcy złotych. – Pracodawca nie dołożył do tego ani
złotówki, ale wymaga ode mnie,
żebym wykonywała badania
EEG – mówi Anna JarmolukOkhuoya.

Łatwo dorobić

Wielu pacjentów uważa jed-

Z bólem głowy nie przyjmą
Lekarze z jeleniogórskiego szpitala przyłączają się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. We wtorek (15 maja) większość z nich pójdzie na urlopy na żądanie.
Nieczynne będą praktycznie wszystkie poradnie szpitala. Nie będzie planowych
zabiegów. Czy to oznacza, że nie będzie miał nas przyjmować pacjentów?
– Absolutnie nie – mówi Maciej Biardzki, dyrektor jeleniogórskiego szpitala. - Strajk
jest tak zorganizowany, by nie odbył się kosztem pacjentów.
Na pełnych obrotach pracować będą oddział intensywnej terapii, oddział
ratunkowy, chemioterapia, poradnia paliatywna. – Na innych oddziałach będą
dyżury – mówi Biardzki. – Obsada będzie okrojona, ale i tak większa niż np.
podczas weekendów.
Jak twierdzi, w sytuacji zagrożenia życia na pewno nikt nie zostanie bez opieki.
– Może się natomiast zdarzyć, że odeślemy do domu osobę z bólem głowy
– mówi dyrektor.

Fot. Krzysztof Knitter

Wyzysku mają dość

REGION Po maturach w niepewności

Bunt w komisjach
Kto zweryfikuje prace abiturientów szkół średnich?
Na Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu obrazili
się weryfikatorzy tegorocznych
prac maturalnych, którzy mają
pracować w dni dla nich wolne.
Nie zgadzają się na zbyt niską, ich
zdaniem, stawkę: 4 zł 12 groszy
za jedną pracę. W zeszłym roku
mogli dorobić dwa tysiące złotych.
W tym – znacznie mniej.
Wśród protestujących na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie są pedagodzy z Jeleniej Góry. Popierają
ich dyrektorzy szkolnych komisji
egzaminacyjnych.
– Często muszą sami dojechać
tam, gdzie będą weryfikować
matury. Opłacić hotel. Wszystko
z własnej kieszeni. Rozumiem ich
postawę – mówi Paweł Domaga-

Stowarzyszenia pozarządowe zapraszają na spotkanie z Markiem Obrębalskim.

– Chcemy uczciwej zapłaty za nasza pracę
– mówi Anna Jarmoluk-Okhuoya
nak, że lekarze zarabiają mało
tylko teoretycznie. Mają, co
prawda, niewielkie podstawy,
ale wliczając dyżury, uzbiera się
nawet do kilku tysięcy złotych.
– Lekarze dorabiają, na przykład, w ośrodkach niepublicznych – mówi Anna JarmolukOkhuoya. – Pracy na rynku
jest mnóstwo, a specjalistów
niewielu. Pracujemy więc kosztem wolnego czasu, bo w placówkach niepublicznych stawki
są zwykle wyższe.

zorganizował protest. OZZL domaga się m.in. podwyżki płac do
5 tys. zł brutto dla lekarzy bez
specjalizacji i 7,5 tys. zł brutto
dla lekarzy ze specjalizacją.
Jak szacują organizatorzy, we
wtorkowym strajku weźmie
udział ok. 300 szpitali w Polsce.
To jednak dopiero początek.
Jeśli rząd nie spełni oczekiwań
protestujących, 21 maja (poniedziałek) rozpocznie się strajk
bezterminowy. Wtedy pacjenci
naprawdę mogą mieć kłopoty z
dostępem do specjalistów.
– Miejmy nadzieję, że obie
strony dogadają się wcześniej i
do tego nie dojdzie – mówi Maciej Biardzki - szef szpitala.

To tylko ostrzeżenie

Żądania jeleniogórskich lekarzy są zbieżne z żądaniami Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy, który

(DOB)

Otwartą debatę zaplanowano
na piątek, 18 maja w sali Novej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury przy ulicy 1 Maja 60.
Jak poinformowała Danuta
Rybicka-Jakubiec prezydent
Obrębalski porozmawia z
mieszkańcami i zaprezentuje
listę spraw, którymi zajmie się
do końca 2007 roku, a także
a także przedstawi problemy,
które wybrał do załatwienia do
końca swojej kadencji. Aby nie
były to zapowiedzi bez pokrycia, czuwać mają organizacje,
które wzięły udział w akcji
„Masz głos, masz wybór”.
Tymczasem z akcji wycofał
się w sobotę Ruch Ochrony
Praw Obywatelskich i Walki z
Korupcją, na którego czele stoi
były radny Grzegorz Niedźwiecki. Barbara Biedak, sekretarz
ruchu napisała, że organizacja
„rezygnuje z uczestniczenia w

Powiało, postraszyło

(tejo)

Ciężkie konary siały grozę.
W piątek rozszalał się bardzo
silny wiatr, który przypomniał
mieszkańcom o styczniowym
huraganie.
Gałęzie starego klonu przy ul.
Kilińskiego już wcześniej spadały. W
piątek pod naporem wiatru runął
potężny konar. Na szczęście nikt w
pobliżu nie przechodził.
Drzewo zostanie niebawem ścięte
przez służby komunalne po wielu
prośbach pobliskich mieszkańców.
– Lepiej, żeby ludzie ścieli drzewo,
niż by miało drzewo ludzi ściąć. No i
lepiej późno niż wcale – mówi Aniela Magdeczko z ul. Kilińskiego.
Mieszkający przy innych traktach ludzie podkreślają, że i tam
są niebezpieczne drzewa. Jedno
z nich zwalił wiatr w Cieplicach.
Tam także nikomu nic się nie stało.

Piątkowa interwencja straży pożarnej
przy ul. Kilińskiego
Interweniowali strażacy, którzy
mieli pracowity piątek i sobotę.
Na szczęście nie odnotowano
poważniejszych zdarzeń, choć
siła wiatru momentami dochodziła do 100 km na godz.
Przypomnijmy, że straty z
powodu styczniowej wichury

akcji „Masz głos, masz wybór”
w koalicji z podmiotami, które
opacznie rozumieją inicjatywę
Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła
Liderów.”

(tejo)

Marek Obrębalski

Niewinne winniczki

Fot. A. Grzywacz

Wisielcze znalezisko
nicy mają znajdować się doczesne
resztki nie tylko pospopolitych
rzezimieszków. Według zachowanych dokumentów są tam
szczątki całych rodzin straconych
w różnych okolicznościach.
Dawne egzekucje były publiczne. Często przybierały charakter
święta. W ten sposób okazywano radość z eliminowania ludzi
posądzonych o niecne czyny.
Eksploracją grobów odkrytych w
sąsiedztwie miłkowskiego miejsca
straceń archeolodzy zajmą się
wkrótce.
Makabryczne miejsce w Miłkowie może stać się „artrakcją”
turystyczną świadczącą o bogatej
i różnej przeszłości ziem Kotliny
Jeleniogórskiej.

(tejo)

Pod obstrzałem pytań

JELENIA GÓRA Z powodu wichury runęły drzewa

Ekipy archeologów w Miłkowie
podczas prac renowatorskich przy
jednym z zabudowań miejscowości natrafiły na dobrze zachowaną
konstrukcję kolistą z drewnianych
belek pochodzącą z roku 1677.
To fragmenty dawnej szubienicy, która była miejscem straceń
dość często wykorzystywanym.
Świadczą o tym nie tylko fragmenty dawnego stryczka, lecz
także pochówki istniejące w jego
sąsiedztwie.
Zgodnie z powszechnym zwyczajem powieszonych lub ściętych
skazanych nie chowano bowiem
na cmentarzach, ale jako ludzi
gorszej kategorii w pobliżu miejsca, gdzie wykonano na nich
wyrok.
W okolicy miłkowskiej szubie-

ła, dyrektor ZSO nr 1 w Jeleniej
Górze i przewodniczący komisji
egzaminacyjnej.
Weryfikator to jedna z ważniejszych funkcji w komisjach sprawdzających prace. Aby nim zostać,
trzeba ukończenia odpowiednich
kursów. Pedagog tej rangi zaświadcza swoim podpisem, że z
maturą wszystko jest w porządku
(lub nie jest).
Sprawa buntu ma się rozstrzygnąć we Wrocławiu dziś (poniedziałek). Od tego zależy, czy maturzyści
dostaną poprawione swoje testy w
obiecanym terminie. Tymczasem
OKE zapewnia, że poradzi sobie z
problemem.

JELENIA GÓRA Debata próby dla prezydenta

MI£KÓW Makabryczne odkrycie archeologów

Fragmenty dawnej szubienicy w rękach badaczy
przeszłości.



przekroczyły sumę 100 tysięcy
złotych. Niektóre szkody do dziś
nie zostały usunięte. Dlatego
ludzie wolą dmuchać na zimne
i boją się wiekowych drzew,
które stoją w wielu częściach
Jeleniej Góry.

(Angela)

Poprawił się humor sezonowym zbieraczom ślimaków
winniczków, którzy sprzedają
mięczaki zebrane właśnie
teraz do punktów skupu. Przysmak Francuzów pojedzie nad
Sekwanę, między innymi, z
brzegów rzeki Bóbr. Nie tylko
w Jeleniej Górze, lecz także w
okolicach Lwówka Śląskiego.
Początek sezonu na winniczki
nie był udany z powodu suszy.
Po ostatnich opadach deszczu
ślimaki wyruszyły na żer,
a za nimi ludzie, głównie
bezrobotni. Za kilogram zebranych mięczaków można
zarobić ponad dwa złote na
rękę. Przebitka jest opłacalna
dla eksporterów winniczka
do Francji. Tam za kilogram
smakowitych ślimaków płacą
nawet 60 euro. Polskie winniczki uchodzą za najlepsze.
Sezon trwa do końca maja.

(tejo)
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Komu przeszkadzał bar piwny w namiocie na Zabobrzu?

Płonął pub przy ul. Różyckiego. Właściciele lokalu nie
mają wątpliwości, że było to podpalenie. Wiadomo, że
wielu osobom nie podobała się ich działalność.
Niewykluczone, że ogień podłożył ktoś z konkurencji.
Sprawdę bada policja. Złapanie
podpalacza nie będzie jednak
takie proste. Nie ma świadków.
W momencie zdarzenia w barze
były tylko 2 osoby: sprzedawczyni
oraz znajomy klient. Oboje nic
podejrzanego nie widzieli.

Angela

Ugasili w mig
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji straży
pożarnej nie spłonęło wiele. Spalił
się jedynie kawałek ściany namiotu
i nadpaliła się podłoga. Strażacy na
miejscu byli już po 3 minutach od
zawiadomienia, a samo gaszenie
trwało kilka kolejnych minut.

Kronika policyjna
JELENIA GÓRA
Po piąte: nie kradnij

Pięć lat w więzieniu mogą spędzić złodziej telefonu komórkowego oraz
paserzy. Policja odzyskała komórkę, która została skradziona pod koniec
listopada ubiegłego roku. W samym fakcie odnalezienia, i to z poślizgiem,
nic nadzwyczajnego nie ma. Ciekawsze są losy samego urządzenia.
Po kradzieży 19-letni złodziej nie zamierzał zatrzymać telefonu przy
sobie. Puścił go „obieg” sprzedając znajomym. Ci utworzyli łańcuszek
odstępując komórkę jeszcze innym chętnym. W sumie telefon zmieniał
właściciela kilka razy. Wciąż działał, bo jego prawowity posiadacz nie
zgłosił najpewniej zagubienia urządzenia u operatora.
Ten zablokował go dopiero niedawno temu.
W końcu telefon powrócił do złodzieja jako urządzenie zupełnie bezużyteczne, ale wcześniej już zdążył na siebie zarobić. Ktoś doniósł policji,
że 19-letni przestępca ma najpewniej przy sobie telefon pochodzący z
kradzieży. Funkcjonariusze „komórkę” odzyskali.
Teraz 19-latek odpowie za kradzież przed sądem. Ale nie tylko on.
Zarzuty postawione zostaną także ludziom, którzy za wiedzą lub w
niewiedzy, telefon kupili. Zostaną potraktowani jako paserzy.
Zarówno mężczyźnie jak i kupującym kradzione grozi kara do pięciu
lat więzienia.

REGION
Nożownik w rytmie disco

Pijany szesnastolatek ugodził nożem o dwa lata starszego kolegę. Do
zdarzenia doszło w Zawidowie. Awantura wywiązała się w późnych
godzinach nocnych. Rozjuszeni alkoholem uczestnicy wiejsko-miejskiej
dyskoteki pokłócili się i postanowili „wyjaśnić” sobie swoje racje siłą.
Bardziej „przebiegły” okazał się szesnastoletni wyrostek, który bez
żadnego kłopotu wcześniej bawił się i pił alkohol podczas imprezy. W
trakcie bójki ze swoim adwersarzem dobył nóż i ugodził mężczyznę
kilka razy w szyję.
Interwencja policji była o tyle skuteczna, że funkcjonariusze złapali
przestępcę, który po całym zdarzeniu uciekł z dyskoteki i schował się w
pobliskich krzakach. Pijany szesnastolatek z dłońmi splamionymi krwią
został zabrany do wytrzeźwienia, a jego przeciwnik z poważnymi ranami
kłutymi – do szpitala, gdzie lekarze uratowali mu życie dzięki szybkiemu
zabiegowi operacyjnemu.
Jedyną konsekwencją, jaką poniesie małolat, będzie sprawa przed wydziałem rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Dostanie co najwyżej
„skierowanie” na pobyt w placówce wychowawczej.
Gdyby był rok starszy, za usiłowanie zabójstwa odpowiadałby jak
dorosły. Groziłaby mu za to kara do ośmiu lat więzienia.

JELENIA GÓRA
Z tańszych na droższe

42-letniej jeleniogórzance spodobały się buty w jednym z jeleniogórskich marketów. Postanowiła je kupić i przy okazji zaoszczędzić.
Wzięła towar z półki Wcześniej odkleiła metkę z tańszego obuwia i
przytwierdziła ją do droższego towaru. Wykorzystała nieuwagę personelu, ale nie uśpiła czujności ochroniarzy. Ci zatrzymali oszustkę
i zawiadomili o zajściu policję.
(tejo)

Strażacy szybko uporali się z pożarem w pubie

Ponad 140 porcji amfetaminy
miał przy sobie zatrzymany
w czwartek 20-letni handlarz
narkotykami. Policjanci złapali
go na ulicy 1 Maja, kiedy sprzedawał środki odurzające 17-letniemu mieszkańcowi miasta.
– 97 działek było przygotowanych do sprzedaży, a pozostała
część narkotyków znajdowała
się w jednym większym pakunku – poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
U siedemnastolatka ujawniono trzy porcje „amfy”.
20-latek trafił do policyjnej izby
zatrzymań. Postawiono mu zarzut posiadania i sprzedawania
środków odurzających.
Grozi za to kara grzywny i
więzienia. Nawet do 10 lat. Jego
nastoletni klient został przesłuchany i zwolniony do domu.
Czeka go sprawa przed Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich
Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze.

(tejo)

JELENIA GÓRA Policja zapłaci za informacje o kierowcy zabójcy

Nagroda czeka
Kto pomoże ustalić sprawcę styczniowej tragedii na
drodze, dostanie 2500
złotych.
Taką nagrodę wyznaczył
komendant miejski policji
w Jeleniej Górze dla osoby,
która pomoże policji ustalić i
zatrzymać sprawcę wypadku
śmiertelnego.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 20 stycznia najprawdopodobniej około godziny
17.30 na skrzyżowaniu ulic
Wolności z ul. Krośnieńską.
Nieznany dotąd kierowca
potrącił przechodzącą przez
jezdnię, najprawdopodobniej
przez przejście dla pieszych
52-letnią kobietę, a następnie
uciekł z miejsca wypadku.
Kobieta w wyniku doznanych

obrażeń zmarła w szpitalu.
Bliższe okoliczności tego zdarzenia nie są znane.
– W związku z powyższym
prosimy wszystkie osoby, które widziały przebieg t ego
wypadku bądź mogą pomóc
policji w ustaleniu sprawcy
o kontakt z Sekcją Dochodzeniowo-Śledczą Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze, ul. Armii Krajowej 22

– apeluje nadkomisarz Edyta
Bagrowska.
Te l e fo n y: 07 5 / 7 5 2 0 2 97 ,
07520231 oraz telefon alarmowy policji w całym kraju
997. Osoba, która przyczyni
się do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego zdarzenia
otrzyma nagrodę pieniężną w
kwocie 2500 zł.

(tejo)

JELENIA GÓRA Konsekwencje bezmyślnego wyprzedzania

Wjechał w ciężarówkę
22-letni kierowca wjechał
samochodem osobowym
w tira. Jego renault clio
nadaje się do kasacji, prowadzącemu – na szczęście
– nic się nie stało.
Tuż przed Siedlęcinem jadący w
stronę stolicy Karkonoszy kierowca tira chciał zjechać na pobocze
po przeciwnej stronie jezdni. Kierowcy jadący za nim: samochodu
ciężarowego i busa zmniejszyli
prędkość. W tym samym czasie
za tymi pojazdami pojawił się
rozpędzony reunalt clio.
Kierowca pojazdu nie zauważył
jadącej z przeciwka ciężarówki
i zdecydował o wyprzedzaniu.
Kiedy zorientował się, że lewy pas
jest zajęty próbował przecisnąć
się między tirem a busem.
Nie udało mu się zahamować.
Uderzył w bok ciężarówki i „skasował” swoje auto
– Tir skręcał na pobocze po przeciwnej stronie jezdni – relacjonuje
Marcin Miśkiewicz, kierowca

ciężarówki, w którą uderzył kierowca renault.
– Za tirem były jeszcze z dwa
samochody osobowe, a ja byłem
za nimi. Widziałem, że tir skręca,
więc zjechałem delikatnie na prawą stronę i zacząłem hamować.
Za mną był bus.
Na szczęście poszkodowany
jechał powoli, bo jak bym stał
w miejscu, to byłaby tragedia.
Mnie nic się nie stało, poczułem
tylko takie jakby delikatne popchnięcie.
Na miejscu pojawiła się karetka
pogotowia, która zabrała kierowcę
renault do szpitala, dwa samochody Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej z
Jeleniej Góry oraz jeleniogórska
drogówka. Do ich przyjazdu jednak nieostrożny kierowca został
już wyciągnięty z samochodu. Był
zakrwawiony, ale przytomny. Od
razu zadzwonił do rodziny.
Za spowodowanie zdarzenia
młody kierowca poniesie jedynie
karę finansową.

– Była to kolizja, kierowca był
trzeźwy, więc zostanie ukarany
mandatem – powiedzieli nam
sierż. Rafał Sarota i st. sierż. Marcin Włuszczyński z Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Sprawca kolizji, według rodziny, to spokojny chłopak, ale nie
nacieszył się długo niedawno

kupionym srebrnym renaultem.
Wcześniej miał inne auta, ale
do tej pory jeździł bez wypadku.
– Na drodze musiało być ślisko bo
dopiero co popadało. Czort już z
tym samochodem, najważniejsze,
że on żyje. To przestroga na przyszłość – powiedziała nam matka
poszkodowanego.

Fot. Angelika Grzywacz

– Nie jesteśmy tu mile widziani,
więc nie ma co się dziwić że doszło do takiego zdarzenia – mówi
Grzegorz Turczyn, właściciel
lokalu. Nie chciał powiedzieć,
kto ewentualnie mógłby podłożyć
ogień.
Wiadomo jednak, że działalność jego firmy była – delikatnie
mówiąc – niemile postrzegana
przez okolicznych mieszkańców
i pracowników pobliskich sklepów. Głównie za sprawą głośnej
muzyki, puszczanej często nawet
jeszcze przed południem. – Po
zmroku strach tamtędy przejść
– dodaje jeden z mieszkańców
Zabobrza. – Wracający z pubu
klienci hałasują tak, że słychać
ich na całym osiedlu.

Fot. Krzysztof Knitter

Podpalili z zemsty

Na gorącym
uczynku

Samochód został doszczętnie zniszczony.
Kierowca ma niewielkie obrażenia

Angela
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WIADOMOŒCI

Nie ma już „Małego Bombartu”. Festiwal teatrów młodzieżowych zorganizowano pod nazwą „Arttime”.
Podczas otwarcia „Arttime’u”,
telefonicznie pożegnano się z
pomysłodawcą poprzedniej formuły Karolem Nowakowskim,
który zrezygnował z pracy w JCK i
wyjechał do Krakowa. „Bombart”
był jednym z najbardziej znanych
przeglądów teatrów młodzieżowych w regionie. Odbył się 11
razy. Dlaczego zrezygnowano
z niego?
– Po pierwsze, zmieniła się
formuła. Do tej pory występowały
tylko teatry z byłego jeleniogórskiego – mówi Ewa Wołczyk, koordynator festiwalu. – W tegorocznej
edycji na scenie jest teatr z Oleśnicy oraz z Puław. Dopuszczamy też
możliwość występowania teatrów
studenckich.
Wcześniej na deskach występowała jedynie młodzież ze szkół
średnich i młodsza. W przyszłym

roku mają wystąpić także młodzi
artyści z Czech oraz Niemiec.
Nowością jest też, że członkowie
jury po występach rozmawiali
z publicznością, wymieniali się
uwagami i spostrzeżeniami.
Widzowie mogli porozmawiać
z aktorami zaraz po zejściu ich
ze sceny.
Na scenie zaprezentowało się
9 grup. – Atmosfera jest bardzo
dobra. Są tu teatry z daleka, ale
wszyscy czujemy się, jakbyśmy
znali się od dawna – powiedział Paweł Nowotnik, jeden z
aktorów.
Na koniec festiwalu odbyły się
warsztaty pn. „Substancja dźwięku i ciszy”. to także nowość. Zajęcia prowadził Hubert Domański,
który pracuje w Teatrze Chorea.

(DOB)

Fot. DOB

Laur dla Puław
Zwycięzcą tegorocznego „Arttime’u” została grupa „Puławy Miasto – Gdańska 4”, drugie miejsce przypadło Teatrowi Objazdowemu z Trzcińska a trzecie
–grupie „Odek”. Artyści z „Odeku” otrzymali także nagrodę publiczności.

Kradzieże metalowych
części i urządzeń zdarzają
się niemal codziennie. Do
historii wyczynów złodziei
przeszła kradzież i próba
sprzedaży… kilkutonowego spychacza. W ostatniej
chwili zapobiegła temu
policja.
W minionym tygodniu zatrzymano 16-latka, który ukradł metalowe
części z byłego magazynu przy ul.
kard. Wyszyńskiego. Okazało się, że
chłopak w przydomowej komórce
ma elementy metalowe skradzione
w kilku innych miejscach.
Innego nieletniego policja zatrzymała, kiedy niósł długą miedzianą
rurę. Chłopak chwilę wcześniej
wyrwał ją z jednego z budynków
mieszkalnych. 17 i 18-latek wpadli
na gorącym uczynku podczas próby
kradzieży kabla telefonicznego.
Mogli doprowadzić do paraliżu
całego osiedla.
Niechlubny rekord kradzieży
należy do czterech innych jeleniogórzan, którzy z jednego z osiedli
ukradli stalowe konstrukcje o łącznej
wartości ponad 23 tysięcy złotych!
Wpadli, bo było im mało i próbowali
wyciąć więcej.
Stal jest jednym z najtańszych
metali. Na skupie, w zależności
od grubości elementów – można
otrzymać od 40 do 60 groszy za
kilogram. Droższe jest aluminium,
za kilogram płaci się ok. 4 złotych. Za
tyle samo miedzi można otrzymać
ok. 15 złotych.

Samokontrola

Fragment spektaklu „111” w wykonaniu
Pracowni Teatralnej „Odek”.
JELENIA GÓRA Ulga dla kierowców

Znikną korki?
Najbardziej zakorkowane skrzyżowanie w mieście
będzie przebudowane.
Chodzi o styk ulic Jana Pawła
II i Grunwaldzkiej. – Zleciłem
wykonanie koncepcji zmiany
organizacji ruchu w tym miejscu
– mówi prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski. - Każda z firm,
która do takiego opracowania
przystąpi, ma przygotować 3
koncepcje.
Miasto wybierze najlepszą,
którą zrealizuje.
Częśc prac związanych z przebudową wykona firma Castorama,
która obok chce postawić market.
Deklarowali to jej przedstawiciele

Wyciąć złomiarzy

na spotkaniu z jeleniogórskimi
radnymi.
Przejechanie przez skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Grunwaldzkiej w godzinach szczytu jest
prawdziwą zmorą dla kierowców.
Jadący z centrum miasta w kierunku Jeżowa Sudeckiego muszą
stać w korkach nawet kilkanaście
minut. Podobnie jest w drugą
stronę. Narzekają też pasażerowie
MZK, gdyż autobusy przyjeżdżają
z opóźnieniem.

(DOB)

Gdzie trafia skradziony złom?
Właściciele jeleniogórskich skupów stanowczo twierdzą, że nie
przyjmuje kradzionych elementów.
– Zabezpieczamy się przed przyjmowaniem kradzionego towaru
– mówi Danuta Malinowska, właścicielka skupu przy ul. Wincentego
Pola. Każdy przynoszący złom musi
okazać dokument tożsamości. – W
specjalnym rejestrze zapisujemy, jakie elementy przyniósł – mówi Ewa
Kalmuk, pracownica skupu. – Dzięki
temu, możemy później dotrzeć do
niego. Sprawdzamy ponadto bardzo
dokładnie przyjmowany złom, ale
wszystkiego nie jesteśmy w stanie
wychwycić.
Podobne zabezpieczenia stosuje

Fot. Krzysztof Knitter

się w innych skupach. Każdy z nich
musi mieć podpisaną umowę z
odbiorcą przedmiotów metalowych.
Ich pracownicy twierdzą zgodnie,
że złodzieje są coraz bardziej wyrafinowani i próbują ich oszukać.
– Szyny i studzienki kanalizacyjne
tną palnikiem acetylenowym na
małe kawałki, potem wrzucają je
do worka z innymi metalowymi
przedmiotami, byle nie rzucały się
w oczy – opowiada nam jeden z
pracowników skupu.

Skupy się pilnują

– Jeleniogórskie skupy złomu są
coraz bardziej rzetelne – przyznaje
Jerzy Górniak, szef straży miejskiej.
Straż co miesiąc je kontroluje. – Owszem zdarza się, że przyjmą coś z
kradzieży, ale najczęściej nieświadomie – mówi.
Potwierdza to policja, która w
ostatnim czasie nie występowała ani
razu o odebranie koncesji któremuś
z legalnych punktów.
– Plagą są tak zwane skupy objazdowe – mówi Jerzy Górniak. Bardzo
trudno je skontrolować. Kierowca
samochodu podjeżdża w umówione
miejsce, odbiera złom i jedzie dalej.
Transakcja trwa kilka minut. To
właśnie w ten sposób spienięża się
najwięcej elementów pochodzących
z kradzieży.
Przyjmowane one są też chętnie na
nielegalnych punktach, działających
bez koncesji i zezwoleń. Punkty te
przyjmują złom tylko od tzw. swoich
ludzi i to pod osłoną nocy.

Ustawa chroni
nieuczciwych

– Czas z tym skończyć – mówi Jerzy Pleskot, przewodniczący komisji
prawa i spraw społecznych Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze. Komisja
przymierzała się do kontroli skupów,
tych legalnych i nielegalnych, ale nie
jest to takie łatwe. Przeszkodą jest
ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej. Wynika z niej, że aby
przeprowadzić kontrolę, trzeba się
wcześniej umówić.
– No i cały plan spala na panewce
– mówi Jerzy Pleskot. Mimo tego,
radni nie zamierzają się poddać.
– Zorganizujemy spotkanie z instytucjami i służbami, które mogą coś
w tej sprawie zrobić – mówi Pleskot.
– Wspólnie zastanowimy się, jak
przeciwdziałać kradzieżom.

Złomiarze do kontroli

Podobne działania podjęła już

policja. – Funkcjonariusze kontrolują już wszystkie napotkane
osoby, które przenoszą lub przewożą
złom. Wypytują dokładnie o to, skąd
pochodzą te elementy – mówi nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej policji w Jeleniej Górze.
– Jeśli okaże się, że są skradzione,
wobec kontrolowanych wyciągamy
konsekwencje.
Za kradzież złomu można trafić
nawet na 5 lat do więzienia.
Policja radzi też pokrzywdzonym,
by jak najszybciej po kradzieży
dokonywali zgłoszenia. – Wówczas
jest duża szansa na złapanie sprawcy
na gorącym uczynku – mówi Edyta
Bagrowska.
– To na pewno nie powstrzyma
wszystkich złomiarzy przed kradzieżą – mówi Karol Malinowski z Jeleniej Góry. – Ale dobre i to. Złodzieje
nie mogą się czuć bezkarni.

(DOB)

Co z resztkami?
Problemem są też surowce uboczne powstające przy pozyskiwaniu złomu. Chodzi
na przykład o elementy plastikowe, jakich jest sporo po rozbiórce samochodów,
lub też części elektroniczne, np. po zezłomowaniu pralek. – Otrzymuję wiele
sygnałów od ludzi, że lądują one w przydrożnych rowach, albo – co gorsza
– wrzucane są do Bobru – mówi Jerzy Pleskot. Dowód? Wystarczy przyjechać
nad Jezioro Pilchowickie, kiedy opuszczona jest woda. – Można tam znaleźć
całe kawałki aut.
Stare akumulatory przyjmowane są na niektórych stacjach benzynowych. W
Jeleniej Górze są także dwa punkty złomowania aut, jeden przy ul. Grunwaldzkiej
a drugi przy Łazienkowskiej w Sobieszowie. Można tam zostawić pojazd nie
dopłacając do niego. Warunek: jego waga musi się zgadzać z wagą podaną w
dowodzie rejestracyjnym.

PIECHOWICE Trzeci samochód miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej

Szybciej dojadą do pożaru
Ochotnicza Straż Pożarna
w Piechowicach ma nowy
samochód bojowy.

Aby w godzinach szczytu przejechać przez
skrzyżowanie przy ul. Jana Pawła II, trzeba
odstać swoje w korku

Złom zanim zostanie przyjęty na skup jest dokładnie sprawdzany

To niemiecki, używany pojazd
gaśniczy marki Magirus Deutz.
Pieniądze na jego zakup pochodzą z funduszu prewencyjnego
PZU (87 tysięcy złotych). Dodatkowo 20 tysięcy złotych dołożyło
miasto Piechowice. Pieniędzy
wystarczyło na zakup wyposażenia. Kupiono m.in. nowoczesną
pompę.
Nowy pojazd lada dzień wy-

ruszy do akcji. Dzięki niemu,
strażacy szybciej dotrą do pożaru,
chociaż piechowicka jednostka
nie może narzekać. Jest to jedną
z najlepiej doposażonych OSP
w Jeleniogórskiem. Ma już trzy
pojazdy.
– To prawda, ale też auta często są
używane – mówi Waldemar Wojtaś,
prezes OSP w Piechowicach. – Nasza
jednostka należy do krajowego systemu ratownictwa, dlatego też musimy być w pełni mobilni. Jeździmy do
większości pożarów. (DOB)

Fot. Archiwum OSP

Sztuka na czasie

JELENIA GÓRA Czy uda się powstrzymać falę kradzieży elementów metalowych?

Fot. Krzysztof Knitter

JELENIA GÓRA Nowe oblicze festiwalu teatrów
młodzieżowych



Nowy wóz gaśniczy został już oficjalnie przyjęty
przez piechowicką straż

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PIECHOWICE Olbrzymie emocje wokół powołania rad osiedlowych

JELENIA GÓRA Egzaminatorzy poszukiwani

Kto złamał prawo?
swoje. Uczestnikiem tego spotkania
była także pani Wieczorek – mówi
Waldemar Wojtaś.
Zdaniem W. Wojtasia, Halina
Wieczorek naraziła gminę na straty.
Wypłaciła bowiem ryczałt (odpowiednik diety) za pracę szefom
nielegalnych rad w Michałowicach
i Górzyńcu. Łącznie jest to 260
złotych.

Rady osiedli w Piechowicach działają nielegalnie. – To
efekt niewiedzy przewodniczącej rady miejskiej Haliny
Wieczorek – uważa Waldemar Wojtaś. Zainteresowana
z kolei odpowiedzialnością obarcza radę poprzedniej
kadencji, w której W. Wojtaś był... wiceszefem.
zmniejszono też liczbę członków rad
osiedlowych, z 15 do 7. Liczbę tą określa ustawa o samorządzie gminnym,
a nie członkowie spotkania.

Bronią szefowej

Wszystkie nielegalne

H. Wieczorek, kiedy już zorientowała się w czym rzecz, winą
obarczyła radę miasta poprzedniej
kadencji. W samorządowym biuletynie przeprosiła za działalność
poprzedników w tym zakresie.
Zainteresowana odmówiła nam
komentarza w tej sprawie. Na sesji
rady miejskiej wyjaśniła, że nie czuje
się winna.
– Pan Wojtaś na spotkaniu z

Trzecia z piechowickich rad osiedlowych, w Michałowicach, także
działa nielegalnie. Tyle, że ta
była powołana jeszcze za
poprzedniej kadencji rady,
kiedy wiceprzewodniczącym był W. Wojtaś.
– Byłem na spotkaniu,
na którym się ona zawiązywała. Mówiłem
tam zebranym, że to
niezgodne z prawem,
ale oni wiedzieli

Wydłuża się czas oczekiwania na egzamin na
prawo jazdy.

nami nie powiedział, dlaczego
wybory są nielegalne. Skąd mieliśmy wiedzieć, że potrzebna jest
uchwała rady? – mówi jedna z
uczestniczek wyborów w Michałowicach. – A od tego się wszystko
zaczęło. Poza tym, radni uznali
te wybory. Przyjęli dokumenty,
dali też radzie osiedla możliwość
zabrania głosu na sesji w spornej
sprawie utworzenia kamieniołomów.

Komisja zbada

Waldemar Wojtaś zapowiedział,
że nie popuści. – Napisałem
wniosek do komisji rewizyjnej
o zbadanie tej sprawy – mówi.
– Jeśli to nie przyniesie efektów,
przekażę ją organom ścigania,
między innymi, prokuraturze.

(DOB)

Po co komu te rady?
Rady osiedlowe organizują życie mieszkańców, pomagają rozwiązywać problemy.
Szefowie rad uczestniczą w sesjach, mogą zabierać głos w dyskusji, składać
wnioski. Nie mogą jedynie głosować. Rada osiedla w Michałowicach na przykład,
oprotestowała plany budowy kamieniołomów. Sprawa nie została ostatecznie
rozwiązana, ale budowę udało się skutecznie opóźnić. Z kolei rada w Górzyńcu
zorganizowała bal charytatywny. Za zebrane pieniądze wybudowano m.in. plac
zabaw dla dzieci.
Rada miejska już podjęła stosowne uchwały o powołaniu rad osiedlowych. Zostaną
one wybrane, tym razem legalnie, w najbliższym czasie.

Fot
.D
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– Przewodnicząca rady miejskiej
przekroczyła swoje uprawnienia
– uważa Waldemar Wojtaś. W jaki
sposób? Chodzi o wybory do rad
osiedlowych w Piastowie i w Górzyńcu. Odbyły się one z naruszeniem
prawa. Rada miejska nie podjęła
przed wyborami stosownej uchwały,
a taki jest wymóg. W tej sytuacji
wybory są nieważne.
– Pani Wieczorek była
na tych spotkaniach,
reprezentowała radę,
i nie poinformowała
ludzi o nieprawidłowościach – mówi
Waldemar Wojtaś. – Po
prostu uznała te rady.
Niezgodnie z prawem

Marsz do kolejki

Nie chcą osiedli?
Waldemar Wojtaś zarzuca też przewodniczącej, że zlekceważyła inicjatywę ludzi.
On bowiem, wraz z kilkoma mieszkańcami, złożył w listopadzie do rady wniosek o
powołanie osiedla Piechowice Dolne. Podobny wniosek złożyli, w tym samym czasie,
mieszkańcy Piechowic Górnych. Ci drudzy chcieli zająć się m.in. sprawą poprawy
bezpieczeństwa, budowy parkingu, placu zabaw dla dzieci, organizowaniem imprez
plenerowych. – Takie osiedle bardzo by się przydało – uważa Iwona Hasiec-Kukułka,
radna z Piechowc Górnych.
Sęk w tym, że pisma nie trafiły pod obrady rady miejskiej, choć – zgodnie z procedurą
– powinny.
H. Wieczorek tłumaczyła, że zasugerowała się odpowiedzią radcy prawnej urzędu, która
nie przekazała informacji, że pismo ma trafić do rady miejskiej.

– Przewodnicząca przekroczyła swoje
uprawnienia, wypłacając szefom rad
ryczałt – mówi Waldemar Wojtaś

JELENIA GÓRA Budowa i remonty bibliotek prezentem dla czytelników

Miliony na książki
Wkrótce mieszkańcy będą mogli skorzystać z dwóch
nowoczesnych bibliotek: w Kolegium Karkonoskim
i Książnicy Karkonoskiej.
z nowej hali czytelni będzie mogło skorzystać stu chętnych za
jednym razem. – Ułatwieniem
ma być możliwość wyszukiwania
książek między różnymi bibliotekami – zapowiada Grażyna
Malczuk, kanclerz KK.
W bibliotece będzie też kawiarnia, a całość zostanie wkomponowana w otoczenie campusu
akademickiego przy ulicy Lwóweckiej.
Rozbudowuje się także Książnica Karkonoska przy Grodzkiej
Bibliotece Publicznej przy ulicy
Bankowej. Prace zostaną jeszcze
w tym roku zakończone.
Tam również ma powstać nowoczesna czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i innymi
udogodnieniami. Łączny koszt to
ponad 9 milionów złotych.
Rozbudowywane są także magazyny placówki. Po jej otwarciu

Wszystko po to, aby zachęcić ludzi do czytania, bowiem
poziom czytelnictwa systematycznie z roku na rok spada. A
wypożyczenie książki pozostaje
najtańszą formą korzystania z
dobrodziejstw literatury.

(tejo)

Fot. Dariusz Gudowski

Koniec ze standardową obsługą,
kłopotliwym wyszukiwaniem pozycji w papierowych katalogach i
szperaniem w kartach bibliotecznych. Do jeleniogórskich bibliotek, oczywiście nie wszystkich,
wkroczy nowoczesność.
Jeszcze w czerwcu ma zostać
oddana do użytku nowoczesna
biblioteka przy Kolegium Karkonoskim, jedna z kluczowych
inwestycji tej wyższej szkoły
zawodowej. Koszt niebagatelny:
10, 5 miliona złotych. Pieniądze
pozyskano w części z funduszy
unijnych.
Obiekt ma być jednym z nowocześniejszych i ładniejszych tego
typu na całym Dolnym Śląsku:
przeszklona hala biblioteczna,
70 stanowisk komputerowych z
dostępem do internetu, zinformatyzowany system wypożyczania i
katalogowania książek. W sumie

najpewniej likwidacji ulegnie
część rozproszonych po całym mieście bibliotecznych filii.
GBP wyjdzie z ofertą do czytelników w mniejszych miejscowościach.
Jak zapowiada szef GBP Macin Zawiła, uruchomiony zostanie specjalny
autobus biblioteczny, który dowiezie
książki we wskazane miejsce.

Kto chce zdawać, musi uzbroić
się w cierpliwość. Już teraz nie ma
wolnych terminów do wakacji.
Tłok ma związek z ostatnimi
zatrzymaniami czterech egzaminatorów podejrzanych o korupcję.
Trzech z nich przebywa na bezpłatnych urlopach. Ostatni jest na
emeryturze. Obecnie w WORDzie
zdających obsługuje tylko 9 wykwalifikowanych osób.
– Jestem po rozmowach z dwoma świeżo upieczonymi egzaminatorami w sprawie zatrudnienia
ich u nas – mówi Robert Tarsa,
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Jeleniej
Górze. – Złożyliśmy im ofertę,
jak tylko się zgodzą, podpiszemy
umowę. Mam nadzieję, że następi
to w ciągu miesiąca.
Jak twierdzi R. Tarsa, ciężko dzi-

siaj znaleźć wolnych egzaminatorów. – Ludzi do pracy poszukują
także inne ośrodki.
– Nie wiadomo też, jakie konsekwencje czekają oskarżonych
o łapówkarstwo. Rozmawiam
z prawnikiem oraz urzędem
marszałkowskim na ten temat
– podkreśla dyrektor. – Tej sprawy
nie można tak zostawić. Chociaż
trzeba pamiętać, że oni mają
dopiero postawione zarzuty. Nie
są skazani.
WORD zamierza kupić 6 nowych samochodów osobowych
do egzaminowania. Już ogłoszono przetarg w tej sprawie.
Najpóźniej w sierpniu do ośrodka
trafi natomiast nowy szkoleniowy samochód ciężarowy marki
Man.

(DOB)

Fot. Krzysztof Knitter



Chętni muszą uzbroić się w cierpliwość

ZAGADKA NR 15:
Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału
sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca, może
spowodować:

a) stoczenie się pojazdu
b) unieruchomienie silnika
c) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy Jelonki, nawet Ci, którzy mają już prawo jazdy
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z udostępnieniem danych osobowych do celów
marketingowych
3. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy przesłać do naszej redakcji 15 z 18 kuponów
z zaznaczoną poprawną odpowiedzią, drukowanych w kolejnych numerach naszego tygodnika
4. Liczą się kupony z kolejnych numerów tygodnika, nie mogą być to kupony z tego samego wydania
5. W konkursie biorą udział tylko oryginalne kupony, nie przyjmujemy kserokopii
6. Kupony należy zebrać do koperty i przesyłać do naszej redakcji lub wrzucić do skrzynki
kontaktowej, w terminie do 2 tygodni po wydrukowaniu ostatniego kuponu
7. Redakcja Jelonki zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu i interpretacji kwestii spornych

KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY
Kupon konkursowy NR 15
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

Imię i nazwisko .....................................................
Adres* .....................................................
Telefon* .....................................................
* - dane do wiadomości redakcji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Jelonki.

................................................................................. (podpis)

Sponsorem nagrody jest:
Książnica Karkonoska zostanie oddana do użytku w końcu grudnia.

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

szkolący w zakresie
kategorii A, A1, B, C, D, B+E, C+E

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wiosenne nastroje w uzdrowiskowej części miasta

Koncert Kapeli Huculskiej „Czeremosz” z Werchowyny na finał
XI Spotkań z Piosenką Lwowską

i Kresową zgromadził w sobotę
fanów w Teatrze Zdrojowym w
cieplickim parku. Miłośnicy szla-

chetnych i ozdobnych kamieni
podziwiali cuda natury podczas
Giełdy Minerałów i Skamieniałości

zorganizowanej przez Muzeum
Przyrodnicze. Wielbiciele psów ras
różnych mogli podziwiać ich przed-

JELENIA GÓRA Pogotowie ratunkowe dla alei Wojska Polskiego

stawicieli podczas Wystawy Psów
Rasowych na błoniach stadionu przy
ulicy Lubańskiej, która zakończyła

barwny weekend trwającej właśnie
Wiosny Cieplickiej.

(tejo)

A mury runą

REGION Motocrossowcy przeciw środowisku

Niektóre kamienice mogą się rozsypać zanim powstaną
możliwości ich modernizacji.

Ostatnio upodobali sobie Górę
Miłek, rezerwat przyrody na prawym brzegu Kaczawy powyżej
Wojcieszowa. Zdaniem Andrzeja
Raja, dyrektora Karkonoskiego
Parku Narodowego oraz członka
Rady Ochrony Przyrody, motokrosowcy przyczyniają się do
nieodwracalnych zmian, które
bezpośrednio zagrażają środowisku naturalnemu.
Potwierdzają to turyści, którzy
często udają się w rejon Wojcieszowa na wycieczki. – Miłek jest
tak zryty przez koła, jakby przeszła tamtędy nawałnica deszczu.
Motocykliści wyżłobili bruzdy o
głębokości nawet jednego metra
– mówią Małgorzata i Paweł
Cześniakowie.
Zdaniem przyrodników to
powoduje przyspieszoną erozję

Patykiem na wodzie

– Na razie to wszystko patykiem
na wodzie pisane. A u mnie balkon
ledwo co się trzyma. Nie wchodzimy
na niego, bo drewniana konstrukcja zmurszała. Jak się zawali na
przechodniów, to jeszcze nasza
wina będzie – mówi pan Janusz,
lokator jednej z kamienic blisko
ulicy Matejki, gdzie działa wspólnota
mieszkańców.
Balkony to najbardziej niebezpieczne części budynków. Większość
nie jest odpowiednio zabezpieczona.
A uszkodzenia oczywiste są nawet
dla laika: sypiący się płatami tynk
i przegniłe drewno balkonowych
podłóg.
Dla administratorów (czy to zakładów gospodarki lokalowej, czy
wspólnot mieszkańców) to kłopot.
Oni – zgodnie z prawem budowlanym – odpowiedzialni są za bezpieczne użytkowanie i eksploatację
budynku.
A na to nie zawsze są pieniądze.
– Mamy tylko na najpilniejsze zabezpieczenia części wspólnych: sieci

gazowe, elektryczne i wodociągowe,
a także na remonty dachów – usłyszeliśmy w ZGL „Północ”.
Tymczasem stan nawet tych instalacji woła o pomstę do nieba. Zwłaszcza wodociągi. – Chcieliśmy założyć
wodomierz, ale okazało się, że stan
rur jest tak fatalny, że wymagają
wymiany, a może nawet i budowy
nowych przyłączy – powiedzieli nam
sąsiedzi pana Janusza.

Fani jazdy motocyklami terenowymi mogą przyczynić się do klęski ekologicznej.

Fot. Krzysztof Knitter

Może się okazać, że zapowiadany
całkowity remont zrujnowanych
zabytkowych budynków przy jednej
z piękniejszych alei w Jeleniej Górze
okaże się niepotrzebny.
Jego przeprowadzenie po przedstawieniu raportów i zebraniu odpowiednich środków z funduszy unijnych, zapowiedziano za kilka lat.
Tymczasem stan najbardziej zniszczonych kamienic już wymaga
pilnych interwencji.

Ryją górę

Obawa przed inspekcją

Lokatorzy i administratorzy
boją się, bo zupełnie niezależny od
władz miasta nadzór budowlany
w każdej chwili może ich ukarać
za stan zarządzanego przez nich
budynku. Pierwsze kontrole już są
planowane.
Wielu już myśli o sprzedaży lokalów „na minie”. Innych nie uspokaja
perspektywa remontów za unijne
pieniądze. – Panie, ja tego nie dożyję chyba – gorzko żartuje starsza
kobieta.
Samorząd ma receptę: chce jak
najszybciej, najłatwiej i najtaniej pozbyć się lokali komunalnych, w tym
tych przy al. Wojska Polskiego, aby za
pilne remonty zapłacili właściciele,
a nie miejska kasa. Dlatego lokale
komunalne będzie można kupić za
jeden procent ich wartości tylko do
końca roku. Według projektu rajców,
później będzie drożej. Ma obowiązywać tylko 50-procentowa ulga.

Niedźwiedzia przysługa

Ludzie, którzy kilka lat temu kupili
mieszkania praktycznie za bezcen,

Konserwator może niewiele

ziemi. Jak tak dalej pójdzie stanowiska ściśle chronionych roślin,
choćby lilii złotogłów, przestaną
istnieć. Zagrożony jest także stary
bukowy las.
Niezagrożeni czują się tymczasem fani motokrosu. W tym
miejscu rzadkie są kontrole straży leśnej i ochrony przyrody. A
„uzbrojeni” w szybkie maszyny
krosowcy mogą bez kłopotu im
uciec.
Problem dotyczy nie tylko okolic Wojcieszowa. Motocykliści,
zamiast na torze, często ćwiczą
ostrą jazdę na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, czy
też Parku Krajobrazowego Doliny
Bobru. Wszędzie pozostają bezkarni mimo protestów ekologów
i skarg turystów.

(tejo)

JELENIA GÓRA Niestała imienna moda

Triumf Wiktorii i Wiktorów
Nawet siedziba pogotowia ratunkowego wymaga remontu, na który nikogo na razie nie stać
teraz tego żałują. Sporządzili umowy kupna, lokalu oddać nie mogą,
co najwyżej sprzedać. Mieszkania
w atrakcyjnych punktach znajdą
nabywców, ale reszta?
Oponenci twierdzą, że rajcy poprzednich kadencji zrobili mieszkańcom niedźwiedzią przysługę,
zgadzając się na tak niską cenę przy
sprzedaży komunałek. Problem
ujawnia się teraz.
– Ledwo na czynsz starcza, a co
dopiero myśleć o remoncie wnętrza

W myśl prawa budowlanego zabytkiem jest obiekt lub obszar, który znajduje się w ich rejestrze. Poprzez ten wpis albo
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego usyskuje wymóg, że wszelkie prace budowlane na takim obszarze muszą
uzyskać opinię konserwatora zabytków.
Tymczasem, mimo znaczków „obiekt zabytkowy” widniejących niemal na każdej kamienicy, przy Wojska Polskiego tylko
kilka budynków jest w rejestrze zabytków. Nie ma też dla tego terenu planu zagospodarowania przestrzennego. Formalnie
nie jest więc potrzebna zgoda, ani nawet opinia konserwatora przy dokonywanych zmianach lub przebudowach.

czy balkonów – mówi Bogumiła
Krasucka, jedna z lokatorek z rodziny, która zdecydowała się na kupno
lokalu za 1 procent jego wartości.
Rozważa zbycie mieszkania komuś
bogatszemu, co łatwe nie będzie,
bo kamienica raczej odstrasza niż
zachęca do kupna.
W mieście jest około siedmiu i pół
tysiąca najemców lokali komunalnych. Samorządowcy chcą na razie
sprawdzić, ilu z jeleniogórzan wyrazi
chęć na przejęcie lokalu na własne
utrzymanie.
Los lokali komunalnych, a także
pośrednio niektórych kamienic przy
Wojska Polskiego, jest teraz w ręku
radnych. Mają zdecydować o zmianach zasad sprzedaży mieszkań,
które jeszcze należą do miasta.

(tejo)

Zmiana w „rankingu” popularnych imion nadawanych najmłodszym jeleniogórzanom.
Nie Julia i Jakub, dotychczas
bijący rekordy popularności wśród
nowo narodzonych w Jeleniej
Górze dzieci, ale Wiktoria i Wiktor
były w kwietniu najczęściej nadawanymi imionami dziewczętom i
chłopcom.
W dalszej kolejności w kategorii
żeńskiej są: Oliwia, Zuzanna,
Kornelia, Julia, Amelia, Patrycja,
Gabriela i Agata, zaś w męskiej
– Oskar, Tomasz, Dominik, Szymon, Kacper, Łukasz, Paweł,
Oliwier oraz Jakub.

Ogółem w kwietniu Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 50
małżeństw, w tym 28 w trybie
konkordatowym, zawartych w
jeleniogórskich świątyniach.
Jeleniogórzanie szukają kontaktów niemal na całym świecie. Różne akty w USC transkrybowano z
Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec,
Francji, Portugalii, Czech, a nawet
– Singapuru oraz Izraela.

(tejo)

Mniej nas
Jak podaje jeleniogórski Urząd Stanu Cywilnego w kwietniu na świat przyszło 87
osób, odeszło 98. Mamy więc wciąż ujemny przyrost naturalny. Według danych
urzędu statystycznego spada też liczba mieszkańców stolicy Karkonoszy. O
zapowiadanym jeszcze kilka lat temu przekroczeniu progu stutysięcznego
nie ma co nawet marzyć. W roku 1998 przekraczała 94 tys. osób, obecnie
wynosi około 87 tysięcy.

Układ urbanistyczny okolic Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. S. Żeromskiego nie jest przypadkowy. To zaczątki realizacji projektu osiedla nie do końca z planów przelanego w rzeczywistość. Założenia,
przy których pracowali znani niemieccy architekci, w tym miejski radca budowlany Richard Kühnemann (projektant siedziby szkoły) obejmowały także postawienie świątyni i kamienic mieszczańskich na wzór tych,
które wzniesiono przy dzisiejszej ulicy Kochanowskiego. Pamiątką po planach jest puste miejsce, na którym dziś znajduje się skwer (plac Energetyka). Tam miał być kościół. O dawnych założeniach przypomina
też zespół ulic z uroczą willową zabudową, przypominającą stylem peryferyjne dzielnice Monachium. Nie bez powodu jeden z traktów nazywa się właśnie ulicą Uroczą. Pozostała zabudowa zupełnie obca duchowi
dawnej epoki powstała już po 1945 roku.
(tejo)



Skwer zamiast kościoła

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot. Marek Tkacz
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WYDARZENIA / OPINIE
JELENIA GÓRA Jak zatrzymać gospodarczy upadek miasta

Fot. Krzysztof Knitter

Zróbmy sobie sukces

Czy uda się z Jeleniej Góry uczynić potęgę gospodarki lokalnej?
Jelenia Góra rozwija się wolniej niż reszta kraju i Dolnego Śląska, a tempo rozwoju spada. Można te tendencje
odwrócić, ale konieczne są radykalne i szybkie działania. Jak nasze miasto może wykorzystać szanse stworzone przez znakomitą koniunkturę gospodarczą?
Brednie o szybkim rozwoju
miasta, którymi jeleniogórzanie
karmieni byli przez ostatnie lata
czas włożyć miedzy bajki. O tym,
że rozwój przebiega u nas wolniej
niż gdzie indziej przekonują liczne
statystyczne wskaźniki. Żeby nie nudzić przytaczaniem liczb, wystarczy
powołać się na jeden: zmniejsza się
liczba mieszkańców Jeleniej Góry. W
roku 1998 przekraczała 94 tys. osób,
obecnie wynosi około 87 tysięcy.
Spadek liczebności dotyczy ludzi
młodych. Coraz mniejsza ich liczba
decyduje się zamieszkać w Jeleniej
Górze i zacząć tu pracę po skończeniu szkół i studiów. Szanse dla siebie
dostrzegają gdzie indziej.
Na dłuższe utrzymywanie tej
tendencji Jelenia Góra nie może
sobie pozwolić, bo za kilka, najdalej
kilkanaście lat, miasto czekałoby
najpierw zatrzymanie rozwoju,
a potem kryzys. Można takiemu
biegowi zdarzeń zapobiec. Byle nie
metodą pisania kolejnej “strategii
rozwoju”.

Fikcje strategiczne

Autorzy “Strategii rozwoju Jeleniej
Góry” w pierwszym punkcie rozdzia-

łu Misja i strategiczne cele rozwoju
Jeleniej Góry do roku 2010 napisali:
“Jelenia Góra będzie atrakcyjnym
ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym oraz uzdrowiskowym .
Rozwojowi uzdrowiskowej funkcji
miasta (m.in. w oparciu o wody
termalne) towarzyszyć będzie wysoki standard oferowanych usług
uzdrowiskowych, atrakcyjny także
dla kuracjuszy z krajów Unii Europejskiej.”
Niżej następowała lista równie
nierealnych życzeń w rodzaju
stwierdzenia: “Jelenia Góra będzie
atrakcyjnym - w swej różnorodności
- rynkiem pracy, oferującym nowe
formy zatrudnienia powstałe dzięki
rozwojowi sektora usług, wspieraniu
małej i średniej przedsiębiorczości
w produkcji przemysłowej oraz
handlu. Materialne warunki bytu
społeczności lokalnej ulegną zdecydowanej poprawie dzięki stworzeniu
nowych miejsc pracy i wyraźnemu
ograniczeniu zjawiska bezrobocia.
Pozytywnym zmianom na rynku
pracy będzie sprzyjać odpowiedni
rozwój średniego i wyższego szkolnictwa zawodowego.”
Wzięte z z sufitu prognozy, ogólne

życzenia wszelkiej pomyślności
doprawione pseudonaukowym
bełkotem zastępowały w Jeleniej
Górze wizję rozwoju miasta. O tym,
że miasto rozwija się coraz wolniej
wiadomo było od co najmniej siedmiu lat, ale zamiast przeciwdziałania
tworzone były kolejne dokumenty i
dobrze płatne etaty.
Strategia od początku była bezwartościowym śmieciem, za który
budżet zapłacił kolesiom urzędników wielkie pieniądze. Dziś nie ma
co do tego wątpliwości. Nie ma też
wątpliwości, że jeśli miasto zleci
opracowanie kolejnej, powinien od
razu wkroczyć prokurator.

Miasto jak lunapark

Jelenia Góra nigdy nie była i nie
będzie “atrakcyjnym ośrodkiem
turystyczno-wypoczynkowym oraz
uzdrowiskowym”, ponieważ nie leży
w górach. Dlatego hotel “Gołębiewski” powstaje w Karpaczu, a nie w
stolicy powiatu.
Turyści przyjeżdżać będą do Karpacza, Szklarskiej Poręby i innych
górskich miejscowości. Do Jeleniej
Góry zajrzą po drodze albo nie. Czego niby mają szukać w niewielkim
mieście, w którym rzadko dzieje się
coś atrakcyjnego? Z takich miast
przyjechali.
Gospodarcze powodzenie do lat
czterdziestych ubiegłego wieku
Jelenia Góra zawdzięczała temu, że
była ośrodkiem rozrywek. Turyści

przyjeżdżali tu z górskich miejscowości do lokali z muzyką, teatrów,
kabaretów. Znakomite połączenia
kolejowe ułatwiały im to.
Przejścia na wczasy pracownicze
i peerelowska śmierć lokali rozrywkowych pozbawiły miasto tej
funkcji, a więc naturalnego źródła
bogactwa. Przemysł nie stał się
nowym źródłem.
Szansą Jeleniej Góry jest przywrócenie jej naturalnej funkcji.
Turyści przyjadą tu z Karpacza
albo Szklarskiej zostawić pieniądze,
jeśli dostaną coś, czego tam nie ma.
Jeśli ktoś wspomni tu o teatrze czy
filharmonii, niech przypomni sobie
swoje wczasy nad morzem i zapyta
sam siebie, jak często wtedy takie
placówki odwiedzał.
Aquapark, tor gokartowy, wesołe
miasteczko, kabaret w restauracji,
nowoczesne kino, festiwal, to są
formy wczasowej i sanatoryjnej
rozrywki. Muszą jednak znaleźć się
inwestorzy.

Szansa w plakatach

Cała Polska oklejona jest bilbordami Gdyni i Opola. Na bilbordach
jest tylko informacja: że miasta te są
atrakcyjne. Nic ponadto.
W Polsce jest obecnie coraz większy nadmiar kapitału, który szuka
możliwości zainwestowania. Bilbordy miast mają jeden cel: przypomnieć inwestorom, że takie miasta
istnieją i że być może tam da się
zarobić. Promocja, nie na targach
turystycznych, bo tam przebije nas
Zachełmie, ale po prostu w całej
Polsce, to pierwszy warunek.
Kiedy już inwestorzy przypomną
sobie, że Jelenia Góra jest, muszą
trafić na atmosferę sprzyjającą
inwestowaniu. Dotąd takiej atmosfery nie było. Sprzyjająca atmosfera
oznacza też zostawienie inwestorom
swobody. To oni ryzykują pieniądze,
oni więc muszą decydować, co i
gdzie postawić i jakie to ma być.
Oczywiście w granicach lokalnego
prawa.
Gospodarcze powodzenie musimy
sami sobie wymyślić, a potem zrealizować. Co jeszcze można i trzeba
zrobić, żeby Jelenia Góra zaczęła się
wreszcie rozwijać? Do dyskusji – na
forum i na lamach Jelonki – zapraszamy Czytelników.

Wojciech Jankowski



KARPACZ Kolejarze sprzedali dworzec pod Śnieżką

Stacja pod młotek
505 tysięcy złotych wpłynie na konto Polskich Kolei
Państwowych.
To suma wylicytowana przez
jedynego oferenta podczas przetargu ogłoszonego na sprzedaż
nieruchomości, na której znajduje się nieczynny od siedmiu
lat dworzec kolejowy, część szyn
oraz terenu.
PKP na razie nie ujawniają, kto
kupił stację. Będzie to możliwe
dopiero po wyrażeniu zgody na
zbycie nieruchomości przez ministra transportu. Dopiero później
zostanie podpisany akt notarialny.
Nie są jasne też cele, na które dworzec zostanie przeznaczony.
Burmistrz Bogdan Malinowski
zapewnia, że nie będą one inne niż
te, które stawiał sobie samorząd.
Stacja miała na powrót spełniać
rolę komunikacyjną (po ewentualnym ponownym otwarciu linii

kolejowej do Jeleniej Góry). Był
też pomysł, aby przeniosło się tam
Muzeum Lalek i Zabawek.
Sprzedaż dworca może jeszcze
zablokować rada miasta, która
zdecydowała wystąpić o dzierżawę wspomnianej nieruchomości.
Nie jest wykluczone, że właśnie w
takim przypadku Ministerstwo
Transportu unieważni przetarg.
Niepewni losu są członkowie
stowarzyszenia Karkonoskie Drezyny Ręczne. Zamiar kontynuowania w tym roku turystycznych
przejazdów drezynami oraz plany
KDR związane z reaktywacją kolei
regionalnych po przejęciu dworca
przez inny niż samorząd podmiot,
mogą legnąć w gruzach.

(tejo)

JELENIA GÓRA Po 200. przedstawieniu hitowej sztuki

Pod wpływem Testosteronu
Rozmowa z Jackiem Grondowym, aktorem teatru jeleniogórskiego
Wojciech Wojciechowski: W
USA jest ogólna histeria na
punkcie testosteronu. Panowie
w różnym wieku odwiedzają
lekarzy, a ci wystawiają recepty na kolejne zastrzyki. Z czego
to wynika Twoim zdaniem?
Jacek Grondowy: Zaskoczyłeś
mnie teraz. Wiesz, biosteron doda
ci skrzydeł (śmiech) ale ludzie chyba głupieją na stare lata i zamiast
do lasu na spacer to myślą jak tu
sobie życie urozmaicić.
W.W.: Może to wynika z siły
leczniczej tego składnika chemicznego?
J.G.: Nasz
spektakl
na pewno
pomaga
ode-

Jacek Grondowy

rwać się od rzeczywistości, która
jest tak szara, że aż szara. Ale ta
druga płaszczyzna... Nie ma chyba
sensu udoskonalać natury. Jak
człowiek jest rudy to rudy będzie i
to mówi Jacek Grondowy.
W.W.: A jak to jest z Tobą? Czy
po tylu spektaklach twój testosteron podniósł się znacznie
czy opadł z hukiem?
J.G.: W 2003 roku była premiera,
graliśmy to potem dwa lata. Moja
żona była w ciąży no i... W 2006
urodziła się Katarzyna.
W.W.: Są takie osoby, które
przychodzą na ten spektakl
po kilka razy...
J.G.: (śmiech) Nas to też denerwuje.
W.W.: Jakie są reakcje kobiet,
a jakie mężczyzn na to przedstawienie?
J.G.: Kobiety chyba bardziej się
cieszą. One to wszystko chyba
przeżyły. Mężczyźni z kolei są
twardzi, mimo że ten spektakl
jest w pewnym sensie ich lustrem.
Śmieją się z innych rzeczy po
prostu.
Rozmawiał

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Zamiary samorządowców przed spodziewanym najazdem kibiców drużyn piłkarskich z całego kontynentu

Wielkie ambicje na Euro 2012
Budowę obwodnicy, modernizację połączenia
kolejowego i przebudowę
lotniska planują wykonać
władze miasta w związku z
organizowanymi w Polsce
mistrzostwami Europy w
piłce nożnej w 2012 roku.
Na ile realne są te plany?
Poinformował o tym w miniony
czwartek Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.
– Z wyliczeń komitetu organizacyj-

nego wynika, że podczas tej imprezy
Dolny Śląsk odwiedzi ok. 300 tysięcy
turystów – mówi Obrębalski. – Z
tego tylko 20-25 procent znajdzie
nocleg we Wrocławiu. Pozostałych
gości przyjmą inne miasta. To szansa
dla nas.
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy
południowej. To jedna z największych inwestycji, jakie planowane
są wkrótce w stolicy Karkonoszy.
Droga miałaby prowadzić od węzła
w Grabarowie do ulicy Sudeckiej i
dalej estakadą nad ulicą Wolności

do trasy Czeskiej prowadzącej do
przejścia granicznego w Jakuszycach. Łącznie miałaby 6,5 kilometra
długości. Wartość tej inwestycji to ok.
100 milionów euro.

Lotem bliżej

– Staramy się też o pieniądze na
przebudowę linii kolejowej Wrocław
Jelenia Góra i wydłużenie jej aż
do Harrachova (przez Szklarską
Porębę) – mówi Marek Obrębalski.
Jak twierdzi, pociągiem na pewno
przyjedzie sporo turystów.
Miasto złożyło także wnioski na

przebudowę odcinka drogi nr 30
na odcinku od ul. Sobieskiego do
granic Jeleniej Góry, co kosztowałoby
ok. 7 milionów złotych, oraz na...
przebudowę lotniska.
– Zamierzamy dostosować lotnisko do przyjęcia niezbyt wielkich
samolotów pasażerskich o wadze do
5,7 tony – mówi Marek Obrębalski.
Koszt takiego przedsięwzięcia to
bagatela 90 milionów złotych. Wraz
z rozbudową lotniska planowane
jest poszerzenie ulicy Łomnickiej.
Władze deklarują, że będą zabiegać o to, by Jelenia Góra została bazą

treningową którejś z drużyn. Do tego
jednak droga daleka. Po pierwsze,
nie ma u nas boiska do treningów
(minimum 105 metrów długości
– to wymóg UEFA), po drugie, nie
ma czterogwiazdkowego hotelu (to
także wymóg), nie wspominając już
o innych drobiazgach, jak choćby
sala konferencyjna. Obiekt taki
musiałby być dobrze strzeżony.

Powalczą o pieniądze

Równie ambitne plany w związku
z Euro 2012 mają Lubin oraz Legnica. Będziemy z nimi rywalizować
o unijne pieniądze. O turystów z

kolei czeka nas zażarta bitwa z
miasteczkami Kotliny Kłodzkiej. A
nawet jeśli już dostaniemy pieniądze
na inwestycje to i tak nie wiadomo,
czy wystarczy wykwalifikowanych
robotników, by te prace wykonać.
– Przymierzamy się do uruchomienia kursów przekwalifikujących dla
osób poszukujących pracy – mówi
Marek Obrębalski.
Wyścig o wpływy z Euro 2012
będzie długi i ciężki. Tak czy inaczej,
warto powalczyć.

(DOB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 maja 2007 r.

10

WIADOMOŒCI

JELENIA GÓRA Cykliści buntują się przeciwko marazmowi samorządowców

– Mamy dość dyskryminowania rowerzystów jako użytkowników dróg w naszym
mieście – napisał Zbigniew Leszek w proteście skierowanym do prezydenta Marka
Obrębalskiego.
czyć pas drogowy dla rowerzystów, zwęża się chodniki. To
skandal! Dzieje się tak na ulicy
Sobieszowskiej i Dworcowej
– podkreśla.
Kiedy pytał w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o powód takiego postępowania, usłyszał,
że o cyklistach jakoś nikt nie
pomyślał. – To lekceważenie
nas, jako jeleniogórzan i pełnoprawnych obywateli miasta
– podkreśla protestujący.
Fakt: życie w mieście dla
rowerzyst y to pasmo przeszkód i to w dodatku ciągle
pod górkę.
– Wystarczy przejażdżka rowerami ulicą Wolności do Cieplic, zwłaszcza w towarzystwie
rodziny, aby
mieć

Fot. DOB

W sobotę przed ratuszem
Z. Leszek zbierał podpisy pod
pet ycją o lepszą przyszłość
dla cyklistów. W ciągu kilku
minut poparło go wielu zwolenników.
Zbigniew Leszek reprezentuje
Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarskie. Ale jest
przekonany, że o fatalnym
stanie infrastruktury drogowej
dla rowerzystów w Jeleniej Górze są przeświadczeni niemal
wszyscy, którzy na co dzień na
dwóch kółkach poruszają się
po mieście.
Sprzeciw szczególny wzbudzają, zdaniem Z. Leszka, przeprowadzane remonty traktów.
– Kiedy jest okazja, aby wyty-

Zbigniew Leszek w sobotę zbierał
podpisy pod protestem

Fot. rylit

Tor przeszkód pod górkę
dość pedałowania w stolicy
Karkonoszy – potwierdza Dariusz Zieleński. – Żadna to
przyjemność jechać z autobusem MZK „na plecach”, wśród
śmigających ponad setkę samochodów. O wypadek nietrudno.
A jazda chodnikiem też jest
uciążliwa: wiele tam wybojów.
Wysokie krawężniki. Dziury
niewidoczne z daleka. Trochę
bardziej się rozpędzisz i leżysz
– usłyszeliśmy.
Z chodników przegania straż
miejska, biorąc wszystkich za
rowerowych piratów lub tych,
którzy na rower wsiadają po
kilku głębszych.
Rowerzyści to także wróg
publiczny numer 1 dla kierowców. Skutki jazdy rowerem nawet po z pozoru bezpiecznych i
mało ruchliwych osiedlowych
drogach, mogą okazać się
tragiczne. Jak ostatnia jazda
znanego animatora sportowego Ryszarda Semczuka, który
został zabity przez kierowcę pirata na jednej z cieplickich uliczek blisko własnego domu
we wrześniu 2003.
Zdaniem cyklistów
to skutek marazmu
i lekceważenia ich
przez władze miasta
od co najmniej kilku
lat. Zupełnie bierna
była poprzednia
ekipa samorządowa. Owszem,
zbudowano kilka
odcinków ścieżek i
część obwodnicy z drogą
rowerową. Ale bezmyślnie,
bo połączenia nie są prak-

Ruch samochodów, wysokie krawężniki i wyboje: z tym spotykają się codziennie
jeleniogórscy rowerzyści
tyczne. Nie ma bezpiecznych
szlaków przeznaczonych dla
rowerów w centrum. Te, które
są gdzieś na obrzeżach, urywają się, nie tworząc zwartego
ciągu. Podobnie z wylotowymi
ścieżkami rowerowymi w kierunku Karpacza i Siedlęcina.
Szumnie oddana do użytku
droga pieszo-rowerowa na
Perłę Zachodu przypomina
dziś bardziej obraz klęski niż
wzorcową inwestycję, którą
22 lipca 2003 roku chwaliły się
władze Jeleniej Góry i Jeżowa
Sudeckiego. Br ud, wyboje,
droga zniszczona przez ciężarówki pracujące przy budowie
elektrowni wodnej.
Wyliczać można więcej, czego
„zroweryzowani” jeleniogórzanie nie mają: specjalnych
parkingów, ram, do których
można przyczepić pojazd przed
urzędami, sklepami, czy ban-

kami. Wypożyczalni rowerów,
która mogłaby być złotym interesem, gdyby istniały miejskie
rowerowe ścieżki.
Tymczasem rowerzyści nie
mogą się doprosić o zwykły
trakt łączący Jelenią Górę z
Sobieszowem przez Cieplice.
Na pocieszenie pozostaje im
fakt, że mile spędzą czas w
siodełku poza Jelenią Górą,
bo ościenne samorządy są
bardziej troskliwe. Wcześniej
trzeba tam jednak dojechać, co

Podpisani pod protestem i
petycją proszą prezydenta Marka Obrębalskiego o spotkanie.
Chcą wiedzieć, jaka jest polityka miasta wobec rowerzystów
w bezpiecznym korzystaniu z
miejskich traktów. Na razie nie
otrzymali odpowiedzi poza potwierdzeniem przyjęcia pisma
w sekretariacie szefa miasta.

(tejo)

Kradną bezkarnie
Mimo bogatych programów prewencyjnych policja nie potrafi sobie poradzić ze
złodziejami rowerów, którzy są zmorą jeleniogórskich cyklistów. Co roku niemal
bezkarni przestępcy kradną dziesiątki pojazdów (według statystyk policji) lub
setki (według danych nieoficjalnych). Część właścicieli nie zgłasza policjantom
faktu, że zostali okradzeni. Skradzione pojazdy są sprzedawane na części lub
po śmiesznie niskiej cenie na targowiskach miejskich. Ujawnieni złodzieje to
najczęściej nastolatkowie. Zdarza się, że z dobrych domów, w których niczego
nie brakuje.
już takie proste nie jest.

Hobby na zielono
Czy fascynacje własnymi
uprawami minęły bezpowrotnie po wprowadzeniu gospodarki rynkowej? Nie wszędzie.
Szymon Dadaczyński spędza
w zielonym otoczeniu Pracowniczych Ogródków Rodzinnych Południe przy ulicy Sudeckiej każdą
wolną chwilę. Ma szklarnię, z
której w sezonie koszami wynosi
pomidory. To jego duma. Do tego
drzewa owocowe, uprawa winorośli i spory warzywniak.
– Bez działki nie mógłbym
żyć. Tutaj czuję się szczęśliwy.
Mam czas na refleksje, a nawet
popsioczę na siebie, a jednocześnie robię coś pożytecznego. Choć
zbliżam się do 80-tki jeszcze
długo będę tu pracował – mówi
pan Szymon.

Większość działkowiczów, w
tak dojrzałym wieku jak nasz
rozmówca, już dawno nie patrzy
na opłacalność w uprawianiu
ogródków. Odstraszają opłaty:
co najmniej 200 złotych rocznie
(składki, nasiona, narzędzia,
pokrywanie szkód poczynionych przez złodziei i wandali).
Zbiory są niepewne, bo zależą
od pogody.
Dlatego przy Sudeckiej, gdzie
znajduje się około 400 ogródków działkowych należących do
zarządów POR Południe, spora
ich część, z różnych powodów,
stoi od lat odłogiem. Ale większość ma swoich dzierżawców,
z których wielu nadal uprawia
te grunty.
Niedługo będzie tam więcej
gospodarzy. Ogródki znajdujące
się przy drodze wewnętrznej
zamieniają się w parcele bu-

dowlane. Kilka domów już stoi.
W najbliższym czasie wyrosną
nowe, bo dzierżawcy, choć nie
uprawiają tych gruntów, to
mają prawo pierwokupu tych
terenów. Kosztują niewiele: od
500 do 1200 zł. Utrzymywanie
w dzierżawie ogródków działkowych jest więc nadal opłacalne.
Inaczej ogródki działkowe traktują dziś młodsi ich użytkownicy.
Roślin nie uprawiają prawie
wcale, chyba że kwiaty. Działki
służą im jako miejsce rekreacji.
Często biesiadują w weekendy
przy grillowaniu. Na ogródkach
nie brakuje też solidnie zbudowanych altan, które mogą służyć
dzierżawcom jako drugi dom.
Wielu spędza tam nie tylko wolny
czas w tygodniu, lecz także część
urlopu oraz soboty i niedziele.

Janusz Cwen

Fot. Krzysztof Knitter

JELENIA GÓRA Zbierają plony, ale i czekają na kupno ziemi za niewielkie pieniądze

Dla Szymona Dadaczyńskiego
działka to drugi dom

Razem
przeciw złym
W związku z nasilającą się falą
kradzieży na działkach będą
wspólne patrole strażników
miejskich i działkowców. Tylko
w minionym tygodniu włamań
było kilkadziesiąt. W nocy z
wtorku na środę okradziono
10 altanek przy ul. Rodzinnej
w Jeleniej Górze. Niedawno
znowu na tych samych terenach
złodzieje splądrowali 8 ogrodów.
W ubiegły piątek komendant SM
Jerzy Górniak polecił strażnikom
skontaktowanie się z zarządcami ogródków działkowych w
Jeleniej Górze.
– Chcemy się zorientować,
jakie są ich oczekiwania wobec
nas – mówi. – Kiedyś już taki
pomysł realizowaliśmy i zdał on
egzamin. Kradzieży było coraz
mniej – dodaje komendant Górniak. – Działkowicze wszystkich
znają, od razu mogą wskazać,
kto jest obcy.

(DOB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Na skutek rmeontu, w budynku komunalnym pękła ściana

Kto załata dziurę?
Dziura w ścianie zewnętrznej
mieszkania państwa Wojtczuków
powstała, kiedy ich sąsiad z dołu,
Krzysztof Horodyski, rozpoczął
remont u siebie. Polegał on na
powiększaniu witryny okiennej w
ścianie głównej. Było to w lutym.
Na skutek prac sąsiada z dołu,
na górze pojawiła się szczelina,
zaczęły też wykrzywiać się futryny okien. Teraz okien nie można
swobodnie otworzyć.
– Mówiliśmy to robotnikom,
którzy wykonywali remont, ale
oni się tylko śmiali – mówi Jacek
Wojtczuk. – Odpowiedzieli nam,
że pęknięcia były od zawsze, bo
mieszkamy przy drodze. Panowie
z administracji kazali nam obserwować, czy szczelina się powięk-

sza. Włożyliśmy więc zapałki,
które po nocy wypadły. Więc to
jasno wskazuje na powiększanie
się szczeliny.
Lokatorzy całą sprawę zgłosili
administracji, ale jak dotąd bez
efektów.
– Zobowiązałem pana Horodyskiego do naprawienia szkód, jakie zostały wyrządzone w skutek
prowadzonych przez niego prac
– mówi Wiesław Kazimierski,
zastępca dyrektora do spraw komunalnych Zakładu Gospodarki
Lokalowej „ Południe” w Jeleniej
Górze.
Na pisemnym zobowiązaniu
jednak się skończyło. Nikt bowiem nie sprawdził, jak zostały
naprawione szkody.
– Przyszła do nas żona Pana
Horodyskiego i powiedziała, że
chciała wykonać naprawę tej
ściany, ale jej pracownicy nie
zostali wpuszczeni do mieszkania
– tłumaczy zastępca dyrektora
ZGL „Południe”. – Dlatego postanowiliśmy jeszcze raz z komisją
odwiedzić ten budynek. Pęknięcie
w ścianie nie jest dla mieszkań-

ców tego budynku niebezpieczne,
ale niemniej należy to naprawić.
Sprawa jest zawieszona w próżni do 18 maja. – Do tego czasu pan
Horodyski ma nam przedstawić
orzeczenie – powiedział Wiesław
Kazimierski. Jeśli tego nie zrobi,
albo sami sporządzimy takie
orzeczenie i wystąpimy o zwrot
kosztów albo sprawa trafi do
sądu. Oczywiście, usunięcie szkód
jakie zostały wyrządzone podczas
remontu lokalu, również będzie

należało do pana Horodyskiego.
Próbowaliśmy skontaktować się
z Krzysztofem Horodyskim, ale
był nieuchwytny. Jak powiedzieli
nam sąsiedzi, z mieszkania, w
którym dotąd przebywał, już się
wyprowadził i nie odbiera nawet
poczty.
Czy szkody zostaną naprawione? Sprawdzimy.
Angela

Fot. Angelika Grzywacz

Lokator budynku przy ulicy Wolności tak remontował swoje mieszkanie, że
u sąsiadów na górze pękła
ściana. – Szczelina z dnia
na dzień się powiększa,
czy wkrótce dom się zawali? - obawiają się ludzie.

– Jeśli ściana nie zostanie zabezpieczona,
wkróce może się zawalić – mówi Jacek Wojtczuk

JELENIA GÓRA Lawinowy drenaż portfeli mieszkańców miasta i regionu chętnych na własne cztery kąty

Dla wielu rodzin marzenie o swoim „M” oddala się
wraz z notoryczną zwyżką cen lokali. Niewielu stać
na zapłacenie za nie gotówką. Podwyżkę czynszów
zapowiadają administratorzy. Drożeją także lokale na
rynku wtórnym.
Jolanta i Krzysztof Bańkowie
o własnym mieszkaniu marzą
już od dawna. Na razie nie
mogą sobie jednak pozwolić na
ten luksus, mimo że wysokość
opłat za wynajem jest niemal
taka sam jak rata kredytu hipotecznego.
– Mamy za niskie dochody,
żeby zaciągnąć kredyt, ale jeśli
pojawiłaby się taka możliwość,
od razu kupilibyśmy coś na
własność – mówią. Mieszkanie
przydałoby się: państwo Bańkowie mają malutkie dziecko.
Takich rodzin w Jeleniej Górze
jest sporo. Równie liczną grupę
stanowią jednak ci, których
łączne dochody pozwalają na
zaciągnięcie pożyczki.
Warunki, jakie oferują prześcigające się w pomysłach banki,
dają szansę otrzymania pieniędzy w kwocie stu procent ceny
mieszkania z możliwością rozłożenia rat nawet na 40 lat.
Jeszcze niedawno ludzie zastanawiali się długo, czy warto
się zapożyczać na takich warun-

kach. Dziś decyzje podejmowane są niemal natychmiast.
Ceny mieszkań rosną lawinowo z miesiąca na miesiąc.
Na rynku jeleniogórskim są
już bardzo wysokie, ale i różnorodne. Zależy to głównie od
lokalizacji, typu budownictwa,
wieku budynku, kosztu eksploatacji, stanu technicznego.
Ważny jest standard wykończenia i oczywiście metraż.
Największym wzięciem cieszą
się niewielkie mieszkania w
pobliżu parków i zieleńców.
– Ceny nowych i starych nie
różnią się zbytnio od siebie
– zauważa Jolanta Bańka. – Jeśli miałabym już kupować to
oczywiście, że wolałabym nowe.
Zawsze jest to już wyższa jakość lokalu i większy komfort
– dodaje.
Za wygodę trzeba jednak słono
zapłacić. Nowy lokal w centrum
miasta to wydatek nie mniejszy
niż dwa tysiące osiemset złotych
za metr kwadratowy. Najdroższe
kosztują prawie dwa razy tyle.

Za stare jak za nowe
Mieszkania na rynku wtórnym nie są wiele tańsze. Za niewielkie, bo tylko pięćdziesięciometrowe w bloku trzeba średnio zapłacić od dwóch i pół tysiąca za m kw.
wzwyż. Taka cena nie zawsze przekonuje kupujących, choć i ofert dotyczących
lokali w betonowych blokowiskach jest coraz więcej.

Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania
bezczynszowe. Choćby te, które
powstają na osiedlu Zabobrze
III. Niestety, i tu ceny stale rosną. W porównaniu do ubiegłego
roku nawet o około dziesięć
procent.
– Mieszkania na ulicy Małcużyńskiego sprzedawaliśmy
w 2006 roku za około dwa
tysiące dwieście złotych za m
kw. – mówi Sylwester Izydorczyk, prezes Jeleniogórskiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Teraz kosztują
o tysiąc złotych więcej. Prezes
Izydorczyk przewiduje, że w
przyszłym roku ceny znowu
wzrosną.
Są to mieszkania w segmentach czterorodzinnych z
czterema lokalami w jednym
budynku: otynkowane, mają
ścianki działowe, wykonane
przyłącza oraz kompletną instalację grzewczą i elektryczną.
Na początku budowy klient
może sobie wybrać układ pomieszczeń. Wymagają natomiast wykończenia.
Porównywalną kwotę (2500
do 3000 zł za metr) trzeba
zapłacić za lokal na nowo
budowanym osiedlu przy ulicy
Sudeckiej czy Podchorążych.
– Na ulicy Sudeckiej najtańsze to jednopoziomowe na
poddaszu, najdroższe dwupoziomowe też na poddaszu
– mówi Magdalena Skurniak
z działu marketingu jednego z
biur sprzedaży.

Fot. Angelika Grzywacz

Ceny straszą

Domek Krzysztofa i Anny Kobylskich (na pierwszym planie)
kosztował ok. 180 tysięcy złotych
Jeleniogórski TBS dla swoich
klientów przygotował jak na
razie czterdzieści domków po
cztery mieszkania w każdym.
Duża część z nich już została
sprzedana. Kolejne mieszkania
pojawią się na ulicy Pijarskiej.
Na Podchorążych klienci mogą
jeszcze wybierać spośród 39.
Jedenaście mieszkań z 50 oferowanych zostało kupione.
Zastaną oddane pod klucz na
początku przyszłego roku. Te,
których budowa rozpocznie się
w 2008, mają podrożeć.
– Ciągły wzrost cen mieszkań
inwestorzy tłumaczą wzrostem
cen usług oraz materiałów

budowlanych, na które niejednokrotnie czekać nawet miesiącami. Do podanych kwot trzeba
jeszcze doliczyć wykończenie
mieszkania, a to też nie należy do najtańszych inwestycji.

Jak mówią budowlańcy jest
to koszt rzędu od dziesięciu
tysięcy zł.

Angelika Grzywacz

Wszędzie drogo
Najwięcej w tym roku w odniesieniu do 2006 wzrosła średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Gdańsku (5874 PLN). Niewiele mniej podrożały mieszkania
w Krakowie. W ciągu ostatniego miesiąca pod Wawelem ceny poszły w górę o 5,7
% osiągając średni poziom - 7891 PLN za m2. Mniejsze wzrosty odnotował Poznań
(4984 PLN – wzrost o 2,7%) oraz Wrocław (6751 wzrost o 2,5%). Najmniej
zdrożały mieszkania w Warszawie - o 1,1 procent tj. do kwoty 8656 PLN za m2
oraz w Łodzi - o 0,95 procent tj. do kwoty 3912 PLN za m2.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Pomysły
nie po kolei
Sto milionów złotych chce
pozyskać Maciej Gałęski z Euroregionu Nysa na remont
odcinka linii kolejowej Jelenia
Góra – Jakuszyce. Jak mówi to
zaledwie kropla w porównaniu
do kosztów modernizacji szyn z
Wrocławia do stolicy Karkonoszy (półtora miliarda złotych).
Kasą ma sypnąć jak z rogu obfitości Unia Europejska. To kolejna
cudowna recepta pana Macieja
na uzdrowienie kolejnictwa w
regionie i uruchomienie Kolei
Izerskiej, która w naszych czasach wyjechała na trasę zaledwie
kilka razy i to głównie z VIP-ami
na pokładzie. Euroregionalny
koordynator widział tymczasem
już oczyma wieszcza nowoczesne składy zarządzane raz przez
Czechów, raz Niemców, innym
razem Szwedów, Szwajcarów
i Bóg jeden wie, kogo jeszcze.
Rzeczywistość rozczarowuje,
bo do samej Szklarskiej Poręby
jeździ coraz mniej pociągów, a
torowiska podupadają.
Przypominamy M. Gałęskiemu o innych słusznych ideach
promocji regionu, które swego
czasu nagłaśniał. A miała być to
organizacja zimowych igrzysk
olimpijskich w Karkonoszach
oraz przekopanie tunelu dla
drogi szybkiego ruchu pod
Śnieżką. Pomysły ze wszech
miar godne pochwały, tyle tylko
że do zrealizowania raczej na
stronach poświęconych czarom
i bajkom niż w podkarkonoskim
świecie. Zresztą sam były radny
powiatowy tematu od dawna
nie podejmuje.
Proponujemy jeszcze jeden:
może zbudować szybką kolej
na wzór francuskiej TGV? Jej niewątpliwą zaletą byłaby prędkość
tak duża, że uniemożliwiłaby
zatrzymanie składu w Jeleniej
Górze.
(tejo)

JELENIA GÓRA Wschodnia sztuka walki z pełnym stołem

Pałeczką, czy widelcem

Kurczak po seczuańsku,
a może ryżowy makaronik?
Tych i innych smakołyków
rodem z Chińskiej Republiki Ludowej kosztowali
jeleniogórscy smakosze.
Perfekcyjną kuchnią chińską pochwalił się hotel Mercure w miniony
czwartek.
Bardzo ważne osobistości przepuściły szturm na bogaty hotelowy
bufet.
Aromaty ze świątyni smaku dobiegły aż do ratusza, skąd wiedzeni
nosem instynktu przybiegli niektórzy radni jeleniogórscy z Józefem
Kusiakiem na czele. Zapachy chińszczyzny przywiodły także panią
kanclerz Kolegium Karkonoskiego
Grażynę Malczuk. I to aż z ulicy Lwóweckiej. Znanej na co dzień raczej z
innych zapachów.
Odlotowe smaki doceniał, między
innymi, Jacek Musiał, dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego. Ponadregionalizm i otwarcie miasta na
sztukę smaku Dalekiego Wschodu
pochwalił Jacek
Włodyga, starosta jeleniogórski.
Potrawami
w chińskim
oryginale
rozkoszo-

Fot. Krzysztof Knitter
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– Same pyszności – zachwalili pierwsi ludzie lewicy:
Grażyna Malczuk i Józef Kusiak

wał się z wilczym apetytem Kazimierz Wilk, zarządca targowiska
przy ulicy Różyckiego (podobno
namawiał kilku Chińczyków do
utworzenia na bazarku lokalu z
tamtejszymi specjałami).
Jedli z apetytem wszyscy: i dziennikarze, i politycy, i artyści w postaci
kabaretu Paka, którego członkowie
między pikantnymi numerami przegryzali małe chińskie co nieco.
Wśród nich brylował Krzysztof
Rogacewicz, aktor teatru Maska,
z lubością pochłaniający ryżowe
placuszki o trudnej do wymówienia
nazwie oryginału. Do picia podano
różne napitki, ale największym wzięciem cieszyło się ciemne piwo (czerwonego nie serwowano).
Przy okazji konsumentom chińscy mistrzowie
przygotowali sprawdzian umiejętności
posługiwania się
pałeczkami. Świetnie
radził sobie Kazimierz Wilk, ale już
Jacek Musiał tradycyjnie
Józef Kusiak, czy
pałaszował widelcem
Grażyna Malczuk

woleli tradycyjne widelce. Podobnie takich okazjach darmowego poJacek Musiał pozostał wierny w tym częstunku, który od czasu pojawia
względzie europejskiej tradycji
się w ofercie uchodzącej za jedną
Chińczycy, bardzo przywiązani z najlepszych w mieście hotelowej
do zachowania pełnej kultury przy restauracji. A szkoda, bo z okazji trzestole (jedzenie traktują jak świę- ba korzystać dla wspólnego dobra
tość), wybaczyli polskim gościom naszych krajów, choć fizycznie odte niedociągniecia. Co więcej: padła dalonych, tak bardzo sobie bliskich
propozycja utworzenia oddziału wspólnotą interesów i bolączek dnia
Towarzystwa Przyjaźni Polsko- codziennego.
Chińskiej.
(tejo)
Nic tak bardzo nie ułatwia kontaktów międzynarodowych jak
wspólna biesiada przy suto zastawionych stołach, pełnych potraw
godnych najbardziej wybrednych
podniebień.
A że rozwój Chińskiej Republiki Ludowej idzie w parze z postępem
ekonomicznym Jeleniej Góry, temat do
rozmów narodził
się sam.
Zauważyliśmy przy tym,
że polityków
było mniej
Kazimierz Wilk do perfekcji opanował
niż zwysztukę jedzenia pałeczkami
kle przy

PLOTKI I FAKTY
Biegi po zdrowie
Aż do Konstancina-Jeziornej pod Warszawą dotarł
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, aby wziąć
udział w posiedzeniu Zarządu Gmin Uzdrowiskowych
RP. Podobno była mowa o
nadaniu Jeleniej Górze członu „Zdrój” do nazwy, która bardziej nobilitowałaby
miasto w obliczu innych
uzdrawiających ośrodków w
Polsce. Nieoficjalnie wiadomo, że zbuntowali się ciepliczanie i zagrozili protestem.
Twierdzą, że dopisek „Zdrój”
jest historycznie zarezerwowany tylko do tej uzdrowiskowej części miasta, a część
śródmiejska Jeleniej Góry
niewiele ma właściwości
uzdrawiających.

Mięchem ze sceny
Grono ważnych osobistości,
w tym radnych, zapowiedziało
swój udział we wczorajszym,
jubileuszowym 200. przedstawieniu „Testosteronu” w
Teatrze Jeleniogórskim. Ponieważ nie wszystkim zdarza
się w teatrze często bywać,
przeprowadzono specjalne
szkolenie scenicznego savoir
vivre’u. Jeden z zaproszonych
miał się oburzyć, że skoro
grzeczna jest widownia, to i
aktorzy powinni, a tu na „Testosteronie” walą mięchem, że
aż (nie)miło. Próba doprowadzenia do przyzwoitości sztuki dla zachowania dobrych
obyczajów nie powiodła się.
Co bardziej wrażliwi rajcy dostali słuchawki z możliwością
włączenia buczącego sygnału,
kiedy tylko aktorzy wyrażają
się w sposób niecenzuralny.

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Mimo studenckiego święta w stolicy Karkonoszy, Jelenia Góra pozostanie prowincjonalną
pseudoakademicką mieściną

Kwas z pomarańczy

Juwenalia mają symbolizować radość z młodości i siłę
akademizmu. Aby jednak zabawa huczną i wesołą była,
nie wystarczy iść wespół w zespół, by żądz moc móc
wzmóc. Zwłaszcza, jeśli w mieście nie ma tradycyjnego środowiska akademickiego, choć ludziom uparcie
wpaja się, że jest i ma się świetnie.
Gaudeamus igitur iuvenesdum
sumus: te łacińskie słowa hymnu
studenckiego, z roku na rok akademicki – zwłaszcza na jeleniogórskich uczelniach – granego
przez rzężące gramofony z coraz
bardziej zdartych płyt, bywają
dla rzeszy studentów mało zrozumiałe.
A są optymizmu pełne: cieszmy
się więc, dopóki jesteśmy młodzi!
Dalej jest bardziej mrocznie, bo o
starości, więc cytował nie będę,
choćby z zachowania szacunku
dla wiecznie młodych działaczy
Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej.

Tak oto studenciaki zabawią się
przez trzy dni na zapowiadanych
w tym tygodniu juwenaliach. A to
zamiast siedzenia: czy to na twardych krzesłach sal wykładowych w
uzupełnianiu braków wiedzy, czy
to na ławce w parku przy opróżnianiu puszeczek chmielowego
napitku, gdzie pragnienie wiadomości naukowych zaspokaja się w
nieco inny sposób.
Dostaną klucze do miasta od
pana prezydenta, ściśle ze szkolnictwem wyższym związanego.
Wprawdzie klucze symboliczne,
ale zawsze coś tam otworzą. No i
studenci porządzą. Poskaczą przy

muszli koncertowej w atmosferze
rytmicznych pokrzykiwań chłopców hip-hopowców (mają sylabizować coś tam przez dwa dni).
Zadymione puby wypełnią się
przyszłymi licencjatami, magistrami, inżynierami. Tam „wykształciuchy” nadchodzących
lat raczyć się będą niekoniecznie
wodą z sokiem malinowym. No
i nad ranem dnia następnego
co niektóry kwiat „yntelygencji
polskiej” obudzi się na ciężkawym studenckim syndromie dnia
wczorajszego. Nieco bełkotliwie
stwierdzi, że „juwenalia” chyba
trwają dalej i przykładnie olewając
wykłady i ćwiczenia, odeśpi echa
świętowania.
Takie są rzecz jasna szczytne założenia a wręcz życzenia dla ogółu
studenckiej braci jeleniogórskiej.
Są przecież trzy dni wolnego: hulaj
młoda duszo, piekła nie ma.
Ale jak to zwykle bywa części

założeń nie da się zrealizować.
Podobnie jak w latach ubiegłych w
juwenaliowym szale poimprezują
raczej nieliczni, z czego na pewno
działacze samorządów.
Reszta pojedzie do domów lub
wybierze atrakcyjniejsze rozrywki
poza Jelenią Górą, aby radować
się młodością. Bo i sama impreza
będzie wyciskana i posmakuje jak
kwaśna pomarańcza.
Jeleniogórskie juwenalia są
bowiem przypieczętowaniem
mitu o życiu akademickim stolicy
Karkonoszy. Święto organizują
studenci trzech uczelni (wymieniać nie będę, bo i tak wiadomo,
o które chodzi). I zamiast każdy
sobie rzepkę skrobać, poskrobią
wspólnie.
Życie studenckie nie bierze się
tymczasem z miski wspólnie naskrobanej sałatki z rzepy, tylko z
wieloletniej tradycji akademizmu.
Ta w naszej Jeleniej Górze dopiero

jest budowana i podwaliny ma
raczej gliniane.
Mało który student wiąże przyszłość z miastem: najczęściej w
planach ma wyjazd do prawdziwie
akademickich ośrodków, aby
się dokształcić, lub ucieczkę za
robotą w tymczasową choćby
emigrację.
Kadra naukowa stolicy Karkonoszy, w niczym nie umniejszając zasług, jest taka jak koń, czyli
każdy widzi.
I to mimo szumnych zapowiedzi sprzed lat czterech, kiedy to
przy przejmowaniu od Agencji
Mienia Wojskowego byłych koszar przy ul. Grunwaldzkiej
przez Kolegium Karkonoskie,
Ich Magnificencje Rektorzy oraz
inni naukowcy, pośród których
w futrze z gronostaja zasiadał poprzedni prezydent Jeleniej Góry, zakładali powstanie
Uniwersytetu Karkonoskiego,

ściągnięcie naukowych sław i
budowę solidnego akademizmu.
Oczywiście z zapowiedzi nic nie
wyszło. Tylko student Kowalski
na tym cierpi.
Nie bez powodu jazdę w ubiegłym roku jako gadżetu reklamującego juwenalia londyńskiego
piętrusa określano przez żaków
jak proroczą dla nich wizję. I
nie ma co się oszukiwać: Jelenia
Góra nie będzie Oxfordem, ani
nawet Zieloną Górą, gdzie mimo
podobnej sytuacji do jeleniogórskiej, lokalny akademizm
kwitnie.
Zamiast kilku wyższych szkółek dbających głównie o swoje
interesy, potrzebna jest jedna,
duża uczelnia, która może za
lat kilkadziesiąt lat osiągnie
prestiż. Jak dotąd nie zrobiono
nic, aby taki organizm powstał,
a przecież mógłby.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

TEATR

Wódka z rumem
19-20 V godz. 19, Scena Studyjna,
bilety: 17 i 13 zł
Entliczek Pentliczek
18 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety:
10 zł

Porwanie
w Tiutiurlistanie
15 i 17 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilet: 10 zł

INNE

O miłości i podróżach
14 V, godz. 17, sala teatralna ODK
koncert Maryli Nowak i Jej Gości
„Podróżą każda miłość jest”
Studenckie święto
15 – 17 V, Park Zdrojowy
Juwenalia 2007: 15 V: Politechnika
Wrocławska przy Placu Piastowskim 27, prelekcja KTK Morena
„Jeleniogórzanie na Dachu Świata”
(godz. 17.00), prelekcja Grzegorza Miedzińskiego „Rowerem przez
Skandynawię” (godz. 18.30), Testosteron – scena studyjna teatru
(godz. 20.30)
16 V od godz. 15: muszla koncertowa
w Parku Zdrojowym, prowadzenie
Tomasz Kammel, w programie koncert zespołu hip-hopowego Plan B
(15.30), pokaz przemian „Metamorfozy”, koncert lokalnych zespołów
hip-hopowych Zamar, Rogal, Likeike,
koncert Reganzza Soud System
(muzyka elektroniczna), kabareton
(ok. 19.20), koncert Blade Loki
17 V od godz. 15: muszla koncertowa
w Parku Zdrojowym, prowadzenie
Przemysław Minkiewicz: koncert
zespołu GIP, koncert lokalnych zespołów hip-hopowych Kolo’r Jotsu
i Melodeklamacja, pokaz aikido,
pokazy ratownictwa, koncert The Tree
Of False Prophet, koncert Kosmos
Mega Sound System (muzyka elektroniczna), koncert Sakra, koncert
Leniwiec (ok. 20.40)
Zrzutka na „Zośkę”
15 V, godz. 18, Teatr Jeleniogórski
– Duża Scena, godz. 18, bilet: 25 zł
U „Zośki” na imieninach – koncert na rzecz odbudowy samolotu
An–2 SP-AOA w wykonaniu: Jadwiga

i Tadeusz Kutowie Teatr Nasz, Trio
Karpińskich, Rozalia Wiśniewska
(Fire of dance), Jacek Szreniawa,
Karkonoscy Stompersi, Rafał Kassaraba (JJ Band), Maciej Majewski
(JJ Band), Grupa Swingująca ODK,
Wojciech Jarociński (Wolna Grupa
Bukowina) „W tym sęk”, Jacek
Jaguś (JJ Band)
Muzyczne zmagania
16 – 17 V, godz. 9, sala im. Ludomiera Różyckiego, Filharmonia
Dolnośląska, bilet: 5 zł
Konkurs muzyczny „Muzyka Polska”
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Janiny Garści w Jeleniej Górze
Cieplicach; rozdanie nagród w niedzielę o godz. 17.00, przesłuchania
przez dwa dni od godz. 9.00
Koncert laureatów
17 V, godz. 17, sala koncertowa Filharmonii Dolnośląskiej, bilet: 5 zł
Koncert laureatów konkursu „Muzyka Polska” Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Janiny Garści w
Jeleniej Górze Cieplicach
Wiosenny „Najazd gwiazd”
18 V, godz. 18, amfiteatr w Parku
Zdrojowym
Coverowa Wiosna Cieplicka czyli
„NAJAZD GWIAZD” koncert zespołów: „Żuki” oraz czeskiego zespołu
„Princess” grającego repertuar
grupy „Queen”
Gwiazdy baletu
21 V, godz. 20, Teatr Jeleniogórski
– Duża Scena, bilety: 130 zł, 90
zł i 70 zł
Występ Państwowego Baletu Męskiego z Sankt Petersburga

KINO

Kino Lot
Niczego nie żałuję
14 – 17 V, godz. 15.45, 20.15
dramat, prod. Francja 2007, od 15 lat
Pracownik miesiąca
14 – 17 V, godz. 18.15
komedia, prod. USA 2006, od 12 lat
Kino Marysieńka
Duchy Goi
14-17 V, godz. 18
dramat, prod. Wielka Brytania,
Francja, Czechy, Hiszpania 2006,
od 15 lat

Młodzi nie udają

Rozmowa z Jackiem Paruszyńskim, aktorem Teatru Jeleniogórskiego oraz
prowadzącym dziecięcą
grupę teatralną „Gzygzak”,
wielokrotnie wyróżnianą
na ogólnopolskich i lokalnych przeglądach teatrów
dziecięcych.

go docierania się, nie stanowiliśmy
gotowego zespołu. Dzieci przychodziły i odchodziły. Dopiero po
dwóch latach grupa się dotarła i
nazwaliśmy ją „Gzygzak”.

traktują o sprawach bardzo
powierzchownych. Często opowiadają o jakiejś rodzinie, która
wyjechała na wakacje, przedstawiają, jak dzieci się zachowują,
co im wolno robić, a czego nie.
Widziałem także ciekawą próbę
zgłębienia poważnego tematu, na
przykład spektakl o narkomanii,
jak narkotyki wpływają do szkół
podstawowych.

W.W.: Jak z twojej perspektywy wygląda zainteresowanie
teatrem wśród dzieci i młodzieży?
J.P.: Zainteresowanie teatrem
Wojciech Wojciechowski: Od
jest,
ale pod warunkiem, że ten
jak dawna tworzysz teatr z
ma coś ciekawego do zaproponodziećmi?
wania. Jeleniogórski teatr funkJacek Paruszyński: Od siedmiu cjonuje dzięki szkolnej widowni
do dziś. Młodzież coraz bardziej
lat. Przez dwa lata była to
chce przychodzić do teatru, na
forma warsztatów, takieprzykład na „Merylin Mongoł”.
W.W.: Obserwujesz również spektakle innych grup
teatralnych na różnych
festiwalach. Jakie tematy
poruszają młodzi twórcy?
J.P.: Dziecięce grupy teatralne
poruszają się w obszarze
pewnych tematycznych schematów. Sięgają
po gotowce, sztuki
już wydane,
Jacek Paruszyński od kilku lat prowadzi
któr e
młodzieżową grupę teatralną

W.W.: Co teraz dominuje w
teatrze dziecięcym: forma
czy słowo?
J.P.: Z tym jest różnie. Oglądałem spektakl bez żadnego słowa
pt. „Cyrk”, w którym dzieci grały
zwierzęta, treserów i klaunów. Są
też zespoły, które próbują budować spektakle na relacjach, jakie
powstają między dziećmi w czasie
tworzenia przedstawienia. Bardzo
często korzystam z powiedzonek,
które dzieci na próbach używają
nieświadomie. Wprowadzam
je do spektaklu i na tym buduję
fabułę, dodając ich emocje. Wychodzą bardzo ciekawe sytuacje.
Myślę, że dzieci w spektaklach
powinny opowiadać sobą o sobie,
o swoich problemach. Wówczas
młodzi aktorzy są emocjonalnie
prawdziwi. Niczego nie udają.

W.W.: Pracujesz na scenie
dramatycznej jeleniogórskiego
teatru i tam tworzenie spektaklu
ma swoje etapy. Są próby analityczne, czytanie tekstu, a potem
próby sytuacyjne na scenie. Jak
powstaje przedstawienie w teatrze robionym przez dzieci?
J.P.: Na początku uczymy się koncentracji i staramy się wyciszyć.
Potem próbujemy etiudy aktorskie
na emocjach. Wymyślamy sobie
konkretne historie, dzielimy się na
grupy i każda przygotowuje etiudy
na dany temat. Następnie pokazujemy je sobie i omawiamy. Z tych
etiud rodzi się także temat późniejszego spektaklu, który będziemy
realizować.
W.W.: Jestem ciekaw, co praca z
dziećmi zmieniła w Tobie?
J.P.: Jeździmy razem na festiwale i
spotykamy się na próbach w ODK.
Długie przebywanie z dziećmi nauczyło mnie wielu rzeczy. Czasami
pukam się w głowę i zastanawiam,
dlaczego tak postępuję, a nie inaczej,
na przykład wobec mojego dziecka
w domu. Uczę się patrzenia na pewne sprawy z ich perspektywy. Dzięki
nim, nabieram dystansu do siebie i
do tego, co robię na scenie.
W.W.: Dziękuję za rozmowę.

JELENIA GÓRA O fotografii Ryszarda Literackiego

Wyjdź i fotografuj
W Galerii “Muflon” Domu
Kultury w Sobieszowie
można obejrzeć wystawę
fotografii Ryszarda Literackiego.
– Wpadł mi w ręce poniemiecki,
mieszkowy aparat ojca, który postanowiłem rozebrać i dociec, w
jaki sposób robi się zdjęcia – takie
wspomnienie możemy przeczytać
w programie do wystawy Ryszarda
Literackiego. Fotografie Literackiego
w Galerii „Muflon” potwierdzają
tylko, że autor dalej chce odkrywać
tajemnice tego „przedmiotu”.
Ekspozycja zdjęć „rylita”, nie
ma jednego przewodniego wątku. Wystawa zatytułowana „Mój
świat w obiektywie”, jest jednak

niewątpliwie światem szczegółu
i niezauważalnego dla nas na co
dzień detalu. Do głównych motywów, jakie można znaleźć w kadrze
Literackiego, należy natura, przedmioty niezauważalne i opuszczone
miejsca, na które wystarczy spojrzeć
pod odpowiednim kątem i w odpowiednim świetle, i już tracą swoją
codzienną banalność. Tak właśnie
robi Ryszard Literacki.
Prace rylita są inspiracją, namawiają, aby wyjąć stary poniemiecki
aparat i wyjść na tyły domu. Mają to
do siebie, że często pokazują rzeczywistość, która jest tuż za drzwiami,
gdzie nie jest potrzebna ani wiza, ani
obca waluta. Literacki żywioł piękna
tuż za progiem.

W. Wojciechowski

Fot. Arkadiusz Piekarz

Będzie się działo

JELENIA GÓRA Dużo nauczyłem się od dzieci – mówi Jacek Paruszyński

Fot. Marek Tkacz

REGION Wydarzenia i kultura

Ryszard Literacki podczas wernisażu wystawy

WA¯NE TELEFONY

Granatowy prawie czarny
14 – 17 V, godz. 16, 20
dramat, prod. Hiszpania 2006, od 15 lat
Kino Grand
Spider-Man 3
14 - 17 V, godz. 14, 17, 20
przygodowy, prod. USA 2007, od 12 lat
DKF „Klaps”
Granatowy – prawie czarny
15 V, godz. 18, sala przy ul. Bankowej 28/30, bilet: 9 zł
reż. D. Sanchez (Hiszpania)

ALARMOWE
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		
POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski
Straż Miejska		

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 20 464
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

75 46 101
75 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
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SPORT

JELENIA GÓRA Piłka ręczna kobiet

Apetyt rośnie
Skazywane na pożarcie zawodniczki MKS PR Finepharm Jelenia Góra nie tylko utrzymały się w ekstraklasie, ale nawet zakwalifikowały się do fazy play – off . Czy
to zapowiedź nowych lepszych dni dla jeleniogórskiej
piłki ręcznej?

Podopieczne trenera Zdzisława
Wąsa w poprzednim sezonie nie
zdołały w walce sportowej zapewnić sobie przedłużenia ligowego
bytu i nadal występowały w ekstraklasie tylko dzięki wycofaniu
się z rozgrywek innych drużyn, zaangażowaniu finansowemu przez
poprzednie władze miasta oraz
prezesa klubu Jana Czarneckiego
szefa firmy Finepharm. Zespół
który w poprzednich latach doznał
znacznych ubytków kadrowych
(odeszły m.in. Agata Wypych,
Beata Kowalczyk, Justyna Alberciak, Izabela Czarna, Magda Młot,
Ewelina Przygodzka, Dorota Czekaj
i Katarzyna Duran), został zestawiony w ciągu niespełna dwóch
miesięcy z zawodniczek, które w
rozgrywkach sezonu 2005/06
grały w barwach Biofactora Jelenia
Góra w I lidze, pięciu seniorek
pozostałych z drużyny Jelfy: Marty
Oreszczuk, Anny Dyby, Małgorzaty
Jędrzejczak, Marzeny Buchcic i Joanny Bogusławskiej oraz juniorek
Jelfy. Potem do drużyny dołączyły
wypożyczone z Zagłębia Lubin
bramkarki: Monika Maliczkiewicz,
Danuta Skompska oraz Monika

Odrowska.
Drużyna posiadała eksperymentalny skład, ale spisywała się bardzo
dobrze, co mile zaskoczyło nie
tylko jeleniogórskich kibiców ale
i fachowców żeńskiego szczypiorniaka.
MKS PR Finepharm zajął w
rozgrywkach ekstraklasy ósme
miejsce i w sezonie 2007/08 nadal
będzie występował w ekstraklasie.
Kluczem do utrzymania w tej klasie
rozgrywkowej w ubiegłym sezonie
były wygrane pojedynki wygrane
przez z drużynami prezentującymi
podobny do nich poziom. Co ważne
MKS PR potrafił też nawiązać równą walkę z drużynami teoretycznie
od nich silniejszymi, co bardzo
dobrze świadczyło o waleczności
i umiejętnościach młodych przeważnie zawodniczek. Gra zespołu
trenera Zdzisława Wąsa mogła się
szczególnie podobać w końcówce
sezonu, kiedy to zawodniczki grały
już bez obciążenia psychicznego.
– Jestem bardzo usatysfakcjonowany ósmą lokatą, ale apetyt rośnie w
miarę jedzenia Gdybyśmy w rywalizacji play-off ze Zgodą czy Łącznościowcem pojedynki rewanżowe

JELENIA GÓRA Sport szkolny

Trójka rządzi
Drużyny z Gimnazjum nr 3 zdominowały rywalizację
w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej.

rozgrywali na własnym parkiecie a bie Lubin zgodzi się na dalsze wynie na wyjeździe, to mogliśmy zająć pożyczenie MKS PR Finepharm: M.
wyższe miejsce – powiedział trener Maliczkiewicz, D. Skompskiej i M.
MKS PR - Z. Wąs.
Odrowskiej. Co jednak wydaje się
Aktualnie jeleniogórzanki są najważniejsze, wszystkie pozostałe
w okresie roztrenowania, który zawodniczki wchodzące w skład
potrwa do 20 czerwca. Przygoto- drużyny, z Martą Gęgą na czele,
wania do nowego sezonu zespół pozostają w Jeleniej Górze na korozpocznie 20 lipca. Trenerem ze- lejny sezon. Według sztabu szkolespołu nadal będzie Zdzisław Wąs. W niowego MKS PR, powinien zostać
pracy szkoleniowej będą mu
wzmocniony co najmniej jedną
pomagać: Małgorzata
zawodniczką dysponującą doJędrzejczak i Kabrym rzutem z drugiej linii.
tarzyna Jeż.
– W nowym sezonie chcielibyObie będą
śmy zająć wyższe miejsce niż w
prowadzić
poprzednich rozgrywkach. Czas
zajęcia inpracuje na
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dywidualne z
naszą kot. A
rch
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JELENIA GÓRA Badminton

Chojnik coraz wyżej
Wyjątkowo pracowita jest tegoroczna wiosna dla badmintonistów KS Chojnik Jelenia Góra. Praktycznie
co tydzień starują oni w turniejach indywidualnych i
odnoszą duże sukcesy.
z naszego klubu notują od kilku
lat stały progres umiejętności
sportowych, widoczny także
w postaci awansu w rankingu
PZB. wiekowych – mówi trener
Chojnika Adam Słomka
Dobre osiągnięcia klubowej
młodzieży pozwalają także myśleć o powrocie Chojnika do

rozgrywek ligowych. Zajęcia dla
początkujących, na które mogą
przyjść wszyscy chcący zacząć
swoją przygodę z tą dyscypliną

Fot. Archiwum Klubu

Młody narybek w Chojniku dzielnie kontynuuje tradycje klubu,
który w przyszłym roku będzie
obchodził trzydziestolecie działalności. W przeszłości Chojnik
dochował się wielu medalistów
mistrzostw Polski w kategoriach
młodzieżowych oraz występował
w I lidze badmintona. W klubie
trenuje obecnie około 60 zawodników i zawodniczek w różnym wieku, podzielonych według poziomu
umiejętności na pięć grup.
Najwyżej notowanym graczem
Chojnika w rankingu Polskiego
Związku Badmintona jest Paweł
Słomka, który aktualnie uczy
się i trenuje w SMS Słupsk. Poza
nim klub może się pochwalić
liczną rzeszą zdolnych juniorów
i młodzików. Spośród nich największe sukcesy odnoszą: Adam
Bułat, Beata Korkuś, Marcin
Uram, Jacek Figuła, Mateusz
Pietruszka, Agata John, Melania
Kozdra, Dominik Staniszewski, Artur Korba, Marta Iwanek,
Paulina Kaczorowska, Michał
Tarczyński. – Nasi zawodnicy są
aktualnie najlepsi na Dolnym
Śląsku we wszystkich młodzieżowych kategoriach. Co szczególnie
cieszy mnie, chłopcy i dziewczęta

Lotka pędzi 360 km/h
Badminton jest niezwykle widowiskową i dynamiczną grą. Sport ten wymaga
dużej szybkości i refleksu, mimo że gra toczy się na stosunkowo małym polu
gry. Lotka badmintonowa jest najszybciej lecącym przedmiotem w sporcie. Jej
rekordowa zmierzona prędkość to 364 km/godz.. Największą popularnością
dyscyplina ta cieszy się w Azji, a w Europie, w Danii oraz Wielkiej Brytanii. Czołowi
polscy gracze to: Michał Łogosz, Robert Mateusiak, Przemysław Wacha, Nadia
Kostiuczyk i Kamila Augustyn.
sportu, odbywają się w hali Politechniki w Cieplicach we wtorki
i piątki o godz. 17.30.

(KED)

W zawodach, które odbyły się
na stadionie przy ul. Lubańskiej,
wzięło udział po sześć zespołów
żeńskich i męskich reprezentujących jeleniogórskie gimnazja.
W skład reprezentacji (osobno
dziewcząt i osobno chłopców)
danej szkoły mogło wejść maksymalnie 15 zawodników. W
danej konkurencji szkoła mogła
wystawić maksymalnie trzech
uczniów. Rywalizacja dziewcząt
odbywała się w biegach na 100,
300, 600 metrów, biegu na 100
m. przez płotki, rzucie kulą
4 kg., rzucie oszczepem 600
gramów, rzucie dyskiem, skoku
w dal i wzwyż oraz sztafecie 4x
100 metrów. Chłopcy zmagali
się w biegach na 100, 300 i 1000
metrów, 110 m. przez płotki,
rzucie oszczepem 700 gram,
pchnięciu kulą 5 kg., rzucie

dyskiem, skoku wzwyż i w dal
oraz sztafecie 4x100 m. Wyniki
uzyskane w poszczególnych
konkurencjach były przeliczane
na punkty, które zsumowane
dały lokaty poszczególnym
szkołom. Zarówno w zmaganiach dziewcząt jak i chłopców
zdecydowanie najlepsze były
pierwsze zespoły Gimnazjum
nr 3. W rywalizacji dziewcząt
kolejne miejsca zajęły ekipy:
Gimnazjum nr 3 (drugi zespół),
Gimnazjum przy ZSO, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i
Gimnazjum nr 4.
Wśród chłopców lokaty tuż
za plecami bezkonkurencyjnej
trójki zajęły: Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 3 (II zespół),
Gimnazjum przy ZSO, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 2.

(KED)

Jelenia Góra Biegi przełajowe

Spory udział
Już po raz 19. rozegrano Cross Cieplic w biegach, organizowanych przez Ognisko TKKF Orle w Jeleniej Górze, w którym uczestniczyło w różnych kategoriach
wiekowych, 74 zawodniczek i zawodników.
W biegu najmłodszych, wśród
dziewczynek zwyciężyła Karolina Dul przed Sandrą Konieczną
i Agnieszką Trawniczek, zaś
wśród chłopców jako pierwszy linię mety minął Mateusz
Sieczkowski, wyprzedzając
Mateusza Jadacha oraz Rafała
Kwiatkowskiego. W biegu dzieci
w wieku 13 – 15 lat zwyciężyli:
Dominika Winiarz oraz Jakub
Walczak.
W biegu głównym jako pierwsza linie mety wśród kobiet
minęła Dorota Dziadkowiec
– Michoń z Miłkowa (39 min. 42
sek.) przed Joanną Trawniczek
z Bielawy (41,58) i Renatą Baczewską z Wałbrzycha (43,11).
W zmaganiach mężczyzn zwyciężył Edward Baczewski z

Wałbrzycha (31,59) przed Ryszardem Januszem ze Szczytna
(32,21) i Adamem Wałowskim
z Głuszycy (32,38).
Zwycięzcami w pozostałych
kategoriach zostali: K 16-34
– Dorota Kloza (Jelenia Góra),
K pow. 35 Dorota Dziadkowiec
- Michoń (Miłków), M 16-19 – Tomasz Fonał (Legnica), M 20-29
– Adam Wałowski (Głuszyca), M
30 – 39 – Piotr Paciejewski (Jelenia Góra), M 40-49 – Edward
Baczewski (Wałbrzych), M 50-54
– Marek Henczka (Wałbrzych),
M 55-59 – Jerzy Lichosik (Jelenia Góra), M 60-64 – Czesław
Gawryś (Duszniki Zdrój), M
pow. 65 – Kazimierz Wojtasik
(Jelenia Góra).

(KED)

KALENDARIUM

SOBOTA, 19 V
– zapasy, Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Mariana Kotlarka młodzików w
ramach Dolnośląskiej Ligi Młodzików, godz. 11.00, hala przy ul. Złotniczej 12
– piłka nożna, XVII Turniej Piłki Nożnej „Senior” Orle 2007, godz. 10.00, boisko
przy ul. Orlej 10-12
– piłka nożna, XXVI kolejka klasy okręgowej Lotnik Jeżów Sudecki – Piast Zawidów,
godz. 17.00, stadion w Jeżowie przy ul. Sportowej
NIEDZIELA, 20 V
– strzelectwo, Jeleniogórska Liga Strzelecka LOK seniorów i juniorów z karabinku
i pistoletu sportowego, godz. 11.00, strzelnica LOK „Zielona” w Jeżowie Sudeckim
przy ul. Leśnej
– piłka nożna, XXII kolejka klasy B, Chojnik Jelenia Góra – Bobry Wojanów, godz.
15.00, boisko w Parku Norweskim w Jeleniej Górze – Cieplicach
– piłka nożna, XXII kolejka klasy B, KKS Jelenia Góra – Czarni Strzyżowiec, godz.
15.00, stadion przy ul. Grunwaldzkiej
(KED)

Drużyna Chojnika Jelenia Góra tegoroczny
sezon może uznać za bardzo udany

Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 maja 2007 r.
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Biegacze na orientację MKS
Paulinum Jelenia Góra uczestniczyli w zawodach w Czechach i Słowacji.
Dwójka biegaczy Paulinum,
wraz z kadrą narodową 16-17
- latków, przygotowującą się
do mistrzostw Europy, które
już wkrótce odbędą się na
Węgrzech, uczestniczyła w
zawodach Grand Prix Słowacji,
w Zilinie. Trasy, na których
rywalizowali zawodnicy, były
przeznaczone dla zawodników
wytrzymałych i szybkich.
W tych bardzo dobrze zorganizowanych zawodach uczestniczyło kilkuset zawodników z
kilkunastu krajów. Znakomicie
zaprezentowali się jeleniogórzanie: Rafał Matyja, który w
kategorii M 16 był drugi oraz
Łukasz Mostek – czwarty w
tym samym biegu.
Inna grupa biegaczy reprezentujących Paulinum
wystartowała w zawodach
Saxbo, odbywających się na
pograniczu Czech i Niemiec.
Trasy z jakimi przyszło im się
zmagać, były ekstremalnie
trudne, wytyczone w terenie
górzystym. Najlepiej spośród
jeleniogórzan wypadł Mateusz
Dzioba, piąty w kategorii M-12.
Dalsze miejsca w swoich biegach zajęli: Paweł Konieczny,
Maciej Nowak, Jakub Dzioba,
Paweł Zimoń oraz Damian
Dutkiewicz.

(KED)

JELENIA GÓRA Piłka nożna-klasa okręgowa

Jedną nogą w IV lidze
W pojedynku derbowym XXV kolejki ligi okręgowej Karkonosze Jelenia Góra pokonały pewnie Lotnika Jeżów
Sudecki 2:0 (0:0). Tym samym jeleniogórzanie są już
niemal pewni awansu.
Meczowi Karkonoszy z Lotnikiem jak przystało na derby,
towarzyszyła specjalna atmosfera
i oprawa. Jeleniogórscy szalikowcy
wyposażeni w nowe efektowne
flagi przez cały pojedynek głośno
dopingowali swój klub. Na stadion
przybyło ponad 800 kibiców.
Sam mecz nie dostarczył niestety
spodziewanych emocji, głównie za
sprawą gości z Jeżowa. Lotnicy oddali mecz prawie bez walki, grając
bez motywacji i zaangażowania.
Goście od czasu, gdy stracili szansę
na awans do IV ligi, wyraźnie obniżyli loty i w ostatnich pięciu pojedynkach ligowych zdobył tylko
jeden punkt. Cieniem zawodnika,
który jesienią zdobywał bramki
niemal na zawołanie, był Jarosław
Kondraciuk. Nie lepiej wypadł jego
partner z ataku Adrian Lis i obaj
dość szybko opuścili boisko. Na
tle gości jeleniogórzanie wypadli
bardzo korzystnie i pewnie kontrolowali przebieg wydarzeń na
placu gry.
W pierwszych 45 minutach
niewiele było sytuacji podbramkowych, za to dominowała walka w
środku pola. W 9 minucie znakomitą okazję na zdobycie prowadze-

nia miał Lotnik. Błąd popełnił wtedy bramkarz gospodarzy Michał
Dubiel, który nie chwycił prostej
wydawałoby się piłki. Z prezentu
nie potrafił jednak skorzystać
Dariusz Marciniak, który w sobie
tylko wiadomy sposób stojąc 2
metry od bramki trafił w słupek. Jeleniogórzanie w pierwszej połowie
także mieli tylko jedną okazję na
zdobycie prowadzenia. W 38 min.
po podaniu Łukasza Kowalskiego,
w poprzeczkę bramki gości trafił
Robert Turczyk.
Tuż po wznowieniu gry po
przerwie piłkarze Karkonoszy
wreszcie mogli się cieszyć ze
zdobycia pierwszej bramki. Indywidualną akcję przeprowadził Łukasz Kowalski. Ograł bramkarza
gości Jarosława Rausa i strzałem
do pustej bramki wyprowadził
swój zespół na prowadzenie.
Najlepszy strzelec Karkonoszy
w 52 minucie mógł po raz drugi
wpisać się na listę strzelców. Po
błędzie defensora gości Roberta
Idziego, który podał mu piłkę
na przedpolu własnej bramki, Ł.
Kowalski znalazł się sam na sam z
bramkarzem gości, jednak strzelił
niecelnie. W 60 min. trener gości

Fot. Dariusz Gudowski

Zagraniczne
starty Paulinum

Robert Turczyk (z prawej) w pierwszej połowie mógł zdobyć gola,
ale trafił w poprzeczkę.
Marek Herzberg przeprowadził
potrójną zmianę ściągając z
boiska A. Lisa, D. Marciniaka
i J. Kondraciuka, jednak nie
wpłynęło to na poprawę gry jego
zespołu. W 84 min. zwycięstwo
jeleniogórzan przypieczętował
Maciej Suchanecki zdobywając
strzałem z 11 metrów, po podaniu
Marka Siatraka, drugiego gola.
W końcowych minutach wynik
nie uległ już zmianie i mecz
zakończył się wygraną biało
– niebieskich 2:0.

Dzięki zwycięstwu z Lotnikiem
przewaga jeleniogórzan nad drugimi w tabeli Czarnymi Lwówek
wzrosła do 10 oczek, gdyż zespół
z Lwówka tylko zremisował z Apisem Jędrzychowice 2:2. Do końca
rozgrywek pozostało jeszcze pięć
kolejek i tylko kataklizm mógłby
podopiecznym trenera Artura Sety
odebrać awans do IV ligi.
Karkonosze Jelenia Góra – Lotnik Jeżów Sudecki 2:0 (0:0)
Bramki: Ł. Kowalski 46 min. i M.
Suchanecki 84 min.

JELENIA GÓRA Karate shidokan

Dobry początek sezonu

Udany turniej

Udanie zaprezentowali się zawodnicy MKL 12 Jelenia
Góra w dwudniowych zawodach rozegranych we
Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim.
w biegu na 600 m – 1:27,87 min.,
Stefan Sztachera w pchnięciu kulą
– 14,01 m, Katarzyna Zajdel w
biegu na 300 m – 43,20 s.
Na uwagę zasługują również
dobre wyniki ich młodszych kolegów. Damian Wojciechów w skoku
w dal uzyskał 5,83 m, ustępując
jedynie o 2 cm zawodnikowi z
Polkowic. Również drugie miejsce
wywalczył Maciej Popławski, który
na pokonanie 300 m potrzebował 39,04s. Jego kolega klubowy
Tomasz Topczewski zajął trzecią
lokatę z czasem 39,20 sek.
Trenerami MKL: 12 są Marek
Przeorski, Łukasz Cudyk i Andrzej
Szymański.

Fot. Archiwum klubu

(KED)

Michał Kasperowicz zwyciężył we Wrocławiu
w biegu na 200 metrów.

Klub Shidokan Jelenia
Góra był organizatorem
ogólnopolskich zawodów
w karate shidokan dzieci i
młodzieży.
Areną zmagań była sala MOS
przy ul. Skłodowskiej. W rywalizacji wzięło udział ponad 60
zawodników i zawodniczek w
wieku od 6 do 16 lat. Reprezentowali oni kluby z Jeleniej Góry,
Katowic, Łasku, Łodzi, Bolkowa
i Kowar.
Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych
i wagowych, w konkurencji sumo
grappling zajęli: 6-7 lat – Michał
Grzesiak, Aureliusz Miszczyk
i Hubert Łazarewicz (wszyscy
Jelenia Góra); 8-9 lat – Dawid
Filipowski (Jelenia Góra), Mateusz Bereśniewicz (Łódź) i Piotr
Szlachta (Jelenia Góra); waga
lekka 10 -11 lat - Szymon Czarnecki, Aleksander Spisz (obaj Jelenia
Góra) i Kacper Knop (Łask);
waga średnia 10 -11 lat – Kamil
Kaczmarczyk, Kacper Ligiżyński i
Krzysztof Kędzierski (wszyscy Jelenia Góra); waga ciężka 10-11 lat
- Bartosz Bożek (Bolków), Patryk
Grządziel i Adrian Kowalski (obaj
Jelenia Góra); dziewczęta 9-10
lat, waga lekka – Sandra Boho

Walki turnieju karate były bardzo zacięte
(Łask), Katarzyna Burzyńska
(Jelenia Góra) i Maja Wereńczuk
(Kowary); dziewczęta 9-10 lat,
waga ciężka – Agnieszka Perka
(Katowice), Nina Mierzwińska
i Natalia Jarosz (obie Jelenia
Góra); dziewczęta 11-13 lat
– Karina Polak, Kamila Musialik
(obie Jelenia Góra) i Patrycja
Głuszyńska (Kowary).
Chłopcy w wieku 12-14 lat
rywalizowali w konkurencji junior grappling. W wadze lekkiej
zwyciężył Szymon Zieleniewicz
przed Oskarem Lityńskim (obaj
Jelenia Góra) i Michałem Sobczykiem (Łódź). W wadze śred-

Karkonosze: Dubiel, Chrząszcz,
Bijan, Wawrzyniak, Siatrak, Wajda
(Smoliński 70 min.), Suchanecki,
Turczyk, Kotarba (Malinowski 46
min.), Walczak, Kowalski (Kowalski – Ciepiela 76 min.).
Lotnik: Raus, Jończy, Idzi, Skolimowski (Zieliński 74 min.),
Rafiński, Hamowski, Grabski, Bojanowski, Marciniak (Romaniak
60 min.), Lis (Winiarski 60 min.),
Kondraciuk (Gołąb 60 min.).

(KED)

Kolegium ze
srebrem

Fot. Krzysztof Knitter

wroc³aw Lekkoatletyka

Michał Kasperowicz wygrał bieg
na 200m z czasem 22,17 s, a na
dystansie o połowę krótszym był
drugi, ustępując jedynie o 0,02 sek.
zwycięzcy. Piotr Judka wygrał bieg
juniorów w nietypowej konkurencji 2000 m z czasem 5:55,88
min. Wśród juniorek młodszych
Monika Imiołek zdecydowanie
wygrała płotkarski bieg na dystansie 100 m z bardzo dobrym wynikiem 14,80 sek. Równie udanie
zaprezentował się Marcin Brozio,
który wynikiem 13,38 m w trójskoku zajął pierwsze miejsce.
Wieloboista Paweł Pis osiągnął
w ośmioboju wynik 4442 pkt., co
dało mu 6 miejsce. Wartościowe
wyniki uzyskali: Piotr Żarczyński

15

niej triumfował Marcin Zalewski
przed Tomaszem Wieczorkiem i
Mateuszem Czarneckim (wszyscy Jelenia Góra). Złoty medal
w wadze ciężkiej wywalczył
Piotr Cieślewicz (Łask), srebrny
Krzysztof Łukowski, a brązowy
Marcin Kazienko (obaj Jelenia
Góra).
Najstarsi uczestnicy turnieju
w wieku 15-16 lat walczyli w
konkurencji submission. Zmagania tej grupy wygrał Maciej
Mularczyk (Jelenia Góra) przed
Mateuszem Kukiełą (Łask) i
Marcinem Kukiełką (Kowary).

(KED)

Koszykarki AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra zdobyły
srebrny medal w mistrzostwach
Polski Państwowych Wyższych
Szkół Zawodowych.
W zawodach, które odbyły
się w Gorzowie Wielkopolskim
wzięło udział siedem ekip. Rywalizacja nie była zbyt interesująca, gdyż drużyny dzieliła duża
różnica w umiejętnościach.
Drużyna gospodyń z Gorzowa,
w składzie której znajdowały
się cztery reprezentantki Polski, w fazie grupowej zmagań
wszystkie swoje mecze wygrywała zdobywając powyżej sto
punktów. Wielkich trudności
w swojej grupie nie miały także
jeleniogórzanki gromiąc zespoły z Leszna 83:39 i Konina 83:33.
W półfinale KK pokonało PWSZ
Tarnów 59:32. Pojedynek finałowy, był meczem bez historii i od
początku do końca przebiegał
pod dyktando gorzowianek.
Nagrodę dla najlepszej zawodniczki w jeleniogórskim zespole
otrzymała Dorota Arodź. KK w
wystąpiło pod wodzą trenera
Andrzeja Radziwanowskiego.
AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski -AZS Kolegium Karkonoskie 88:43 (18:10, 18:11,
30:14, 22:8)
AZS KK: Arodż 13, Wójcik 12,
Małaszewska 7, Misztal 4, Sojka
3, Lara 2, Balsam 2.

(KED)
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Karkonoszy?

Mocna zagrywka
Andrzej Kołaczyk (58 lat) chce w Jeleniej Górze stworzyć podstawy do zbudowania w przyszłości silnych
drużyn siatkówki.

Fot. Krzysztof Knitter

Kołaczyk jest absolwentem
wrocławskiej AWF ze specjalizacją trenera II klasy siatkówki
oraz absolwentem studium AWF
w Poznaniu, gdzie otrzymał dyplom organizatora i zarządzającego kulturą fizyczną. Do stolicy
Karkonoszy przyjechał na stałe
w 1977 roku. Wcześniej szkolił
we Wrocławiu pierwszoligową
Odrę Wrocław. W Jeleniej Górze
przez kilka sezonów trenował III
– ligową Gwardię, która zajmowała regularnie pierwsze miejsce, ale przegrywała w barażach
walkę o wejście do II ligi.
W 1986 roku przejął żeńską
drużynę MZKS Karkonosze, z
którą awansował do II ligi w
1987 roku. Potem przez kilka
lat nie zajmował się siatkówką,
by przez dwa sezony: 2002
– 2004 zostać drugim trenerem
zespołu Polska Energia (dawny

Płomień) Sosnowiec, występującej w ekstraklasie siatkówki
mężczyzn, który dwukrotnie
zdobył Puchar Polski.
W ubiegłym roku starał się w
Międzyszkolnym Ośrodku Sportu o stworzenie drużyn młodzieżowych siatkówki, z których w
przyszłości można by stworzyć
ekipy występujące potem w
rozgrywkach ligowych. Nie
znalazł jednak odpowiedniego
zrozumienia.
- Dziwi mnie to, że w tak
dużym mieście nie ma drużyny
występującej w regularnych
rozgrywkach, a są takie w
Kowarach i Kamiennej Górze.
Nie zastąpią tego rozgrywki
amatorskie. Siatkówka jest
coraz bardziej popularna w
kraju, a u nas jest w tej dyscyplinie posucha – powiedział A.
Kołaczyk.
Jest szansa na
poprawę sytuacji,
bowiem od niedawna działa w Jeleniej
Górze rada sportu,
która współpracuje
z władzami miasta i
radą miejską. Mówi
się nie tylko o stworzeniu podstaw do
uprawiania siatkówki, ale również,
piłki ręcznej mężczyzn. Być może już
w przyszłym roku
szkolnym stworzy
się klasy sportowe
w tych dyscyplinach
oraz koszykówce
Andrzej Kołaczyk niedawno
chłopców.
był drugim trenerem Polskiej

Janusz Cwen

Energii Sosnowiec

KARPNIKI Czy miejscowa drużyna powróci do A klasy?

Wyścig o awans
W grupie pierwszej piłkarskiej klasy B do końca rozgrywek (pozostało pięć kolejek) trwała
będzie walka pomiędzy
trzema drużynami o zajęcie pierwszego miejsca,
które daje przepustkę A
klasy. Pretendenci to: Potok Karpniki, Lesk Sędzisław i Bóbr Marciszów.
W poprzedniej kolejce (6 bm.)
w meczu między liderem Potokiem a Bobrem w Karpnikach
padł bezbramkowy remis. Marciszowianie wygrali wcześniej,
1 maja, zaległy mecz z Dragonem w Miszkowicach 4:1 (2:1)
i to spowodowało, że stali się
wiceliderem ze stratą tylko 3
pkt. do Potoku. Gdyby wygrali
w Krapnikach, wskoczyliby na
fotel lidera, bo w Marciszowie
w pierwszej rundzie był remis
(1:1) w meczu t ych dwóch
drużyn. W Karpnikach obie
drużyny podzieliły się punktami, a ponieważ Lesk Sędzisław
wygrał, przesunął się na pozycję wicelidera wyprzedzając
Bóbr. Ma tylko 2 pkt. straty do
Potoku.
Wymienione ekipy będą grały
na finiszu ze słabszymi drużynami, z jednym wyjątkiem: Lesk
spotka się jeszcze z Bobrem i
jeśli marzy mu się awans, musi
to spotkanie wygrać i liczyć na
to, że Potok gdzieś się potknie.
W przypadku wygranej Bobrów
z Leskiem szanse na awans
marciszowian są niewielkie,
bo Potok musiały stracić 4 pkt.
Obrazuje to tabela czołówki po
17 kolejkach.

Potok Karpniki po meczu z Bobrami Marciszów. W górnym rzędzie od lewej: Łukasz Nowak,
Marcin Olech, Marek Liebersbach, Radosław Kodzis, Piotr Zdebski, Łukasz Heichel i Sebastian Białożył. W dolnym rzędzie: Arkadiusz Mendelski, Przemysław Guzowski, Łukasz Uroda,
Przemysław Kodzis i Marcin Wawrzyniak. Nie ma na zdjęciu Michała Bednarza, Andrzeja
Kępińskiego, Grzegorza Olecha i Krzysztofa Bednarza.

1. Potok Karpniki
17
40 47-27
2. Lesk Sędzisław
17
38 52-20
3. Bóbr Marciszów
17
37 59-20
4. Dragon Miszkowice
17
27 37-29
Jeśli Potok nie straci punktów
i wszystko wygra, awansuje do
A klasy, w której występował
wcześniej przez kilka sezonów.
Ostatnio w 1999 r. Klub radzi
sobie jak może, jeżdżąc na mecze własnymi samochodami, bo
dotacja z gminy Mysłakowice jest
bardzo skromna. Wynosi w rundzie wiosennej 4 200 zł. To ledwie
wystarcza na opłatę sędziów i

uzupełnienie sprzętu. Pomagają
klubowi prywatni sponsorzy: ZPU
Pawit i Zabrzański.
Zawodnicy, trenerzy i działacze Potoku mają nadzieję, że
po awansie drużyny do A klasy
zwiększy się pomoc ze strony
gminy i zwiększy liczba prywatnych sponsorów.

Fot. Krzysztof Knitter

JELENIA GÓRA Odrodzi się siatkówka w stolicy

Fot. Janusz Cwen
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Janusz Cwen
Sebastian Białożył

Krótka kołdra
Gmina Mysłakowice przeznacza w ciągu roku na sport około 130 tys. zł.
Z tego kluby, które mają po kilka drużyn, czyli: Orzeł Mysłakowice – 34 800 zł,
a LZS Łomnica – 36 400 zł. Pozostałe kluby: LZS Kostrzyca, Bobry Wojanów
i Potok Karpniki, które mają po jednej drużynie seniorów - po 8 400 zł. To za
mało, by utrzymać klub w sezonie, dlatego zarząd każdego z nich poszukuje
prywatnych sponsorów.

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Instrukcję obsługi do kamery SONY
DVX-700, lub pożyczę do skserowania.
Bardzo pilne. Tel. 0697-970-883
■ Komputer za rozsądne pieniądze nr
tel. 0506-536-942
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Mini wieże samsung z mp3
nowa. Nie używana. 300 zł tel.:
0663-782-408
■ Konsolę PS2 Slim + pełne okablowanie + 2 pady + karta pamięci 8MB
+ pilot do DVD oraz dwie oryginalne
gry. Konsola była przerobiona ale
przeróbka się zepsuła i laser lekko
tez się uszkodził. Normalnie pracuje
odtwarza filmy oraz gry jak i płyty CD.
Możliwość sprawdzenia. Kontakt pod
numerem GG-5729793
■ Tuner radiowy toshiba w bardzo
dobrym stanie, więcej informacji pod
numerem telefonu: 0507-693-776
■ Lodówkę „Polar” w atrakcyjnej

cenie, używana w bardzo dobrym stanie
.Wymiary: 120 szer. 57 głęb. 53, tel.
0693-153-628
■ Kamerę video na kasety 8mm fimry
SIEMENS, model FA 166. Pełne wyposażenie dodatkowe, akcesoria - torba,
kable do video i TV, ładowarka, 2 baterie, kasety, tester akumulatorów, pilot.
Normalne ślady użytkowania, kamera w
stanie dobrym, w pełni sprawna. Cena:
250 zł. Kontakt: 0501-726-467
■ Magnetowid 4 głowicowy PHILIPS
VR468, mało używany, stan bdb., Turbodrive, follow TV, pełna i oryginalna instrukcja obsługi, pilot, easy link, NTSC.
Na prośbę wyślę kilka zdjęć. Cena: 200
zł. Kontakt: 0501-726-467
■ Sony ericsson k510 nowy z plusa,
24 miesięcy gwarancja, komplet z
plusa, numer: gg 10305087, tel.
0512-784-216
■ Keyboard Yamaha PSR 520,100%
sprawny, stan dobry - cena do negocjacji, tel. 0691-328-832
■ Samsungi x510,x520,x530 do wyboru nowe z plusa gwarancja 24 miesiące,

komplet kolor do wyboru, cena: 300 zł
numer gadu-gadu 10305087

MOTORYZACJA
Kupię
■ Auta kupie całe , uszkodzone
lub do poprawek, wszystkie
modele marki, osobowe, dostawcze, ciężarowe. Odbieram
własnym transportem (Jelenia
Góra i okolice), tel. 0885588-345
■ Auto złomowanie - nie chcesz
płacić, zadzwoń! Tel. 0783043-706
■ Przyjmę auto w zamian za
wyrejestrowanie lub kupię
tanio. Tel. 0669-022-821
■ Auta całe lub uszkodzone lub
przyjmę za wyzłomowanie tel.
0783-043-706
■ Renault 5/19/clio/twingo/rapid
i inne uszkodzone lub na części tel.
0885-588-345
■ Przyczepy do remontu, campingowe,
towarowe, lawety. Mogą być nie zareje-

strowane w kraju, tel. 0886 -41051
■ VW Polo do 10000 zł, rocznik
97-98, 5-drzwiowy, mile widziana
klimatyzacja, tel. 0609-474-826,
e-mail: mrjohn@tlen.pl
■ Półkę tylną do toyota carina II
- 1991r., tel. 0606-778-241
■ Motor mz, etz lub jawę ts do 1500
zł, tel. 0605-887-930
■ Silnik do mercedesa 190 (W201),
benzynowy rocznik ok. 91-93, poj.
1800 z ewentualną możliwością odpalenia. levis22@tlen.pl
■ Katalizatory GG 3232209 autoczęści 123@vp.pl, tel. 0885-588-345
■ Części z demontażu. Kostkę do stacyjki audi 80 B4. jjacek18@wp.pl
■ Zdecydowanie VW T1, T2 stan i rok
obojętny, organizuję własny transport!
Kontakt e-mail pomocdrogowa24@
interia.eu, lub tel. 0787 233 050
■ Przyczepę lawetę, może być do
remontu, tel. 0603-995-592

MOTORYZACJA
Sprzedam

Audi b4 2,0, 93 rok, sprowadzone
rok temu do kraju 20 benzyna auto
-alarm, szyberdach, centralny zamek,
abs, wspom. kierownicy, czerwony,
zadbany środek, cena –8800, tel.
0505-596-848
■ Chryslera; stratus 1997r.186 km,
pełna opcja, tel. 0516 036 014
■ Citroena; saxo, trzydrzwiowy, biały, centralny zamek, Rm/Cd, elektryczne szyby, welur, wspomaganie,
2002rok.,diesel, 54 tys. przebieg. tel.
kont: 0602-486-418
■ Daewoo tico, rok prod. 1998, poj.
796ccm, instalacja gazowa, bardzo
ekonomiczny. Cena: 2200 zł. Jelenia
Góra, tel. 0601 570 114
■ Daihatsu charade gtti po remoncie
silnika dwa miesiące temu, cena 3000
zł do negocjacji, więcej informacji pod
telefonem: 0790-210-165
■ Deawoo matiz life. Rok produkcji
- 2000, przebieg ok. 63 tys. km, garażowany, kupiony w salonie, pierwszy
właściciel. Auto jest świeżo po wymianie rozrządu i akumulatora. Cena 9.000
■

zł. Więcej informacji pod nr telefonu:
0502 47 97 17.
■ Fiata cinquecento 900, 1994r.,
147 tys, biały (lusterka i zderzaki w
kolorze nadwozia), zielona przednia
szyba, radio, komplet opon, cena: 2700
zł, ewentualne fotki mogę przesłać na
e-maila. Kontakt: 0606-452-810
■ Fiata punto 55SX, 1108, rok grudzień 1996, pięciodrzwiowy, bezwyp,
pierwszy właściciel, czerwony, centr.
zam., przeb. 73000 km, blok. skrz.
bieg. szyby elektr, kpl opon zim. z
felgami, op. letnie nowe, rejestr. do
list. 2007, cena: 6500 zł; kont. 0603930-995
■ Fiata uno 1,0 fire 1996 hatchback
5 drzwi tanio sprzedam, 1200 zł.
Przebieg 128.000, silniczek pali bez
problemu, tylko karoserię miejscami
bierze korozja. Garażowany, drugi właściciel, dodaję opony zimowe, tel. 075
6436763, kom. 0500 796 163
■ Forda; fieste 1100cm 1992 rok
przegląd do 05/2008, kolor biały,
przebieg 96.000 km, ekonomiczny,
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14 maja 2007 r.

REKLAMA

17

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

ROWERY
CZÊŒCI
SERWIS

gwar

:
jemy
antu
w

żadnych

kosztó

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

RATY prawdziwe 0%
ARTA sklep rowerowy
Jelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
tel. 075 641 89 09

Promocja raty 0% dotyczy rowerów: KELLY'S, KROSS, UNIBIKE,
GALAXY na sezon 2007 nie obiętych innymi promocjami

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88
SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
tylko u nas wiele atrakcyjnych ofert
pracy doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę i jak legalnie
podjąć pracę za granicą!! złóż swoje
cv już dziś nie pobieramy żadnych
opłat za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl
tel. kom. 0 608 553 783

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

Biuro: ul. Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
Magazyn:+48 075 764 83 16 kom. 0692 481 627

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

Nie jesteś w ciąży??? Przyjdź i zobacz a zapragniesz tego!

Pn-pt 10.00-19.00
So 10.00-15.00
Galeria Karkonoska
Poziom -1
Ul. 1 Maja 27
Jelenia Góra

Atrakcyjna odzież
ciążowa!!!
Ubranka dla niemowląt
i dzieci!!!
U nas cała wyprawka!!!
Akcesoria okresu ciąży
i karmienia!!!
Bielizna ciążowa
i po ciąży!!!
Chusty do noszenia
dziecka!!!
Foteliki, krzesełka,
leżaczki,łóżeczka !!!

dać ogłoszenia
Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
KOSIARKA TURBO PRO 50 S COMBII

Agro Caentrum Ogrodnicze
ul. Wolności 225
Jelenia Góra

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe
Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00
ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

Nie
zapomnij

TEL. 075 / 645 11 95
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CHCESZ ZAROBIĆ ?

SlawiNET
PALETY AGD RTV

biuro@slawinet.pl
www. slawinet.pl tel. 514 770 272
Wojcieszyce 23 czynne 10-15

RAMY

UWAGA! UWAGA! NOWOŒÆ!!!
Sklep

Serafin

18

„Valdi”oferuje zakupy na telefon

nasza oferta obejmuje artyku³y spo¿ywcze,
alkohole, karty telefoniczne, itp.

do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Zamówiony towar dostarczamy do klienta, a koszt dowozu na terenie miasta przy
zamówieniu do 50 z³ wynosi 4 z³. Powy¿ej 50
z³ dowóz bezp³atny. Koszt dowozu towaru
poza granice miasta jest do negocjacji.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

Us³ugi dowozu realizujemy od pon.- sob. w godz. 8.00 - 18.00

UWAGA, UWAGA!!!

SPECJALNY KOMUNIKAT DLA LUDZI OSZCZÊDNYCH. WIELKI
KIERMASZ NOWEJ TANIEJ ODZIE¯Y, OBUWIA I SPRZÊTU AGD ZAPRASZA NA SUPER WYPRZEDA¯, OTWARCIE NOWEGO SKLEPU
2 0 - MARCA (WTOREK) JELENIA GÓRA UL. SOBIESKIEGO 14

HITY TYGODNIA:

ANTEMON

Na ¿yczenia klienta wystawiamy faktury VAT.

M

Y

CM

MY

CY

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części
tel. 606333435, 604241422

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH
Prowadzi nabór do szkół na
rok szkolny 2007/2008
Czekamy na Ciebie, tylko u nas
znajdziesz coś dla Siebie!!!
Tel/fax 075/7553060

POBIEROWO

turnusy 14 dniowe od 07 lipca

Informacja:

ZHP Hufiec Jelenia Góra
ul. 1 Maja 28

jeleniagora@zhp.pl
Tel. 075 6424755
www.zhp.jgora.pl

Zapraszamy!

Mechanik
Wymagania:

K

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Obóz nad morzem!!!
Dla dzieci i młodzieży

- wykształcenie minimum średnie techniczne
- mile widziane doświadczenie w branży ceramicznej
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

C

CMY

Szczegóły
na portalu

Wymagania:

tutaj kupisz

Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)

tel. 0-75 644 50 80
kom. 0-603 070 890

Elektronik-automatyk

10/5/06
4:21:54 PM
realizujemy
w
dniu nastêpnym.

blue 05.10.pdf

e-mail: zakupy-na-telefon@wp.pl

sprzedaż
montaż
serwis anten

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Zamówienia internetowe

Tel. 075-64-35-493
sms - 603-055-948

www.n.pl

- koszulka mêska 7,99z³/szt - spodnie dresowe 8,99z³/szt
- bluzka damska 6,99z³/szt - skarpety d/m 0,70z³/szt
- œcierka jedyne 0,99gr/szt

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.,ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice

Grupa ITI

Wielki Kiermasz

- wykształcenie minimum zawodowe o profilu
mechanicznym
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

Pracownik produkcyjny
Wymagania:

- wykształcenie min zawodowe
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków

CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY
lub e-mail : kadry@polcolorit.pl , jkarwin@polcolorit.pl

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie
ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948
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OG£OSZENIA
cena: 1350 zł, tel. 0886-418-051 gg
3232209
■ Forda fiestę 1991/2 r., bardzo
zadbany, bordo, przebieg 80 tys. garażowany, wypieszczony, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0601 55 23 25
■ Hondę civic 2002 r., I rej. 2003 r.,
kupiona w salonie, pierwszy właściciel
silnik 1,4 et. klima, ABS, poduszki przebieg 153 tys., serwis bez uszkodzeń,
cena: 26.500 zł, tel. 0507-100-230
■ Mazdę; 323F, 1992 r., pojemność
1,6 - benzyna. 12 - lat jeden właściciel.
Cena: 2300 zł. Tel. 0508-240-826
■ Mazdę xedos, rok 1997, poj.
1600cm, 16v, pełne wyposażenie
oprócz tapicerki skórzanej, kolor ciemna zieleń wpadająca w czerń, przebieg
179000 km, tel. 075/1714792 lub
0691-974-792, dodatkowy komplet
kół zimowych
■ Mercedesa 123, silnik 230e, elementy blacharki, wnętrza (stan idealny), zawieszenie, tanio sprzedam. Tel.
75/7135-491, kom. 0669-997-637
■ Nissana primerę SLX 93 16 + gaz,
czerwony, cena 5000 zł, tel. 0609325-082
■ Opla combo 1994 r., poj. 1400 ccm,
2 osoby + ładunek, pod. pow, granatowy, zadbany, blokada zapłonu, stan
bdb, używany prywatnie - sprzedam
lub zamienię na osobowy, terenowy, bus
(osobowy), tel. 0601-437-091
■ Opla astrę, biała kombi, benzyna
1,6. Zrobione: blacharka (nadkola
wlew paliwa) kompletne zawieszenie.
Nowa pompa wody filtry. Jeździ na pół
syntetyku, stan idealny. Mogę wysłać
fotki auta. Letnie na alusach + zimówki,
kontakt: pk@wordjg.pl lub 0501-567166 Jelenia Góra
■ Opla corsę, rok 1996, 1,4. Benzyna.
Czarny, stan bardzo dobry!! Elektryczne
szyby, reflektory, radio, felgi 14. Cena:
7900 zł, telefon: 0513-088-322
■ Opla omegę, rok produkcji 1990 z
automatyczną skrzynią biegów, rodzaj
paliwa benzyna -gaz. Poj. silnika 2,0.
Wyposażenie: radio CD, zamek automatyczny, ABS, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, 4.000 zł jeszcze do negocjacji. Tel. 0602-389-501
■ Opla tigre, 1995 r. Silnik 1,6V. Stan
bardzo dobry. Telefon kontaktowy: 075
755 2878 lub 0513-124-690
■ Peugeot a 206 cc cabrio, rok
prod.2003, 2xairbag, klimatyzacja,
elektryka, ABS, mały przebieg, do wymiany półośka, akumulator itp.- bardzo
atrakcyjny wygląd, cena: 28 000zł do
negocjacji, 503 167 993
■ Peugota J5, rok 83, brak oc i
przeglądu, cena około 2000 zł do
uzgodnienia, tel. 0609-356-902
■ Poloneza caro, zielony metalik
silnik - rovera po remoncie, tel. 0781952-061
■ Renault 11, r ok pr od. 1985,
poj.1.400, stan techniczny dobry,
ważne opłaty, instalacja gazowa na
gwarancji, cena: 1.200 do uzgodnienia,
tel. 0695-061-469
■ Renault 19, 1.9 diesel. Stan dobry,
tel. 0662-153-058
■ Renault clio, 1997 r., Cena: 5500
zł. Ważne oc i przegląd techniczny, tel.

0603-280-275
■ Renault clio 2002 r., 3 drzwiowy, 92
tys. km klima ABS wspom. 2xairbag,
zarejestrowany silnik 1,5 DCI, olej,
bardzo ekonomiczny, tel. 0507-100230, cena: 21000 zł
■ Renault kangoo 2003/04r.,1500
ccm, dCi, biały, nowy model, bez wypadku, serwisowany, stan bardzo dobry,
centralny zamek, ABS, alarm, wspomaganie, el. szyby i lusterka, klimat., RO
+ CD, na niemieckich numerach, cena:
27000 zł, tel. 0603-307-747
■ Renault twingo, 1999 rok, benzyna+
gaz, tanio, pilnie. Tel. 0-502-654-914
■ Renaut kangoo, 1.4, benzyna / gaz
sekwencyjny. 5 drzwi, drzwi boczne
rozsuwane z dwóch stron, przyciemniane szyby. Bardzo zadbany. Pilne !!!
Cena: 15.000. Woj. pomorskie, tel.
0693-899-333
■ Seata ibizę w dobrym stanie. Rok
1991. Silnik 1.2, system porsche.
Kolor czerwony. OC do sierpnia 2007.
Przegląd do kwietnia 2008. Cena:
2300- do negocjacji. Kontakt pod
numerem telefonu: 0507 319 150
■ Seata toledorok 1993, 1.6 benzyna,
stan dobry. Tel. 0691-455-758
■ Skodę felicję z czterema poduszkami
powietrznymi, ABS-em za 12000 tys. zł.
Zainteresowanych kupnem proszę o
kontakt pod nr.: (075)75-43-749
■ Suzuki swift (wersja węgierska),
poj.1600, 16V(sedan), rok prod. 1992,
benzyna+lpg (spalanie 9l/100km,
butla w miejscu koła zapasowego)
bordowy, wspomaganie kierownicy,
elekt. ustawianie reflektorów i lusterek,
elekt. 4 szyby, szyberdach, zadbane
wnętrze, alufelgi z oponami letnimi +
stalowe z oponami zimowymi, spojler
klapy tylnej, RO. Auto ubezpieczone
z ważnym przeglądem do lipca, cena:
4200 zł. Tel. 0510 084 547
■ VW golfa III, 95r, silnik VR6-2,8cm3,
przeb. 76 tys, czarny, 3 drzwiowy, pełna
elektr., el. szy., lust., szyberd., centr.
zamek + pilot (funkcja otwierania i
zamykania szyb z pilota lub kluczyka),
klimatronic, ciemna tapic., fotele
kubełki, tylna kanapa dzielona, alufelgi,
auto na chodzie, do drobnych poprawek
blacharsko - elektr- (kosmetyka).
Samochód dla konesera, super auto
do tuningu. Cena do negocjacji, Jelenia
Góra, tel. 0691-328-832
■ VW golfa V, 1,4 16V, kupiony w salonie, garażowany, 19000 km. Grafitowy
perłowy. Stan bardzo dobry. Tel. 0-608328-581. Cena: 41 000 zł
■ VW; golfa II, tanio, tel. 0-75 64 –18
-834 lub e-mail damian.mosur@wp.eu
■ VW golfa IV, rok 2003, przebieg
120 tys.,1.9tdi, kolor czarny, alufelgi,
ciemne szyby, stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia, tel. 075/75-570-09
lub 0693-344-816
■ VW transporter (bus),1998 rok,
9-osobowy,1.9TD, przyciemniane szyby,
blokada kierownicy, odcięcie zapłonu, w
bardzo dobrym stanie. Cena: 21 tys. zł,
tel. 075 78 34 133, 0787-118-592
■ Zastawę 1100, rok prod. 1982 w
całości, tel. kom. 0604-421-335
■ Żuka 1994 rok, stan dobry, w ciągłej
eksploatacji, gaz, dodatkowo zapasowy

silnik. Cena: 2000 zł do negocjacji, tel.:
0607-286-776 lub 0669-409-187

Części mechaniczne i blacharskie do toyoty corolli 2000
rok. Silnik poj. 1,6, 78 tys. km
przebiegu - 2,2 tys. zł, automatyczna skrzynia biegów-1,5 tys.
zł, dużo części mechanicznych
ceny do negocjacji, Lwówek
Śląski tel. 0501-735-490
■ Części do forda escorta 89
rok oraz zderzak niebieski
tylny do BMW e-36. Tel.: 0663782-408
■

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Pilnie 2 pokojowe mieszkanie w
centrum, komfortowe lub do remontu.
Tel. 0501 737 086
■ Dwupokojowe mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry lub na Zabobrzu - do 150
tys. zł. Może być do małego remontu.
Tel. 0602 669 536
■ Mieszkanie 2 pokojowe z ogródkiem
do 110 000zł w okolicach Jeleniej Góry.
Najlepiej bezczynszowe. Może być do
odświeżenia (bez pośredników). Tel.:
0507 273 986 (dzwonić wieczorem)
■ Działkę budowlaną w lub blisko
Jeleniej Góry o pow. ok.1500m.kw, tel.:
0509 326 914
■ Mieszkanie dwupokojowe w Sobieszowie lub Cieplicach, może być do
niewielkiego remontu lub odświeżenia.
Telefon kontaktowy: 0606-396-798
■ Mieszkanie 2 pokoje, 36-38m2,min.
2 piętro, Jelenia Góra, najchętniej
Cieplice, może być do remontu. Telefon:
0664-661-155
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
do 150 tys. Tel. 0509-223-976
■ Kawalerkę na Zabobrzu, tel. 0508240-831
■ Mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu 2 lub 3 do 5 piętra. Tel. 0508240-822
■ Garaż z gruntem. tel. 0609-802051
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Odstąpię garaż w centrum
miasta. Tel. 0665-722-600
■ Działkę budowlaną 2500
m2, ogrodzoną, uzbrojoną z
widokiem na Karkonosze, JG
Cieplice, tel. 0665-722-600
■ Lub zamienię, wynajmę duży
dom przy ul. Wrocławskiej, tel.
075/75-216-94
■ 1.3 ha pod inwestycje, przed wjazdem do Jeleniej Góry, okolice Radomierza. tel. 0511-089-923
■ Działkę w Karpnikach. Tel. 075/61
37 603
■ Mieszkanie na Zabobrzu I o pow.
45 m2. Mieszkanie znajduje się na
par terze, po remoncie. Tel. 0504
289 423
■ Własnościowy pawilon handlowy
murowany (po remoncie) o pow. 17m2,
z piwnicą, z wyp. lub bez, ze stałą atrakcyjną lokalizacją, woda, licznik en. II
taryfa, na każdą działalność, możliwość
wykupu gruntu, idealny na kwiaciarnię,
atrakcyjna cena lub zamiana na działkę

budowlaną, tel. 0505-679-976
■ 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 60 m2 na II piętrze w Karpaczu
w kamienicy. Cena: 145.000 zł. Tel.
0501 737 086
■ Dom w Michałowicach w stanie
otwartym zadaszonym. Tel. 0691445-995
■ Działkę w Wojcieszycach, ładnie
położona możliwość podziału na kilka
mniejszych. Kontakt tel. 0691-445995
■ Mieszkanie 3 pokoje, duża łazienka,
przestronny salon z kuchnią i jadalnią,
kominek, balkon, widok na park. Cena:
290.000 zł, tel. 0501-18-18-75
■ Lokal użytkowy o pow. 105 m/2 w
dobrej lokalizacji, blisko centrum. Tel.
0508-240-822
■ Mieszkanie (75 m2) w budynku 3rodzinnym z widokiem na Karkonosze,
położone w cichej, spokojnej dzielnicy, wymagające remontu. 4 pokoje,
duża kuchnia, łazienka. W piwnicy
duże pomieszczenie z możliwością
przeznaczenia na warsztat. Tel. 0607
991 971
■ Chałupę łużycką po kapitalnym remoncie, na dużej działce w malowniczej
okolicy. Tel. 0501-181-159
■ Mieszkanie 3 pok. o pow. 60m2, II
piętro. Cena: 150 000 zł. Tel. 0501737-086
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie,
malowniczo położone, 63 m2, 3 pokoje,
1 piętro, balkon. Cena: 206 000zł,
kontakt: 0661-114-212
■ Mieszkanie 2 pok. o pow. 52 m2 w
bloku . III piętro. Cena: 125 000 zł. Tel.
0501-737-086
■ Obiekt pogospodarczy (budynek
+ stodoła + teren wokół), położony
w atrakcyjnym miejscu: Piechowice
ul. Piastów 1. Więcej informacji pod
numerem telefonu: dom. – 075/76120-66, kom. – 0781-996-110
■ Mieszkanie na Zabobrzu, tel. 0508
240 821
■ Bardzo ładne działki budowlane w
okolicach Jeleniej Góry. Pow. działek
od 1500 do 2000 m/2, tel. 0508
240 821
■ Lokal użytkowy (105 m2) w Jeleniej
Górze. Dobra lokalizacja. Tel. 0508240-822
■ Rozkładowe 61,8 m2 z dużą widną
kuchnią. Niskie piętro, ogrzewanie z
sieci. Tel. 0508-240-832
■ Mieszkanie 2 pokojowe, 60 m2,
blisko centrum, ogrzewanie piecowe.
Cena: 142 000 zł. Kontakt: 075/64456-05
■ Mieszkanie, 2 pokoje, 68 m2,
taras, w spokojnej dzielnicy, w pobliżu
centrum. Cena: 210 000 zł. Kontakt:
0601-758-845, 075/644-56-05
■ 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
I o pow.45m2. Mieszkanie znajduje
się na parterze, po remoncie! 0504
289 423
■ Działkę budowlaną 1873 m2 z rozpoczętą budową w Jeżowie Sudeckim
50 zł. za m kw. tel. 0511-769-746 lub
0695-254-865
■ Działkę budowlana w Małej Kamienicy gm. Stara Kamienica 7 300
m2. Kontakt 504 043 740 lub 075
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Chcesz zamieœciæ reklamê

w naszej gazecie Jelonka.com !?
Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:
JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

JAKUB
693 800 490 kuba@jelonka.com

SEBASTIAN
516 490 745 sebastian@jelonka.com

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Klonowica 9)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów ( wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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75 544 56
■ Dom wolnostojący, 160 m. kw, 460
mkw. Cena: 411 tys. zł, tel. 0508240-825
■ Działka o powierzchni 1,6784 ha za
Brzeźnikiem. Możliwość podłączenia
mediów. Tereny zabudowy usługowej,
obsługa komunikacji samochodowej,
zieleń izolacyjna. Obsługa komunikacyjna z drogi krajowej BolesławiecZgorzelec. Cena: 30zl/m2, kontakt:
602-199-306
■ Mieszkanie na Zabobrzu 45m/2 w
dobrej cenie! Tel. 0662-009-700
■ Stary niemiecki dom do remontu w
Jeżowie 900 m/2 działka. E-mail: ewa.
malec1@gmail.com
■ Komfor towe mieszkanie w Piechowicach, dwupoziomowe, nowe
b u d o w n i c t w o , c o g a z o w e , 10 5
m+antresola 0605 449 514 lub
zamienię na domek w okolicy
■ Mieszkanie w segmencie szeregówki
na Zabobrzu 97 m.kw + 25m.kw taras,
bezczynszowe, ogrzewanie gazowe,3
pokoje, dwupoziomowe, na I piętrze.
Sprzedam bez pośredników, tel. 0509
326 914
■ Ładną działkę budowlaną o pow.
2400m2. Blisko las. W sąsiedztwie
osiedle domków jednorodzinnych.
Cena: 135.000 (56,25zł/m2), tel.
501-18-18-75
■ Mieszkanie na Zabobrzu 52 m/2.
Tel. 0662-009-700
■ 16,65 ha gruntu rolno –l esnego
na południowo wschodnim stoku Łysej
Góry w Dziwiszowie. Sprzedaż prywatna, pośrednikom dziękujemy. Bliższe
informacje tel. 0603-954-845
■ Działkę budowlaną 1500 m. kw.,
atrakcyjna lokalizacja. Tel. 0602530-174
■ Kawalerkę w bardzo ładnej i spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. Mieszkanie
jest bardzo ładne w bardzo dobrym stanie, w cenie jest zabudowa kuchni, pow.
mieszkalna to aż 35 m2, bardzo blisko
sklepy, szkoła, przedszkole, przystanek
autobusowy, place zabaw, park. Gorąco
polecam! Tel.: 0508-240-821
■ Mieszkanie własnościowe, 2 pokojowe w nowym budownictwie w Gryfowie
Śląskim. Do sprzedania garaż murowany blisko zamieszkania. Kontakt: 075
78-134-69
■ 49 m2 centrum J.G. bez pośredników - bezczynszowe do małego remontu
150 tys., tel. 608-736-426
■ 5 pokoi, 2 kuchnie, łazienka duży
taras, ogród 2000 m2, cena: 310.000
zł, tel. 0693-056-760
■ 3 pokojowe mieszkanie o pow. 64
m2, na I piętrze z garażem. Mieszkanie
po remoncie. Tel. 504 289 423
■ Dwie działki po 0,30 ha z wszystkimi
mediami w Mysłakowicach. Widok na
piękną panoramę gór. Cena: 30 zł/m2,
kontakt: 0502 435 097
■ Mieszkanie 3 pokojowe 75 m2
w poniemieckiej willi 2 rodzinnej.
Do mieszkania należy ogród i garaż.
Cena 146 tys. do negocjacji. 0607729-565
■ Mieszkanie w centrum miasta,
4 pokoje, 2 łazienki, 2 kuchnie, 2
balkony, 2 piwnice, strych, garaż.

Mieszkanie zadbane, po remoncie o
powierzchni 107 metrów kw., I piętro.
Telefon kontaktowy: 075 75 265 89
po godzinie 20
■ Mieszkanie dwupokojowe 35,7
m/2 przy ulicy Różyckiego. Tel. 0508240-822
■ Grunty pod inwestycję na terenie
Jeleniej Góry z pełnym uzbrojeniem,
tel. 0504 890 513
■ Duży dom na wsi, okol. Zg-ca, pięknie położony, do remontu, dwupiętrowy.
Kontakt: 0502 31 99 34 po 19-ej
■ Działkę pod zabudowę o powierzchni
4000m2 (0,40ha) w miejscowości
Rybnica (10 km od centrum Jeleniej
Góry) 19zł/m2, więcej informacji
pod tel. 0608 310 277 lub 0602
376 623

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Młoda, niepaląca z dzieckiem poszukuje mieszkania najlepiej 2 pokojowego
500zł + opłaty. Może być do remontu.
Tel. 0886-321-507
■ Poszukuję do wynajęcia mieszkania
1 lub 2 pokojowego w Cieplicach lub
Sobieszowie. Tel. 0513-151-261
■ Wynajmę niedrogo mieszkanie na
Zabobrzu osobie spokojnej , pracującej,
nie palącej, odpowiedzialnej. Telefon
kontaktowy: 0608-837-646
■ Do wynajęcia lokal użytkowy o pow.
105 m/2 blisko centrum (istnieje
możliwość sprzedania lokalu). Tel.
0508-240-822
■ Szukam do wynajęcia mieszkania 2
pokojowego, najlepiej okolice centrum.
Cena do 700 zł + rachunki. Tel. kontaktowy 0515-954-752
■ Do wynajęcia niedrogo mieszkanie
na Zabobrzu. Tel. kontaktowy: 0608
837 646. Osobie niepalącej, spokojnej,
odpowiedzialnej.
■ Wynajmę lokal 100 m2. do remontu.
Parter domu oraz stodoła, ul. Wiejska.
Tel. 0600-526-107
■ Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 105 m2 blisko centrum, dobra lokalizacja. Opcjonalnie sprzedam
wymieniony lokal. Tel. 0508-240-822
■ Para wynajmie mieszkanie w Kowarach. Tel. kontaktowy: 0663-232-219
■ Szukam mieszkania na dłuższy
okres niedrogiego (400 zł), media
według zużycia, jestem spokojną nie
paląca, nie pijąca młodą emerytką nie
uciążliwą, zmotoryzowaną. Kontakt:
0601-729-080
■ Oddam w dzierżawę lokal gastronomiczny w centrum Szklarskiej Poręby,
tel. 0601-657-589
■ Do wynajęcia kawalerka 37 m2 przy
ul. Kiepury 27, tel. 0663 232 254
■ Szukam 1 lub 2 pokojowego mieszkania do wynajęcia w Świerzawie lub
bliskiej okolicy. Tel. 0511-907-790
■ Do wynajęcia garaż murowany
(bardzo dobre zabezpieczenie). Garaż
znajduje się na końcu ul. Letniej naprzeciw Jubilata. Telefon kontaktowy:
0608-837-646
■ Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 100 m2 do wynajęcia. Jelenia Góra
– Sobieszów, tel. 075/75-537-36,lub
poczta e-mail: grzegorzga@onet.eu

Wynajmę lokal użytkowy 200 m2,
ścisłe centrum. Tel. 0504-131-604
■ Do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu, trzy pokoje, balkon. Cena za
wynajem 450 zł + czynsz i opłaty. Tel.
0662-009-700
■ Poszukuję kawalerki do wynajęcia
do 350 zł, nr tel. 0508-842-876
■ Do wynajęcia na gabinet w centrum
Cieplic, tel. 0606-508-941
■ Wynajmę 2 pokoje 38 m2, Zabobrze
II, tel. 0504-218-129 500 zł plus
opłaty: czynsz, gaz, światło. Mieszkanie
super wysoki standard.
■ Poszukuję do wynajęcia (od zaraz)
pokoju jednoosobowego na okres 2
miesięcy! Proszę o kontakt na e-maila:
martyna.resiak@interia.eu
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Mieszkanie w Podgórzynie,
duży strych, komórka, ogród
zamienię na dwupokojowe w
Jeleniej Górze (oprócz Zabobrza) tel. 075/762-18-25
■ Zamienię VW t4 1993 rok na działkę
budowlaną, tel. 0885-588-345
■ Mieszkanie w Kaliszu ok. 40 m2,
dwa pokoje z kuchnią i z balkonem na
I piętrze na podobne w Jeleniej Górze,
tel. 0605-880-804
■ Mieszkanie kwaterunkowe 80 m kw.
(3 pok., kuchnia, łazienka, wc) I piętro
przy ul. 1 Maja na 2 pokojowe (40-50
m. kw.), tel. 075/75-229-67
■ Mieszkanie komunalne przy ulicy
Skargi, drugie piętro, dwupokojowe z
kuchnią i łazienką, własne centralne gazowe, strych, piwnica, czynsz 160 zł. na
mieszkanie minimum trzypokojowe, lub
więcej, w Jeleniej Górze lub obrzeża ale
bez Cieplic. Dopłacę 3500 zł lub spłacę
zadłużenie, tel. 075 642 11 78
■ 2 pokojowe, własnościowe w Gryfowie Śląskim / nowe budownictwo /
na podobne w Jeleniej Górze, możliwa
dopłata. Kontakt: 075 7813469
■ 2 pokoje, 50 m2, niskie koszty
utrzymania, Cieplice os. XX-lecia zamienię, z dopłatą, na domek lub 3
pokojowe w okolicy. joanna0203@
poczta.onet.pl
■ Dwa mieszkania własnościowe,
lokalizacja Zabobrze ul. Karłowicza 40
m2 i 60 m2, zamienię na dom jednorodzinny w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy. dar_ka@o2.pl
■ Dom na wsi do kapitalnego remontu
na działce 6 arów w woj. opolskim, na
podobny w okolicach Jeleniej Góry.
Może być dom do rozbiórki. Kontakt
telefoniczny pod numerem: 0667966-235 lub 0508-239-218 .alf58@
gazeta.pl
■ Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
51 m.kw, trzy pokoje balkon łazienka
wszystkie media na podobne we
Wrocławiu, tel. 0603-221-169
PRACA
Dam pracę
■ Firma działająca w branży
wellnes poszukuje konsultantów do działu obsługi klienta
CV + list motywacyjny proszę
przesłać bobowskiw@tlen.pl tel.

075/647-36-73
■ 8 osób do nowego oddziału,
przeszkolimy tel. 75 64 80
620
Zespół Szkoleniowo-Wypoczynkowy
MSWiA w Szklarskiej Porębie , ul.1 Maja
62 , tel. 075 717 23 96 zatrudni kelnerów oraz kucharza. CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres :
rekrutacja@olimp-rzemieslnik.pl
■ 10 miejsc na zbiór jabłek w terminie
od 02.09.07 do 11.11.07 w Niemczech.
Stawka 3,70 eur netto/h (norma +
akord) Zakwaterowanie zapewnione,
wyżywienie we własnym zakresie.
Transpor t zorganizowany. Bliższe
informacje pod nr tel: 075/647 22 42
do 15-ej, www.agencja-mdt.pl
■ Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem. Tel. 0663-553-030, tel.
075/75-50-257
■ Zatrudnię osoby pełnoletnie uczące
się (mile widziana książeczka sanepidu) do pracy na terenie hipermarketu
w Jeleniej Górze na stanowisko kasjer,
pracownik hali. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt na nr tel. 0694
483 883
■ Szukam solidnego fachowca (najlepiej z rekomendacjami i praktyką) do
wykonania łazienki o wymiarach: 2,50
X 1,7 m, w tym wymiana rur, montaż
kafelek, malowanie itp. w rozsądnej
cenie. Proszę o kontakt osoby naprawdę
uczciwe, tel. 0669-521-822
■ Poszukiwane są młode dziewczyny
jako dyspozytorki w Radio Taxi Mercedes. Najlepiej jakby to były absolwentki
i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, tel.: 075/76-765-50
■ Zatrudnię pracownika na stoisko z
oscypkami. Informacje pod numerem
telefonu: 0505-922-116
■ Firma K&K szuka pracownika do
pracy w branży metalowej. Znajomość
PC mile widziana. Kontakt: info@kkeng.eu, tel. 075 6446 970, fax. 075
6446 971
■ Zatrudnię pracownika (również
emeryta) do pracy przy remoncie w
charakterze pomocnika budowlanego.
E-mail: jghurt@o2.pl
■ Przyjmę do pracy na umowę o dzieło
osobę z biegłą znajomością AutoCAD’a.
Telefon kontaktowy: 075 75 38 420 w
godzinach 7-15
■ Do wyremontowania są zniszczone
schody przy domku jednorodzinnym
w Jeżowie Sudeckim. Tel. 0697624-074
■ Zatrudnię w Szklarskiej Porębie
w pizzerii, kelnera /kelnerkę. Tel.:
0506-030-568
■ Firma współpracująca z Telekomunikacją Polską zatrudni doradcę klienta.
CV oraz list motywacyjny prosimy
przesłać na adres: jg@herbatele.com
■ Zatrudnimy od zaraz monterów oraz
pomocników na budowie w Jeleniej
Górze. tel. 075 75 250 25
■ Zatrudnimy instruktora nauki jazdy
kat. C - korzystne warunki. LOK Wzg.
Kościuszki 6, tel. 75 246 84
■ Zatrudnię na podstawie umowy o
dzieło konsultantów d/s sprzedaży
reklam. Praca w terenie. Wynagrodzenie prowizyjne od sprzedaży. Info
■

: gabi_office@wp.pl lub 0669 543
025
■ Hotel Gołębiewski pilnie zatrudni
zbrojarzy, murarzy, cieśli. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt:
Biuro Budowy, Karpacz, ul. Szkolna 4.
tel. 075/76-180-42
■ Potrzebny projektant instalacji wentylacyjnych. Praca na umowę zlecenie,
lub na umowę o pracę. Kontakt: 075 64
88 105 lub 075 64 38 869
■ Szukam opiekunki do dziecka od
01. 06. 2007. Szczegóły pod numerem
telefonu: 0696 078 931
■ Pilnie zatrudnię stolarza z Lubania
lub okolic!!! Także osobę z chęciami
do pracy, do przyuczenia, pracowitą
i uczciwą. Oferuję dobre warunki
zatrudnienia. Płaca adekwatna do
umiejętności. Więcej informacji pod
nr tel.: 0602 800 185
■ Przyjmę do pracy na stoisku handlowym w Galerii Karkonoskiej osobę uczciwą i dyspozycyjną, chętnie
studentkę, pół etatu, tylko poważne
ofer ty, informacje pod numerem:
0603-948-774
■ Firma budowlana zatrudni na stałe
murarzy-tynkarzy, spawaczy-hydraulików, tel. 0 601 77 37 07 0 508
93 65 73
■ Pracowników do dociepleń, styropian, tynki cienkowarstwowe ogólna
budowlanka, z doświadczeniem tel.
0603-332-134
■ Od zaraz praca, tel.: 0501-080950
■ Kelnerkę zatrudnię na bardzo dobrych warunkach. Restauracja „NAD
POTOKIEM” w Kaczorowie, tel. 510
211 666
■ Zatrudnię opiekunkę do dwuletniego
dziecka z dojazdem do Goduszyna, tel.
0603-272-507

PRACA
Podejmę pracę
■ Jako stróż. Jestem młody,
dyspozycyjny, obowiązkowy.
Tel. 0698-934-089
■ 33 latka szuka pracy dodatkowej: sprzątanie, chałupnictwo, handel inne. Tel.
0695-299-335
■ Szukam dodatkowej pracy. W
godzinach od 1 do 5 rano. Tel.
0505-775-64
■ Szukam pracy biurowej. Młoda,
energiczna, uczciwa, praktyka w prowadzeniu biura, prawo jazdy kat. B,
kontakt tel. 0695-261-230
■ Poszukuję pracy w Jeleniej Górze lub
bliskich okolicach. Uczę się w Technikum Hotelarskim mam 19 lat. Przez
maj i całe wakacje do pełnej dyspozycji
czasowej. Tel. 0501-183-562
■ W biurze, tel. 0501 086 998
■ Jestem studentką i szukam pracy
na wakacje (lipiec-sierpień). Posiadam
książeczkę sanepidu, mam dyplom
technika żywienia. E-mail: dinzbirka@
o2.pl
■ Jestem młody uczciwy punktualny
mam bardzo duże zaangażowanie w wykonywaniu pracy, dokładny, poszukuję
pilnie pracy. Kontakt: 0508-443-027
■ Cierpliwa pani z doświadczeniem

w opiece nad osobami starszymi,
zadzwoń: 0783-752-751
■ Pilnie szukam pracy biurowej,
wykształcenie wyższe, doświadczenie w
handlu, prowadzeniu biura, transporcie
i logistyce. Język niemiecki, więcej pod
nr tel.: 0504-598-471
■ Szukam pracy przy roznoszeniu ulotek popołudniami i w wakacje. Kontakt
tel. 0509 768 933 (po 15 00)
■ Szukam pracy na wakacje jako
ekspedientka w sklepie, opiekunka
do dzieci lub sprzedawczyni. Proszę o
kontakt: 0502-237-987
■ Mam 16 lat i podejmę się każdej
pracy popołudniami (od 15 00) i w wakacje. Mam doświadczenie w opiekowaniu się dziećmi, a także w roznoszeniu
ulotek. Tel. 0509 768 933
■ Podejmę się pracy dodatkowej
wakacyjnej ulotki bądź inne prace
fizyczne. Tel. 0669-417-059
■ Na cały etat. Znajomość obsługi
komputera, doświadczenie w handlu,
telemarketingu. Jestem młoda, uczciwa, odpowiedzialna, dyspozycyjna.
Proszę o kontakt: 0503-312-357
■ Regipsiasz stolarz z wieloletnią
praktyką, średnie techniczne, prawojazdy kat. B szuka pracy za granicą.
Tel. 0698-215-371
■ Stolarz rencista poszukuje pracy.
Tylko konkretne oferty. 10 lat przy
antykach[ kopie antyków], tel. 0697636-097
■ Szukam dodatkowej pracy. Technik
- ekonomistka, tel. 0693-153-628
■ Emeryt lat 45 podejmie pracę w windykacji, turystyce itp. Dobra znajomość
środowiska windows. Kontakt e-mail:
emerytura2007@gazeta.pl
■ Szukam pracy na wakacje wraz z
moją dziewczyną najlepiej za granicą
dobrze płatną. Czekam na propozycję,
tel. 0606 924 559
■ Podejmę pracę jako niania. Mam
doświadczenie, ekspedientka w sklepie,
posprzątam. Tel. 0502-237-987
■ Brygada dekarzy z 5 letnim doświadczeniem podejmie pracę w papie
termozgrzewalnej. Tel. kontaktowy:
0600 288 541
■ Bezwypadkowy kierowca z dużym
doświadczeniem poszukuje pracy. Kat
B. Kontakt: 0509 503 125
■ Podejmę każdą pracę na umowę
o pracę lub zlecenie. Wykształcenie
średnie. Mogę wysłać swoje cv. gg
3031136, filipo2@tlen.pl, tel. 0601972-043
■ Uczciwa dyspozycyjna podejmę
każdą pracę, tel. 0515-511-854
■ 23 latka pilnie potrzebuje pracy, tel.
0667 219 727
■ 25 latka szuka pracy może być z
przyuczeniem. Tel. 0888 050 171
■ Fizjoterapeutka po studiach licencjackich szuka pracy, tel. kom.
0605-449-951
■ W Niemczech przy opiece nad
osobami starszymi lub na produkcji, czy
przy zbiorach, tel. 0664 498 908
■ Pomogę starszej osobie popołudniami, zakupy, porządki, leki itp. Tel.
0502-538-760
■ 39 letni emeryt szuka pracy, prawo
jazdy A, B, wszechstronne zaintereso-
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wania, adres mader24@wp.pl
■ Posiadam prawo jazdy kat. B,
samochód kombi, wolny czas. tel.:
0885-410-658
■ Poszukuję jakiejkolwiek pracy. Nie
interesuje mnie akwizycja oraz roznoszenie ulotek. Wykształcenie średnie
technik budownictwa. Mogę wysłać
swoje cv. Najlepiej umowa o pracę lub
zlecenie gg 3031136, filipo2@tlen.pl,
tel. 0601-972-043
■ Uczennica liceum plastycznego
poszukuje pracy po zajęciach. Niebanalne pomysły, zdolności malarskie
snycerskie i graficzne, tel. 0500-701626 po godz.15
■ Stolarz z 20 letnim stażem w tym 10
lat w meblach /antykach/, posiadam
uprawnienia na wózki widłowe, prawo
jazdy kat. B tel. 0697-636-097
■ Szukam pracy na wakacje, jako
kelnerka, pokojowa, również za granicą.
Proszę o kontakt: 0660-918-559
■ Studentka II roku pedagogiki podejmie pracę popołudniami (od 15) oraz w
weekendy. Tel.: 0889-514-086
■ Szukam pracy chałupniczej tel.:
0693-870-830
■ 2 pełnoletnie, energiczne, uczciwe i
ambitne podejmą pracę pokojówek nad
morzem (lipiec, połowa sierpnia) najlepiej z wyżywieniem. W razie potrzeby
wysyłamy fotki. Tel. 0500-605-688 lub
maly_belzebub@wp.pl
■ Młoda, 22 lata, ambitna poszukuje
pilnie pracy, tel. 0507-093-593
■ Jako kierowca kat. B, pełna dyspozycyjność, tel. 0693-800-490

RÓŻNE
Sprzedam
■ Betoniarkę – tanio. Tel.
0665-722-600
■ Stary sekretarzyk chłopski
– wyczyszczony, sosna – 100
zł, tel. 075/75-216-94
■ Biblioteka NEO-ROKKO rzeźbione nogi, szyba kryształ, cena
7600 zł, krzesła eklektyczne,
dwie szt. dębowe z lauferkami
4900 zł, lampa stojąca wiktoriańska 2200 zł. Tel. 0604429-249
■ Syberian husky- 10-tygodniowy piesek - sprzedam – tel.
0602-455-544
■ Wózek wielofunkcyjny ciemnozielony z nosidełkiem, za-

dbamy-cena 200 zł. Tel. 0509
677 759
■ Segment pokojowy 3-częściowy z barkiem. tel. 0663782-408
Sukienkę komunijną z pelerynką,
wianuszek, torebeczka i rękawiczki za
100 zł, tel. 0783-032-862
■ Wózek głęboki beżowo-pomarańczowy na dużych kołach z wszelkimi dodatkami przerabiany na spacerówkę – 300
zł, kontakt: 0663 256 004 po 17
■ Leżak bujany usztywniany z pasami
niebiesko-granatowy - 70 zł, kontakt
0663 256 004 po 17
■ Usztywniany ceratowy przewijak dla
niemowlaka niebieski w misie - 25 zł,
kontakt: 0663 256 004 po 17
■ Rożek niemowlęcy usztywniany
żółty w misie – 20 zł, kontakt 0663
256 004 po 17
■ Segment za symboliczną kwotę 80
zł, tel. 0662-153-058
■ Sofę 2-os. +fotel odcienie brązu. Tel.
0504 600 685
■ Wersalka, 2 fotele, 2 pufy kolor
ciemno czerwony, boki w drewnie cena
590 zł zdjęcia na e-maila moje dane:
gary24@wp.pl, tel. 0609-325-082
■ 10 do 13 uli do sprzedania (50 zł
za 1 ul lub do uzgodnienia). Kontakt
e-mail: poppy8ster@gmail.com
■ Wózek spacerowy firmy baby
dreams w bardzo dobrym stanie,
zainteresowanym mogę przesłać fotki
na e-maila, cena: 150 zł, tel. 075/64227-40, 0506-032-944
■ Drewno kominkowe, tel. 0601
54 36 28
■ Maszyny do gięcia blach, wyrobu
rynien, rur spustowych (walcarka,
prasa 10 T itp. dla kowala – ślusarza
- dekarza). Tel. 0507-148-916
■ Kosiarkę rotacyjną firmy FELLA
- stan dobry, dwutalerzowa, zaczepiana
od tyłu, szerokość robocza 1,9m, Cena:
1300 zł, tel. 0697-116-573
■ 20 m kw. sezonowanej brzozy
kominkowej. Pocięta. Legalność pochodzenia, faktura VAT. Cena: 75 zł za metr.
Informacje tel. 0603-954-845
■ Garnitur nieużywany firmy CANDA
rozmiar 48 trzyczęściowy /marynarka,
spodnie, kamizelka/, cena: 300 zł.
Wiadomość tel. 0504-134-878
■ Garaż blaszany, zdemontowany,
tanio, tel.0608-736-426
■ Dwa metry ziemniaków jadalnych,
■

Znane na rynku polskim laboratorium protetyczne
CERLab w związku ze swoim dynamicznym rozwojem
poszukuje do nowego oddziału w Jeleniej Górze osoby
na stanowisko technika dentystycznego.
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
- dbanie o rozwój laboratorium w regionie,
- współpraca z centralą w Poznaniu,
- wykonywanie prac protetycznych

Oczekiwania:

- wykształcenie kierunkowe,
- umiejętność wykonywania modeli, łyżek, ustawek
- chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,
- zdolności organizacyjne,

Oferujemy:

- pracę w stabilnej firmie,
- możliwość rozwoju,
- szkolenia krajowe i zagraniczne,
- wynagrodzenie uzależnione od efektów.
Zgłoszenia prosimy wysyłać

e-mailem: biuro@cerlab.pl lub na adres:
Cerlab, ul. Orężna 9, 60-289 Poznań,
tel. 0618688888

tel.: 0603-449-303
■ Dwa bilety lotnicze na 22 maja
Wrocław-Liverpool za połowę ceny,
kontakt 0606-721-399
■ Chodzik w idealnym stanie, z atestem bezpieczeństwa, cena: 100 zł.,
tel. 0504-199-700
■ Nowy rowerek dla ok. 6-9-letniej
dziewczynki, cena: 250 zł, tel. 0504199-700

RÓŻNE
Kupię
■ Psa rasy beagle lub pinczer średni.
Niekoniecznie z rodowodem. Kontakt
tel. 0603-427-055
■ Nosidełko dla dziecka waga 7-19
kg w dobrym stanie, numer tel. 0691167-637
■ Małe okno dachowe do dachu pokrytego blachą, tel. 0511-283-203
■ Dwa kapoki-kamizelki na łódkę,
mogą być używane tel. 0511-283203
RÓŻNE
Różne
■ D y s k r e t n e p o k o j e . Te l .
075/75-216-94
■ Obiady na wynos i noclegi dla
grup robotniczych „Galery” tel.
075/75-216-94
■ Samotna matka w trudnej
sytuacji przyjmie każdą pomoc
finansową. Tel. 0662-393-550
komunie, przyjęcia weselne Karpacz. Sarmacja.com.pl, tel.
075 76-16-105
■ Oddam szczeniaki po matce wyżeł niemiecki tel. 0604-172-244,
074/845-26-62
■ Oddam kotki, proszę zainteresowanych o podanie e-maila, to prześlę
zdjęcia. leo242@poczta.onet.pl tel.:
0514 784 839
■ Poszukuje białą dorożkę do wynajęcia na wesele dla pary młodej! E-mail:
anitakw@op .pl
■ Przyjmę reklamę na samochód dostawczy (bus), tel. 0885-588-345
RÓŻNE
Usługi
■ Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. tel.
075/764-79-90

Przeprowadzki kompleksowe. Krajowe i zagraniczne.
Profesjonalny transport pianin,
maszyn i urządzeń. 075-76-73971; 0694-559-227
■ Profesjonalne układanie glazury, remonty, tel. 0691 986
259
■ Fotografia ślubna - www.
fotografia.jgora.pl - tel.0 505
810 724
■ Koparko – ładowarka + młot
(na różnych kołach) Transport
piach, żwir, ziemia, do 15 t.
Kontakt 0607-377-281, 0607377-280, 075/643-83-50
(Jeżów Sudecki)
■ Tłumaczenia - angielski,
profesjonalnie, terminowo,
tel. 0660 360 718, 075 613
7 613
■ Brukarstwo, tel. 0502-137019
■ Remonty, tel. 0660 980
003
■

Tipsy profesjonalnie, zadzwoń: tel.
0509 514 870
■ Przeprowadzka. Kontener z windą,
przystępne ceny, zadzwoń, tel. 0505900-180
■ Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych i samochodowych.
Tanio, dokładnie, profesjonalnie, tel.
0601 56 65 08
■ Profesjonalne usługi fotograficzne,
zdjęcia ślubne, fotografia okolicznościowa. Tel.0 505 810 724
■ Firma transportowa podejmie współpracę w zakresie: przewóz materiałów,
tel. 075 7552373, 0609-023-376
■ Video filmowanie wesel, komunii,
urodzin itp. Profesjonalny montaż. Kontakt: 0500-110-103 kingga3@tlen.pl
■ Usługi transportowe tel. 0601696-943
■

Lotnisko: Wrocław, Berlin,
Praga, Drezno inne. Bezpiecznie
i skutecznie. Tel. 0503-168■
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EDUKACJA
■ Angielski - korepetycje, gimnazjum, liceum, egzaminy FCE,
CAE, CPE, tel. 0660 360 718,
075 613 7 613

weekendy pomoc doraźna

DROBNE
■ Chcesz bezpiecznie i skutecznie stracić zbędne kilogramy na zawsze. Zadzwoń, tel.
075/647-36-73 lub e-amil:
bobowskiw@tlen.pl
■ Restauracja „Galery” proponuje swoje usługi ul. Wrocławska tel. 075/75-216-94
■ Wesela najtaniej, „Galery”
Maciejowa tel. 075/75-21694
■ Brukarstwo tel. 0502-137019
■ Remonty. Tel. 0660-980003
■ Przyjmę zlecenia na kompleksowe
remonty lokali mieszkalnych i biurowych. Tel. 0602-873-773
■ Oddam ziemię z wykopu. Ziemia
ze zwietrzeliną. Może przydać się do
zasypu nierówności na drodze do wyrównania gruntu itp. 0 75/717 22 35
■ Szukam transportu dla gości weselnych ok. 60 osób na 11.08.2007
(sobota) ok. godz. 15.00 i z powrotem
ok. 4.00 (rano - niedziela). Kontakt:
madnessa@o2.pl lub tel. 511 511 358
■ Wykonujemy kompleksowo w nowo
budowanych domkach gaz (pion z
odbiorem i wszelkimi dokumentami),
woda-kanalizacja, centralne ogrzewanie standard oraz podłogowe własne
narzędzia oraz materiał tel. 0501-666098 lub 0516-026-488
■ Gniazda lęgowe, ramki do gniazd
lęgowych różne rodzaje, ruszt podłogowy, siodełka segmentowe. Wykonujemy
każdy dowolny wymiar, możliwość dowozu do klienta oraz montażu. Więcej

informacji; e-mail: ekonaturajg@gazeta.
pl tel. 0601-444-472
■ Wykonam kompleksowo wszystkie
prace związane z hydrauliką, co, woda,
kanalizacja itd. szybko i tanio Łukasz
tel. 0696-483-956
■ Sigma Biuro Techniczno Handlowe
szkoli i wdraża system jakości HACCP.
Wystawiamy faktury VAT. Cena do
uzgodnienia. Kontakt: tel. kom. 0604
821 783
■ Remonty kompleksowo -elewacje
ścianki działowe z płyt r-g, glazura
tynki gładzie malowanie instalacje
miedziane tel. 0781-819-013 szybkie
terminy realizacji
■ Do dyspozycji VWT4 Carawelle 8+1
tel.kont.+48 505 092 579
■ Wykonujemy docieplenia styropian,
wełna, malowanie, tynki cienko warstwowe malowanie elewacji, własne
rusztowanie- Fa vat Tel. 0603-332134
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu. tel.0691
824 739
■ Kompleksowo remonty i adaptacje
lokali przemysłowych i mieszkalnych
wraz z kosztorysem szybkie terminy do
realizacji tel. 0781-819-013
■ Naprawy pralek, zmywarek, kuchni
elektrycznych, ogrzewaczy wody.
Naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych. Tadeusz Liber Jelenia Góra
ul. Wolności 56a. Tel.075 6421597,
0608 812 320

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

0-607-106-335

Uwaga! Silna międzynarodowa spółka z długoletnią
tradycją proponuje pożyczki w ramach Unii Europejskej
z niebankowej sfery, bez potwierdzania dochodów z oprocentowaniem jak w banku. Startujemy w PL, proponujemy
nadstardartowe dochody i samochód firmowy.
Szukamy współpracowników na pozycje
dyrektorów regionalnych.
Ul. Bobrecka 27, 43 - 400 CIESZYN, Tel. 517 772 687, 664 438 018

będziemy wszędzie tam,

gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem jakiegoś
WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:
075 75 444 00
075 643 2556
0663 233 041
0515 790 900
0516 490 745
0504 726 575
redakcja@jelonka.com

..................... nie czekaj!!!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Jedni żyli w slumsach, inni opływali w luksusy w wygodnych willach (II)

Cztery kąty w Hirschbergu
Fot. Archiwum

rekreacyjną z ogrodami, skwerami,
parkiem, restauracjami, czyli tym,
czego w większości na dzisiejszym
Wzgórzu Kościuszki już nie ma.
Inne – od początku budowane
jako rezydencje rodzinne najczęściej kupców i bogatszych urzędników, którzy woleli osiedlić się „za
miastem”, czyli poza coraz bardziej
hałaśliwym śródmieściem.
Śmiało można zaryzykować
stwierdzenie, że rozmach rozbudowy miasta w tamtych latach
nie miał w sobie równych na przestrzeni dziejów Hirschbergu oraz
Jeleniej Góry.
Oczywiście, wbrew pozorom
niemiecka rzeczywistość przełomu
wieku XIX i XX przyniosła także
sporo kontrastów. Wprawdzie
dzięki rozwijającemu się budownictwu na skalę porównywalną
do dużo późniejszej epoki realizmu
socjalistycznego (w krajach tzw.
demokracji ludowej, kiedy to maszynowo składano i budowano
bloki z wielkiej płyty) ograniczono
problem bezdomności, ale też zjawiska nie wyeliminowano.
Boom budowlany odwrócił także
uwagę od sprawy konserwacji zabytków, którą wówczas częściowo
zaniedbano.

Jedna z rezydencji dawnych mieszczan
Jak mieszkali dawni jeleniogórzanie w czasach największego rozkwitu miasta? Krążą
o tym legendy. Prawda jest po środku, bo przecież były nie tylko luksusowe rezydencje,
ale i zawilgocone, bez podstawowych wygód kamienice oraz lepianki w oficynach.
Uwagę przykuwają wyrafinowane zdobienia, podpory, empory,
okna pokryte szybami witrażowymi, przebogate elementy
drewniane zamontowane niemal
w każdej kamienicy czy willi,
w większości dzieło cieplickich
mistrzów, jak określano snycerzy z
Holtzschnittschule w Warmbrunn
(Szkoły Snycerskiej – późniejszego
Liceum Plastycznego i Szkoły
Rzemiosł Artystycznych w Cie-

plicach).
Jakie drewniane cuda wychodziły
spod ich rąk, można się przekonać do dziś, oglądając wprawdzie
nieco podupadłe, zmurszałe i nadgryzione zębem czasu, ale wciąż
świadczące o klasie rzemieślników
wykonawców ozdoby w willowej
dzielnicy przy Cavalierbergu czyli
Wzgórzu Kościuszki w rejonie ulic
Chełmońskiego (Seydelstrasse),
Norwida (Schoenaustrasse), czy

Baczyńskiego (Bismarkstrasse):
pergole, ganki, rzeźbione postaci,
wszystko utrzymane we wzorowej
secesji.
Wspomniana dzielnica willowa
także rozwija się niemniej dynamicznie w przełomowej epoce. Wtedy powstają najbardziej wystawne
wille: jedne zbudowane z myślą o
pensjonatach dla bogatszych gości:
ten zakątek miasta uznawano za
ekskluzywną część wypoczynkowo-

Upadało już za Niemców

Wspomniany już rozwój budownictwa w epoce fin de sieclu nieco

zahamował troskę Niemców o części starego miasta, które już wówczas zaczęły podupadać. Głównie
dało się to zauważyć na peryferiach
śródmieścia, w uboższych jego
częściach: Muelgrabenstrasse (Pijarskiej), częściowo Zapfenstrasse
(Kilińskiego), Zackennaue (Zaułek): zabudowa zaczęła niszczeć i
już w 1945 roku, jak wynika z relacji
pierwszych polskich osadników, nie
były to dzielnice, którymi można
było się pochwalić.
W większości 19-wieczne i
wcześniejsze domy trapiła wilgoć (zbudowano je częściowo na
terenach łatwo zamakających i
zalewowych). Sypały się dachy, a
o wygląd otoczenia niezbyt dbali
także ówcześni mieszkańcy, mimo
niemieckiego zamiłowania do
porządku.
Niemcy budowali także w niezbyt
rozsądnych miejscach, choćby na
nadbrzeżach rzek w Cieplicach,
czy niemal w bezpośrednim sąsiedztwie Bobru, gdzie wyrosło całe
osiedle robotniczych kamieniczek
przy Heimstrasse (ul. Rodzinna)
oraz Straupitzerstrasse (Osiedle
Robotnicze), a także Dorfstrasse
(Wiejska) i większość Straupitz
(Raszyce).
Można zaryzykować tezę, że
owe niedopatrzenia, zwłaszcza
jeśli chodzi o śródmiejską część

zabudowy, częściowo przyczyniły
się do jej upadku w latach PRL. Choć
oczywiście zburzono wówczas nie
tylko najbardziej zrujnowane i
nieremontowane domy, ale także
i te, które znakomicie nadawały się
do konserwacji.
Relikty, które do dziś się uchowały, niestety nie przynoszą chluby
miastu. A jest ich coraz więcej
zwłaszcza w zachodniej części
śródmieścia, która jeszcze w okresie
niemieckiego władania była dość
porządną dzielnicą w okolicach ulic
Skargi i Kasprowicza (Sandstrasse), Poznańskiej (Auenstrasse) i
innych traktów tak zwanej Jeleniej
Góry B.

Wielkość przełomu
wieków

Gdyby nie wielki fin de siecle, nie
byłoby takiej Jeleniej Góry, jaką oglądamy dziś. Nie powstałby gmach
Wyższej Szkoły Realnej, później
popularnego I LO im. Żeromskiego,
Teatr Jeleniogórski pozostałby w
sferze architektonicznych zamierzeń. Ulica Wojska Polskiego nie
byłaby jednym z piękniejszych i
ważniejszych traktów, ale drogą
pastwiskową wiodącą okolicznych
pastuchów do miejsca wypasu
bydła.
Ciag dalszy za tydzień

(tejo)

Wodna potęga
Przespacerujmy się szczytem jednej z największych
w Polsce zapór wodnych zbudowanej na Bobrze w
Pilchowicach. Przy okazji poznamy miejsce w pobliżu
Jeleniej Góry godne polecenia nie tylko jako imponujący zabytek techniki początku XX wieku.
Nie sposób policzyć, ilu robotników zaangażowano do prac
przy budowie sztucznego zbiornika zaporowego pierwszego w
okolicach stolicy Karkonoszy tak
dużego akwenu.
Plac zaczęto organizować już w
roku 1903, ale pierwsi robotnicy
z kilofami, którzy zaczęli kuć
wyłom pod budowę fundamentu
zapory, pojawili się 10 czerwca
1906.
Tysiące ton ziemi i skał z okolicznych wzgórz zostało przeniesione siłą mięśni ludzkich.
Wcześniej trzeba było usunąć
drzewa, nieliczne budynki, zniwelować teren.
Nie było koparek, ale robotnicy
z pieczołowitością dokonali w
przeciągu lat kilku dzieła, które
można podziwiać do dziś. Głównym projektantem tamy był profesor Otto Intze z Akwizgranu,
miasta dziś zaprzyjaźnionego z
Jelenią Górą.
Jest to dziś najwyższa zapora
kamienna łukowa w Polsce.
Niemcy zbudowali ją z kamieni
łączonych betonem. Na tyle
skutecznie, że nie oparła się

kilkudziesięciu wodnym żywiołom, które na przez lata jej
zagrażały.
Ówczesna myśl inżynieryjna
wyprzedziła dzisiejsze lobby
ekologiczne. Na stopniu wodnym powstała, wciąż czynna,
elektrownia wodna.
Stojąc na zaporze oglądamy
resztki pamiątek po przeszłości.
Choćby miejsce, w którym
wmurowano tablicę na pamiątkę odwiedzin cesarza Niemiec
Wilhelma II w Pilchowicach i
Wleniu (Tchischdorf i Lahn). Jej
treść nawiązywała do powodzi
z roku 1897, kiedy to wezbrane
wody Bobru pochłonęły wiele
ofiar i poczyniły dużo szkód w
okolicznych miejscowościach.
To właśnie tamta powódź była
impulsem do budowy zapory i
sztucznego jeziora. Rozpisywała się o tym prasa 17 listopada
1912 roku.
Tablica została zniszczona po
1945 roku jak większość niemieckich pamiątek, niekoniecznie związanych z nazizmem i
okrucieństwami hitlerowskich
zbrodniarzy.

Cesarz dojechał tam pociągiem, bo Niemcy zbudowali
nie tylko tamę, ale i linię kolejową z Jeleniej Góry do Wlenia
i Lwówka.
Za polskich czasów pilchowicki zbiornik stał się ulubionym letniskiem ówczesnych
jeleniogórzan. Jak wspomina
Wiktor Werc, jeden z pionierów osadnictwa polskiego w
Hirschbergu, latem, wyjazdy na
plażę i kąpiele do Pilchowic były
niemal rytuałem.
Werc utrwalił na filmie amatorskim odjazd pociągu do Lwówka zapchanego letnikami, objuczonymi
leżakami, sprzętem pływającym,
wędkami i podobnym ekwipunkiem.
Woda w jeziorze była kryształowo
czysta i pełna ryb. Po akwenie
pływał statek wycieczkowy, było
strzeżone kąpielisko i plaża.
Tę sielankę zniszczyły zanieczyszczenia z rozwijających się Zakładów
Chemicznych Celwiskoza w Jeleniej
Górze, które spuszczały trucizny
bezpośrednio do rzeki. Wierni pozostali tylko wędkarze. Ryby jakoś
przyswoiły sobie trujące związki,
ale były raczej niezjadliwe.
Na wzgórzu nieopodal tamy
powstał hotelik z restauracją. W
miejscu dawnego kąpieliska bazę
urządziło Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Fot. Archiwum

REGION Śladem cesarza Wilhelma II, który kroczył ścieżką do pilchowickiej tamy

Panorama Jeziora Pilchowickiego z lat 20-tych
Przy samej tamie była też
budka z piwem w kształcie
charakterystycznej beczułki.
Zmęczeni wędrówką turyści
mogli ugasić pragnienie lwóweckim rycerskim prosto z beczki
lub butelki w kształcie granatu
i zjeść kiełbaskę z rożna.
Dziś jest tam przydrożny pawilonik gastronomiczny.

Przez jezioro Pilchowickie
przetoczyły się także żywioły
powodzi. Ten, o którym już
wspomnieliśmy z roku 1897.
I jak na ironię, sto lat później,
w lipcu 1997 roku. Od tamtych
wydarzeń minie wkrótce 10 lat.
Swoistą „pamiątką” po tamtych
wydarzeniach są zwały śmieci i
odpadków wciąż zalegające w

laskach otaczających zalew. Do
brudu przy akwenie przyczynia
się także bliskie sąsiedztwo wysypiska w Siedlęcinie.
Na szczęście ze szczytu tamy
bałaganu nie widać. Woda jest
coraz czystsza, a ryby, jeśli
wierzyć wędkarzom, bardzo
smaczne.

(tejo)

Jak dojechać?
Wytrzymałym polecamy rower. Pokonujemy szlak do Siedlęcina przez Perłę Zachodu, tam dojeżdżamy do głównej drogi
w kierunku Wlenia. Mamy dwie możliwości: za przystankiem kolejowym skręcamy w lewo. Wąską i niewygodną ścieżką
docieramy do brzegów zalewu sztucznego jeziora. To wymaga lepszej kondycji i roweru klasy MTB.
Wersja dla wygodnickich cyklistów to przejazd drogą aż do Strzyżowca (średnio przyjemny zwłaszcza ze względu na
ruch samochodów). Tam skręcamy w lewo zgodnie z drogowskazem Pilchowice i po kilku minutach jazdy ocienioną
leśną drogą docieramy niemal przed most kolejowy, za którym rozciąga się wielki akwen, a w jego tle potęgą bije
wspomniana tama.
Dla najwygodniejszych – pociąg (można zabrać ze sobą rower za dodatkową opłatą). Z dworca w Jeleniej Górze wsiadamy
w autobus szynowy w kierunku Lwówka Śląskiego i wysiadamy na przystanku Pilchowice Zapora.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
FIRMA

SIMONA

WIOSENNE PROMOCJE CENOWE

ZAPRASZA

SIMONA
ul. Karola Miarki 42 Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335, fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461, kom. 0 606 995 532

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY

więźby dachowe,
łaty, kontrłaty,
deski szalunkowe

Oferujemy bogaty wybór uznanych i nowych
modeli mebli pokojowych, hotelowych,
biurowych , kuchennych, sprzêtu AGD
i materaców

Gratisowe aran¿acje
Zapewniamy dowóz i monta¿
Atrakcyjne raty
Wykonujemy zabudowy wnêk na okuciach „ Sevroll „
Zapraszamy w Jeleniej Górze
ul.Armii Krajowej 23 tel.075/ 752 38 00; 0698 517 873 www.estyma.ig.pl

US£UGI STOLARSKIE
BLATY
PARAPETY

ZABUDOWY WNÊK
DRZWI PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE
P £Y T Y O S B , P £Y T Y W I Ó R O W A , P £Y T Y M E B LO W A ,
S K L E J K A , A KC E S O R I A M E B LO W E

NOWA OFERTA!!!
MATERIAŁY BUDOWLANE:

CEMENT
ATRAKCYJNE CENY
PUSTAK CERAMICZNY GWARANCJE DOSTAW
DACHÓWKI

AUTO-GIEŁDA

TARGOWISKO, BAZAR SIEDLĘCIN, UL. LWÓWECKA 17

OTWARCIE 01.06.2007
OFERUJEMY:

500 MIEJSC HANDLOWYCH
800 MIEJSC PARKINGOWYCH ( dla odwiedzających gratis)
U NAS MOŻESZ ZOSTAWIĆ SWÓJ SAMOCHÓD
DO MOMENTU AŻ GO SPRZEDASZ.
JESTEŚMY W PIĄTEK, SOBOTĘ, NIEDZIELĘ
W GODZINACH OD 8 DO 18
OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ Z NAMI PROSIMY
O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU: 0692

23

789 271

Ogłoszenia w gazecie

za darmo!

Sprawdź naszą skuteczność!
Promocja nie będzie
trwała wieczność!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA

Rozmowa z Henrykiem Pasternakiem, mistrzem sztuki kulinarnej

Cenne podglądanie

Często Pan zagląda do Jeleniej
Góry i okolic, choć jest Pan
wrocławianinem i tam prowadzi Pan gastronomiczną firmę
konsultingową.
Chętnie przyjmuję każde zaproszenie do Jeleniej Góry, a szczególnie w Karkonosze, bo kocham
te góry i przeszedłem to pasmo
wzdłuż i wszerz kilka razy. Ponadto,
po skończeniu technikum gastronomicznego i uzyskaniu papierów
mistrzowskich, pracowałem w
hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie, „U Ducha Gór” w Karpaczu i
hotelu „Fan” w Jeleniej Górze. Teraz
mam firmę konsultingową, zajmującą się obsługą gastronomiczną,
serwującą wyżywienie różnego
rodzaju kuchni. Mam bowiem
u siebie kucharzy różnych
narodowości: dwóch Chińczyków, Egipcjanina, Turka i
Araba. Przybyłem do hotelu
„Mercure”, by pomóc przy
otwarciu prezentacji kuchni
chińskiej.

i „The Purple” objeżdżając Turcję,
Grecję, Gruzję, Tadżykistan i Armenię. Wszędzie podpatrywałem
kuchnie tamtych krajów i eksperymentowałem w przyrządzaniu
potraw na swój sposób w samochodzie o rozmiarach TIRA, gdzie
była kuchnia, łazienki, jadalnia, a
na trasę zabieraliśmy ze sobą 4,5
tysiąca litrów wody. Doświadczenia
z tamtych lat, jeśli chodzi o mieszanie receptur
kuchni
różnych
n a r o d ów,
owocują mi
do tej pory.

Wynika z tego, że zna się Pan
nie tylko na kuchni chińskiej.
Jak do tego doszło?
Od 1989 do 2001 roku jeździłem
z różnymi grupami rock and rolla,
żywiąc muzyków i obsługę ich w
czasie długich tras koncertowych.
Obsłużyłem cztery razy „Inwazję
mocy”. Towarzyszyłem tak znanym
grupom na trasach jak: „Nazaret”

C z y
to znaczy, że
chiń-

skie lub tureckie danie, serwowane przez Pana, zawiera
również elementy kuchni innych narodów?
Zgadza się. Takie dania oparte
są w głównej mierze o recepturę
przyrządzania potraw danego
kraju, ale jak powiedziałem, chętnie
eksperymentuję i dodaję co chwilę
coś nowego. Nazwałbym to swoistą
improwizacją gastronomiczną
Wychodzą z tego czasami zaskakująco dobre efekty. Zresztą, jest to
konieczne w Europie, gdzie niektóre
potrawy narodów pozaeuropejskich nie przyjęłyby się według ściśle
przestrzeganych receptur. Dlatego
poddajemy je różnym zmianom.
Jednak kuchnia chińska przyjęła się i stała się nawet modna
w naszym kraju.
Myślę, że dzięki odmienności
smakowej, bo
jest to kuchnia bardzo
bogata, choć
też nieco
zmie-

niona i dostosowana do europejskich gustów. Łączy ze sobą słodko
kwaśne smaki w potrawach, które
zwykle są ostro przyprawione i
wzbogacone owocami. To łamie od
lat przyjęte kanony i zasady kuchni europejskich narodów. 20 lat
temu krążyła w kraju jako dowcip
odpowiedź na pytanie kelnera: Co
pan sobie życzy? – Śledzia w czekoladzie – odpowiadał konsument. A
przecież taka potrawa istnieje i jest
bardzo smaczna.
Może poda Pan przykład popularnej potrawy chińskiej.
Można to, co podam, stosować w
kilku wariantach, ale rybę, kurczaka lub owoce (np. banany) zapieka
się w oleju obtoczone ciastem
złożonym w 30 procentach z mąki
ziemniaczanej i w 70 procentach z
mąki pszennej, do których dodaje
się jedno jajko, łyżeczkę sody, 100
gram oleju słonecznikowego i
sezamowego (pół na pół). Kiedy
ciasto uzyska konsystencję gęstej
śmietany wkłada się tam rybę,
kurczaka lub owoce. Po upieczeniu w głęboko zanurzonym oleju
można taką potrawę polać sosem
złożonym z 40 dag brzoskwini z
puszki, 30 dag jogurtu naturalnego,
vegety, białego pieprzu, posiekanej
kolendry, pietruszki, koperku, tabasco i słodkiego sosu chili.
Dziękuję za rozmowę

Janusz Cwen

wasze fotki Nasze Pociechy

Klaudia

Weronika

Ania

Daria

Maja

Kornelia

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres: ul. Klonowica
9, 58-500 Jelenia Góra lub e-mailem: redakcja@jelonka.com
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