Starsi panowie jeżdżą po
kielichu, z zaćmą oraz jaskrą
i… ważnym prawem jazdy.
Skutki bywają tragiczne.
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JELENIA GÓRA Nie ścigają ich stróże prawa, choć trwa wojna przeciwko szalejącym crossowcom
Fot. rylit

Po zmroku zostań w domu:
ponad połowa miejskich
latarni nadaje się do wymiany.
str. 3
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Wywrotowa
pasja

SPORT

Fety nie było
Piłkarze Karkonoszy Jelenia
Góra przegrali na wyjeździe
z Czarnymi Lwówek 1:4 i
na awans do IV ligi muszą
poczekać.

str. 15

Dla młodych ludzi z Sobieszowa motocykle crossowe to ciekawsza rozrywka niż
picie piwa w knajpach i bezsensowne włóczęgi po ulicach. Jeżdżąc ekstremalnie
na swoich wspaniałych maszynach uczą się samodzielności i szacunku dla innych.
Zamiast ryć kołami i niszczyć lasy, pola i tereny chronione, postanowili oddać się zainteresowaniu nie szkodząc środowisku. Nie chcą przeszkadzać mieszkańcom hałasem nie do zniesienia. Znaleźli sobie do tego odpowiedni
teren, bo miasto nic im nie zaoferowało.
Zadają w ten sposób kłam wyobrażeniu o „endurowcach” uważanych ostatnio za wrogów publicznych przyrody i bliźnich. – Wariaci ścigani przez przez straże leśne, Karkonoski Park Narodowy oraz policję – to nie my! – zarzekają.
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będziemy wszędzie tam,
gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem
jakiegoś WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:

075 75 444 00, 075 643 2556; 0663233041,
0515790900, 0697740731, 0504726575
redakcja@jelonka.com

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 15
tel. 075 754 05 50 - 59

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 maja 2007 r.
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JELENIA GÓRA Po naszych publikacjach i spotkaniu cyklistów z władzami

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Choć na Sobieszowskiej
i Dworcowej ścieżek nie
będzie, pojawi się specjalne
oznakowanie dla rowerzystów, a w pobliżu – szlak
tylko dla jednośladów
– To pierwszy, mały, ale jednak sukces – mówi Zbigniew
Leszek z Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa Rowerowego,
któr y t ydzień temu wraz z
setkami jeleniogórskich cyklistów, zaczął walczyć o poprawę
infrastruktury dla miłośników
cichych jednośladów. Pisaliśmy
o tym obszernie w poprzednim
wydaniu Jelonki.com
W spornym miejscu, przy
remontowanych cieplickich
traktach, przy których „zapomniano” o cyklistach, Z.
Leszek spotkał się w miniony
czwartek z zastępcą prezydenta Jeleniej Gór y Jerzym
Łużniakiem. Wcześniej samorządowiec przyjął rowerzystę
w ratuszu.
Ścieżek rowerowych przy
ulicach Sobieszowskiej i Dworcowej jednak nie będzie, bo
nie zostały one uwzględnione
w projektach przygotowanych

przez poprzednią ekipę samorządową. Nie ma możliwości
zmiany, ponieważ z funduszy
unijnych już przyznano środki
na przeprowadzenie robót.
– Ale udało się nam wywalczyć, że na całej długości ulicy
Sobieszowskiej będzie oznaczenie, że jest to droga dla pieszych
i rowerzystów. Mamy również
zapewnienie, że w przyszłym
roku po drugiej stronie jezdni
między Sobieszowską a torami
ma powstać osobna droga tylko
dla cyklistów – mówi Zbigniew
Leszek.
Będzie też powołana rada
rowerzystów przy prezydencie.
– Zasugeruje, między innymi,
gdzie takie ścieżki powinny
jeszcze powstać – podkreśla
Bolesław Osipik, znany jeleniogórski cyklista.
Jerzy Łużniak cyklistów popiera. – Sam podpisałem się
pod ich postulatami – mówił
– jeszcze jako przewodniczący
komisji gospodarki komunalnej w radzie. Wtedy nie dało się
wiele zrobić. Dziś możliwości
są znacznie większe.
Nie oznacza to, tymczasem,
że wszystkie propozycje wiel-

Fot. Angela

Lepsze czasy

Bubel
rozrywkowy

AAAAA

bicieli rowerów w Jeleniej
Górze zostaną przyjęte. Na
razie trudno mówić o powstaniu parkingu ze specjalnymi
miejscami dla rowerów. Ścieżki
nie wyrosną też, jak grzyby po
deszczu.
Jednak rowerzyści cieszą się
z pierwszych sukcesów. – Gdybyśmy się nie spotkali nic by
się nie ruszyło, ścieżek by nie
było, rowerzyści narażaliby
swoje życie jeżdżąc ulicami,

a piesi mieliby pretensje do
tych, którzy jeżdżą chodnikami, że chodnik jest dla pieszych. Zapowiadamy, że nie
jest to koniec naszych działań.
Będziemy na bieżąco kontrolować, czy obietnice władz miasta dotyczące budowy ścieżek
dla rowerów nie pozostaną
tylko obietnicami – zaznacza
Zbigniew Leszek.

Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Parowóz z dwoma wagonami retro

Ruszy po szynach
Na trasę wyruszy na razie tylko
4 czerwca, aby przekonać decydentów z Wrocławia, jak ważne
jest dla regionu połączenie stolicy Karkonoszy z Lwówkiem. To
nie tylko atrakcja turystyczna,
ale przede wszystkim zapewnienie ludziom dojazdu i powrotu
z pracy i szkół. Linia w każdej
chwili może zostać zawieszona
lub zlikwidowana.
Promocja parowozem to pomysł samorządowców z Lwówka. Do jednego z wagonów retro
mają zamiar zaprosić wojewodę
dolnośląskiego, parlamentarzystów i radnych wojewódzkich
oraz inne ważne osoby, od których zależy los kolejnictwa.

Na trasie przejazdu będą dłuższe przystanki w Pilchowicach
nad Zaporą, we Wleniu oraz w
Lwówku Śląskim. Tam odbędzie
się impreza plenerowa.
Informacja o t ym już budzi wielkie zainteresowanie
zwykłych pasażerów, którzy
chętnie przejechaliby się pociągiem jak za dawnych lat.
Nie wiadomo jeszcze, czy dla
wszystkich starczy miejsc.
Już sam fakt mówi sam za
siebie: gdyby pocią g na tej
jednej z ostatnich czynnych
jeszcze lokalnych linii nie byłby potrzebny, nikt by o taki
przejazd nie pytał. Jest wręcz
odwrotnie.

Fot. www.parowozy.com

Pociąg turystyczny ma promować linię Jelenia Góra
– Lwówek Śląski.

(tejo)

Przywilejem wieku podeszłego jest zrzędzenie, że jakiś taki
ten świat niewydarzony, nie
to, co, panie dziejku, dawniej,
wtedy, to ho, ho, a teraz nie
tak, ni siak. Więc skorzystam z
przywileju i pozrzędzę sobie na
jeleniogórskie Juvenalia, które
niby odbyły się, ale tak, jakby
sie nie odbyły.
Zaczęły się jak należy, od przekazania studentom klucza do
miejskich bram, symbolicznego, bo ani prawdziwych bram
juz nie ma, ani w nich zamków,
ani do nich kluczy. Te symboliczne klucze miały jednak być
znakiem objęcia przez młodzież
studencką władzy nad miastem
na czas Juvenaliów.
Tylko że młodzież studencka
żadnej władzy nie objęła, co
najwyżej jakiś student objął studentkę albo studentka studenta,
a do tego klucze są niepotrzebne. Zaczął się po prostu festyn,
niewiele się różniący od festynu
z okazji dziesięciolecia gminnej
spółdzielni albo powiatowej
wystawy drobiu.
Na scenie produkowali się
artyści zapowiadani przez
gwiazdę telewizji, publika piła
piwo z plastikowych szklanek
– już za użycie takich naczyń do
szlachetnego trunku należy się
sroga połajanka – cześć tańczyła, co odważniejsi brali udział
w sztampowych konkursach,
ku uciesze mniej odważnych.
Wśród tej publiki byli studenci,
ale można było odnieść wrażenie, że są jednak w mniejszości,
a przeważają licealiści czy
nawet gimnazjaliści.
Juvenalia – współczesne, nie
starożytne – są studenckim
świętem o długiej już tradycji,
ukształtowanym w zupełnie
innych czasach, zupełnie nie
przystającym do dzisiejszych
obyczajów i mód. Były rodzajem kulturalnego i rozrywkowego prezentu fundowanego
miastu przez młodzież akademicką, prezentacją dorobku
kultury studenckiej.
Artystyczną stronę zapewniali sami studenci, występowały studenckie zespoły
muzyczne, teatralne, kabarety,
prezentowane mieszkańcom
miasta i studentom. Dlatego
juvenalia działy się na rynkach

i głównych ulicach miast, a nie
gdzieś w parku tak jak jeleniogórskie.
Dziś nieliczni studenci parają
się działalnością artystyczną,
Kultura studencka przestała istnieć. Można nad tym ubolewać,
ale tak jest i trzeba to respektować. Po prostu, podobnie jak
normalne jedzenie wyparte
zostało przez fastfood, sztuka
tworzona przez studentów wyparta została przez profesjonalnie spreparowaną w telewizji i
studiach nagrań.
Ha mburger y i pi zza są
identyczne w Nowym Jorku i
Nowym Tomyślu, standardy
rozrywki studentów są takie
same jak standardy rolników
albo kolejarzy. Juvenalia stały
sie festynem, okazją dla studentów do napicia się piwa i
wysłuchania koncertu mniej
lub bardziej sławnej kapeli, a
dla licealistów i gimnazjalistów
poudawania studentów.
Każdy ma prawo bawić się
tak, jak lubi, pod warunkiem,
że nikogo nie krzywdzi i nikomu nie przeszkadza. Skoro
studentom wystarcza standard
zabawy pasującej również do
uroczystości z okazji zakończenia kapitalnego remontu
motopompy albo otwarcia
masarni, niech tak im będzie.
Tylko dlaczego nazywać to
juvenaliami? I po co te symboliczne klucze do miasta? Co
symbolizują?
Jeleniogórskie Juvenalia
skończyły się. Większość komentujących je studentów nie
kryje rozczarowania. Można
ich zrozumieć. Rozpoczynając
studia oczekują, że studenckie
życie będzie różnić się od tego,
którego dotąd doświadczali.
Tymczasem najważniejsza studencka impreza nie różniła się
niczym od tysięcy podobnych,
organizowanych od wiosny
do jesieni jak Polska długa i
szeroka.
Może więc następne Juvenalia
zorganizują sobie sami studenci. Bez zawodowych kapel, bez
gwiazd telewizji. Może będzie
inaczej niż na gminnym czy
zakładowym festynie. I na
pewno ciekawiej.

Wojciech Jankowski
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WIADOMOŒCI
PODGÓRZYN Po pożarze wielorodzinnego domu

JELENIA GÓRA Po ślubowaniu Grażyny Malczuk

W żywiole dymu i ognia

Radna oficjalna
– Traktuję to jako spełnienie
woli mieszkańców – powiedziała Grażyna Malczuk, która została w końcu oficjalnie
przy jęta do grona rajców
miejskich. G. Malczuk zajęła
miejsce Doroty Dobek z „Naszego Domu”, po tym, jak okazało się, że w jednej z komisji
policzono głosy na niekorzyść
nowej radnej. Swoich praw
dochodziła przed sądem i
wygrała.
Na ostatniej sesji złożyła
ślubowanie.

Tym samym „kosmetycznie” zmienił się układ sił w
radzie.
Lewica i Demokraci, z których listy startowała Grażyna
Malczuk, ma 6 mandatów i
jest samodzielnie drugim co do
wielkości klubem.
Radna Malczuk ma co najmniej
kilka pomysłów, które chce zrealizować w najbliższym czasie.
– Po pierwsze utworzenie dzielnic i powołanie rad tych dzielnic
– mówi. Rady takie opiniowałyby
niektóre uchwały oraz przekazywała wnioski radzie miejskiej.
Zapowiedziała też, że będzie
dążyła do wybudowania
nowego ośrodka kultury
na Zabobrzu.

Fot. Dariusz Gudowski

Lewica w radzie w mocniejszej pozycji.
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Grażyna Malczuk
podczas ślubowania

Sporo utrudnień mieli w
piątkowy wieczór kierowcy przy skrzyżowaniu ulic
Różyckiego i Ogińskiego.
Przy popularnym „Rondzie”
zepsuła się w dość specyficzny
sposób sygnalizacja świetlna.
Zielone paliło się zarówno na
ulicy głównej, jak i podporządkowanej. Na szczęście nie
doszło do kolizji. Sygnalizację
po jakimś czasie wyłączono, a
ruchem kierowała policja.

Święto w Społem

Jubileusz 25-lecia istnienia
obchodziła w minioną sobotę
Powszechna Spółdzielnia
Spożywców Społem w Jeleniej Górze. W uroczystościach wziął udział prezydent
miasta Marek Obrębalski.
Społem, choć przeżywa trudne chwile w Polsce, w stolicy
Karkonoszy ma się nieźle.
Prowadzi 10 sklepów, w tym
kilka większych marketów
oraz piekarnię. Stara się
skutecznie konkurować z
ogarniającymi miasto zagranicznymi sieciami handlowymi.

(DOB)

Jeszcze
jeden
vacat
Ślubowania nie złożyła we
wtorek Ewa Dudziak, która
miała zastąpić Danutę Wójcik
(obie ze Wspólnego Miasta).
O przełożenie tego punktu
na następne posiedzenie
wnioskował Miłosz Sajnog,
szef klubu radnych WM.
Radni zgodzili się.
– Zaskarżyliśmy do
wojewody uchwałę o
odwołaniu pani Wójcik i nie otrzymaliśmy
jeszcze odpowiedzi
– argumentował Miłosz
Sajnog.

Zielone przeszkodą

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

W sobotę po południu spłonęło poddasze budynku przy ulicy
Pułaskiego w Podgórzynie.
W kamienicy mieszkały cztery rodziny. Szybko rozprzestrzeniający się ogień gasiły
skutecznie cztery jednostki
ratowniczo-gaśnicze straży
pożarnej z Jeleniej Góry oraz
ochotnicy z Podgórzyna.
Na szczęście nikt nie zginął
i ogień nie rozprzestrzenił się
na niższe piętra oraz sąsiednie
budynki, ale dla lokatorów to
dramat. Niektórzy stracili część
dorobku życia. Szacowane są
strat y. Przyczyny wybuchu
pożaru ustali policja oraz biegli
z zakresu pożarnictwa.

Za rok… matura

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kończą się pisemne egzaminy maturalne w jeleniogórskich szkołach średnich.
W minionym tygodniu abiturienci zmagali się z pisemnymi egzaminami z matematyki, histrorii oraz fizyki.
Jak mówią, łatwo nie było.
Koniec matur to nie koniec
stresów. Teraz maturzyści
muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać do końca
czerwca na oficjalne wyniki
egzaminów.

(tejo)

(tejo)

JELENIA GÓRA Prawie połowa oświetlenia ulicznego nadaje się do wymiany

Czarne chmury nad miastem. Po zmroku „ślepe” latarnie zwiększają ryzyko wypadków i napadów. Martwi to
mieszkańców i zniechęca turystów. Wszyscy czekają na
kompleksowy remont lamp.
chodzi tędy wielu turystów.
Szkoda, aby taka atrakcja turystyczna nie była wykorzystana
– dodaje.
Po naszej interwencji okazało
się, że podświetlona Brama Wojanowska od piątku znów może
cieszyć oko turystów i mieszkańców, kiedy zajdzie słońce.

– Naprawa lamp w niektórych miejscach zajmuje więcej
czasu. Część z nich (np. te na
placu Ratuszowym) posiada
ozdobne oświetlenie, do którego trudno jest dokupić odpowiednie elementy. Musimy
składać specjalne zamówienia
od producenta, co znacznie
wydłuża czas oczekiwania
– tłumaczy Jacek Piech z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
odpowiedzialnego za st an
oświetlenia Jeleniej Góry.

możemy się doprosić o nowe
lampy lub naprawienie starych
– opowiadają mieszkańcy.
Policjanci podkreślają, że
wiele przestępstw ma miejsce
właśnie po zmroku, tam, gdzie
latarnie są zepsute. Dotyczy
to zwłaszcza włamań do samochodów, ale i rozbojów na
mieszkańcach. – Nieprawda, że
najciemniej jest pod latarnią.
To właśnie ciemne miejsca kuszą przestępców – mówi jeden
z oficerów operacyjnych.

W oczekiwaniu na światło
MZDiM rozstrzygnął przetarg na budowę oświetlenia ulic: Nowej, Wrzosowej, Jaśminowej, Poziomkowej, Malinowej. Termin realizacji planowany
jest na 31 października 2007 r., a prace wykonawcze rozpoczną się w
przyszłym roku
Na ukończeniu jest również projekt oświetlenia os. Łomnickiego. Poczynione
są już prace przygotowawcze, aby nie niszczyć nawierzchni (ułożenie
kanalizacji pod kable). Ukończenie budowy planowane jest na koniec
obecnego roku. – Położymy sieć kablową zasilającą zarówno mieszkania, jak
i oświetlenie uliczne. To, które jest obecnie jest już bardzo wyeksploatowane
– potwierdza Marcin Schlitzke z EnergiaPro.

Ciemne wizje
Czarnych dziur w mieście
jest jednak znacznie więcej i
to niekoniecznie w centrum.
Na ślepe latarnie narzekają
mieszkańcy początkowej części
ulicy Wyspiańskiego. Co druga
latarnia świeci się na Mickiewicza. Są i takie dzielnice, gdzie
bez latarki lepiej się nie ruszać:
choćby okolice Warszawskiej.
Ciemno jest także, na ironię
zgodnie z nazwą, w części
osiedla Czarne. – Od dawna nie

Bez optymizmu
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
na prośbę prezydenta Marka
Obrębalskiego przeprowadził
inwentaryzację oświetlenia na
terenie Jeleniej Góry.
Wnioski nie są optymistyczne:
na 6455 wszystkich lamp 3481
jest uszkodzona lub zardzewiała,
a 1354 jest niekompletna lub
uszkodzona.
Większość lamp wymaga wymiany ze względu na techniczne
zużycie, które nie spełnia odpo-

Przez dłuższy czas – co nie
umknęło uwadze mieszkańców – nie działało oświetlenie
zabytkowej Bramy Wojanowskiej.
– Dziwiłam się, że taki obiekt
tonie w ciemnościach – mówi
Patrycja Lech z Jeleniej Góry.
– A przecież wieczorami prze-

Fot. Agnieszka Gańska

Życie w ciemnogrodzie

wiednich wymogów. Lampy wyposażone są np. w stare jarzeniówki,
które są energochłonne. Wymiany
wymagają też same słupy, które są
zużyte i skorodowane.
– Wliczone zostały w to również
lampy, których stopień zardzewienia jest nawet nieznaczny. Są one
na bieżąco malowane – mówi
Jacek Piech.
Czy jeleniogórzanie mogą spodziewać się „oświecenia”? Jak
informują samorządowcy: tak. Pod

koniec roku nowej sieci doczekają
się mieszkańcy os. Łomickiego,
a po nowym roku oświetlone
zostanie os. Czarne
– Liczymy, że jeleniogórzanie
będą informować bezpośrednio
Zakład Energetyczny o wszelkich awariach oświetlenia
ulicznego, co znacznie skróci
drogę do wykonawcy – dodaje
podkreśla zastępca prezydenta
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

(ag)
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Jeżdżą po kielichu, z zaćmą oraz jaskrą i… ważnym prawem jazdy

REGION Tragiczny finał libacji alkoholowej

Zamordował żonę
Za wypity mężowi alkohol zapłaciła życiem.

Zabójstwo żony zarzuca Prokuratura Rejonowa w Lubaniu
Śląskim 56-letniemu mieszkańcowi Krzewia Małego. Do tragedii
doszło 7 maja tego roku.
Tadeusz K. zatrudnił się jako
stróż na placu budowy domków
jednorodzinnych. Przebywał na
placu od 5 maja i cały czas pił alkohol w postaci różnych nalewek.
W libacjach zagustowała także
Maria K., żona podejrzanego.
Za swoją skłonność do alkoholu
zapłaciła najwyższą cenę. Co jakiś
czas Tadeusz K. udawał się do
pobliskiego sklepu, aby uzupełnić
zawartość trunków. Feralnego
dnia, jak twierdzi, poszedł na
obchód budowy, a w tym czasie
jego żona opróżniła wszystkie zakupione butelki z nalewkami. K.,

kiedy powrócił do baraku, ujrzał
puste naczynia. Zdenerwował się,
żonę pobił i udusił.
Podejrzany zaprzecza temu
ostatniemu zdarzeniu. Potwierdził, że z żoną pił alkohol oraz,
że pobił ją dotkliwie, bo wypiła
jego działkę. – Do zabójstwa
się jednak nie przyznał – informuje prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka
Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze.
Prokuratura nie dała wiary
jego wyjaśnieniom. Tadeusz
K. został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy
w Lubaniu. Mężczyźnie grozi
kara więzienia od 8 do 25 lat
lub dożywocie.

(tejo)

Kronika policyjna
KARPACZ
Panie narozrabiały

Dwie mieszkanki Wałbrzycha oraz jedna kielczanka przyjechały na
„gościnne” występy do Karpacza. W środę wieczorem panie postanowiły okraść samochód. Upatrzyły sobie renaulta stojącego przy ulicy
Mickiewicza.
Jak postanowiły, tak uczyniły. Włamały się do auta i zabrały z niego
radioodtwarzacz oraz torbę z czterdziestoma koszulkami startowymi
kolarzy o wartości nie mniejszej niż 4300 złotych.
Zawiadomiona policja szybko dotarła na miejsce. Złodziejki na widok
mundurowych zaczęły uciekać, ale bezskutecznie. Po pościgu zostały
zatrzymane. Funkcjonariusze przeszukali panie. Oprócz łupu zabranego
z samochodu znaleziono u nich narkotyki w postaci amfetaminy.
Jak informuje nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze, „trio” trafiło do izby zatrzymań. Przestępczyniom grozi
kara nawet do 10 lat więzienia za kradzież z włamaniem oraz posiadanie
środków odurzających.

JANOWICE WIELKIE
Bogate konto małolatów

Dwaj nieletni włamywacze i złodzieje w rękach policjantów. Mają 15 i
16 lat, ale ich kartoteki są bogatsze od „dokonań” wielu starszych przestępców. Działali w Janowicach Wielkich. Włamywali się do mieszkań i
samochodów. Kradli sprzęt elektroniczny. Na swoim koncie mają także
kradzież trzech motocykli i przestępstwa narkotykowe. W minionym
tygodniu wpadli w ręce policji.
– Funkcjonariusze ustalili, że 6 kwietnia nieletni włamali się do jednego z
mieszkań, z którego ukradli komputer i aparat cyfrowy o wartości 1500 zł.
Komputer odnaleziono w mieszkaniu 15-latka. Złodziej sprzedał cyfrówkę
swojej siostrze w powiecie ząbkowickim – poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Łupy policja odzyskała i zwróciła właścicielom.
Policjanci ustalili, że małoletni złodzieje są również sprawcami, co najmniej trzech innych kradzieży motocykli w Janowicach. Starszy ze sprawców ma na swoim koncie notowania za przestępstwa narkotykowe.
Nieletni za popełnione czyny odpowiedzą przed obliczem Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Trafią co najwyżej do ośrodka wychowawczego.

JELENIA GÓRA
Złodzieje kabli lubią deszcz

Zalana ulica i nieczynne telefony: takie niespodzianki czekały w
środę rano na mieszkańców ulicy Mickiewicza i okolic. Po wtorkowej
wieczornej ulewie po raz kolejny została zalana część ulicy Mickiewicza
na wysokości skrzyżowania z ulicą Skowronków. Utrudniony przejazd
mieli kierowcy, którzy z Czarnego kierowali się w stronę centrum.
To nie jedyna niespodzianka czekająca na mieszkańców tej części
miasta. Okazało się, że rano nieczynne było kilkadziesiąt numerów
telefonów. Tym razem to skutek działań złodziei kabli telekomunikacyjnych.
– O skali uszkodzeń będziemy mogli powiedzieć dopiero po oględzinach stanu kabli w studzienkach – tłumaczył pracownik firmy telekomunikacyjnej, który przyjechał na miejsce awarii.
Na pewno zostało skradzione około 100 m kabla w rejonie skrzyżowania
Mickiewicza i Skowronków. Monterzy sprawdzali, jak jest w innych studzienkach. Pracownicy firmy ocenili straty na kilka tysięcy złotych.
Złodzieje nie dość, że pozbawili ludzi łączności ze światem, to jeszcze
zostawili otwarte pokrywy do studzienek. O wypadek bardzo łatwo.

(tejo)

W starym piecu diabeł pali
Ponad dwa promile alkoholu w organizmie,
dwie stłuczki i ucieczka
z miejsca jednej: to nie
wyczyn młokosa, ale jeleniogórzanina po 60-tce,
który w miniony czwartek
szarżował fiatem punto
po ulicach Zabobrza.
Starszy i kompletnie pijany mężczyzna najpierw staranował dwa
samochody na skrzyżowaniu ulic
Ogińskiego z Karłowicza. Stamtąd,
bezczelnie machając ręką poszkodowanym kierowcom, uciekł.
Po osiedlowej ulicy pędził jak
wariat: ponad 80 km na godzinę na
liczniku. Za nim ruszyli uczestnicy
kolizji.
Ale starszy pan daleko nie dojechał. U zbiegu Moniuszki z Komedy-Trzcińskiego „nadział” się na opla
astrę, z którym czołowo się zderzył.
Uciekać już nie mógł, bo kompletnie
rozbił auto. Nie był zresztą w stanie
z powodu zamroczenia alkoholem.
Nic mu się nie stało, bo w fiacie
przed urazami uchroniła go poduszka powietrzna.
Świadkowie zdarzenia ze zdumieniem obserwowali te sceny
niczym z filmu.
– Na szczęście nie ucierpieli piesi,
a to tej porze, po godz. 17, zawsze
tu dużo ludzi. Dzieci chodzą na basen, ludzie wracają z pracy – mówi
Magdalena Waluszek, pobliska
mieszkanka.
Za uciekającym punto jechała
kobieta w ciąży. Udało jej się w porę
zahamować i uniknąć kraksy.
Pijanym sprawcą zajęła się policja,
ale problem pozostał.
– To nie tylko młodzież szaleje
za kółkiem, upija się i powoduje
wypadki – zauważa Mirosław
Górecki, specjalista od zdarzeń
komunikacyjnych. – Sprawdza
się przysłowie, że w starym piecu
diabeł pali. Kierowcy po 60-tce, jak
widać, wcale gorsi nie są – dodaje.
„Występy” po alkoholu to nie
jedyny grzech bardzo doświadczo-

Skutki stłuczki na Zabobrzu, w tym wrak opla astry musiała
usuwać straż pożarna.
nych kierowców. Często postępują zupełnie nieroztropnie doprowadzając do tragedii na drogach.
To właśnie 69-letni mężczyzna
zimą zabił na zamkniętym już
przejściu dla pieszych przy ul.
Jana Pawła II róg Paderewskiego,
o rok od siebie młodszą pieszą.
– Jechał nieostrożnie i bardzo
szybko. Nie zdołałby zahamować
przed zebrą mimo oznaczeń.
Wypadku nie dało się uniknąć.
Kierowca albo źle ocenił odległość, albo po prostu poniosła go
„ułańska fantazja” – komentują
policjanci.
Inny, ponad siedemdziesięcioletni kierowca taksówki, wypadku wprawdzie nie spowodował,
ale mógł. Zasłabł na postoju. – Na
szczęście mężczyźnie szybko
udało się pomóc – mówią jego
koledzy. – Myślałem, że ten pan
da sobie spokój i pójdzie do lekarza. On następnego dnia znów
siedział za kierownicą i czekał
na pasażerów. A co stałoby się,
gdyby zasłabł w czasie jazdy?
Młodsi kierowcy są zdania, że ich
starsi koledzy za kółkiem powinni

przechodzić dodatkowe badania.
– Tym, którzy narzekają na wzrok
i są słabego zdrowia, po prostu
nie powinno wydawać się prawa
jazdy! – mówi Jarosław Mazurkiewicz, właściciel renault.
Życzenia sobie, a życie sobie. Jak
dowiedzieliśmy się w Jeleniogórskim Ośrodku Medycyny Pracy,
który prowadzi badania medycyny
komunikacyjnej, nie ma drastycznych przeciwwskazań wiekowych
(jeśli chodzi o starszych ludzi) do
wydania pozytywnego orzeczenia
o stanie zdrowia.
A ten dokument potrzebny jest
do wyrobienia prawa jazdy, przystąpienia do egzaminu, czy też
przedłużenia ważności dokumentu.

Eliminują tylko uzależnienia
Pacjenci po pięćdziesiątce muszą przejść obowiązkowo dodatkowe badania
elektrokardiograficzne. Standardowe też: przez specjalistę badany jest między
innymi, wzrok, narządy słuchu i równowagi.
Jedynym prawnym wymogiem, który z lekarskiego punktu widzenia uniemożliwia
wydanie pozytywnego zaświadczenia chętnym, jest stwierdzenie aktywnej formy
uzależnienia od alkoholu lub innych podobnie działających substancji.

JELENIA GÓRA Diler jak z horroru

Rządził niczym boss
Sprzedawał amfetaminę nastolatkom oraz podżegał do podłożenia ognia i spalenia
ludzi żywcem.
O dystrybucję narkotyków nieletnim na terenie Kowar oraz o
szereg kradzieży i kradzieży z włamaniem jest podejrzany mężczyzna, którego jeleniogórska policja
zatrzymała w jednym z mieszkań
w Jeleniej Górze. Mężczyzna chciał
też spalić jedną z rodzin w Kowarach. 23-letni kowarzanin ukrywał
się przed stróżami prawa.
– Zatrzymany w okresie dwóch
lat przynajmniej 200 razy sprzedał małoletniemu mieszkańcowi
Kowar po 0,5 grama marihuany
jednorazowo oraz kilka tabletek
ekstazy. Ponadto policjanci ustalili, że co najmniej cztery razy
sprzedał amfetaminę 23-letnimu
mężczyźnie – informuje nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Mężczyzna ma na swoim koncie
również kradzieże z włamaniem. Funkcjonariusze ustalili,
że 23-latek w nocy z 27 na 28
marca włamał się do jednego
z budynków, z którego ukradł
różne przedmioty o wartości nie
mniejszej niż 1410 zł.
Dodatkowo na przełomie marca
i kwietnia 2007 roku, za pomocą
skradzionego klucza dostał się do
innego mieszkania. Zabrał stamtąd sprzęt RTV, AGD i inne przedmioty. Ich wartość oszacowano
na co najmniej 1400 złotych.
Policja bada jeszcze jeden wątek
przestępczych działań 23-latka.
Ustalono, że miał on podżegać
do podłożenia ognia i spalenia żywcem jednej z rodzin w
Kowarach.

Nieoficjalnie mówi się, że lekarze
w ogóle nie zwracają uwagi na poważne schorzenia starszych kierowców. Wydają pozytywne orzeczenie
ludziom z wadami wzroku: jaskrą,
a nawet zaćmą.
Zdaniem policji starsi ludzie za
kierownicą bywają sprawcami
groźnych wypadków, ale statystycznie nie jest to liczba oszołamiająca.
– Po prostu znajdują się w mniejszości. Ale na pewno z wiekiem
zmniejsza się refleks i pewność
prowadzenia auta, o czym tacy kierowcy zapominają – usłyszeliśmy.
Często dla własnego i innych dobra
po prostu powinni zrezygnować z
jeżdżenia samochodem.
(tejo)

Funkcjonariusze w trakcie
przeszukania użytkowanego
przez sprawcę pomieszczenia
znaleźli w nim wagę elektroniczną ze śladowymi ilościami
amfetaminy.
Kowarzanin znany jest policji: był wielokrotnie notowany
za przestępstwa narkotykowe i
inne występki kryminalne.
Mieszkaniec Kowar został
umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań. Za popełnione
przestępstwa grozi mu kara do
10 lat więzienia. Na proces poczeka w celi aresztu śledczego,
dokąd trafił na trzy miesiące
po decyzji Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze.

(tejo)

Bułgar z
podróbami
Obywatel Bułgarii wpadł
w ręce strażników granicznych
oraz czeskich policjantów, kiedy
usiłował wwieźć do Polski ponad
70 par obuwia oraz blisko 100
sztuk odzieży znanych firm
sportowych.
Okazało się, że produkty były
zwykłymi podróbkami. – Zatrzymany mężczyzna przyznał, że
towar chciał sprzedać w Polsce
na okolicznych targowiskach –
informuje por. Joanna Woźniak,
rzeczniczka prasowa Łużyckiego
Oddziału Straży Granicznej.
Szacunkowa wartość ujawnionych rzeczy to ponad 26 tys. zł.
W tym roku jest to już piąty
przypadek ujawnienia przez
funkcjonariuszy z Placówki SG w
Bogatyni przedmiotów z podrobionymi znakami markowych
firm. Ogółem funkcjonariusze
ujawnili przedmioty na łączną
kwotę ponad 400 tys. zł.

(tejo)
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pn. – śr. w godz. 8 – 10
czw. – pt. 14 – 16

Masz ciekawe informacje, spostrzeżenia?
Przyjdź osobiście lub zadzwoń
ul. Klonowica 9 tel. (0 75) 75 444 00
PIECHOWICE Mieszkańcy dopięli swego

Nóg nie połamią
Będzie nowy chodnik przy głównej ulicy w mieście.
Remont rozpocznie się jeszcze przed wakacjami.
– Nareszcie będzie można
po ludzku przejść – cieszą się
mieszkńcy Piechowic Dolnych.
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym roku na budowę chodnika przeznaczył 95
tysięcy złotych. Za te pieniądze
zostanie wykonanych 500 metrów chodnika, począwszy od
piekarni przy ul. Żymierskiego
w kierunku Piechowic Dolnych,
oraz – po drugiej stronie ulicy
– od kościoła w tym samym
kierunku.
Chodnik na tym odcinku przypomina pobojowisko. Z ziemi
wystają fragmenty powyrywanego asfaltu i kamienie. – Nogi
można połamać – mówi pani
Anna, mieszkanka Piechowic.
Nie wspominając już o przejeździe wózkiem dziecięcym.

O remont chodnika od kilku lat
zabiegał radny Rafał Mazur. Wraz
z mieszkańcami wystosował petycję do DZDW. Podpisało się pod
nią kilkaset osób. – Wystąpiliśmy
też do zarządu dróg wojewódzkich o ograniczenie prędkości na
ul. Żymierskiego do 40 kilometró
na godzinę – mówi Rafał Mazur.
– Uciążliwy jest zwłaszcza ruch
ciężkich samochodów i autobusów.
– Ciężkie samochody powodują
drgania, przez to pękają ściany
– denerwują ludzie jednego z
przydrożnych budynków.
Nie ma jeszcze odpowiedzi w
tej sprawie. Remont chodnika
natomiast rozpocznie się najprawdopodobniej w czerwcu.

Fot. DOB

(DOB)

– Chodnik przy ul.
Żymierskiego od
kilku lat nadaje
się do wymiany
– mówi Rafał Mazur

JELENIA GÓRA Agresywny pies znowu atakuje

Kolejne ofiary bestii
Pies Klajzder, o którym
pisaliśmy już w lutym tego
roku, w dalszym ciągu
terroryzuje mieszkańców
Zabobrza. W ostatnich
dniach zaatakował człowieka. – Złożymy wniosek
o odebranie go właścicielce – zapowiada policja.
– Rzucił na moją suczkę – opowiada Andrzej Kończy, jeden z
poszkodowanych. – Podbiegłem
i w szarpaninie podniosłem go
za obrożę do góry. W ten sposób
udało mi się uratować mojego
psiaka.
Klajzder, bo tak wabi się postrach okolicy, zdołał jeszcze
ugryźć pana Andrzeja w nogę. Na
szczęście, niezbyt groźnie.
– Dobrze, że to ja wyszedłem na
spacer z psem, a nie moja żona–
opowiada Andrzej Kończy.

Sąsiad uratował jamnika

– Wychodziłem z klatki schodowej ze swoim jamnikiem i
niosłem worek śmieci – opowiada Janusz Herbeć. – Nagle mój
pies został zaatakowany przez
tą niebezpieczna bestię. To były
ułamki sekund. Pies był prowadzony przez jakieś dziewczyny.
Wziąłem mojego jamnika na ręce
a ta bestia rzuciła się na mnie.
Śmieci się wszystkie wysypały.
Całe szczęście, że pomógł nam sąsiad, który odciągnął bestię i mój
psiak zdążył uciec i schować się.
Wezwaliśmy policję, ale do czasu
ich przyjazdu właścicielka psa
poszła do domu. Policji natomiast
powiedziała, że to nie jej pies był
na podwórku. Do tej pory nie
mam żadnej odpowiedzi. Cisza.
Ale ja sprawę podałem do Sądu
Grodzkiego.

Fot. OHRN

Dyżur dziennikarza
Angelika Grzywacz

Do dziś odczuwa ból

Dwa miesiące wcześniej doszło
do podobnego zdarzenia, o czym
pisaliśmy na naszych łamach.
– Wyszłam z moim pieskiem na
spacer, w pewnym momencie
zobaczyłam jak ten duży bydlak
ciągnie swoją właścicielkę w
stronę mojego psiaka – opowiadała z płaczem Monika Szalewicz.
Szybko wzięłam swojego pieska
na ręce i uciekałam z powrotem
do klatki, ale bydlak rzucił się na
mnie i wbił mi swoje zęby w rękę.
Miałam kilka ubrań na sobie a
mimo to przebił się zębami do
ciała i jeszcze poszarpał. Poczułam silny ból, zaczęłam krzyczeć
i wypuściłam swojego pieska.
Wtedy ten wielki pies puścił
mnie i dopadł mojego psiaczka.
Zagryzł go w kilka sekund.
Monika Szalewicz skutki
tamtejszej sytuacji odczuwa do
dzisiaj. Nie może się schylać i
nawet przy prostych ruchach
odczuwa ból.

JELENIA GÓRA Najmłodsi uczyli się wzywania pomocy

Jak poradzić sobie samemu w lesie – uczyły się
pięcio i sześciolatki ze
Szkoły Podstawowej nr
15 i Przedszkola nr 11
w Sobieszowie.

Fot. DOB

Nikt się nie zgubi
Dzieci budowały szałas i obok
niego układały napis „SOS”. – To
nie było trudne – mówi Weronika
Soprych. – Najtrudniejsze było znalezienie drzewa na szałas.
– W takim leśnym domku mógłbym spędzić nawet cały dzień – pochwalił się Michał Maj.
Niemal wszystkie dzieci miały
ze sobą gwizdki. – Wszystko to w
ramach akcji „Zgubek” – wyjaśnia
Grzegorz Rybarczyk ze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. – Uczymy
dzieci, jak mają się zachować w lesie,
gdy zgubią się rodzicom. Wkrótce
wakacje i na pewno wiele rodzin wybierze się na wycieczki lub wczasy.
Warto pamiętać o bezpieczeństwie.
Wkrótce podobne zadania czekają
na dzieci z przedszkoli nr 13 i 27.

(DOB)

Grzegorz Rybarczyk, Wiktoria Michalik i Natalia Kolodziejska schronili się w szałasie

Rodzinny unik

Jak wyliczyliśmy, Klajzder ma
na swoim koncie już 10 zagryzionych psów. Zwierzę z pozoru
wygląda normalnie, ale kiedy
zobaczy innego psa, natychmiast
rzuca się do ataku.
Policja nie znalazła dotąd podstaw do odebrania psa właścicielce, więc sprawa nie trafiła
nawet do sądu. Zdaniem policji,
wyjaśnienia świadków różnią
się od tego, co mówi pani Szalewicz. A weterynarz stwierdził,
że pies jest niegroźny.
Nie pomogły też wydane
przez prezydenta miasta dyspozycje wzmożonych patroli
w okolicach ulic Różyckiego i
Szymanowskiego.
Właścicielka psa Ewa O. nie
reagowała, kiedy jej pupil zagryzał inne psy. Ludzie twierdzą, że niechętnie z nimi rozmawia, odgraża się i wyzywa.
– Powiedziała nam, że ona
te wszystkie okoliczne psy

wykończy – mówi Andrzej
Kończy.
Nam nie udało się skontaktować
z właścicielką. Telefon odebrała
jej mama, córki nie było w domu.
Mama nie chciała przekazać
jej wiadomości, że prosimy o
rozmowę.

Sprawa trafi do sądu

Policja potwierdza, że od naszej
publikacji odebrała kolejne skargi
od mieszkańców Zabobrza. Jak do
tej pory sprawa prowadzona była
jednak dość opieszale.
– Nie było dowodów przeciwko
właścicielce psa – mówi Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy
policji w Jeleniej Górze. Jak nam
powiedziała, teraz jest inaczej
i wkrótce sprawa w końcu ma
trafić do sądu. Policja będzie
wnioskowała o odebrania czworonoga właścicielce.
Oby stało się to jak najszybciej.

Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Sukces ratowników z pogotowia

Nasi mistrzowie

Robert Pietryszyn, Tomasz Górecki, Ewa Redzisz
i Dawid Dudzik, okazali się najlepsi na III Regionalnych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym
i Drogowym Polski Południowo-Zachodniej.
– Bardzo cieszymy się z wyniku,
zwycięstwo jest dużym zaskoczeniem – powiedział nam Robert
Pietryszyn, pielęgniarz anestezjolog ze zwycięskiej załogi.
Podczas zawodów oceniane
były przede wszystkim zgodność
postępowania z aktualnie obowiązującymi standardami, ale także
zorientowanie się w symulowanej
sytuacji i perfekcja wykonania.
Każdy zespół musiał przystąpić
do siedmiu zadań w tym jednego
nocnego.
Trzeba było poradzić sobie z
szybkim badaniem urazowym
dwóch osób z ranami postrzałowymi. Wejść na górę Wieżycę
z całym osprzętem ratowniczym
i na szczycie pomóc matce z 7 miesięcznym dzieckiem we wstrząsie
anafilaktycznym.
Nocna pomoc polegała na czynnościach ratunkowych u pacjenta,

u którego doszło do przecięcia
tętnicy udowej w wyniku bójki.
Ratownicy działali w warunkach jak najbardziej zbliżonych
do rzeczywistych. Czasami było
jeszcze trudniej niż w rzeczywistości, np. gdy podczas zainscenizowanych zdarzeń, wokół
płonęło rozlane paliwo, trwała
strzelanina, eksplodowały petardy
i napierali gapie.
Majowe zawody pogotowia
ratunkowego były jednocześnie
eliminacjami do VI edycji mistrzostw Polski w Ratownictwie
Medycznym i Drogowym, które
odbędą się w Olsztynie we wrześniu. To właśnie tam nasi ratownicy będą mieli okazję potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu ratowania ludzkiego
życia.

(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA – To nie jest miejska wieża Eiffla – argumentuje radny Tomera

JELENIA GÓRA Po debacie prezydenta
z mieszkańcami

Precz ze szpetotą
Jelenia Góra raczej nie powinna
być dumna ze swoich najwyższych budowli. A są nimi wciąż
pochodzące z lat 50-tych minionego wieku potężne kominy
ówczesnych zakładów ChemitexCelwiskoza. Od niemal 20 lat po
likwidacji największego truciciela
w regionie wciąż straszą na wymierających terenach pofabrycznych.
Do końca nie wiadomo, kto
jest ich właścicielem. Celwiskoza
podzieliła się po upadku na kilka
spółek, które przejęły majątek
zlikwidowanej firmy. W terenie
trudno zorientować się, co do
kogo należy.
Większość dawnych hal fabrycznych to siedlisko złodziei złomu.
Ryzykują życiem rozkradając
potężne stalowe konstrukcje
pomieszczeń. Notowano już kilka
przypadków zawaleń. Ludzie nie
zginęli, ale niewiele brakowało.
Kominy zagrażają też bezpieczeństwu… samolotów. W nocy

Fot. Marek Tkacz

Radny Wiesław Tomera
chce rozbiórki kominów
nie są wystarczająco oświetlone.
Istniejące tam lampy najpewniej
się przepaliły. Odpowiedzialny za
ich utrzymanie zakład EnergiaPro nie interweniuje.
– Rzadko prowadzimy nocne
loty. Ale może się zdarzyć, że
przelatujący inny pilot nie zauważy kominów i katastrofa gotowa
– usłyszeliśmy w Aeroklubie Jeleniogórskim.
Radny Wiesław Tomera o rewitalizacji terenów w dawnej strefie
przemysłowej mówił już podczas

Co po kominach?
Wraz z kominami zniknie zapewne pomysł zagospodarowania dawnej Celwiskozy
na muzeum przemysłowe, czy też dzielnicę różnych działań artystycznych (takie
rozwiązania też były).
Z drugiej strony pojawi się terenowa pustka: zainteresowanych kupnem gruntów
po dawnej Celwiskozie nie będzie: są uważane za tereny mocno skażone chemicznie. Nie wiadomo nawet, czy w grę będzie wchodziła budowa nowego zakładu
pracy lub magazynów. Wiele wskazuje na to, że olbrzymie połacie gruntu między
Jelenią Górą a Cieplicami pozostaną martwą strefą.

Dawna Celwiskoza z lotu ptaka
minionej kadencji. Teraz wraca
do problemu.
– Pojawiły się wtedy głosy, że
kominy można jakoś ożywić:
zrobić na nich punkt widokowy
dla turystów – mówi. Założenia
okazały się nierealne.
– Przecież te kominy nie są
jeleniogórską wieżą Eiffla. Już
zbudowanie samego wejścia
po coraz bardziej niszczejących
cegłach jest niemożliwe. A co
dopiero dbanie o bezpieczeństwo
ludzi na górze – argumentuje
radny Tomera. – Zamierzam złożyć wniosek o wyburzenie tych
kominów – podkreśla.
Usunięcie szpetoty nie będzie
jednak łatwe. Trzeba ustalić
kwestię własności i prowadzić
rozmowy z gospodarzem terenu. Nie obędzie się raczej bez
odszkodowań. – Pozostaje też
sprawa metody wyburzenia i jej
kosztów – mówi radny Tomera.

Muszą dokonać tego specjaliści,
aby waląca się konstrukcja nie
zagroziła bezpieczeństwu ludzi
oraz innym budynkom.
Kominy można wysadzić za
pomocą materiałów wybuchowych, ale nie tylko. Popularne,
choć znacznie droższe, są sposoby
polegające na stopniowym ścinaniu budowli od góry i zwożeniu
usuniętych cegieł na specjalnej
konstrukcji.
Wiesław Tomera będzie chciał
przekonać radnych i jeleniogórzan, że z kominami swego czasu
największego pracodawcy w
mieście trzeba będzie się definitywnie rozstać. – One psują krajobraz! A w pobliżu jest przecież
uzdrowiskowa strefa uzdrowiska
Cieplice. Proszę sobie wyobrazić,
jak pięknie wyglądałyby Karkonosze i Jelenia Góra bez tej szpetoty!
– podkreśla rajca.

(tejo)
Fot. Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Znają zabytki naszego miasta

Piórem i pędzlem
Deszcz nagród dla uczniów, którym bliskie jest piękno
miasta i okolic.
– Znam zabytki mojego miasta
– to hasło regionalnego konkursu literacko-plastycznego, którego inicjatorem i organizatorem
jest Piotr Grosman, nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Jeleniej Górze. W miniony
czwartek uroczyście podsumowano zmagania w Muzeum
Karkonoskim.
Na konkurs wpłynęło 59 prac
literackich. Znacznie więcej
było rysunków. Do organizatora
konkursu przesłano ich 285.
Przedstawiały głównie ruiny
zamku Chojnik.
– Bardzo cieszę się, że konkursem zainteresowała się tak duża
liczba dzieci i młodzieży – mówi
Piotr Grosman.
Lista nagrodzonych jest obszerna. Większość uczestników
konkursu nie wyszła bez nagród
i upominków. Szczególnie cie-

Marek Obrębalski w ogniu pytań i wyzwań

Fot. OHRN

Zrównanie z ziemią kominów dawnej Celwiskozy to
najlepsze rozwiązanie nie
tylko dla estetyki miasta,
ale i bezpieczeństwa. Są
w beznadziejnym stanie
technicznym i nie ma
mowy o ich wykorzystaniu w innych celach, jak
na porozbiórkową cegłę.

Koncert życzeń

szy się Joanna Klafta ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Dostała
nagrodę Dyrektora Muzeum
Karkonoskiego za najlepszą
pracę plastyczną. Dzieło Joanny zostanie opublikowane w
kwartalniku„Skarbiec Ducha
Gór” na rok 2007.
– Malowanie to u nas rodzinne. Lubię malować. Moja
siostra poszła na Akademię
Sztuk Pięknych – mówi Asia.
–Jednym z większych osiągnięć było zdobycie pierwszego
miejsca w konkursie międzynarodowym. Z tego zwycięstwa
również cieszę się bardzo. W
tym konkursie namalowałam
Chojnik, bo wydaje mi się, że
jest jednym z ważniejszych zabytków Jeleniej Góry, nie tylko
dla jeleniogórzan, ale również
dla przyjeżdżających do nas
turystów - dodała.

Wprowadzenie sobotnich
i n i e d z i e l nyc h d y ż u rów
niektórych urzędów. Brud
na ulicach, darmowe przejazdy autobusami MZK dla
emerytów i niepełnosprawnych, uruchomienie izby
wytrzeźwień, sygnalizacja
dla słabowidzących i niewidomych. Posprząt anie
kanału Młynówka – to tylko
niektóre bolączki, którymi
zasypali prezydenta Marka
Obrębalskiego jeleniogórzanie podczas piątkowej debaty
w ramach akcji „Masz głos,
masz wybór”.
– Pytania odzwierciedlały
zakres społecznych oczekiwań – powiedział po spotkaniu prezydent. – Bardzo
cieszę się, że mieszkańcy
zgłosili ich tak dużo. Dla
mnie te problemy to wyzwanie do działania. Planuję
zorganizowanie kolejnych
tego typu spotkań i uważam,

że powinno być ich kilka w
roku – dodał.
– Chcieliśmy, by prezydent dowiedział się, jakie
są nastroje i poznał pytania
mieszkańców po stu dniach
swojego urzędowania – tłumaczył Stanisław Schubert,
prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
jednego z organizatorów
debaty.
Zorganizowały ją ponadto
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych,
Ośrodek Makrobiotyczny i
Porad Obywatelskich i Polska Liga Ochrony Kraju.

(Angela)

Pilnie do załatwienia
Przedstawiono pięć spraw, którymi prezydent Obrębalski zamierza zająć się do
końca roku oraz pięć kwestii, które chce rozwiązać do końca kadencji.
Pierwsze to zakup rękawów przeciwpowodziowych, doprowadzenie do końca
remontu dwudziestu ulic, zakup sztucznego lodowiska oraz powołanie specjalnej
strefy ekonomicznej.
Drugie: zniwelowanie problemów związanych bezpieczeństwem i komunikacją
oraz zagospodarowanie i wykorzystanie walorów uzdrowiskowych miasta.

ZAGADKA NR 15:
AAAA

a) AAAAu
b) AAAa
c) AAAAu

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

Wśród wielu nagrodzonych znalazła
się Joanna Rzeszut
Konkurs został zorganizowany pod patronatem Jeleniogórskiego Ośrodka Doradztwa
Metodycznego w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego oraz Muzeum

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Jelonki.

Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Prace oceniało jury złożone
z pracowników oświaty oraz
specjalistów z Muzeum Karkonoskiego.

(Angela)

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

Sponsorem nagrody jest:
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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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Nie ścigają ich stróże prawa, choć trwa wojna przeciwko szalejącym crossowcom

Fani motorów ścigają się
pokonując kilkanaście
razy tę samą trasę po wyboistych bezdrożach o
niewielkiej powierzchni. Do tej pory w Jeleniej
Górze nie udostępniono
amatorom takich wyczynów odpowiedniego miejsca. Postarali się o to sami
zainteresowani.
Ryzyko nie gra roli

Kilkunastu młodych mieszkańców Cieplic i Sobieszowa
fascynuje się motocrossem od
kilku lat, choć jest to kosztowna i ryzykowna pasja. Tylko
niech ktoś znajdzie mądrego,
który wytłumaczy tym młodym
ludziom, że nie warto tym się
zajmować.
Nie potrafią tego zrobić nawet rodzice, i więcej, nie mają
takiego zamiaru.
– Wolę, by tym się pasjonowali, niż szukali wątpliwych
rozrywek na ulicach i w zakamarkach miasta. Zresztą wiele
dziedzin jest ryzykownych i
grozi kontuzjami, ale uczy konsekwencji, kształtując dobre
cechy charakteru: wytrwałość
i nieustępliwość w dążeniu do
sukcesu i życiowych celów.
To się dobrze przekłada na
późniejsze ich życie, kiedy

Utytułowany sąsiad
Do uprawiania ryzykownych sportów
motorowych zachęcił ich starszy
kolega z sąsiadujących ze sobą
podwórek Sobieszowa i Cieplic:
Błażej Gazda – mistrz Polski juniorów enduro (pokrewna do crossu
dyscyplina), aktualnie absolwent
prawa, mieszkający we Wrocławiu.
Chętnie odwiedza dawnych sąsiadów
i zachęca do wytrwałości.

zabraknie im pomocy i kontroli
poczynań ze strony rodziców
– mówi Aneta Woźniak – mama
jednego z crossowców – Kamila.

Fot. rylit

Wywrotowa pasja
Ścigani i przeganiani

Zaczynali od motorynek. Już
wtedy konkurowali ze sobą
ścigając się po ulicach, skąd
jednak byli przeganiani przez
przechodniów i mieszkańców.
Jeszcze większe szykany spotykały ich, gdy przesiedli się
na crossowe yamahy, hondy
czy suzuki.
Wówczas byli ścigani przez
policjantów i strażników miejskich.
Do tej pory muszą uważać
na stróżów prawa, ilekroć
pojawiają się na drogach bezpośrednio na motocyklach.
Maszyny crossowe nie mają
homologacji potrzebnej do
uczestnictwa w ruchu drogowym. Jak żużlowe motocykle
są okrojone ze zbędnego oprzyrządowana (lamp, błotników
itp.), by osiągać jak największe
szybkości. Nie mają też numerów rejestracyjnych.

Zbiorowy portret z grupką najmłodszych fanów
Dlatego sobieszowianie nie
mogą się poruszać po publicznych drogach.
– Ilekroć udajemy się na treningi, dzięki pomocy rodziców
ze sprzętem ulokowanym z busach, towarzyszą nam patrole
– mówi Artur Korba. To dobra
ochrona.

Pasja ponad wszystko

Mimo tych przeciwności nie
zamierzają rezygnować z pasji.
– Bo czasami szaleńcza jazda
po bezdrożach, pełnych niebezpiecznych niespodzianek na

wyboistych i często błotnistych
trasach to niesamowita frajda
zapierająca dech w piersiach.
To warto przeżywać po raz kolejny – mówi Tomasz Nowak.
Zła atmosfera wokół crossowców spowodowała, że zapaleńcy z Cieplic i Sobieszowa
postanowili poszukać własnego
miejsca do ostrej jazdy, by nie
spotykać się z szykanami z tego
powodu.
Znaleźli.
„Swoją” enklawę mają pomiędzy wałami cieplickimi a
Sobieszowem przy Wrzosówce.
Jest to teren zalewowy i dzięki
temu należy nadal do miasta.
Jak na razie nie ma chętnego,
by kupić ten grunt i przeznaczyć na budowę, na przykład,
kolejnego hipermarketu.

Wielkie pieniądze

na horyzoncie
To nie jest jednak odpowiednie miejsce do urządzania
zawodów. Trudno zaprosić też

publiczność i pokazać, co się
potrafi.
A zdaniem sobieszowian i
ciepliczan – warto. Na motocrossie można nieźle zarobić.
Zawody crossowe to wspaniała
rozrywka dla kibiców i fanów
ekstremalnych wyczynów na
dwóch kółkach.
– Znajdą się kibice, przyjdą
reklamodawcy i potencjalni
sponsorzy – rozmarzają się
nasi rozmówcy. Na świecie
motocross to wielki biznes i
potężne pieniądze.
Młodzi ciepliczanie byli małymi dziećmi, kiedy po górskich
bezdrożach ścigał się Stephane Peterhansel, wielokrotny
mistrz rajdu Paryż – Dakar.
Słynny Francuz wygrał jedną
z kategorii Międzynarodowej
Sześciodniówki Motocyklowej
Enduro w 1995 roku, która
miała swoją bazę właśnie w
Cieplicach i Jeleniej Górze

Janusz Cwen

Dzicy niszczą
Cieplickie bezdroża: tu młodzi crossowcy czują
się bezpiecznie i nikomu nie przeszkadzają

Niedopowiedzialni crossowcy powodują masowe zniszczenia przyrody na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i
w innych chronionych miejscach. Tory crossowe przeznaczone dla tych, którzy
nie chcą szkodzić naturze, są w Olszynie Lubańskiej i Siedlęcinie. Brakuje ich
w stolicy Karkonoszy.



Majątek na szkle

Muzeum Karkonoskie w
Jeleniej Górze zamierza podreperować swój budżet dzięki
nietypowej akcji promocyjnej.
Zainteresowane firmy mogą
przekazywać placówce darowizny na zakup wyrobów
ze szkła artystycznego. Eksponaty zostaną wystawione
na stałej ekspozycji wraz z
informacją o darczyńcy. Rafał
Szymański, zastępca dyrektora
MK, argumentuje, że muzeum
odwiedzane jest przez około
7500 osób rocznie. W tym
elity kulturalne, polityków i
ludzi interesu, co na pewno
wpłynie korzystnie na obraz
firmy, która przyczyni się do
zakupu szkła. Program stwarza także możliwość działania
w oddziałach muzeum (w
Szklarskiej Porębie, Bolkowie
oraz w skansenie uzbrojenia
Wojska Polskiego w Jeleniej
Górze).
Przygotowywane są właśnie
plany rozbudowy Muzeum
Karkonoskiego. Po niej zwiększy się powierzchnia wystawiennicza placówki, pozwalając udostępnić zwiedzającym,
ukryte dotąd w magazynach
zbiory szkła. Należą one do
najbogatszych kolekcji w całej
Polsce.
(tejo)

Święto pod Śnieżką

Karpacz w nadchodzącym
tygodniu zaczyna obchody 47.
rocznicy nadania mu praw
miejskich. Przygotowano wiele atrakcji.
Imprezy zaczną się już 25
maja, w piątek. Potrwają do 10
czerwca. Świętowanie będzie
połączone ze zbliżającym się
Dniem Dziecka. Przewidziano
spotkania ze znanymi mieszkańcami miasta pod Śnieżką,
otwarcie nowej wystawy w Muzeum Zabawek, rozrywki sportowe. Dla starszych będą koncerty. Na najwyższym szczycie
Karkonoszy odbędzie się dwudniowa impreza pod hasłem
Blues na Śnieżce. Wystąpią
Obstawa Prezydenta, Margi-

Fot. Agnieszka Gańska

Fot.rylit

Promienie Wiosny Cieplickiej

Szaloną zabawą przy rytmach zespołu Queen, The Beatles i Czerwonych Gitar ciepliczanie podziękowali w piątek czeskiej grupie Princess i polskim Żukom, grającym muzykę
z repertuaru wspomnianych legend rocka. W Parku Zdrojowym w sobotę też wiele się działo: setki osób odwiedziły Jarmark Rzemiosła oraz bawiły się na Festynie Rodzinnym.
Wszystkie imprezy zorganizowano w ramach trwającej XXXIV Wiosny Cieplickiej.
(ag)

nes, The
Twisters.
C y k l
imprez
zamknie
wielki
urodzin o w y
festyn na
stadionie
miejskim
(9 czerwca) oraz
występ
Chóru
Ekumenicznego
i Zespołu
Wang w
kościele
Nawiedzenia
NMP (10
czerwca).
O szczegółach
poinformujemy
w następnym
wydaniu
Jelonki.
com.
(tejo)
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REKLAMA
W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

Kolegium Karkonoskie Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Nasze atuty:

Podstawowym systemem studiów w Kolegium
karkonoskim w Jeleniej Górze są studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi także studia w systemie
niestacjonarnym.

Rozbudowany system stypendialny
 wiemy jak pomóc każdemu
Wyjątkowy campus
 p lenerów zazdroszczą nam najlepsze polskie
uczelnie
W doborowym gronie
 doświadczona kadra wykładowców cieszących się
uznaniem i autorytetem w całym kraju
Okno na świat
 szeroka współpraca z uczelniami i organizacjami
międzynarodowymi otwierająca możliwość stypendiów zagranicznych oraz poznanie europejskich
rynków pracy
AZS Kolegium Karkonoskie
 z naszymi sportowcami liczy się cała Polska, tak
w dyscyplinach indywidualnych, jak zespołowych

W pięciu instytutach młodzież zdobywa wiedzę na
ośmiu kierunkach nauczania.
Instytut Pedagogiki:
kierunek Pedagogika, specjalność:
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja
kierunek Wychowanie Fizyczne
Instytut Języków Słowiańskich:
kierunek Filologia Polska

Instytut Edukacji Medycznej:
kierunek Fizjoterapia
kierunek Pielęgniarstwo

Instytut Języków Zachodnich:
Kolegium Karkonoskie corocznie przedstawia także
kierunek Filologia, specjalność: filologia 		 bogatą ofertę studiów podyplomowych. Pozyskuje
angielska, filologia germańska
granty MEN na ich prowadzenie, co znacznie obniża
odpłatność słuchaczy. Uczelnia prowadzi nadspeInstytut Techniki:
cjalizację w kształceniu osób niepełnosprawnych.
kierunek Elektronika i Telekomunikacja
Z myślą o nich przygotowało wyjątkową pomoc, tak
kierunek Edukacja
w edukacji, jak rehabilitacji zdrowotnej, przez cały
Techniczno – Informatyczna
okres studiów.

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 075/ 64 53 300, www.kk.jgora.pl

PMPoland S.A. - Producent Maszyn Papierniczych poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Zadania do realizacji:
 Sterowanie przebiegiem procesów produkcyjnych wydziału spawalnictwa
 Wdrażanie nowych rozwiązań i usprawnień mających na celu poprawę czasu
realizacji zleceń produkcyjnych, zwiększania efektywności pracy oraz obniżania
kosztów
 Nadzór i kierowanie zespołem pracowniczym
Oczekujemy:
 Istotnego doświadczenia w podobnej funkcji
 Znajomości procesów spawania stali i konstrukcji stalowych (stal kwasoodporna)
 Znajomości technologii spawania metodą Tig
 Wykształcenia wyższego technicznego, kierunek: spawanie, budowa maszyn
 Wysokich umiejętności interpersonalnych
 Zdecydowania w działaniu , ambicji i zaangażowania
Oferty prosimy kierować na adres:
Oferujemy:
 Perspektywę dalszego rozwoju zawodowego w nowocześnie zarządzanej firmie PMPoland S.A. ul. Fabryczna 1
58-560 Jelenia Góra, z dopiskiem „oferta pracy”
 Stabilne warunki współpracy
 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i osiąganych wyników. lub praca@pmpoland.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)”.
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WYDARZENIA / OPINIE
JELENIA GÓRA Pijana młodzież zmorą okolicznych mieszkańców

Kto do rady?
Danuta Wójcik czy Ewa Dudziak – wkrótce okaże się,
która z pań będzie radną Jeleniej Góry.
– Prawnicy wojewody są w
trakcie rozpatrywania sprawy
Danuty Wójcik – dowiedzieliśmy się w piątek w biurze
prasowym wojewody.
Przypomnijmy, rada miejska wygasiła mandat radnej
Wójcik twierdząc, że gospodaruje ona na mieniu komunalnym. Jej koledzy ze
Wspólnego Miasta uważają,
że jest inaczej i domagają się
od wojewody unieważnienia
tej uchwały.

Jeśli wojewoda przychyli się
do tego wniosku, Danuta Wójcik
odzyska mandat. Jeśli podtrzyma
w mocy uchwałę – wolne miejsce
w radzie zajmie Ewa Dudziak,
także ze Wspólnego Miasta.
– Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach – usłyszeliśmy
w biurze prasowym.
Czasu pozostało niewiele.
Zaprzysiężenie Ewy Dudziak
przewidziano w programie
wtorkowej sesji.

(DOB)

JELENIA GÓRA Dzieci będą bezpieczne

Pomoc na zebrach
Bezpieczniejsze dojście i powrót ze szkoły dla uczniów
z Domu Dziecka TIS.
Nie muszą obawiać się pokonania ruchliwej obwodnicy
dziewczęta i chłopcy, którzy dochodzą tamtędy na zajęcia w
Szkole Podstawowej nr 13. Nad
ich bezpieczeństwem czuwa od
pewnego czasu „pan stop”, czyli
Ireneusz Trela ze znakiem drogowym wzywającym kierowców do
zatrzymania się przed przejściem
dla pieszych.
– Droga jest niebezpieczna i
bardzo ruchliwa, właśnie w takich
porach, kiedy dzieci nasze idą i
wracają ze szkoły – mówi Żaneta
Babul, dyrektor DD TIS.

Często jeden kierowca zatrzymał
się, żeby przepuścić dzieci. Drugim
pasem jechał następny i nie miał
zamiaru stawać, choć widział
uczniów. Byli też tacy, którzy
rozpędzali się i stwarzali realne
zagrożenie dla bezpieczeństwa nie
tylko wychowanków TIS-u.
Dom Dziecka prosił o zamontowanie sygnalizacji świetlnej, ale
nie było to możliwe ze względu
na istniejące już rondo.
Rozwiązaniem okazało się wyszkolenie pracownika placówki, który jako pierwszy wchodzi
teraz na jednię ze znakiem

Fot. Angelika Grzywacz

Dzieci mogą bezpiecznie przejść przez ulicę

– W weekend tutaj dzieją się dantejskie sceny
– mówią mieszkańcy ulicy
Poznańskiej. To za sprawą
pijanych nastolatków z
pobliskiego pubu, którzy
„rządzą” podczas nocnych
libacji. Zastępca prezydenta Jerzy Łużniak zapewnia,
że rozwiąże ten problem.
– To chuligani. Niszczą wszystko, co stanie im na drodze – mówią mieszkańcy Poznańskiej.
– Kiedyś skakali na drzwi do
mojego domu – mówi Anna
Wróblewska. Ludzie pokazują
naszemu reporterowi zniszczony
płot. – Te powyrywane sztachety to ich sprawka – mówią.
Ulicę nocą opanowują uczestnicy dyskoteki w klubie Green
Zone. Chodzą tamtędy do sklepu
nocnego, kupują w nim alkohol i wracają z powrotem do
dyskoteki.
– Po drodze krzyczą tak głośno, że mój najmłodszy syn nie
może zasnąć – mówi Teresa
Kamińska. W ogródku przy jej
domu młodzież często załatwia
swoje potrzeby fizjologiczne.
– Raz zwróciłam im uwagę, to
obrzucili mnie wulgaryzmami
– mówi mieszkanka.

– Mój najmłodszy syn nie może w nocy spać, bo młodzież tak hałasuje
– mówi Teresa Kamińska
Problemem są też samochody,
które klienci pubu zostawiają
przy ulicy. Odpalają je w środku nocy, odjeżdżając z piskiem
opon.
Ludzie nie pamiętają już nawet,
ile razy wzywali policję. Zawsze
z mizernym skutkiem. – Kiedy
podjeżdża patrol, chuligani się
uspokajają i odkładają puszki z
piwem na bok. Ale kiedy tylko
funkcjonariusze znikną, wszystko
zaczyna się od nowa – mówią.
– Policjanci często nawet nie
wylegitymują tych wyrostków. A
przecież wielu z nich nie ma nawet skończonych 18 lat – dodaje
jeden z mieszkańców.

Żyje, nie żyje?

Uczestnicy dyskoteki nie tylko
piją po drodze alkohol, ale też
odurzają się różnymi środkami.
– Ostatnio przeszli samych
siebie. O 2 w nocy, tuż pod
naszymi oknami przewrócił
się młody chłopak – mówi
Anna Wróblewska. –Krwawił.
Dwie dziewczyny krzyczały, że
umiera. Wystraszyliśmy się,
oni wszyscy byli pijani. Okazało
się, że chłopakowi nic nie jest, a
krwawił, bo ktoś go uderzył.

Odpowiedzialnych
nie ma

Mieszkańcy domagali się zamknięcia dyskotek. Nie pomogły
pisma wysyłane do władz miasta,
policji, sądu, prokuratury. Ludzie
powoływali się na prawo do
wypoczynku, cytowali ustawy
kodeksu cywilnego. Chcieli też,
aby w sklepie nie sprzedawano
alkoholu w weekendy w godzi-

nach nocnych. Na to nie zgodzili
się jego właściciele. – A dlaczego
nie zamknąć dyskoteki? – pyta
retorycznie Katarzyna Młodzieniak, kierowniczka sklepu przy
ul. Poznańskiej. – My działamy
tutaj, zanim ona powstała. Żyjemy w dużym mieście. To normalne, że w nocy ktoś przyjdzie
po alkohol.
Zapewnia, że obsługa sklepu
nie sprzedaje alkoholu nieletnim.
– Kilka razy też wzywaliśmy
policję, kiedy chuligani zachowywali się głośno – powiedziała
Katarzyna Młodzieniak.
Właścicielka pubu także nie
poczuwa się do odpowiedzialności za swoich klientów. Jak
twierdzi, w klubie zachowują się
porządnie. Nie może natomiast
odpowiadać za to, co robią po
wyjściu z niego.

Będzie zakaz

– Mieszkańcy ulicy Poznańskiej
piszą pisma do władz miasta od
2005 roku. Jak to możliwe, że nikt
do tej pory nie rozwiązał tej sprawy – denerwuje się Miłosz Sajnog,

JELENIA GÓRA Pomieszczenie dla pijanych powstanie prawie na pewno

Trzeźwe myślenie
– Utworzenie izby wytrzeźwień w naszym mieście
jest konieczne – mówił
Zbigniew Ciosmak, komendant miejski policji
podczas ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej.
Radni zgodzili się z jego
zdaniem.
Szef policji podkreślił, że pijani
mieszkańcy to olbrzymi problem.
Pomieszczenie dla zatrzymanych,
gdzie przewozi się nietrzeźwych,
pęka w szwach. – Prowadzimy
zabiegi o wybudowanie nowych
pomieszczeń dla zatrzymanych, w
siedzibie policji przy ul. Nowowiejskiej – mówił Zbigniew Ciosmak.
Komendant zasugerował, że właśnie
tam mogłaby powstać także izba.
Wystarczyłoby dobudować kilka
pomieszczeń.

– Trzeba wesprzeć te działania
– nie miał wątpliwości Jerzy Pleskot,
przewodniczący komisji prawa i
spraw społecznych.
O potrzebie budowy izby wytrzeźwień pisaliśmy na naszych
łamach już w marcu. Przypomnijmy,
statystyki policyjne są alarmujące.
Wynika z nich, że do izby dla zatrzymanych trafia średnio 6 pijaków
dziennie. Z tego aż 4 traktuje to
miejsce jak noclegownię. Po wytrzeźwieniu wracają do domu.
Dwóch pozostałych zostaje na dłużej, gdyż przy okazji upicia się coś
przeskrobali.
Ci, dla których nie ma już miejsc
w pomieszczeniu dla zatrzymanych, zawożeni są na oddział
ratunkowy miejscowego szpitala. – Są odrażający, i do tego
nieprzyjemnie pachną – denerwują się pacjenci. Zdarza się, że
pijani bezdomni leżą w tej samej

Fot. OHRN

„stop”.
Ireneusz
Tr e l a ,
który
przep r o wadza
dzieci
przez
jezdnię,
mówi,
że znak
rzeczywiście
działa
n
a
kierowców.
– Teraz
grzecznie zatrzymują się
przed
przejściem
i przepuszczają
dzieci
– podkreśla I.
Trela.
Z a n i m
stanął
ze znakiem
p r zy
jezdni,
musiał
odbyć
specjalne szkolenie w
Strzegomiu.
W
rozwiązaniu
problemu
pomo-

Strach wyjść na ulicę
Fot. Agnieszka Gieruń

JELENIA GÓRA Prawnicy debatują

sali, co ludzie po zawale, którzy
potrzebują spokoju. Lekarze są
bezradni, nie mogą bowiem odmówić takiemu udzielenia pomocy.
– Doprowadzamy tych ludzi do
normalnego stanu. Wychodzą, a
po kilku dniach trafiają do nas z
powrotem, pijani i brudni – mówił
Grzegorz Skowron.
Nie wiadomo jeszcze, czy izba wytrzeźwień będzie wybudowana od
nowa na terenie policji, czy zostanie
umieszczona w innym budynku.
Jeden z pomysłów zakłada utworzenie jej w podziemiach szpitala.
Tam pijani nie przeszkadzaliby pacjentom. O szczegółach radni będą
rozmawiać w drugiej połowie roku,
przy okazji planowania kolejnego
budżetu. Na sesji nie mieli wątpliwości, że pieniądze na to zadanie
znajdą się w przyszłorocznym
planie finansowym.

(DOB)

jeleniogórski radny. – Sam byłem
świadkiem, jak mieszkaniec
wzywał policję. Oficer dyżurny
poradził mu, żeby lepiej sam się
zajął pijanymi.
Miłosz Sajnog twierdzi, że wystarczyłoby postawić przy ul.
Poznańskiej patrol policji, który
stałby tam do końca dyskoteki.
Wówczas na pewno byłby porządek.
– Wkrótce problemy ludzi
się skończą – zapewnił Jerzy
Łużniak, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry. – Lada dzień przy
ul. Poznańskiej stanie zakaz
zatrzymywania pojazdów w
weekendy.
To będzie dobry pretekst do
tego, by policjanci karali mandatami właścicieli aut, którzy
ten zakaz złamią. – Szukam też
sposobu, by wprowadzić zakaz
sprzedawania alkoholu w weekendy po godzinie 21 w sklepie
nocnym – dodał prezydent. – Jeśli się to uda, uczestnicy dyskoteki przestaną chodzić do sklepu a
ludzie odzyskają spokój.

(DOB)

Hotel

w Michałowicach

Pijani bezdomni leżą na korytarzach oddziału
ratunkowego, bo nie ma gdzie ich pomieścić

Nowoczesny apartamentowiec ma powstać wkrótce
w Michałowicach. Obiekt o
nazwie „Hotel Walończyk”
ma mieć 120 pokoi. Właściciel nie ujawnia na razie
szczegółów. Wiadomo, że
zlokalizowany będzie przy
drodze pomiędzy Piechowicami Górnymi a Michałowicami.
Więcej inwestor ujawni na
najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Piechowicach, która
odbędzie się w najbliższy
czwartek (24 maja).
Hotel Walończyk byłby
największym tego t ypu
obiektem w mieście. Dzięki
niemu, ożywi się ruch turystyczny w Piechowicach.
Z hotelowych obiektów np.
boisk, będą mogli korzystać
także mieszkańcy miasta.

(DOB)
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WIADOMOŒCI

JELENIA GÓRA Pociągi lepiej sprzedać na złom niż dbać o pasażerów

Fot.OHRN

Wykolejeńcy

Koleje wciąż są państwowe i wciąż przynoszą straty. Rządzący domagali się od zarządów PKP ograniczenia kosztów i osiągnięcia rentowności, grożąc zmniejszeniem
państwowych dotacji. Jak dotąd osiągnąć zysków kolei nie udało się, ale straty są z
roku na rok mniejsze. Tylko jakim kosztem?

że dużo z tym kłopotów. Rząd
raz na jakiś czas stara się
nakłonić władze PKP do zarabiania na przewozach, ale
szefowie kolei twierdzą, że jest

to niemożliwe z natury rzeczy i
nadal likwidują połączenia.
PKP podzieliło sie na szereg
spółek, a w każdej są stanowiska w radach nadzorczych.
Najlepsze fuchy na świecie:
żadnych obowiązków, żadnej
odpowiedzialności i gr uba
wypłata raz na miesiąc. Więc
obecny stan szefom kolei bardzo odpowiada.

skiego połączenia kolejowego z
Jeleniej Góry do Harrachowa i
dalej do Tanwaldu i Liberca.
W roku 1998 chciała tą koleją
zarządzać samorządowa czeska
spółka, zdeklarowała nawet
remont polskich torowisk na
swój koszt. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
zgodziło się, ale władze PKP
zablokowały projekt.

Storpedowani strategią

Oporna materia

Żeby ktoś przypadkiem nie
wykazał, że na przewożeniu
ludzi pociągami zarabiać jednak się da, władze PKP robią
wszystko, żeby na tor y nie
wpuścić innych przewoźników
poza spółkami utworzonymi z
różnych części PKP.
Bo inny mógłby jednak zacząć zarabiać, a wtedy ktoś nietaktowny mógłby zażądać tego
samego od PKP.
Region jeleniogórski został porażony
przez gospodarczą
strategię PKP, polegającą na rezygnacji z wożenia ludzi
pociągami. Na pięknej trasie z Jeleniej
Gór y do Lwówka
zostały dwa kursy
szynobusów, nie
jeździ pociąg do
Karpacza. Dogorywa linia do Szklarskiej Poręby, nikt
już prawie nie pamięta linii do
Świeradowa.
Polskie Koleje Państwowe
skutecznie storpedowały inicjatywę utworzenia polsko-cze-

Krwawa
zemsta

Gala związana z wręczeniem ważnego wyróżnienia w Warszawie.

Przywiązany sznurkiem do
kubła na śmieci padły gołąb
straszył niedawno przechodniów przy ulicy 1 Maja w Jeleniej
Górze.
Niektórzy mieszkańcy śródmiejskiego traktu sami postanowili wymierzyć ptakom
sprawiedliwość i zabijają je. To
nie jedyny przypadek eliminacji
niechcianych, ptasich „lokatorów” gzymsów i strychów
kamienic.
Obecność rozmnażających
się w szybkim tempie gołębi nie
podoba się wielu. Ptaki są nosicielami niebezpiecznych chorób.
Swoimi odchodami niszczą
też zabytki: elewacje kamienic,
rynny i inne elementy.
Gołębie są lubiane głównie
przez turystów, którzy dokarmiają je systematycznie. Czynią
to także jeleniogórzanie, głównie
ludzie starsi i dzieci.
Bilans obecności w mieście
wychodzi na niekorzyść zwierząt. Samorząd nie ma środków,
aby skutecznie z ptasim przyrostem naturalnym walczyć.
Pomogłyby specjalne środki
antykoncepcyjne dostarczane w karmie, ale to kosztuje.
Przydałyby się też niewidoczne
z daleka siatki pod napięciem
zabezpieczające zabytkowe
gzymsy. Dobre są także zwykłe
kolce, które uniemożliwiają
ptakom przesiadywanie na
szczytach kamienic.
Nikt nie pochwala jednak
drastycznych metod, a strażnicy
miejscy są bezradni, bo nikogo
na gorącym uczynku eliminowania ptaków nie złapali.
Stróże prawa przypominają
jednocześnie, że znęcanie się i
uśmiercanie ptaków jest przestępstwem przeciwko ustawie
o ochronie zwierząt i podlega
karze grzywny lub więzienia
do roku.

Szansa na godło

Dziś (poniedziałek) w Warszawie okaże się, kto zdobędzie godło „Teraz Polska”
przyznane podczas I Edycji
Konkursu „Teraz Polska dla
gmin”, w której wzięła udział
Jelenia Góra.
Prezydent Rzeczpospolitej
Lech Kaczyński wręczy dyplomy gratulacyjne nagrodzonym. Laureaci, którzy
otrzymają statuetki z godłem
„Teraz Polska” zostaną zaproszeni na koncert galowy do
Teatru Wielkiego.
Czy będzie wśród nich Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry? Szef miasta

wybiera się na uroczystości
do Warszawy z nadzieją na
sukces. W gronie dziesięciu
nominowanych do nagrody
gmin znalazła się również
stolica Karkonoszy.
Celem zmagań jest wyłonienie najlepszych gmin pod
względem gospodarności
oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.
W konkursie oceniana była,
między innymi, polityka inwestycyjna gminy, forma i
organizacja pracy urzędu
oraz dbałość o zagadnienia
społeczne.

(tejo)

REGION Wyróżnieni za organizację robót

Połączenie Jeleniej Góry z Lwówkiem uchowało
się jako jeden z nielicznych lokalnych szlaków

Sposobem ograniczenia strat
okazało się zmniejszanie liczby
połączeń. Głównie lokalnych,
bo pociągami dalekobieżnymi
jeżdżą ważni ludzie, którym
lepiej sie nie narażać. Według
prostego rachunku: im mniej
pociągów, tym koszty są niższe,
a więc i straty sie zmniejszają.
Szczególnie dotkliwie odczuł to
region jeleniogórski.
Ideałem takiej strategii gospodarczej wydaje się całkowit a likwidacja pociągów.
Wtedy na koszty kolei złożyłyby
się wyłącznie wynagrodzenia
kolejarzy oraz wydatki na
utrzymanie pomieszczeń, w
których przebywaliby w godzinach pracy. Pociągi można
byłoby wtedy sprzedać, choćby
na złom.
Pomysł, że na kolei można zarabiać, nie cieszy się uznaniem
szefów PKP. Zapewne dlatego,

KRAJ „Teraz Polska” dla gminy Jelenia Góra?

Obecne przepisy zmuszają
PKP do rezygnacji z monopolu
na przewozy liniami kolejowymi. Ale idzie to bardzo opornie,
bo kolej stawia wygórowane
żądania finansowe za wykorzystywanie infrastruktury, nic w
zamian nie dając.
Zgadza się wprawdzie oddawać dworce – do dziś w Polsce
samorządy przejęły ich 86 – ale
najczęściej tam, gdzie nie ma
juz połączeń kolejowych. Tymczasem niszczeją torowiska i
urządzenia kolejowe, a PKP nie
robi nic, żeby je chronić.
Inwestorów, którzy chcieliby
zarabiać na przewożeniu ludzi
koleją czekają poważne wydatki na doprowadzenie torów do
stanu używalności. Z każdym
miesiącem coraz większe, bo
działają złomiarze i przyroda.
Niebawem dewastacja osiągnie taki stan, że inwestowanie
w kolej stanie się nieopłacalne.
I wtedy zarząd kolei będzie
mógł z satysfakcją powiedzieć:
od początku mówiliśmy, że to
się nie opłaca.

Wojciech Jankowski

Polak nie potrafi
Absurd sytuacji z Jeleniej Góry kontrastuje z normalnością czeską. Bo u południowych sąsiadów lokalne linie kolejowe
funkcjonują w najlepsze, wygrywając konkurencję z połączeniami autobusowymi. Opłaca się przewożenie ludzi. Stale rośnie
tam liczba prywatnych przewoźników kolejowych. Największe sukcesy w utrzymywaniu i ożywianiu lokalnych połączeń
mają czeskie samorządy.
Podobnie jest w Niemczech. Obok wspierających kolej samorządów, działa tam już ponad dwieście prywatnych regionalnych
przedsiębiorstw kolejowych, które zarabiają na przewożeniu ludzi pociągami. Około sześćdziesiąt przedsiębiorstw zostało
utworzonych specjalnie do obsługi lokalnych połączeń turystycznych. Na takich właśnie trasach jak z Jeleniej Góry do
Lwówka, Karpacza czy Szklarskiej Poręby.

Prestiż dla drogowców
Nagroda od branżowego czasopisma „Polskie
Drogi”.
W minioną środę w Kielcach
podczas targów drogownictwa Autostrady Polska kierownictwo Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów odebrało
wyróżnienie nadane przez
czasopismo „Polskie Drogi”.
Nagrodę periodyk przyznał
jeleniogórskim fachowcom
od drogownictwa za modelowe zmiany organizacyjne w
firmie a także szeroki zakres
prac drogowych prowadzonych na terenie działania
lokalnego zarządu dróg.
Są tu realizowane inwestycje drogowe wsparte przez
środki Unii Europejskiej, a
MZDiM przyczynił się, między innymi, do sprawnej
organizacji przebiegu robót
oraz wyłonienia na czas wykonawców.

Jak powiedział Czesław
Wandzel, dyrektor MZDiM,
kierowana przez niego firma
dostosowała swoją strukturę
do lepszego działania biorąc
za wzór organizację pracy
podobnych jednostek w innych miastach, na przykład
w Krakowie.
Nie wiemy, czy punktem
wymaganym w rankingu
„Polskich Dróg” była także
jakość remontów przeprowadzanych przez nagrodzone
firmy, czy też jedynie modelowe zmiany organizacyjne
i liczba przeprowadzanych
remontów oraz inwestycji.
Mimo licznych remontów,
stan ulic w Jeleniej Górze
bywa wciąż fatalny.

Kopią
w boisku

Czar wodotrysków

Dobra wiadomość dla kibiców
i sportowców. Rozpoczął się
remont obiektów sportowych
w Podgórzynie. Trwa renowacja
płyty stadionu do piłki nożnej.
Plac gry zostanie wypoziomowany oraz zdrenowany i pokryty
nową trawą. Wymienione zostaną także bramki.
W planach jest postawienie
nowego ogrodzenia, wybudowanie trybuny z siedziskami na
około 300 widzów, wytyczenie
parkingu. Będzie też modernizacja boiska do gry w piłkę ręczną
oraz bieżni lekkoatletycznej.
Obiekt po zakończeniu rozbudowy ma być dostępny dla
wszystkich. Inwestycja jest finansowana z budżetu gminy Podgórzyn oraz środków pozyskanych
z urzędu marszałkowskiego.
Zakończenie prac, których wykonawcą jest firma ze Szczawna
Zdroju, zaplanowano na październik tego roku.

(KED)

(tejo)

(tejo)

Fot. Agnieszka Gierus
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AAAA
Ruszyły fontanny miejskie
w stolicy Karkonoszy. Firma,
która wygrała przetarg na ich
utrzymanie, doprowadziła wodotryski do porządku. Teraz
w ciepłe dni maja dają sporo
ochłody, choćby w Cieplicach, w
Parku Zdrojowym. Szkoda tylko, że cieplicka Wenus, rzeźba
zdobiąca fontannę, od kilku lat
jest uszkodzona. Nieznani wandale utrącili jej czubek nosa.
Brakuje też sporo płyt marmu-

rowych w basenie. W podobnie
nieciekawym stanie są inne
miejskie fontanny. Niestety, ich
gruntowna modernizacja nie
jest przewidywana. Nie będzie
także rozbiórek zupełnie nieprzydatnych i nieczynnych od
dawna wodotrysków. Jednym
z nich jest szpetna konstrukcja
na rogu ulic Wojska Polskiego i
1 Maja w śródmieściu Jeleniej
Góry.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
Nietypowych pasażerów szybowca można było spotkać w
sobotę w aeroklubie jeleniogórskim. Gościły tam juniorki oraz
seniorki MKS Finepharm.
– Nasze relacje z piłkarkami
ręcznymi od pewnego czasu
układają się bardzo owocnie –
powiedział Jacek Musiał, dyrektor aeroklubu. – Tydzień temu
zorganizowaliśmy wspólną
imprezę, na której dziewczyny,
które na co dzień biegają z piłką
po parkiecie, zaprezentowały się
z naszymi pilotkami w pokazie
odzieży lnianej. Pokaz wzbudził
owację. Chcieliśmy, żeby ta
współpraca nie zakończyła
się na tym pokazie i dlatego
zorganizowaliśmy dla nich lot
szybowcem. Piłkarki ręczne
będą mogły zobaczyć, jak wygląda świat z powietrza.
– Dla większości z nas jest to
pierwszy lot w życiu – mówi
Sabina Kobzar. – Osobiście nie
mam urazu do samolotów,
ale niektóre z dziewczyn się
boją. Bardzo cieszę się, że będę
mogła polatać. Mam nadzieję, że
takich wspólnych imprez będzie
jeszcze więcej.
Jacek Musiał przyznał, że jego
zainteresowanie piłką ręczną
nie jest przypadkowe.
– Kiedyś byłem nauczycielem
wychowania fizycznego i moją
ulubioną dyscyplina sportu był
właśnie szczypiorniak – wyjaśnił.
Obie strony już snują plany na
przyszłość. Kolejnym krokiem
ma być wydanie wspólnego
kalendarza.

Angela

JELENIA GÓRA 12-letnia Paulina Parowicz kroczy od sukcesu do sukcesu

Gra od serca
Skrzypce to jej miłość. 12letnia Paulina Parowicz
gra od piątego roku życia,
a sukcesów na koncie ma
mnóstwo.
Wszystko zaczęło się w wieku kilku lat. – Mama często
zabierała mnie na koncerty
do filharmonii i zawsze fasc ynowa ł y m n ie sk rz y pce.
Wydawały mi się najbardziej
kobiecym instrumentem, bo
trz ymanym najbliżej serca
– mówi Paulina. Jako 5-letnia
dziewcz yn ka przechodzi ła
z mamą koło szkoły muzycznej i zapragnęła zobaczyć, jak
placówka wygląda w środku.
– Weszła, powiedziała „chcę
g ra ć na sk rz y pca ch” i ju ż
została – śmieje się mama Pauliny, Sylwia. Na przesłuchaniu
stwierdzono słuch absolutny.
Doczekała się debiutu
– Wiadomo, że na początku musiałam opanować takie podstawy, jak trzymanie
smyc z k a , n a z y wa n ie nut ,
a n awet w y robić m ię śn ie,
żeby odpowiednio trz ymać
skrzypce. Jednak cały czas nie
mogłam się doczekać, kiedy
będę mogła grać tzw. zwariowane nuty – mówi Paulina.
Cierpliwość została nagrodzona. Pierwszy raz wystąpiła już
w wieku 5 lat na wernisażu
w cieplickim domu kultury.

Będąc jeszcze w I klasie szkoł y muz ycznej w ystępowała
w jeleniogórskiej filharmo nii. – Najbardziej poważnym
występem był jednak koncert
na za m k u w Sa ndom ierz u
we wrześniu ubiegłego roku,
gdzie po raz pierwszy grałam z
prestiżową orkiestrą lwowską.
Na widowni było około 300
osób – mówi Paulina.

Fot. Angelika Grzywacz

Lot ponad
bramką
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Trening czyni mistrza
Rano szkoła, obiad, 2-3 godziny ćwiczeń w domu, potem
lekcje w szkole muz ycznej.
Gdyby nie cierpliwość, wyrozumiałość i pomoc nauczycieli
ze Sz ko ł y Podst awowej n r
13, Paulinie trudno byłoby
pogod z ić nau kę z za m i ło waniem do muz yk i. A sam
talent nie wystarczy. Paulina
na ćwiczenia poświęca kilka
godzin dziennie, włącznie z
weekendami. Mimo to stara się
znaleźć czas na spotkania z koleżankami, komputer, książkę.
Do sukcesów, jak sama stwierdza, przyczynia się wiele osób
– mama, dziadkowie, dyrektor
sz ko ł y mu z yc z nej Wie sł a wa Tobiasz, nauczycielki ze
szkoł y muzycznej – Lucyna
Pawlak, Ludmiła Sołowiewicz,
czy Krzysztof Węgrzyn, który
zrobił dla niej instrument.

Paulina Parowicz zawsze może liczyć na wsparcie mamy (pierwsza
z lewej Sylwia Parowicz) i Wiesławy Tobiasz, dyrektor PSM Ist.
widoczne efekty. Mimo młodego wieku na swoim koncie
ma takie sukcesy jak II miejsce
w grupie I w XXXII Konkursie Bachowsk im, I miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Cz y tania Nut Głosem w
Legnicy, II miejsce w II Międzynarodowych Spotkaniach
Młodych Skrzypków im. M.
Ławrynowicza w Płocku, czy
I miejsce w grupie III w XVII
W iel kop ol sk i m Kon k u r sie
Wykonawczym w Poznaniu.
– Paulina otrzymuje również
st ypendium zDolny Ślą za k
(f undowane przez Kapitułę

Sukcesów mnóstwo
Ciężkie treningi przynoszą

Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przy urzędzie
ma rsza ł kowsk i m), st y pen dium Ministra Kultury, a od
dwóch lat jest podopieczną
Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci – dodaje Wiesława Tobiasz, dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Jana
Garści w Jeleniej Górze.
Mobilizujący stres
– Zawsze przed koncertem
trochę się boję. Na szczęście
strach nie paraliżuje mnie, ale
pomaga i przechodzi, gdy tylko
wchodzę na scenę – stwierdza

Paulina. Na początku bała się
publiczności i pomyłek. Teraz
martwi się, żeby unikać problemów, które omawiane są na
lekcjach. – Po każdym koncercie czuję pewien niedosyt,
chcę grać cały czas lepiej i lepiej – dodaje. Sylwia Parowicz
potwierdza, że żaden muzyk
po koncercie nie jest z siebie do
końca zadowolony, co wynika
przede wszystkim z wysokich
ambicji. A największym marzeniem młodej skrzypaczki
są studia w Holandii.

(ag)

JELENIA GÓRA Czy budowa Castoramy blokowana jest za plecami władz miasta?

Ktoś rzucił kłodę
Wydawało się, że to już koniec
tej żałosnej historii, spowodowa nej przez poprzedn ie
władze miasta z okresu trzech
kadencji, które blokowały tam
rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji. Obecne władze są
przychylne postawieniu w tym
miejscu hipermarketu sieci Castorama z materiałami budowlanymi. Miasto sporo na tym
zyska: znajdzie tam pracę 200
osób, wpłyną pokaźne podatki,
przebuduje się nieszczęsne
skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej i alei Jana Pawła II oraz
przeprowadzi nową sieć wodociągowo - kanalizacyjną do
modernizowanej oczyszczalni
ścieków przy ul. Lwóweckiej.
Do 30 kwietnia właściciele
gruntu oraz inwestor mieli
otrzymać warunki zabudowy.
Tak się nie stało.
Poprzednie władze miasta
blokowały w tym miejscu inwestycje twierdząc, że jest to teren
zalewowy. To nieprawda, bo

wspomniane grunty nie były
podtapiane podczas ostatnich
powodzi przez wody Bobru,
tylko przez wodę ze studzienek
wadliwego systemu wodociągowego, który modernizowano
podczas budowy obwodnicy.
Jednak szefowie sieci Casto-

rama dmuchając na zimne,
zgodzili się na budowę wału
przeciwpowodziowego na brzegu Bobru, który będzie również
zabezpieczał modernizowaną
oczyszczalnię ścieków. Okazało
się jednak, że to za mało dla
urzędników wydziału architektury urzędu miasta. Wymyślili
,,pasztet” nie do przełknięcia
dla inwestora. Powołując się
na przepisy o prawie wodnym
z 2001 roku, powiadomili szefów Castoramy, nie informując

MOIM ZDANIEM
Będzie komisja?
Wydaje się, że ta sprawa jest sterowana przez znaczące osoby,
które wcześniej też blokowały inwestycje we wspomnianym
miejscu. Mają przychylnych im pracowników ze starego układu
rządzenia Jelenią Górą, którzy nadal pracują w urzędzie miasta.
Robią wszystko, by skompromitować nowego prezydenta. Groteskowa historia z
Castoramą jest najlepszą w tym względzie okazją. W tej sytuacji nie ma innego wyjścia.
Należy jeszcze bardziej przewietrzyć personalnie urząd.
Powinno się też powołać komisję, która zbadałaby dokładnie przyczyny blokowania inwestycji na wspomnianym gruncie przez ostatnie dziesięć lat. Wydaje się to konieczne,
bo w tym czasie łamiąc prawo, pozwolono na budowę w pobliżu: hipermarketu Tesco
oraz stacji paliw Statoil. Dziwne się bowiem wydaje różne traktowanie właścicieli
gruntów oraz inwestorów przez byłe władze miasta. Dziwne do tego stopnia, że powstaje
pytanie: o co tutaj chodziło? A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ...
Konrad Przezdzięk

o tym prezydenta miasta, że
hipermarket mogą budować
dopiero 50 metrów od wału
przeciwpowodziowego, który
usytuowali prawie pośrodku
gruntu. Przebiega tam ścieżka
stworzona z podsypanej ziemi
pochodzącej z budowy obwodnicy. W tej sytuacji związano ręce
kolejnemu inwestorowi, bo ma
w tej sytuacji zbyt mało gruntu pod budowę hipermarketu.
Szefowie Castoramy przybyli 10
bm. do ratusza i na spotkaniu
Rysunek Tomek Szmigiel

Pisaliśmy już o ponad dziesięcioletnich kłopotach właścicieli gruntu (ok. 4 ha) znajdującego się w narożniku
alei Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej z zagospodarowaniem tego miejsca. Jest powód, by jeszcze raz o tym
napisać.

z prezydentem Markiem Obrębalskim otrzymali gwarancję, że
ta sprawa zostanie kompleksowo
rozpatrzona w tym tygodniu z
uwzględnieniem konieczności
przebudowy skrzyżowania ul.
Grunwaldzkiej i alei Jana Pawła
II i ostatecznie zakończona.
Wydawało się, że nic już nie
powinno stać na przeszkodzie
temu, by prace nad tą inwestycją
ruszyły z miejsca i hipermarket
otworzył działalność w przyszłym roku.

Powtórka z rozrywki
Szefowie Castoramy wysłali
do prezydenta M. Obrębalskiego pismo, datowane 15 maja br.,
w którym delikatnie wyrażają
oburzenie z powodu wstrzymywania przez władze miasta
wydania decyzji o warunkach
zabudowy. Brak takiej decyzji
nie pozwala zacząć jakichkolwiek działań związanych z
budową hipermarketu.

Janusz Cwen

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI / OPINIE

Botanika na dachu
Enklawa egzotycznej zieleni
ma powstać w stolicy Karkonoszy. W minioną środę rozmawiał o tym prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski.
Chodzi o ogród botaniczny.
O jego lokalizacji jeszcze nie
przesądzono. Nieznane są też
koszty inwestycji. Wiadomo
na pewno, że zostanie zbudowany od podstaw. Niestety,
w bezpośrednim sąsiedztwie
placu Ratuszowego nie ma
już na to miejsca. Mówi się
o wykorzystaniu dachów
jednego z hoteli, na którym
w dawnych czasach istniały
tarasy dachowe i przeszklone
ogrody zimowe. O ogrodzie
zoologicznym jeszcze nie
rozmawiano.

Kulturalnie w sieci
Jeleniogórskie Centrum
Kultury w dobie informatyzacji nie może pochwalić się
ciekawą witryną internetową.
Złośliwi twierdzą, że początkujący informatycy ze szkoły
podstawowej opracowaliby
dziś lepszy projekt. Obecny pochodzi z epoki, kiedy
internet raczkował. Takie
uwagi docierają do Jarosława
Gromadzkiego, dyrektora
JCK. Czy zostaną podjęte radykalne kroki i rozwiązania,
aby tę kwestię ostatecznie
rozwiązać? Znając oddanie
J. Gromadzkiego dla kultury
jeleniogórskiej, podejmie on
rzuconą rękawicę i niebawem
internauci zobaczą nowe
sieciowe oblicze wiodącej placówki kulturalnej w mieście.

(tejo)

JELENIA GÓRA Barwny system głosowania w radzie

JELENIA GÓRA Atrakcyjne wycieczki po obrzeżach

A gdzie żółta?

Nie tylko dla Niemców
Pomyślą o „ścieżce edukacyjnej” dla zagranicznych
gości.

Za? Karteczka niebieska. Przeciw? czerwona. Wstrzymał się? Biała. Rajcy głosują
za pomocą kolorowych kartoników.
Racjonalizatorskie rozwiązanie
wprowadzono zamiast proponowanego przez PiS zakupu kosztownego systemu elektronicznego
do liczenia głosów. Okazywało się
bowiem często, że sekretarz obrad
– na którym spoczywa istotny
obowiązek policzenia woli rajców
miejskich – nie potrafił posumować
do 23. Mylił się ponadto, nie pamiętając, że jeszcze do niedawna rada
miała o dwóch członków mniej.
W unikaniu błędów miała być
pomocna elektronika za grube
tysiące złotych.
Jelonka już o nim pisała i elektryzujący włosy na głowach wyborców pomysł radnego Krzysztofa
Mroza („my jako Prawo
i Sprawiedliwość”)
napiętnowała.
Do kompromisu doszło dzięki obywatelskiej
postawie przewodniczącego rady Huberta
Papaja (oczywiście z
Platformy Obywatelskiej),

który zdecydował, aby zakupić
dużo tańsze kolorowe kartki.
Są laminowane, estetyczne i
pachnące świeżością. I do tego,
dzięki dobrej woli szefa, nawiązują
do barw partyjnych przewodniej
siły narodu. No i są śmiesznie
tanie, tańsze od zwykłych kart do
gry w pokera. Teraz radni raczej
się nie pogubią.
Antangoniści przewodniczącego
Papaja gruszek w popiele nie zasypują. Już są gotowi do wytoczenia
armat argumentów, zbierając na
razie poufne informacje, który
rajca jest daltonistą.
Pojawiają się także głosy, że w
dobie wielkiego okresu przygotowawczego do przyjęcia w Jeleniej
Górze czołowych drużyn piłkarskich w ramach zbliżającego
się wielkimi krokami Euro
2012, w pomyśle przewodniczącego zabrakło kartek…
żółtych.

Sam szef rady, podobno, wcale
o nich nie zapomniał. Żótłe kartoniki mają być, a jakże, ale posłużą
jako sygnały ostrzegawcze dla
rajców, którzy zbyt długo zagadują
na mównicy, rozmawiają przez
telefon komórkowy lub śpią na
sesji.
Wykluczających z gry kartek
czerwonych nie będzie, ponieważ
już zostały zajęte na potrzeby
głosujących „przeciw”, a różowe
wielu źle się kojarzą. Nie mają też
wzięcia kartki zielone, nasuwające
na myśl zielone światło, którego
radni zbyt często przecież nie
zapalają.
Zresztą, jak się dowiedzieliśmy, wyrzucenie z sesji radnego
z pomocą czerwonej kartki da
niewiele. Bo kiedy z hukiem wyleci
drzwiami, wróci przez okno. Taką
siłę przyciągającą do ławy rajcy
ma jego mandat.

(tejo)

Wiceprzewodnicząca rady Anna Ragiel (Wspólne Miasto)
odkryła w kartce właściwości kamuflujące. Obok jej kolega
klubowy Miłosz Sajnog

Fot. Krzysztof Knitter

PLOTKI I FAKTY

Fot. Krzysztof Knitter
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Jedna z eksperymentalnych grup turystów
podczas ćwiczeń przy ulicy Okrzei
Zwiedzanie najbardziej zrujnowanych części Jeleniej Góry
ma być hitem zbliżającego się
sezonu turystycznego. Nad
specjalnym programem pracują
właśnie stratedzy miejscy. Będzie wdrożony w życie jeszcze
przed wakacjami. Obejmie
głównie zagraniczne wycieczki,
które w tym czasie tłumnie odwiedzają stolicę Karkonoszy.
– Chcemy pokazać naszym
gościom między innymi aleję
Wojska Polskiego oraz ulice
Okrzei, Kilińskiego, Zaułek,
Warszawską, Piotra Skargi, Kasprowicza, Groszową i Nadbrzeżną – zakładają pomysłodawcy.
O atrakcjach znajdujących się
na tych traktach mają informować trójjęzyczne tablice:
po niemiecku, angielsku i po
polsku.
Za podwójną opłatą wycieczki
w te rejony będą także przeprowadzane porą nocną. Na
własne życzenie goście odwiedzą najbardziej zapuszczone
podwórka.
Głównym punktem programu ma być spacer brzegami
kanału Młynówka, uważanego
za jeden z najstarszych cieków
w mieście, bo pochodzący jesz-

cze ze średniowiecza. Turyści,
po uiszczeniu specjalnej opłaty,
będą się mogli fotografować
na tle zgromadzonych tam
śmieci oraz innych odpadków.
Dochód ma być przeznaczony
na usunięcie nieczystości.
Malowniczym tłem będą okoliczni mieszkańcy, którzy po
promocyjnych cenach pokażą, jak w Jeleniej Górze miło
spędzić czas na pikniku przy
Młynówce. Dobrowolne datki
widzów będą przeznaczone na
zakup rekwizytów w pobliskich
sklepach monopolowych.
Na razie program ma być
wdrożony eksperymentalnie.
Jeśli się powiedzie, stratedzy
rozszerzą go na Cieplice, a w
przyszłości – Sobieszów. Cel
jest jak najbardziej szczytny.
Zgromadzone pieniądze zostaną przekazane na rewitalizację
tych zapomnianych części miasta i jego osiedli.
Póki co trwają przymiarki
do szkolenia pilotów. Pierwsi z
nich już ćwiczą oprowadzanie
po wspomnianych miejscach
eksperymentalnych grup zagranicznych wycieczek.

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Tracąc pozycję w Euroregionie Nysa znów staczamy się, ale może to miastu wyjdzie
na dobre?

Wsi spokojna, wsi wesoła!
Straciliśmy lat temu siedem nazwisko, z którego jeszcze dumny jest niejaki pan Kuba, rzekomy gwiazdor
ekranu, wciągnięty w narkoaferę polskiego „szołbyznesu”. Jest ryzyko, że niegdyś wojewódzką Jelenią
Górę, wkrótce połknie kolejna reforma degradująca
miasto do rangi wioski
Z roku na rok czegoś naszej „Jelonce” ubywa. Ostatnio zabrakło
siły przebicia w Euroregionie „Nysa”.
Dziecku wspólnej Europy poczętym
na pierworodnym łonie dobrych zamierzeń, kiedy jeszcze o prawdziwej
akcesji Polski do Unii Europejskiej
rozmawiało się jak o marzeniach
ślepego w cudowne odzyskanie
wzroku. A tu w wyborach na głowę
szacownej organizacji wykolegowany został w minionym tygodniu
prezydent Marek Obrębalski.
Niestety, zadecydowała polityka.
Znawcy tematyki, po cichu analizując przyczyny porażki, wskazali
niedojrzałość Platformy Obywatelskiej, która poszła na całość bez
solidnej kampanii poparcia dla

swojego regionalnego lidera. Z (Jeleniej) góry założywszy jego wygraną
w cuglach.
Oponenci to wykorzystali. Lobby
Prawa i Sprawiedliwości dało Platformie łupnia promując skuteczniej
Piotra Romana, prezydenta Bolesławca. Zależnego zresztą do 1999
roku od Jeleniej Góry.
Wówczas do ostatnich chwil
województwa P. Roman szefował ciału kolegialnemu, czyli
sejmikowi gmin należących do
tej jednostki. Nie sposób odmówić panu Romanowi większego
samorządowego doświadczenia
od tego, którym może pochwalić się dr Obrębalski. W tamtych
latach zapewne spraw y sa-

morządowe zgłębiał, ale tylko
teoretycznie.
Trudno, stało się. Wprawdzie
nasze miasto po raz pierwszy w
historii nie ma reprezentanta w
Euroregionie, choć płaci z tytułu
członkostwa niemałe składki, ale
– jakoś to będzie. Tylko czy „jakoś”
pójdzie w „jakość”?
Euroregion Nysa, mimo swojego
zbiurokratyzowanego eurozboczenia (tysiące papierów potrzebne do
załatwienia czegokolwiek) pomaga
podjeleniogórskim gminom. Tam,
gdzie o tę pomoc skutecznie proszą.
Wiejskie gminy mają bowiem tę
przewagę nad miejskimi, że znacznie więcej zależy tam od ludzi, którzy
rządzą i mieszkańców wyrażających
nie tylko dobre chęci do działania,
ale i działanie.
W takim Chromcu, a wcześniej w
Barcinku, wiochach – bez obrazy
– nierzadko dechami zabitymi
z wychodkami na podwórkach
– otwarto na nowo świetlice. Z ka-

fejkami internetowymi i bogatym
programem turystycznej promocji
małych ojczyzn. Można to wyśmiać
z punktu widzenia niegdysiejszej
wojewódzkiej stołeczności Jeleniej
Góry. Ale, gdyby spojrzeć na to
z perspektywy mieszkańca wsi,
ironicznym uśmiechem obdarzyć
można Jelenią Górę właśnie, gdzie
świetlice i kafejki z internetem są od
dawna, ale w innych sferach życia
nie dzieje się nic porywającego.
Tym bardziej, że na wsiach rzeczy
dokonują się na zasadzie współdziałania ludzi z władzą, a nie – w
kompletnym niemal oderwaniu planów jednych od życzeń drugich
– jak to niestety miało i ma miejsce
w Jeleniej Górze.
Na wiosce wciąż wiele brakuje do
poczucia komfortu wieku XXI, ale
żyje się tam niektórym znacznie
lepiej niż w dawnej stolicy województwa.
Na podjeleniogórską prowincję
emigrują zresztą sami jeleniogórza-

nie. I ci nowobogaccy, aby postawić
gargamelowate pałacyki. I ci nieco ubożsi oraz normalniejsi. Oni
szukają odpoczynku od męczącej
jeleniogórskiej cywilizacji w okolicach Kopańca, Chromca, Barcinka,
Lubomierza, Wlenia, Lwówka a
nawet Jeżowa Sudeckiego (zarządzanego notabene przez wójta
Edwarda Dudka, który jako jedyny
z powiatu jeleniogórskiego do władz
Euroregionu wszedł).
Lokalny koloryt w postaci panów chłepczących tanie nalewki
przed „geesem” oczywiście istnieje.
Pozostaje mieć nadzieję, że coraz
bardziej będzie marginalizowany. Po
pierwsze z przyczyn naturalnych, a
po drugie – racji czysto ekonomicznych. Bo nikomu nie będzie opłacało
uchlać się jak świnia, kiedy do wsi
zacznie przyjeżdżać coraz więcej
agroturystów z Polski i Europy. Lepiej
pomyśleć, jak tu na gościach (byle
tylko uczciwie) zarobić.
Na wsi głupio takiego okraść i

zbić na kwaśne jabłko w pijanym
widzie, bo od razu wiadomo, kto
to zrobił. Nie jak w anonimowej
Jeleniej Górze, gdzie można dostać
kijem bejsbolowym w łeb lub stracić
ukradziony na wyrwę dobytek. A
sprawcy pozostaną, rzecz jasna,
nieznani.
Nie mamy już mocnej reprezentacji w Euroregionie, wzorowej
komunikacji miejskiej, wygodnych i
bezpiecznych ulic. Za to możemy się
„poszczycić” rosnącą przestępczością, wyludniającym się miastem i
brudem na miejskich traktach. Może
w tym przypadku lepiej rzeczywiście
zrzec się praw miejskich i zostać z
własnej woli wsią?
Taką w pozytywnym znaczeniu
tego słowa. Gdzie ludzie ludziom
pomagają, czyn społeczny nie odnosi
się tylko do socrealistycznej ułudy
pracy. Może się mylę, ale kto wie,
czy taka zmiana wyszłaby Jeleniej
Górze na lepsze.

Konrad Przezdzięk
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21 maja 2007 r.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

TEATR

Dożywocie
26 i 27 V, godz. 19, Scena Duża,
bilety: 17 i 24 zł

Mała Syrenka
27 V, godz. 16, Teatr Zdrojowy,
bilet: 10 zł

Porwanie
w Tiutiurlistanie
22, 24 i 25 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilety: 10 zł

Wieczór kabaretowy
24 V, godz. 19, Teatr Nasz –
Michałowice ul. Kolonijna 27,
bilet: 30 zł

Dekameron
25 V, godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilet: 13 zł
INNE

Piosenka dla młodzieży
21 V, godz. 9-14, Teatr Zdrojowy
III Konkurs Piosenki Międzynarodowej.
Adresatem konkursu jest młodzież gimnazjalna i licealna powiatu jeleniogórskiego
Dąbrowski o Kenii
21 V, godz. 17, sala teatralna w ODK
Prelekcja ilustrowana przeźroczami
„Jambo – Kenya” Stanisław Dąbrowski
Balet po męsku
21 V, godz. 20, Teatr Jeleniogórski,
Scena Duża, bilety: 70, 90 i 130 zł
Występ Państwowego Baletu Męskiego
z Sankt Petersburga. Istniejący od piętnastu lat Państwowy Balet Męski z Sankt
Petersburgu założony przez Honorowego
Artystę Rosji, Waleria Michajłowskiego,
to grupa mężczyzn, zaliczanych do
najwybitniejszych tancerzy baletowych
na świecie. Ich fenomen polega na tym,
że wykonują oni nie tylko role męskie,
ale również słynne partie kobiece z
klasycznego repertuaru baletowego
Zagrają uczniowie
24 V, godz. 17, sala im. Ludomira
Różyckiego – Filharmonia Dolnośląska, bilet: 5 zł
Koncert dyplomantów i laureatów
konkursu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej
Górze/Cieplicach
Karkonosze w Afryce?
24 V, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prezentacja multimedialna „Góry
Smocze – afrykańskie Karkonosze”
Eckhard Bahr (Niemcy)

Ujęcia z podróży
25 V, godz. 15.30, galeria „Korytarz”, przy ul. Bankowej 28/30
Otwarcie wystawy fotograficznej
Andrzeja Jerzego Lecha pn. „Dziennik podróżny”
Semestralne granie
25 V, godz. 17, sala koncertowa – Filharmonia Dolnośląska, bilet: 5 zł
Koncert semestralny w wykonaniu
Szkolnej Orkiestry Symfonicznej
Państwowej Szkoły Muzycznej I i
II st. im. Stanisława Moniuszki w
Jeleniej Górze pod dyrekcją Stefana
Strahla.
Artyści mamom
25 V, godz. 17, kawiarnia „Muza”
- ODK
Koncert z okazji Dnia Matki „Dla naszych mam” w wykonaniu solistów i
zespołów w ODK
Chiński chór w Cieplicach
25 V, godz. 17, muszla koncertowa
w Parku Zdrojowym
Występ chińskiego chóru Guangya
Higa School Of Guangzhou
Formy światła
25 V, godz. 18, galeria BWA
Otwarcie wystawy „Światłoformy”
Joanny Ratajczak-Kurowickiej.
Wystawa będzie czynna do 26
czerwca od poniedziałku do piątku
w godz. 8 -17, bilety w cenie 2 zł,
w sobotę w godz. 10 – 16 – wstęp
bezpłatny

KINO

Kino Lot
Proch i pył
21 – 24 V, godz. 18
dramat, prod. Macedonia, Niemcy, USA,
Wielka Brytania, Włochy 2001, od 15 lat
Scoop – gorący temat
21 – 24 V, godz. 16, 20.15
komedia romantyczna, prod. Wielka
Brytania, USA 2006, od 15 lat
Kino Marysieńka
Krew jak czekolada
21 – 24 V, godz. 16, 20
horror, prod. USA 2007, od 12 lat

Fenomen Testosteronu

Aby zobaczyć ten spektakl,
widzowie dzwonią i pytają
lub czekają cierpliwie na
kolejne przedstawienie,
a potem z szybkością rewolwerowca rezerwują
bilet w biurze promocji
i organizacji widowni.
„Testosteron” napisał Andrzej
Saramonowicz, scenarzysta i
reżyser filmowy. Współtworzył
również filmy „Pół serio” i „Ciało”.
Sztuka Saramonowicza miała
swoją premierę w 2002 w Teatrze
Montownia w Warszawie. Rok
później (12 września 2003) w reż.
Małgorzaty Bogajewskiej wystawiono ją w Jeleniej Górze.
Czym jest ta współczesna komedia? Dla jednych jest lustrem
męskiego gatunku lub sztuką na
temat „odwiecznej wojny płci”.
Inny powie, że to demontaż mitu
macho albo spektakl o współczesnych mężczyznach, którzy zastanawiają się nad własną samczą
naturą i analizują swe dotychczasowe związki z kobietami.
O czymkolwiek by ten spektakl
był, sprawia on, że para zakochanych wychodząca z teatru krótko
i dwuznacznie milczy, uśmiechając się przy tym pod czubkiem

W Testosteronie grają tylko mężczyźni
nosa. Tak działa „Testosteron”
– z jednej strony gagi, partie
tekstu zakończone błyskotliwą
puentą z odniesieniami do obecnej rzeczywistości, a z drugiej
strony analiza męskiej i kobiecej
psychiki.
Po dwustu spektaklach, wszystkich oczywiście nie widziałem,
można odnieść wrażenie, że
temperatura lekko opadła, co
nie oznacza, że w aktorach spadł
poziom testosteronu.
Każdy spektakl jest inny. Mimo

tego dalej śmiejemy się z delikatnego w geście i mowie Robala
(Włodzimierz Dyła), który uczy
się, jak poderwać w klubie dziewczynę. Bawi oraz zmusza do
refleksji na temat ojcostwa także
Stavros (Jacek Paruszyński).
Frekwencja na komedii Saramonowicza daje do myślenia.
Gdy nasz znajomy mówi, że nie
widział tej sztuki, reagujemy
spazmatycznie mówiąc: „Co???
Nie widziałeś tego?!”. Trzeba
jednak wiedzieć, że jest też taka

część publiczności, która mówi:
„Znowu “Testosteron...”
Od premiery minęły prawie
cztery lata. Można się zastanowić,
czy jest szansa na równie ciekawą
alternatywę dla tej drugiej części
publiczności. Nie chodzi o to by
grać tylko komedie, ale świeżość
jest potrzebna w każdym teatrze.
To przedstawienie wywołało modę
na chodzenie do teatru, która powinna przełożyć się także na inne
spektakle jeleniogórskiej sceny.

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Na rockowo po raz trzynasty

Eliminacje czas zacząć
Rusza kolejna edycja Ligi
Rocka. Pierwszy koncert
już w najbliższą sobotę.
Liga od kilku lat nie jest imprezą
lokalną. – Startem zainteresowane
są grupy praktycznie z całej Polski
– mówi Andrzej Patlewicz z Jeleniogórskiego Centrum Kultury,
główny organizator.
W pierwszych eliminacjach,
które odbędą się w sobotę 26 maja
(godz. 17), wystąpią: Psychodrama z Poznania, Manescape z Głogowa, Sonny Blues ze Świdnicy,
Argentyna z Szydłowca i Mocart z
Mieroszowa.
Najlepsza grupa, wybrana przez
jury, zagra w finale. Dołączą do

niej zwycięzcy kolejnych eliminacji. Finaliści spotkają się na
koncercie głównym, podczas
którego jury wybierze zwycięzcę
Ligi Rocka.
Gościem specjalnym sobotniego
spotkania będzie zespół Gutierez.
To zwycięzca ubiegłorocznego
festiwalu Union of Rock w Węgorzewie. Zespół promuje najnowszą
płytę pt. „Radio Love”.
Gutierez jest znany przede
wszystkim z piosenki „Robię to, co
potrafię najlepiej”. Można usłyszeć
ją w komercyjnych stacjach radiowych. Teledysk do tego utworu od
dłuższego czasu pokazują muzyczne stacje telewizyjne.

(DOB)

Fot. Krzysztof Knitter

Będzie się działo

JELENIA GÓRA Rekord najpopularniejszej sztuki

Fot. Archiwum Teatru Jeleniogorskiego
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Grupa Cocroach zwyciężyła w 12 edycji Ligi
Rocka. Kto wygra w kolejnej edycji?

WA¯NE TELEFONY

Miss Potter
21 – 24 V, godz. 18
dramat, prod. Wielka Brytania, USA
2006, od 15 lat
Kino Grand
Ktoś całkiem obcy
21 - 24 V, godz. 18, 20
thriller, prod. USA 2007, od 15 lat
DKF „Klaps”
Duchy Goi
22 V, godz. 18, sala przy ul. Bankowej 28/30, bilet: 9 zł
reż. M. Forman (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
                64 28 100
Filharmonia Dolnośląska                 75 38 160
Jeleniogórskie Centrum Kultury         64 238 81
ODK Zabobrze
                75 41 090
MDK
                62 24 460
MDK „Muflon”
                75 53 626
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JELENIA GÓRA Klasa okręgowa juniorów

JELENIA GÓRA Koszykówka mężczyzn

Zmiana prezesa
Nastąpiły zmiany w składzie zarządu Klubu Sportowego Sudety Jelenia Góra
W ostatnich dniach w związku
ze zmianą miejsca zatrudnienia
i podjęciem pracy poza Jelenią
Góry dymisję złożył dotychczasowy prezes klubu Jerzy Wolski.
Wcześniej z członkostwa w zarządzie Sudetów zrezygnował także
dotychczasowy wiceprezes Jerzy
Grygorcewicz. Klubowi działacze
propozycję kierowania nim złożyli naczelnikowi wydziału oświaty
urzędu miejskiego Waldemarowi
Woźniakowi. Ten przyjął propozycję i od 1 czerwca będzie
oficjalnie nowym sternikiem
KS Sudety. Skład pięcioosobowego zarządu klubu uzupełnią:

jako wiceprezes dotychczasowy
prezes J. Wolski, sekretarz Artur
Czekański oraz członkowie Mirosław Witka oraz Jan Gniadzik. – Z
koszykówką jestem związany od
wielu lat – mówi Waldemar Woźniak. Jako student grałem nawet
w koszykarskiej reprezentacji
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Spróbuje pomóc klubowi tak,
aby poziom męskiej koszykówki
w Jeleniej Góry się podniósł. W
Jeleniej Górze jest liczne grono
młodzieży chętnej do uprawiania
koszykówki i trzeba im tylko
stworzyć odpowiednie warunki.

(KED)

WROC£AW Koszykówka kobiet

Akademickie mistrzynie
Zespół koszykarek z Kolegium Karkonoskiego zwyciężył w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej, pokonując w pojedynku finałowym AZS AWF Wrocław 64:51.
W finale rywalizacji, przeciwnikiem jeleniogórzanek była drużyna AZS AWF Wrocław. Pojedynek
rozpoczął się od prowadzenia
wrocławianek 5:0, jednak były
to dla nich miłe złego początki.
Po pierwszej kwarcie KK wygrywało wprawdzie jedynie
15:12, jednak kolejne 5 minut
zmagań jeleniogórzanki, dzięki
agresywnej obronie, wygrały
12:2 i tym samym wyszły na
bezpieczne prowadzenie 27:14.
Przewaga w granicach 10-12
punktów dla podopiecznych trenera Rafała Sroki utrzymywała
się do początków IV kwarty.
Wtedy to seria celnych rzutów
trzypunktowych pozwoliła AZS

ZAGRANICA

AWF zniwelować straty tylko
do czterech oczek 49:53 w 37
min. W końcówce jednak zaprocentowało doświadczenie
jeleniogórzanek z pojedynków
w ekstraklasie. Głównie dzięki
skuteczności Doroty Arodź, KK
odparło atak rywalek i pewnie
zwyciężyło 64:51, zdobywając
miano najlepszej drużyny akademickiej na Dolnym Śląsku.
AZS AWF Wrocław – AZS KK
Jelenia Góra 51:64 (12:15, 10:18,
13:14, 16:17)
AZS KK: Arodź 22, Myćka 19,
Wójcik 10, Małaszewska 7, Misztal 6, Balsam, Klementowska,
Lara, Sojka.

(KED)

Judo

Walczy o mistrzostwa
Z bardzo dobrej strony zaprezentował się jeleniogórski judoka Piotr Płoński, w dwóch prestiżowych
turniejach w czeskim Jicinie i Berlinie.

Fot. OHRN

W turnieju w Jicinie gwardzista pokonał zawodnika z Litwy,
w drugiej uległ późniejszemu
zdobywcy pierwszego miejsca z
Ukrainy. W walkach repasażowych pokonał rywali z Węgier i
Niemiec. Niestety nasz zawodnik
uległ później judoce z Francji i
ostatecznie zakończył zmagania
na siódmym miejscu.
Znakomitą dyspozycję Płoński
potwierdził podczas turnieju
kategorii A w Berlinie. Wygrał
cztery pierwsze pojedynki. W
kolejnych musiał uznać wyższość

rywali z Rumunii i Niemiec i
rywalizację ukończył ostatecznie
na wysokim piątym miejscu.
P. Płoński prowadzi na liście
rankingowej, w kategorii do
60 kg., polskich kandydatów
do wyjazdu na mistrzostwa
Europy, które na początku lipca
odbędą się na Malcie. Ostateczny
skład naszej reprezentacji będzie
znany po międzynarodowym
turnieju, który w dniach 26 i
27 maja zostanie rozegrany w
Szczyrku.

(KED)

Piotr Płoński ma duże szanse na wyjazd na
mistrzostwa Europy w judo

Zabrakło zimnej krwi
W meczu na szczycie w lidze okręgowej juniorów starszych KS Karkonosze przegrały z Piastem Zawidów 0:1.

Pojedynek Karkonoszy z Piastem
był meczem o tzw. sześć punktów, a
jego zwycięzca w znacznym stopniu
przybliżał się do awansu do Ligi
Dolnośląskiej Juniorów. Przed rozpoczęciem meczu jeleniogórzanie
byli liderem tabeli (52 punkty), z
przewagą jednego punktu do drugich w tabeli piłkarzy z Zawidowa
(51 pkt.).
Początek zmagań stał pod znakiem zdecydowanej przewagi Karkonoszy. Już w 3 minucie Jakub
Piórko miał doskonałą sytuację
na zdobycie prowadzenia, jednak
jego strzał z pustej bramki wybił
obrońca gości. W 8 min. strzał
Filipa Kostki z boku pola karnego,
minimalnie minął słupek bramki
Piasta. W 23 minucie goście przeprowadzili pierwszą groźniejszą
akcję ofensywną, z której jak się
później okazało padł jedyny gol
spotkania. Na indywidualny rajd
zdecydował się Bartosz Kapusta, z
dziecinną łatwością ograł obrońcę
gospodarzy i przy biernej postawie
bramkarza Artura Hałki strzałem
w długi róg z ostrego kąta trafił do
siatki. Po stracie gola z juniorów
Karkonoszy jakby zeszło powietrze.
Nadal byli częściej w posiadaniu

piłki jednak ich akcje były wolne
i schematyczne. Gospodarze ocknęli się w końcówce. W 77 min.
strzał z dystansu Bartosza Gęsy
z najwyższym trudem przeniósł
ponad poprzeczkę bramkarz gości. W 80 min. Marcin Krupa nie
wykorzystał sytuacji sam na sam.
Wreszcie w ostatnich sekundach
gry główka Roberta Rodziewicza
minimalnie minęła spojenie słupka
z poprzeczką.
– Mój zespół rozegrał bardzo
słaby mecz – mówił po zakończeniu
pojedynku trener D. Gawlik. – O
porażce zdecydował brak skuteczności napastników oraz szczęścia
w sytuacjach podbramkowych.
Goście zagrali za to bardzo solidnie
w obronie. Mimo że do zakończenia
rozgrywek pozostały tylko trzy mecze, to nie składamy broni i zamierzamy zdobyć komplet punktów,
licząc na potknięcie Piasta.
Karkonosze Jelenia Góra – Piast
Zawidów 0:1 (0:1)
Karkonosze: Hałka, Jurkowski,
Palimąka, Gęca, Rodziewicz, Niemirski, Zagrodnik, Kik (Smolak
46 min.), Kostka (Gałka 69 min.),
Krupa, Piórko.

(KED)

Fot. Dariusz Gudowski
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Fragment meczu juniorów Karkonosze
– Piast Zawidów (0:1).

JELENIA GÓRA Piłka ręczna

Sponsor ma wizję

O początkach zaangażowania jego firmy w sponsorowanie jeleniogórskiej piłki ręcznej, ocenie gry zespołu w
zakończonym sezonie w ekstraklasie oraz wizji rozwoju
drużyny rozmawiamy z prezesem MKS PR Finepharm
Jelenia Góra Janem Czarneckim.
Grzegorz Kędziora: Od kiedy
zaczął Pan inwestować w jeleniogórską piłkę ręczną?
Od jesieni 2003, za namową
panów Zdzisława Wąsa i Wacława
Sylwestrzaka. Na początku była
to drużyna juniorek prowadzona
przez trenera Z. Wąsa. Potem,
w 2005 roku, gdy powstał klub
Biofactor wystartowaliśmy w rozgrywkach I ligi i mimo że nie
zakładaliśmy walki o ekstraklasę
to byliśmy rewelacją rozgrywek.
Potem gdy po wycofaniu się ze
sponsorowania MKS - u firmy
Jelfa powstała sytuacja zagrożenia
spadkiem z ekstraklasy, a nawet
rozpadu klubu, zdecydowałem się
poważnie zaangażować w jego
finansowanie.
Jakie są korzyści marketingowe dla Pańskiej firmy Finepharm z racji sponsorowania jeleniogórskich szczypiornistek?
Na dzień dzisiejszy trudno mówić jeszcze o znaczących zyskach
marketingowych, choć już teraz
nazwa Finepharm jest znana miłośnikom piłki ręcznej w Polsce. Na
razie w klub głównie inwestuje, a
o zyskach jak sądzę będzie można
będzie mówić dopiero gdy włączymy
się w walkę o medale mistrzostw
Polski.

Jak ocenia Pan ósme miejsce,
które zajął zespół MKS w minionym sezonie?
Ósme miejsce drużyny jest spełnieniem naszych planów o utrzymaniu
w lidze, z pewnym naddatkiem,
jakim jest awans do play-off. Bardzo się cieszę z postępów zespołu.
W pierwszej rundzie zespoły takie
jak Łącznościowiec Szczecin były
poza naszym zasięgiem. W rundzie
rewanżowej i w play - offach potrafiliśmy nawiązać walkę właściwie
z każdym przeciwnikiem, nawet
z późniejszym mistrzem Polski z
Lublina.
Jakie są Pańskie oczekiwania
co do występów naszych dziewczyn w przyszłym sezonie?
Celem sportowym zespołu seniorek będzie powtórzenie wyniku z
sezonu 2006/07 czyli zakwalifikowanie się do pierwszej ósemki tabeli.
W marzeniach chciałbym aby dziewczyny znalazły się w pierwszej piątce.
Będzie to o tyle trudne, że przyszły
sezon może być cięższy niż poprzedni. Większość drużyn zapowiada
wzmocnienia, zaś u nas nie zanosi
się na znaczące zmiany kadrowe.
Mimo to uważam że nasze plany są
realne, gdyż dziewczyny stać aby z
każdym meczem grać coraz lepiej.
Jeśli chodzi o transfery to jesteśmy w

trakcie rozmów z zawodniczkami z
innych klubów i nie jest wykluczone
pozyskanie rozgrywającej z dobrym
rzutem z drugiej linii, ale na dzień
dzisiejszy za wcześnie jest mówić o
konkretnych nazwiskach.
W jakim kierunku w kolejnych
latach będzie podążać jeleniogórska piłka ręczna?
Filozofią naszego klubu, jako że
nie stać nas na wielkie transfery,
jest opieranie się na naszych wychowankach. Oprócz wyczynowego
sportu zamierzamy prowadzić
szeroką prace z młodzieżą, realizując w ten sposób wychowawczą
funkcje sportu. Z tego grona młodych zawodniczek zamierzamy
prowadzić selekcję najzdolniejszych,
poprzez wszystkie grupy wiekowe,
począwszy od młodziczek, juniorek,
juniorek starszych aż do seniorek.
Jednocześnie już teraz próbujemy zainteresować naszym klubem bardzo
młode zawodniczki z kraju, którym
oferujemy możliwość nauki, profesjonalne szkolenie oraz możliwość
rozwoju sportowego. Myślimy także
w przyszłości o utworzeniu w klubie
sekcji męskiej szczypiorniaka.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę,
że zakres rozwoju piłki ręcznej w
Jeleniej Górze będzie zależał od
pieniędzy. Moja firma jest w fazie
rozwoju i jeszcze przez co najmniej
przez 2-3 lata nie będzie w stanie
podołać samodzielnemu utrzymaniu klubu. Dlatego wiele zależy od
zaangażowania miasta. Oczywiście
zabiegamy także o innych sponso-

rów. Jesteśmy w trakcie rozmów z
firmą, która zamierza inwestować
w Jeleniej Górze. Kontakt ten otrzymaliśmy od prezydenta Marka
Obrębalskiego.
Ile brakuje aby Finepharm
był klubem w pełni profesjonalnym ?
Dziewczęta muszą mieć zapewnione optymalne warunki fizjologiczne
do uprawiania sportu – czyli być
objęte odpowiednim odżywianiem.
Treningi, w natężeniu czterech godzin dziennie muszą być monitorowane przez fizjologa i mieć charakter specjalistyczny, czyli obejmujący
pewne elementy gry. Należałoby
także zaangażować specjalistę
od treningu ogólnego, najlepiej
lekkoatletycznego oraz zapewnić
zawodniczkom profesjonalną odnowę biologiczną oraz wsparcie
psychologiczne. Klub musiałby
zatrudnić profesjonalnego menagera. Docelowo kadra zawodniczek,
grających w I lidze oraz ekstraklasie
powinna liczyć 30-35 zawodniczek.
Do pełnej realizacji tej wizji konieczne było zwiększenie budżetu klubu
do około miliona złotych. Aktualnie
wynosi on 600 tysięcy złotych.
Na pewno konieczne jest także
przekształcenie klubu ze stowarzyszenia w sportową spółkę z
o.o. Zmiana statusu prawnego
jest konieczna do prawidłowego
rozwoju klubu, zwłaszcza w kontekście właściwego zarządzania
jego finansami.
Dziękuję za rozmowę
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Jeleniogórscy samuraje
Mariusz Ligiżyński oraz Przemysław Jończy wzięli
udział w prestiżowej gali karate shidokan w Brukseli.

Kolejny dobry start zaliczyli
biegacze na orientację z klubu
MKS Paulinum Jelenia Góra.
Zawodnicy jeleniogórskiego klubu wzięli udział w
Klubowych Mistrzostwach
Polski w biegach na orientację. Zawody odbyły się w Poznaniu – Mosinie, a ich organizatorem był Wojskowy
Klub Sportowy „Grunwald”
Pozna ń . W r y wa l i za c ji
uczestniczyło około 1000
zawodników i zawodniczek z całego kraju. W tym
gronie biegacze z Paulinum
znakomicie zaprezentowali
się zwłaszcza w rywalizacji
sztafet. W zmaganiach trzyosobowych zespołów, w kategorii juniorów młodszych
(M-16), jeleniogórzanie:
Krystian Zieliński, Łukasz
Mostek, Rafał Matyja minęli
linię mety jako drudzy. Tym
samym sztafeta Paulinum
zapewniła sobie prawo startu w finale Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Pełczycach. Na drugim miejscu
zakończyła swój bieg także
sztafeta juniorów starszych
(M-18) w składzie: Jakub
Dzioba, Paweł Konieczny
i Michał Kalata. W rywalizacji seniorów sztafeta
Paulinum (Paweł Zimoń,
Damian Dudkiewicz i Michał Nowak) była siódma.

(KED)
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Mariusz Ligiżyński
oraz Przemysław
Jończy podczas gali
w Brukseli.

Piłka nożna liga okręgowa

Fety nie było
Jeszcze przynajmniej tydzień będą musieli poczekać na
awans do IV ligi piłkarze KS Karkonosze Jelenia Góra.
W meczu XXV kolejki klasy okręgowej jeleniogórzanie
ulegli na wyjeździe Czarnym Lwówek 1:4 (1:1).
Pojedynek we Lwówku miał
szczególne znaczenie, nie tylko
dlatego że zmierzyły się w nim lider
i wicelider. Z układu tabeli wynikało
iż w razie zwycięstwa Karkonosze
już we Lwówku mogły świętować
awans do IV ligi. Z tego też względu
na to spotkanie pofatygowało się
około 150 kibiców z Jeleniej Góry,
by wraz ze swoimi piłkarzami
świętować ewentualny sukces.
Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło do przykrego incydentu. Wysiadający z autobusu
jeleniogórscy szalikowcy zostali
bez wyraźnego powodu, niejako
prewencyjnie, zaatakowani pałkami przez obstawiających spotkanie
funkcjonariuszy policji z Legnicy,
a następnie z bliskiej odległości
potraktowani gazem. Dla czterech
z kibiców gości nadgorliwość funkcjonariuszy skończyła się wizytą
w szpitalu. Jeleniogórscy działacze zapowiedzieli wystosowanie
oficjalnej skargi na zachowanie
policjantów.
Sam mecz w pierwszej połowie był wyrównany i pełen walki

głównie w środku pola. W 17 min.
biało – niebiescy mieli pierwszą
szansę na zdobycie gola, jednak
strzał Łukasza Kowalskiego obronił
bramkarz Czarnych Marcin Hubski.
W 19 min. gospodarze objęli prowadzenie po indywidualnym rajdzie
grającego trenera Jana Wrony. Jeleniogórzanie wyrównali w 33 min,
a gola efektownym strzałem głową,
z podania Macieja Suchaneckiego,
zdobył Przemysław Wajda.
Po zmianie stron na boisku istniała tylko jedna drużyna, a byli nią
gospodarze. Jeleniogórzanie całkowicie oddali inicjatywę, a szczególnie źle grała jeleniogórska obrona
i bramkarz. W 59 min. dynamiczny
rajd przeprowadził Kamil Mielnik,
i przy biernej postawie defensorów
z Jeleniej Góry podał do Bartosza
Sikory, a ten pokonał Michała
Dubiela. W 69 min. było już 3:1
dla gospodarzy, a drugiego swojego
gola zdobył Wrona. W tej sytuacji
błąd popełnił bramkarz Dubiel, który przepuścił lekki strzał napastnika
Czarnych. Dzieła zniszczenia biało
– niebieskich dokończył w 76 min.

AAAAA
Łukasz Skolimowski, pokonując
ponownie spóźnionego Dubiela.
Czarni mieli jeszcze klika okazji
na zdobycie goli, jednak upojeni
prowadzeniem strzelali obok
bramki gości. Jeleniogórzanie
mieli właściwie tylko jedną
szansę na zmniejszenie rozmiarów porażki, jednak uderzenie
Mariusz Kowalskiego – Ciepieli
obronił pewnie Hubski.
Czarni Lwówek – Karkonosze Jelenia Góra 4:1 (1:1)
Bramki: Wrona 19 i 69 min.,
Sikora 59 min, Skolimowski 76
min oraz Wajda 33 min.

Karkonosze: Dubiel, Bijan
(Kowalski – Ciepiela 78 min),
Wawrzyniak, Chrząszcz, Siatrak, Turczyk (Wojtas 68 min.),
Wajda (Smoliński 60 min.), Kotarba (Malinowski 46 min.), Suchanecki, Kowalski, Walczak.
Czarni: Hubski, Misiejuk, Bowszys, Kufel, M. Sikora, D. Podobiński, Skolimowski (Woźniczka 87 min.), Mielnik, Wołoszyn
(Zdanowicz 85 min.), B. Sikora
(Obłok 80 min.), Wrona (A.
Podobiński 75 min.)

(KED)

JE¯ÓW SUDECKI Klasa okręgowa

KALENDARIUM

Przerwali złą passę

SOBOTA, 26 V
– piłka nożna, XXVII kolejka ligi okręgowej – Karkonosze Jelenia Góra – Orzeł
Lubawka, godz. 17.00, stadion przy ul. Złotniczej

niej mogło być 2:2. Wojciech
Wierzbicki wbiegł z piłką w
pole karne, ale zamiast strzelać, próbował ograć Rausa.
Górą w tym pojedynku okazał
się bramkarz Lotnika i wynik
nie uległ zmianie.
Lotnik Jeżów – Piast Zawidów 2:1 (1:0)
Bramki: Gołąb 14’, Rafiński
80’ oraz Hejda 82’
W i d z ó w : o k . 10 0 . S ę d z i o w a ł : P i o t r Ko n s u r.

Lotnik Jeżów pokonał 2:1
Piasta Zawidów w meczu o
przysłowiową pietruszkę.
Gospodarze przełamali
serię pięciu spotkań bez
zwycięstwa.
Już w 14 minucie lotnic y
prowadzili 1:0. Gola po zamieszaniu podbramkow ym
strzelił Michał Gołąb. Przy tej
sytuacji Bartosz Rafiński zderzył się z bramkarzem Pawłem
Szalkowskim, ale sędzia nie
zareagował. Goście próbowali
wyrównać, ale nie stworzyli
wielu dogodnych sytuacji. W
29 minucie aktywny Konrad
Tkaczyk dośrodkował z prawej
strony prosto na głowę Patryka Pazyry, ale piłka po jego
strzale minęła bramkę gospodarzy. Jeszcze przed przerwą
mocny strzał Tkaczyka pod
poprzeczkę obronił Raus.
W d r ug iej po łow ie przez
pierwsze 35 minut z boiska
wiało nudą. Emocje zaczęły
się w 80 m i nucie. Ba r tosz
R a f i ń sk i w ykorz yst a ł n ie zdecydowanie obrony Piasta
i strzałem z półprzer wotk i
pokonał Szalkowskiego. Odpowiedź gości była niemal
natychmiastowa. Piotr Hejda
otrzymał dokładne podanie
w p olu k a r ny m , z g r a bn ie
przełożył piłkę na lewą nogę
i mocnym strzałem pokonał
Jarosława Rausa. Chwilę póź-

Lotnik: Raus – Jończy, Rześny,
Bojanowski, Gołąb (70’ Lis),
Rafiński, Romaniak (28’ Kondraciuk), Hamowski, Kowiel,
Marciniak, Zieliński (64’ Winiarski).
Piast: Szalkowski – Hejda,
Gryglak, Głogowski, Frankiewicz, Kiewra, Ciemniewski,
Wierzbicki, Tkaczyk, Pazyra,
Brudnicki (63’ Dziewulski).

Fot. OHRN

Srebrne
sztafety

munem Andi Neagu rozstrzygnął przed czasem już w pierwszej minucie pierwszej rundy.
Nasz zawodnik dysponujący
większym zasięgiem ciosów,
walkę rozpoczął od serii low
– kicków czyli kopnięć w udo,
a następnie dokończył dzieła
zniszczenia ciosami w tułów, po
których Rumun padł na deski.
Organizatorem zawodów, które
są formą docenienia osiągnięć i
klasy sportowej poszczególnych
zawodników, była Belgijska
Federacja Shidokan.

Fot. Archiwum klubu

Brukselska Światowa Noc
Samurajów jest niezwykle
prestiżowym spotkaniem
mistrzów karate shidokan i
kyokushinkay. W trakcie gali
toczą oni ze sobą pojedynki o
swoisty tytuł mistrza mistrzów
w danej kategorii wagowej.
W tegorocznej edycji imprezy
uczestniczyło 24 zawodników
z 11 państw: Japonii, Maroka,
Niemiec, Belgii, Francji, Grecji,
Rumunii, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Polski i Turcji.
Przemysław Jończy w swoim pojedynku zmierzył się z
nieco cięższym od siebie Grekiem Fitsialosem Efstathiosem.
Pierwsza runda przebiegała
pod dyktando przeciwnika
jeleniogórzanina, który swą
przewagę zaakcentował kilkoma efektownymi rzutami
na deski ringu. W kolejnych
dwóch starciach jednak to P.
Jończy wykazał się większą
wytrzymałością, aktywnością
oraz techniką ciosów i decyzją sędziów został ogłoszony
zwycięzcą pojedynku. Drugi z
naszych zawodników Mariusz
Ligiżyński swój pojedynek z Ru-

LWÓWEK ŒL¥SKI

Fot. Dariusz Gudowski

BRUKSELA Karate shidokan
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(DOB)

NIEDZIELA, 27 V
– piłka nożna, IX Turniej Piłki Nożnej „Junior” Orle 2007, godz. 9.30, boisko przy
ul. Orlej
– taniec towarzyski, Taneczna Olimpiada Malucha, pokazy taneczne par turniejowych
Szkoły Tańca „Kurzak – Zamorski”, pary taneczne dzieci w wieku 6 lat oraz układy
taneczne dzieci w wieku 4 i 5 lat, godz. 14.00-16.30, hala przy ul. Złotniczej 12
– koszykówka, play – off Sudety MOS Basket Ligi, od godz. 15.00, hala przy ul.
Sudeckiej
(KED)
Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

JELENIA GÓRA Siatkówka

Simet mistrzem
Dobiegła końca rywalizacja w III edycji Jeleniogórskiej Sportowej Ligi MOS w siatkówce amatorów.

Kamil Bojanowski (po prawej)
zagrał niezły mecz.

Do turnieju finałowego, który
odbył się w hali przy ul. Złotniczej zakwalifikowały się: Simet,
Gwardia i Nieprzekupni. Ekipy
te rozegrały pomiędzy mecze
systemem każdy z każdym.
Wyniki: Gwardia – Nieprzekupni 3:0, Gwardia - Simet 1:3,
Nieprzekupni – Simet 3:2.
Zwycięzcami ligi zostali siatkarze z Simetu, dzięki lepszemu bilansowi setów od
Nieprzekupnych oraz zwycięstwu w bezpośrednim meczu
z Gwardią. Drużyna Simetu
wystąpiła w składzie: Piotr
Tośko, Paweł Tośko, Waldemar
Rokicki, Filip Błaszczyk, Piotr

Matysek, Jacek Bojarski, Robert Cyma, Krzysztof Kobylski,
Łukasz Kruczyński, Grzegorz
Stachniów, Michł Śmietana,
Sebastian Śmietana, Maciej
Latawiec, Mariusz Młyńczak,
Mateusz Gałuszka, Zdzisław Filipiak, Bartosz Żuryński, Robert
Rodziewicz, Rajmund Żuryński
i Wiktor Żuryński.
Wyniki turnieju finałowego:
Gwardia – Nieprzekupni 3:0
(25:15, 25:21, 25:19), Simet
– Gwardia 3:1 (25:27, 25:18,
25:16, 27:25), Nieprzekupni
– Simet 3:2 (20:25, 25:20, 25:15,
20:18).

(KED)
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SPORT / OG£OSZENIA
JELENIA GÓRA Odrodzenie się Ligi Obrony Kraju

JELENIA GÓRA Godzą sport z nauką

Dobrze zorientowani
W zawodach rozgrywanych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej we Wrocławiu na początku maja biegacze
na orientację z Gimnazjum nr 2 zajęli drużynowo
drugie miejsce.
Zdobyli tym samym wicemistrzostwo Dolnego Śląska.
Indywidualnie Łukasz Mostek
był trzeci.
To kolejny sukces zawodników
z tej placówki. W ubiegłym roku
zajęli również pierwsze miejsce,
dwa lata temu drugie. Opiekunami zawodników są nauczyciele
wychowania fizycznego: Anna
Piotrowska i Artur Kosiński,
którzy szkolą grupkę młodzieży
w biegach na orientację od
IV klasy szkoły podstawowej.
Kilku z nich trenuje dodatkowo
w MKS Paulinum i tam również
osiągają duże sukcesy. Niedawno Łukasz Mostek, Krzysztof
Zieliński i Rafał Matyja w mistrzostwach Polski, które odbyły
się w Mosinie koło Poznania

zdobyli wicemistrzostwo kraju
w kategorii M-16.
Chłopcy ostro trenują w szkole
trzy razy dziennie i część z nich
w MKS Paulinum. Praktycznie te
zajęcia zajmują im popołudnia
przez cały tydzień. Ponadto biorą
udział w wielu zawodach. Mimo
tego dobrze sobie radzą w szkole
dając dobry przykład koleżankom i
kolegom, jeśli chodzi o zachowanie
i zdyscyplinowanie.
Biegi na orientację odbywają się
w górzystym i zalesionym terenie,
gdzie znajduje się 10 schowanych
punktów, które należy odnaleźć
posługując się mapą. Wygrywa
ten zawodnik lub drużyna, którzy
w najkrótszym czasie odnajdą
wszystkie punkty.

(JEN)

Fot.Agnieszka Gierus

Pomagają sobie nawzajem
Dobrze się układa współpraca pomiędzy Gimnazjum nr 2 a MKS Paulinum.
Uczniowie reprezentując MKS Paulinum pogłębiają wiedzę na temat właściwego
odczytywania map. W szkole natomiast pracują głównie nad wzmocnieniem
kondycji. W rewanżu nauczyciele wf Gimnazjum nr 2 pomagają społecznie przy
zawodach organizowanych przez MKS Paulinum. Dużą pomoc zawodnikom
okazuje rada rodziców Gimnazjum nr 2, wspierając drużynę finansowo przy
wyjazdach na zawody szkolne.

Drużyna biegaczy na orientację Gimnazjum nr
2: Artur Kosiński, Łukasz Mostek, Rafał i Tadeusz Matyja, Krystian Zieliński, Daniel Kędziora,
Kacper Klimkiewicz, Paweł Kokoszka i Anna
Piotrowska.

Uratowane strzelnice
Liga Obrony Kraju (LOK) powoli staje na nogi. Budynek przy Wzgórzu Partyzantów, który niegdyś tętnił
życiem, odzyskuje dawną popularność.
Kiedy LOK przekształcono
w stowarzyszenie, skończyły
się dotacje z budżetu państwa i LOK, zajmował się do
niedawna wyłącznie kursami
na prawo jazdy, a większość
pomieszczeń opust oszało.
Zniknęły również z zakładów
pracy, instytucji i szkół bardzo
popularne koła LOK, zajmujące
się głównie prowadzeniem
sekcji strzeleckich. Jeszcze
niedawno było takich sekcji na
terenie dawnego województwa
jeleniogórskiego tylko kilka.
Trzy lata temu powołano
nowy, prężny zarząd rejonowy
stowarzyszenia LOK, który objął swoją opieką dawne jeleniogórskie województwo. Od tego
czasu rozpoczęło działalność
kilkanaście kół strzeleckich
LOK, a liczba członków LOK
przekroczyła już 300 osób.
J e d n a k n a j wa ż n i e j s z y m
osiągnięciem jeleniogórskiego LOK było przejęcie dawnej
wojskowej strzelnicy w Jeżowie
przy ul. Zielonej i przywrócenie
do życia tego obiektu. Można
tam strzelać z broni pneumatycznej, sportowej i kulowej
z ostrymi nabojami w trzech
pozycjach: leżąc, klęcząc i
stojąc na odległość: 10, 25, 50,
100 i 200 metrów. Ponadto LOK
urządził dwie zautomatyzowane strzelnice w piwnicach
swojego obiektu o nazwie: Hades oraz w piwnicy technikum
przy ul. Jana Pawła II o nazwie:
Niebieska. Dzięki temu drugi
już rok rozgrywane są zawody szkolnej ligi strzeleckiej i

dla seniorów - karkonoskiej
ligi strzeleckiej. Ponadto na
strzelnicy „Zielona” w Jeżowie
odbywają regulaminowe strzelania służb mundurowych oraz
treningi sekcji strzeleckich.
ZR LOK dba o to, by na strzelnicy w Jeżowie wszystko było
zgodne z przepisami o ochronie środowiska. Za tarczami,
do których strzela się z ostrej
broni, są ściany z drewnianych
bali. Co pewien okres wyjmuje
się stamtąd ołowiane naboje,
które potem przetapia się i przekazuje do produkcji nowych kul.
Dzięki temu nierozpuszczalny
ołów nie zanieczyszcza gruntu.
Przywrócenie do życia wspomnianych strzelnic odbyło się
dzięki składkom członkowskim
(młodzież 1 zł, dorośli 2 zł/miesięcznie) oraz opłatom służb
mundurowych i kół łowieckich
za wynajmowanie strzelnicy
„Zielonej”.
W najbliższym czasie LOK
zamierza zagospodarować
sąsiednią strzelnicę w Jeżowie,
gdzie mogłyby się odbywać
strzelania myśliwskie kół łowieckich.
Plany LOK są zwolna, ale konsekwentnie realizowane. Dzieje
się tak dzięki skutecznej działalności dziewięcioosobowego
zarządu Stowarzyszenia ZR
LOK z prezesem Jerzym Pleskotem, wiceprezesami: Stanisławem Stefańskim i Dariuszem
Szachem oraz sekretarzem
Szymonem Dadaczyńskim na
czele.

Mały samochód z silnikiem o niewielkiej pojemności, dla kobiety, w
dobrym stanie, cena do 4.000 zł. tel.
0603-222-592
■ Niedrogie suzuki swift w dobrym
stanie kontakt na e-maila: maniek_jg@
o2.pl
■ Motorower simson skuter Sr50 lub
inny skuter w dobrym stanie zarejestrowany tanio. Tel. 0508-500-506
■ Zderzak do Forda Escorta rocznik
1995. Tel. 0663-215-635
■ Stacyjkę i zamki do drzwi do Citroena
ax. Kontakt 0509 503 125
■ Fiata Punto I do 5 000 złotych tel.
0504-427-853
■ Poszukuje belki tylnej(oś tylną) do
Renault Kangoo tel. 0507-103-263

0608-034-794
■ Rożne części do forda escorta 89
rok. Tel.: 0663 782408

Janusz Cwen

Fot. Krzysztof Knitter
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W starym stylu
W jeleniogórskim powiecie działa kilkunastoosobowa sekcja koła strzeleckiego
Grom – Siwy Dym, posługująca się replikami broni produkowanej przed 1985
rokiem. Wówczas używano do strzelania czarnego prochu, który wbijano do lufy
pistoletu lub karabinu i po użyciu spłonki w ciągu 1,5 sek. następował wybuch
i lot ołowianej kuli. Szybsza była taka broń, do której używano kapiszonów jak
w kowbojskich coltach. Ten sport staje się coraz popularniejszy, bo posiadanie
replik starej broni nie wymaga specjalnego zezwolenia. Kosztują w Czechach
od 1000 do 1500 zł.
Reprezentantka kraju w strzelaniu sportowym – Sylwia Bogacka zaczynała
karierę w kole LOK. Potem była zawodniczką Polonii Jelenia Góra, Śląska
Wrocław, obecnie trenuje w Gwardii Zielona Góra.

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Dwie kolumny podłogowe niedrogo,
oferty proszę składać pod numerem tel.
0697-380-346 lub GG 2641894
■ Nawigację GPS tel. 0607 77 88 94
■ Telefony komórkowe! Nowe i używane
za rozsądne ceny! Tel. 0515-795-99 9
■ Sony ericsson k800 z sim-lockiem na
angielską lub niemiecką siec byle by był
tanio (nie musi być komplet)byle czysty nr
telefonu 0512-784-216 gg; 10305087
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Mini wieżę na 3 CD,2 kasety, pilot
2x50W- 150zl. Mikro wieża na 1
kasetę, 2 głośniki, pilot, nie działa CD
za 50 zł. tel. 0608-034-794
■ Sprzedam mini wieże samsung z
mp3 nowa. Nie używana. 300 zł tel.
0663-782-408
■ Napęd LG w bardzo dobrym stanie tel.
0662-645-780
■ Kartę graficzną Galaxy GF 7300GT
128MB z chłodzeniem Zalman. Taktowa-

nie 610/1620 MHz. Karta nowa kupiona
w grudniu, na gwarancji. Cena 270 zł
Kontakt e-mail: rozum1@wp.pl
■ Motorola T205 z ładowarką. Cena 15
zł. Kontakt tel. 0602-241-453
■ Oryginalne przenośne głośniki MPS-60
do SE K750i; k800; w300; k510i; k610;
w800. Głośniki są nowe, zapakowane.
Cena: 90zł. Tel.: 0663-069-353; e-mail
moniax_1985@o2.pl
■ Sprzedam lub zamienię na laptopa intel pentium dual core + LCD 19” samsung
cena 2000 zł tel.663044949
■ Głośniki wysoko tonowe ,głośniki
średnio tonowe po regeneracji i zwrotnice
głośnikowe do Altusów 140 gwizdki i
zwrotnice pasują do innych kolumn tel.
075/76-49-316 lub 0517-900-425

■

MOTORYZACJA
Kupię
■ Auto złomowanie bezpłatnie ! tel.
0783 04 37 06
■ Kupie auta cale lub uszkodzone
lub przyjmę za wyzłomowanie tel.
0783-043-706

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Części do forda escorta 89 rok: oraz
zderzak niebieski tylny do BMW e-36.
Tel.: 0663-782-408
■ Felgi stalowe do Forda Sierry 4
x 108mm- cena za 2szt.- 25 zł. Tel.

Audi 80 b3 1989, wspomaganie, immobilizer, hak, CD, stan b. dobry, przegląd
do 04-2008, komplet opon zimowych, tel.
0602 795 229
■ Audi 80 b4, 1994r, 150tyś, 2.0 benzyna, 116 KM , ABS, 2poduchy, pełna
elektryka, klimatyzacja, dod zegary,
Atrakcyjny Wygląd, cena 9,500 tyś do
negocjacji , tel.: 665 550 905. zdjęcia
na e-maila ( slocimeister@gmail.com)
Podgórzyn
■ Citroena ZX. stan bdb. przebieg 86.tys.
Autoalarm,centralny zamek. Granatowy,
blachy ocynk, użytkowany przez kobietę.
Tel. 0782-394-942
■ Citroena BX 14 RE z instalacja gazową.
Auto jest na chodzie. Jedyna rzecz jaka
trzeba w aucie naprawić to są kabelki
od stacyjki, oraz wymienić wszystkie
płyny, Olej, płyn LHM, płyn do chłodnicy
do samochodu dorzucam prawie ze nowy
bagażnik. Auto jest ubezpieczone.! Tel.
0500-029-203
■

Daewoo lanos 1,6 (106 KM), 2x Airbag,
ABS, Zderzaki w kolorze nadwozia, św.
Przeciw mgielne, 128 km, użytkowany
przez kobietę, radio cd, 2x elektr. szyby tel.
0601-317-505
■ Fiata 126p rok prod 1997 elegant, przebieg 93 tys., katalizator, kolor wrzosowy,
oryginalny lakier, uchylne tylne szyby, nowy
akumulator i opony, w ciągłej eksploatacji,
przegląd i oc ważne do 10-2007, stan
techniczny bdb. Tel. 0601-428-206
■ Fiata bravo 1998r 1.4 benzyna tel.
0502-654-914
■ Fiata marea wekeend, 1998r, 1600 z
instalacją gazową, ważny przegląd i ubezpieczenia. Poduszka kierowcy, elektryczne
szyby, wspomaganie, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, tel. 0602 214 226
■ Fiata palio weekend – 75/76-783-40
■ Fiata panda active 1,1 serwisowany,
jedyny właściciel,radio,18800 z oponami
zimowymi snowpro - cena do negocjacji tel.
0510-451-780
■ Fiata seicento, pojemność 1100, kupiony w salonie w Polsce, rok produkcji
2003, przebieg 60 tys. km, kolor niebieski,
■

elektrycznie otwierane szyby, immobilaizer,
poduszka powietrzna, tylne szyby uchylane,
garażowany, dodatkowo komplet opon
zimowych, atrakcyjny wygląd, stan bardzo
dobry, cena 11200zł do uzgodnienia tel.:
0504-931-682 75/76-463-34
■ Fiata siena 1,4 el rok prod.1997,szary
metalic, el. szyby, alarm, centralny zamek,
immobilaiser, kpl. opon zimowych, radio,
mały przebieg. tel. 0603 48 33 44
■ Fiata cinquecento , rok produkcji 1997,
poj. 700, kolor biały, przyciemniane szyby,
tylna szyba ogrzewana, zagłówki, RO,
ubezpieczony, używany przez kobietę,
przegląd do lutego 2008r. Cena 3.500 zł.
do uzgodnienia, tel. 0506 166 013 lub
0509 282 640
■ Forda escort 1,3 CL .hatchback.4 drzwi
5 biegów. przebieg 250000.Niezawodny.
Ekonomiczny.Przeg ląd i OC do 04/2008.
Radiomagnetofon. Zadbane wnętrze, welurowe fotele. Kontakt 663468763
■ Forda escort! Tel. 0661 598 328
■ Forda eskort rok prod 1994 1.6 benzyna
przegląd i ubezpieczenie ważne. Cena 1500
zł tel. 075/64-311-47
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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

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia
Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
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

0-607-106-335

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

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

TEL. 075 / 645 11 95
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Pośrednictwo finansowe

OSKARR

KREDYTY
*Wielka wiosenna promocja
kredytów hipotecznych

* Gotówkowe do 80 tys. bez zabezp.
* Spłata zadłużenia w innych bankach
* Kredyty na oświadczenie
* Oferta dla osób posiadających
opóźnienia w spłatach
zobowiązań
* Dla prowadzących działalność
gospodarczą – bez zaświadczeń
o niezaleganiu z ZUS i USK

Jelenia Góra
ul. 1-go maja 43b
tel. (075) 647-44-00
kom. 0513-034-405

Zgorzelec

ul. Chopina 1
tel. (075)771-34-94
kom. 050-042-569

Forda fiesta silnik poj. 1388 16 V rok
prod. 1997, kolor granatowy, II Właściciel
Klimatyzacja, immobiliser, elektryczne
szyby, elektryczna regulacja świateł, jasna
tapicerka, wykończenia w drewnie, wbudowane radio, zadbany, użytkowała niepaląca
kobieta Cena 10 500 zł do negocjacji tel.
0603 417 916
■ Forda galaxy 1,9tdi 96 rok więcej info
pod 0601-946-424
■ Mazdę 323 1992 rok,144.000 km,
wspomaganie, czerwony, bezwypadkowy,
stan bardzo dobry,tel. 0790-215-333
■ Mazdę xedos 6 rok 1997 1600 cm3
16v 179.000 km kolor czarny pełne wyposażenie oprócz skóry, atrakcyjny wygląd.
cena 17.000 zł. tel. 075/717 4792 lub
0691-974-792
■

KONKRETNE PIENIĄDZE

PALETY AGD RTV

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

Nissana primera SLX 1.6 z gazem,
rok 93 butla w kole zapasowym, 192 tyś
przebiegu, pyt na e-maila gary24@wp.pl lub
tel. 0609-325-082
■ Opla calibra 2000 cm 1991 rok ,
instalacja gazowa aluminiowe felgi, ABS,
wspomaganie kier, szyberdach, kolor srebrny
met przebieg 203.000 km zarejestrowany w
kraju cena 4000 zł możliwa zamiana więcej
info pod nr 0886-418-051
■ Opla combo 1994r. poj. 1400 cm, 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 corsę,1998 r, zielony w dobrym stanie z gazem - Cena 90000. Resztę informacji
■

pod numerem telefonu 0669 158 832
■ Opla ascone 83 r tanio tel. 0665071-586
■ Opla astre 1.4 1994 kolor bordo, stan
techniczny bardzo dobry, użytkowany
przez kobietę, kupiony w salonie w Polsce.
0697-760-168
■ Opla corse B 1998 rok 1.5TD ABS
,wspomaganie kierownicy aluminiowe
felgi,2 poduszki powietrzne cena 9000 zł
tel. 0886-418-051
■ Opla kadetta 95, 1.6 diesel, 133 tys.
km, 2 drzwiowy., el. lusterka, szyberdach.
Tel. 0783-524-081
■ Peugeota 309 GL benzyna, rok pro.1987,
poj,1300, koloru granatowego,5-cio biegowy, stan dobry, cena 1000 zł tel. 509677-759

Peugeota 406 1.8l 16V Benzyna.
-instalacja gazowa (po regeneracji) -2xairbag -el. szyby, szyberdach, lusterka -ABS
-wspomaganie kierownicy -RM oryginalny
-nowe zawieszenie przednie -nowy układ
wydechowy -zielony metalik Zadbany.
Silnik w stanie idealnym (nie zużywa oleju
wogóle). Nie jestem handlarzem. Kupiłem to
auto dla siebie półtora roku temu i bardzo o
nie dbam (stad wiele nowych elementów).
Szczegóły pod numerem 0-693-29-55-56
Cena 11.000 zł
■ Peugeota 806 z 2000 r. silnik 2,0 hdi
przejechane 160 tyś km auto w dobrym
stanie 5 foteli bardzo wygodny posiada abs,
klimatyzację 2 poduszki, webasto elektr,
szyby cena auta to 28000 zł oczywiście
do negocjacji tel. 0694 191 880
■

RAMY

UWAGA! UWAGA! NOWOŒÆ!!!
Sklep

Peugota 405 Sedam, poj. 1600 benzyna
+ gaz, rok prod. 92/93 ,regulowana kierownica, szyberdach, elektryczne szyby, centralny zamek, kolor grafitowy metalik, RO CD,
ABS, OC po przeglądzie, hak odpinany. Cena
4.800 zł. Tel. 0506-166-013
■ Pontiac Trans Sport 2,3 benzyna +
gaz, 1993 rok, silnik do naprawy, cena
5000 PLN e-mail: jerzydziem @o2.pl; tel.
0503-816-256
■ Ranault twingo 1999 r. 1,2 benzyna +
gaz Pilne. Tanio. Ewentualnie w rozliczeniu
samochód do 1.000 zł. i reszta w gotówce
tel. 0502-654-914
■ Renault 19 1.9 diesel. Samochód w
stanie dobrym, posiada OC i AC od kobiety.
tel. 0662-153-058
■ Renault 19,rok produkcji 1991 po
■

Serafin
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„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

POBIEROWO

tel. 606333435, 604241422

Informacja:

ZHP Hufiec Jelenia Góra
ul. 1 Maja 28

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

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH

Zapraszamy!

Prowadzi nabór do szkół na
rok szkolny 2007/2008
Czekamy na Ciebie, tylko u nas
znajdziesz coś dla Siebie!!!
Tel/fax 075/7553060
Szczegóły
na portalu

Mechanik
Wymagania:

K

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

turnusy 14 dniowe od 07 lipca

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

C

CMY

Obóz nad morzem!!!
Dla dzieci i młodzieży

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:

- wykształceni e 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

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 maja 2007 r.

OG£OSZENIA
wypadku w całości lub na części! kontakt
0502-783-564
■ Renault clio II rocznik 2000. Pojemność
1.2 Auto zadbane jestem drugą właścicielką. Informacje pod numerem telefonu :
0605-234-206
■ Renault megane coupe, poj. 1,6, rok
prod. 1996, żółty, poduszka powietrzna
kierowcy, ABS, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
sportowy układ wydechowy, lotka, drugi
właściciel, auto zakupione w Polsce. Cena
do uzgodnienia, tel. 0669-416-293
■ Renault twingo 1993 rok,1.2 benzyna,
nowy przegląd ubezpieczenie, ekonomiczny
stan techniczny bdb tel. 0513-588-658,
0665-733-364
■ Renault Twingo 1993rok,1.2 benzyna,

Tel. kontaktowy 0696 265 244
■ VW golf 1,9 TDI, rok produkcji 2002,kolor antracyt. 0600-219-019
■ VW golf 1.6 turbo diesel, 1979, 320 tys.
km. hak, szyberdach, niebieski metalic. Tel.
0783-524-081
■ VW golf II 1990 rok 1600 cm szerokie
zderzaki zadbany stan tech. b. dobry lub zamienię cena 1900 zł tel. 0886-418-051
■ VW golf II 96r -składak- 70 tys km,
cena 1000 zł do niewielkiej negocjacji. Nr
kontaktowy: 0609 745 762
■ VW golf II za 2000 pln, dodatkowo 2
opony. Po remoncie przedniego zawieszenia, sportowa kierownica, stozkowy
filtr powietrza, płaska klapa tylna. auto Do
poprawek. Przegląd do 09.2007, ważne oc.
0691-258-991

db kredyt
nowy przegląd ubezpieczenie, ekonomiczny
stan techniczny bdb nr tel.: 0513-734-492
cena 4100 zł
■ Seata cordoba rok 1997 stan bardzo
dobry aluminiowe felgi centralny zamek
abs, wspomaganie kierownicy ,szerokie
zderzaki, zarejestrowany ,opłacony tel.
691039973
■ Seata ibize w dobrym stanie. Rok 1991.
Silnik 1.2, system porsche. Kolor czerwony.
Hak. OC do sierpnia 2007 Przegląd do
kwietnia 2008 Cena 2300- do negocjacji.
Kontakt pod numerem telefonu 0507
319 150
■ Skodę 105S rok 1982, oryginalny lakier
i przebieg 49tys, eksploatowany przez
starszą osobę, cena 900zł (w całości lub
na części) tel. 0787-233-050
■ Skodę favorit 135L, rok prod.1991/92,
bordowa, po wypadku. Cena 300zł do
negocjacji. Tel. 0608-026-512 lub 0668141-675
■ Skodę felicje `95 z instalacją gazową.
Cena do uzgodnienia tel. 0509-480-284
■ Toyotę corolle sedan 2004 r. kolor
niebieski metalik welur pełne wyposażenie
,przejechane 38 000km. .książka serwisowa, wersja SOL możliwe raty cena 39 tyś zł.

1800 PLN Tel. 0693 295 681
■ VW polo, rok produkcji 1996, czerwony,
3- drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki
powietrzne, ABS, elektr. lusterka, wspomaganie kierownicy, zarejestrowany w kraju,
bez wypadku, właściciel nie palący, stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.
(075)723-18-86, lub 0889-742-077
■ VW sharan 1995 z gazem sekwencyjnym tel. 0513-048-127
■ Żuka sprawnego, po przeglądzie z
ważnym OC. Cena 1200 zł. Tel. 0609
07 82 82

MOTORYZACJA
Zamienię
■ BMV e36 1993 pełna elektryka abs na
jakiegoś Diesla w tej samej cenie oczekuje

075 75-256-50
■ mieszkanie na Osiedlu Orlim za gotówkę,
maksymalnie na 2 piętrze. Tel. 0607944-409
■ Mieszkanie trzypokojowe w Sobieszowie lub Cieplicach (Osiedle Orle).Telefon
kontaktowy 0606-396-798
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze, może być
do remontu. Tel. 0600-258-703
■ Bez pośredników kupię mieszkanie Jelenia Góra lub Cieplice, 50-75 m2, może być
do małego remontu tel. 06030-080-888
■ Dom w Łomnicy, Maciejowej lub Wojanowie. Tel. 0504-131-604
■ Mieszkanie 3-4 pokojowe, najchętniej
Cieplice ale nie koniecznie, może być do
małego remontu i w rozsądnej! cenie.
tel.0505-155-529
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działki (14 i 16 arów) tel. 075-74-124-69
■ Dom wolnostojący 220m2 pow. użytkowej, salon z kominkiem, 4 sypialnie, 2
łazienki, 2 tarasy garaż w budynku, pięknie
zagospodarowany ogród, działka 700m2.
Na piętrze znajduje się mieszkanie 40m2
z niezależnym wejściem, nadające się na
prowadzenie dział. gosp. lub do wynajęcia.
tel. 0501-18-18-75
■ Komfortowe dwupoziomowe mieszkanie
własnościowe w centrum Piechowic,
nowe budownictwo, co gazowe tel. 0605
449 514
■ Mieszkanie na Zabobrzu ,atrakcyjna
cena, dobra lokalizacja. Tel. 0662-009700
■ Kawalerkę w atrakcyjnym miejscu na
Zabobrzu, na I piętrze, po kapitalnym re-

duży salon połączony z kuchnią i jadalnią,
2 łazienki. Ogrzewanie gazowe. Miejsce parkingowe zamykane bramą. Cena 260.000zł
tel. 0501-18-18-75
■ Ciekawy dom na pograniczu Jeleniej
Góry i Jeżowa Sudeckiego teraz za 395
tyś. - tel. 0508-290-939
■ Pawilon pow.17m2 - własność, murowany, stała lokalizacja, możliwość wykupu
gruntu, po remoncie, atrakcyjne wnętrze,
piwnica, woda, energ. II taryfa, niskie opłaty,
z wyp. lub bez, na każdą działalność, idealny
na kwiaciarnię lub wynajmę - atrakcyjna
cena! inf. pod nr 0505-679-976
■ Działkę ogrodową na terenie ogródków
rodzinnych \”Nad Potokiem\” przy ul.
Ogińskiego w Jel. Górze. Tel. 0600-094653 lub 075/64-753-44

moncie. Wszelkie informacje pod numerem
telefonu 0601-395-339
■ Luksusową willę, w atrakcyjnej dzielnicy
Jeleniej Góry, pod lasem, blisko centrum, z
ogrodem 1200 m2, dwoma murowanymi
dużymi garażami. tel. 0880-491-908
■ 2-pokojowe w centrum na pl. Ratuszowym. W pełni meblowane: kuchnia,
łazienka i pokój.43 m2. I piętro. Spokojne
sąsiedztwo. Polecam i zapraszam. Fotki
możliwe na e-maila. 0508-133-871.l
ucyferekb@interia.pl
■ Dom w Cieplicach, 5 pokoi, dwie łazienki,
działka o pow. 460 m kw, Cena 411 tyś zł
tel. 0508-240-825
■ Działkę budowlaną okolice Jeleniej Góry,
pow. około 1250 m kw, 68 zł /m kw tel.
0508-240-825
■ 2-poziomowe w kamienicy; 3 sypialnie,

■

Czas na bank,
który robi jedno.
I dobrze.

VW golf III biały, wspomaganie, szyberdach elektryczny,1992 rok,224,000 km,
3000 + opłaty, tel. 0790-215-333
■ VW golf III Bon Jovi , 177.000 km ,
przebieg potwierdzony książką , 1996 r. ,
pojemność 1,8 , wspomaganie kierownicy ,
centralny zamek , klimatyzacja , elektryczne
szyby , radio , aluminiowe felgi , pojazd
zarejestrowany , cena 13.300 do niewielkiej
negocjacji ze względu na stan pojazdu Tel.
0502-212-400
■ VW passata b5 1,9tdi 97 rok więcej info
pod 0601-946-424
■ VW passata Kombi, bardzo dobry stan
techniczny. Rocznik 1994 1800 benzyna
+ gaz Abs , 2-poduszki powietrzne, el.
szyberdach i lusterka, wspomaganie,
centralny zamek, autoalarm, zadbany,
ubezpieczony, zarejestrowany .2-komplety
opon, nowe tłumiki i hamulce. Polecam.
Karpacz 0-75 76-19-246 0-601 548
068
■ VW polo 1986r. 1100ccm + gaz brązowy
met. Ważny przegląd i OC Technicznie
sprawny /do jazdy ,nie wymaga wkłady finansowego. Po wymianie płynów i rozrządu
,opony zim. Instalacja gazowa BRC ,butla w
kole + radio.(karaoke) ekonomiczny Cena
■

propozycji tel. 783954421
■ Opla Calibra 2000 cm 1991 rok ,
instalacja gazowa aluminiowe felgi, ABS,
wspomaganie kier, szyberdach, kolor
srebrny met przebieg 203.000 km zarejestrowany w kraju cena 4000 zł zamienię na
inny może być uszkodzony więcej info pod
nr 0886-418-051
■ Vana forda aerostara (ciężarowo uniwersalny) 8-osobowy, rocznik 87 poj. 3L z
gazem, dodatkowo komplet kół stalowych
na zimówkach, Na NISSANA Kontakt: tel.:
0660-632-850 e-mail: fox_tychy@o2.pl
■ Zamienię lub kupię samochód także
uszkodzony lub powypadkowy. Tel. 0510
522 968
■ VW transporter t4 1993 rok 2400 D
, przedłużony aluminiowe felgi centralny
zamek zamienię na osobowy cena 13
tys. (może być uszkodzony) tel. 0886418-051

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Mieszkanie w Cieplicach tel. 0663259-092
■ Mieszkanie na parterze dla osoby
niepełnosprawnej kupię do 130000. tel.

Dom wolnostojący w okolicy Mysłakowic. Może być stan surowy. Oferty proszę
kierować na adres bartekgaw@o2.pl
■ Mieszkanie 2 pokojowe, najchętniej
bezczynszowe z własnym ogrzewaniem .
Tel. 0501 737 086 lub e-mail: mwitulska@
wp.pl
■ Stoisko na FLORZE (Jelenia Góra).tel.
0608 613 065
■ Dużą działkę w Sosnówce Oferty na
e-mail : wert100@op.pl
■

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Sprzedam mieszkanie 45 m2 na III
piętrze w ścisłym centrum, tel. 502■ Mieszkanie w Piechowicach. 2 pokojowe z ogrodem tel. 0788-338-743
■ 4 pokojowe 67m2 na I piętrze,
Zabobrze II do wprowadzenia od zaraz.
Tel. 0601-435-070
■ Duży dom z restauracją sprzedam,
zamienię, wynajmę. Tel. 075/75216-94
■ Dom pod klucz 126 m cena 200 tys.
albo 900 miesięcznie tel. 0696-279734
■ Dom + stodoła w Kaczorowie oraz 2

Chcesz zamieœciæ reklamê

w naszej gazecie Jelonka.com !?
Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:

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

508 082 888 marketing@jelonka.com

PRACA

JAKUB

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

516 490 745 sebastian@jelonka.com

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

R
NUME

JACEK

SEBASTIAN

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

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

MOTORYZACJA

693 800 490 kuba@jelonka.com

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN

BEZPŁATNY

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

Mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu 63
m 2 tel. 0510 45 17 80
■ Mieszkanie 2-pokojowe ok. 52 m 2 w
Szklarskiej Porębie tel. 0601-882-748
■ Działkę budowlano-rolną w Małej Kamienicy gm. Stara Kamienica 7300m2 w
dobrej cenie. Przepiękne widoki!!! Kontakt:
0504 043 740 lub (075) 75 544 56
■ Atrakcyjny dom na zacisznym, spokojnym osiedlu w Jeleniej Górze -Sobieszowie.
Dom doskonały dla 2 rodzin lub do wynajmowania pokoi. 0501-736-644
■ 2 pokoje 43 m2 ul. Karłowicza - bez
pośredników tel. 0603-445-535
■ Działkę budowlaną o pow. 1500mkw.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Tel. 0602530-174
■ Garaż w centrum Jeleniej Góry. Tel.
0602-530-174

PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PT.PRA: 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

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:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

Dom w Staniszowie tel. 0605-134074
■ Działkę budowlaną 1500m/2,przy
drodze na Górę Szybowcową .Na działce
jest gaz, prąd 5 metrów od działki. Piękna
i spokojna okolica, dojazd bardzo dobry.
Gorąco polecam! Tel. 0662- 009700
■ Mieszkanie 50,8 m kw 3-pokojowe
- Osiedle Orle. Kontakt tel. 0508-290-939
■ Mieszkanie w Cieplicach 84m2, cena
250 tyś. 0509-223-976
■ Kawalerkę na Zabobrzu po kapitalnym
remoncie, cena 98500. Tel. 0509-223976
■ Pawilon handlowy drewniany lub wynajmę z powodu wjazdu atrakcyjna lokalizacja
świetne miejsce na każdą działalność. Tel.
0783-032-707
■ Mieszkanie w centrum, 2 pokoje, 60 m2,
1 piętro, ogrzewanie piecowe, do remontu.
Cena: 142 000 zł, kontakt: 0601-758-845,
075/644-56-05
■ Garaż w centrum Jeleniej Góry. Tel.
0602-530-174
■ Mieszkanie na Zabobrzu, 2 pokoje, 51,7
m2, cena 155 tyś 0509-223-976
■ Kawalerkę na Zabobrzu, 28m2, po
kapitalnym remoncie. 0509-223-976
■ 28 mkw, pierwsze piętro, po remoncie,
pierwsze piętro. Cena 100 tys. zł 0508240-825
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Kiepury.
ładne do zamieszkania od zaraz. dobra cena.
Tel. 0508 240 821
■ Mieszkanie 100 m taras piwnice garaż
1/4 budynku + ogród w ok. Jeleniej Góry
bez czynszu niskie koszty utrzymania 3 km
do centrum ,miasta tel. 0694 258 713
■ Budynek 1 piętrowy na dole garaż na górze pusta powierzchnia do zabudowy można
zrobić mieszkanie ul. Jagiellońska Jel. Góra
nadaje się na warsztat lub inne możliwości
mogę przesłać zdjęcia vukojg1@wp.pl
■ Działkę budowlaną 4300/m2(w studium
budownictwo mieszkaniowe)ok.2-3 km od
Karpacza. Widok na góry. Media(woda,
energia, telefon)10 m od granicy działki.
Doskonały dojazd. Bardzo słoneczna. Piękny
widok na Śnieżkę Cena 193500 - 45zł/m2
tel. 0601-775-135
■ Dużą działkę w Mysłakowicach przy
pięknej ulicy. Działka ma prawie wszystkie
media(których nie ma można dociągnąć)
powierzchnia to 3151m2 tel. 0664 499
814
■ Mieszkanie 54 m2 przy ulicy Kiepury!!
Mieszkanie jest w b. dobrym stanie niedawno po remoncie. Tel. 0603-325-910
■ Mieszkanie 51m2 Zabobrze II do remontu - bez pośredników tel. 0509 949 961
■ Działkę budowlaną o powierzchni
4000m2 (0,40ha) w miejscowości Rybnica (10 km od centrum Jeleniej Góry)
19zł/m2 więcej informacji pod telefonem
0608 310 277 lub 0602 376 623
■ 4 pokojowe ładne, nie wymagające
remontu. do mieszkania należy garaż oraz
ogródek z grillem. polecam. Tel. 0508
240 821
■ Mieszkanie przy ul. Kiepury o pow.
64m/2 dobra cena tel. 0508 240 821
■ Lokal użytkowy o pow. 105 m/2 w
dobrej lokalizacji blisko centrum. 0508240-822
■ 3 pokojowe mieszkanie po remoncie w
bloku. Tel. 0606-405-109
■ Mieszkanie na Zabobrzu 48m/2 po ob■

rysie 45m/2 ,dobra cena, super lokalizacja.
Tel. 0662-009-700

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę
■ Mieszkanie w Podgórzynie, duży
strych, komórka, ogród zamienię
na dwu pokojowe w Jeleniej Górze
(oprócz Zabobrza) tel. 075/76218-25
■ Do wynajęcia umeblowana kawalerka na Zabobrzu tel. 075/6495-331
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia w
Jeleniej Górze - -lokal handlowy. Interesuje mnie lokal od 25-30 m2. Telefon
kontaktowy 0501-013-094
■ Mieszkanie (pokój, kuchnia, łazienką i
osobne wejście) dla uczennicy. Mieszkanie znajduje się przy ulicy Wołkowa (300
metrów od Posterunku Policji). Cena
wynajmu do negocjacji. Szczegółowe
informacje będzie można uzyskać pod
numerem telefonu 0696-884-333
■ Pomieszczenia do wynajęcia. ul.
Klonowica 9 Tel. 0603 347 415
■ Mieszkanie 2-pokojowe (kuchnia,
łazienka), 50m2, 1-piętro. Mieszkanie
jest w budynku 1-piętrowym w niewielkiej odległości od centrum JG (okolice
„Małej Poczty”). Cena 650 + liczniki.
Do wynajęcia od 15 czerwca. Kontakt
tel. 0693-080-287
■ Szukam dwupokojowego mieszkania.
Osoba pracująca, wynajmę na dłużej od
1 lipca 2007 . tel. 0509-718-341
■ Do wynajęcia przytulne mieszkanie
2-poziomowe w nowym budynku na
Zabobrzu III, pow. 52 m.kw., 2 pokoje,
aneks kuchenny (kuchnia wyposażona
w lodówkę, sprzęt AGD, meble pod zabudowę), łazienka wyposażona w pralkę
automatyczną. Koszt wynajmu 650 PLN
+ opłaty (czynsz, liczniki). tel. kont.
0509-734-337 (dzwonić po 16:00)
■ Mieszkanie jednopokojowe w okolicach Jeleniej Góry lub Zabobrza z
kuchnią i łazienką mile widziane centralne ogrzewanie. Mój numer kontaktowy: 0669-409-232 proszę dzwonić
o 19.00
■ Bez pośredników, lokal handlowy
dwupokojowy z WC, w Jeleniej Górze
,centrum lub Zabobrze na długi okres, za
przystępną cenę. tel.; 0880-491-908
■ Pomieszczenia biurowe do wynajęcia
w Jeleniej Górze, tel. 7543965, 0605661-481
■ 2 pokoje 38 m2, centrum, ul. Druciana 650 + opłaty. Tel. kont. 0509
305 575
■ Pizzerię na Zabobrzu z kompletnym
wyposażeniem tel. 0504-131-6 04
■ Wynajmę od zaraz mieszkanie 2pokojowe (częściowo umeblowane),
60m2, w centrum (spokojna dzielnica),
od zaraz. Najchętniej na dłuższy okres.
Mile widziana rodzina. Kontakt: 0695299-357
■ Pracująca para poszukuje kawalerki lub 2 pokojowego mieszkania na
dłuższy okres najlepiej na Zabobrzu
z częściowym umeblowaniem. Oferty
proszę kierować pod numer teflonu
0605-624-541
■ Mieszkanie 50 m kw. po remoncie: 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpo-

kój w okolicy AE i I LO w Jeleniej Górze.
Informacje: tel. 0607-160-860
■ Posiadam do wynajęcia atrakcyjną
kawalerkę ,mieszkanie jest umeblowane
i wyposażone w sprzęt AGD. Tel. 0505097-065
■ Oddam w dzierżawę lokal gastronomiczny w centrum Szklarskiej Poręby.
Lokal w pełni wyposażony, funkcjonujący. Na 60 osób plus ogród piwny na 50
osób kontakt tel. 0662-052-678
■ Nowe mieszkanie, świeżo oddane do
użytku, dla osób nie palących,50 m2.
075 75 528 56
■ Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia
od czerwca Jelenia Góra-Sobieszów tel.
kontaktowy 075 7553736
■ Szukam domu do wynajęcia na wsi
w okolicach Jeleniej Góry z dobrym
dojazdem do miasta. Informacje pod
numer 667966235 lub508239218
alf58@gazeta.pl
■ Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia
w Jeleniej Górze lub okolicach. najlepiej
od zaraz do końca czerwca! proszę o
kontakt na adres e-mail martynka1986@
wp.pl
■ Poszukuję garażu do wynajęcia w
obrębie Jeleniej Góry, najlepiej przy
domu. tel. 0885-367-918
■ Szukam mieszkania 2 pokojowego
w Jeleniej Górze dla samotnej pani.
Częściowo umeblowane w cenie 500 zł
tel. 0691-688-009
■ Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze na ulicy Bankowe - II
piętro. Cena 700 zł. + opłaty licznikowe.
Tel. 0501 737 086 lub e-mail: mwitulska@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Mieszkanie(pokój z kuchnia)na
większe z dopłata. Mój numer telefonu 0887-844-093
■ Kawalerkę komunalną na Zabobrzu
przy ul. Szymanowskiego 3 28 m2
słoneczne IV p z widokiem na Śnieżkę, po
remoncie zamienię na 3 pokojowe(może
być zadłużone)tel:602 689 767 w
godz. 9-17
■ Mieszkanie własnościowe, 50m2,
2-pokoje, Cieplice XX-lecia, bardzo
niskie koszty utrzymania, zamienię z
dopłatą na dom, domek lub mieszkanie
3-pokojowe (mieszkanie w najbliższej
okolicy) Kontakt: joanna0203@poczta.
onet.pl
■ Mieszkanie do remontu w Jeleniej
Górze 43m,2 pokoje(osobne wejście
do jednego pokoju z klatki schodowej,
tak jakby 2 mieszkania),kuchnia, wc na
mniejsze. Tel. 0781-677-520
■ Mieszkanie kwaterunkowe 40 kw dwa
małe pokoiki i jeden duży na pierwszym
piętrze w budynku cztero rodzinnym
.Obok domu mały ogródek bardzo
spokojna okolica .Zamienię na większe
3,lub4 pokojowe może być do małego
remontu tel. 075.76.17.658
■ Spółdzielcze 2 pokoje 54m kw.w
Wałbrzychu (dzieln. Podzamcze) na
min.2 pokoje w Jeleniej Górze, kontakt
075/7544544, 0501-320-640 ,tubiuro@interia.pl
■ Mieszkanie własnościowe,2 pokoje,
kuchnia, łazienka na 3 piętrze, na

większe, może być komunalne.Tel.07575-31-489 lub 0-502-329-142
■ Mieszkanie własnościowe 27,5 m.
kw w Cieplicach I p. niski czynsz (46zł)
na większe. Może być kwaterunkowe,
zadłużone i do remontu. tel. 0604 620
100 lub 075 6418569
■ Mieszkanie kwaterunkowe 72 m2
centrum Jeleniej Góry 3 pokojowe, CO,
wysoki parter na dwa mniejsze - pilne,
możliwa dopłata. tel. 0697-930-752
■ Mieszkanie 3 pokojowe, dwupoziomowe, weranda kuchnia. 90m/kw w
Sobieszowie, tel. 0691-385-780
■ Mieszkanie w Kaliszu ok. 40 m2
dwa pokoje z kuchnia i z balkonem na I
piętrze na podobne w Jeleniej Górze, tel.
0605-880-804
■ Mieszkanie kwaterunkowe 80 m kw.
(3pok.,kuchnia,łazienka,wc) 1 piętro
na ul.1-go Maja na 2-pokojowe (40-50
m.kw).tel.(075)75-22-967
■ Mieszkanie komunalne na ulicy
Skargi, drugie piętro, dwu pokojowe 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
■ Mieszkanie 2-pokojowe, własnościowe w Gryfowie Śląskim / nowe
budownictwo / na podobne w Jeleniej
Górze - możliwa dopłata. Kontakt : 075
7813469
■ Mieszkanie 2-pokoje, 50 m2, niskie
koszty utrzymania, Cieplice os. XXlecia zamienię, z dopłatą, na domek lub
3-pokojowe w okolicy. joanna0203@
poczta.onet.pl
■ Dwa mieszkania własnościowe lokalizacja Zabobrze ul. Karłowicza 40m2 i
60m2, 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}PILNE!!! Kontakt telefoniczny pod numerem 0667-966-235
lub 0508-239-218 .alf58@gazeta.pl
■ Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
51m trzy pokoje balkon łazienka wszystkie media na podobne we Wrocławiu .tel.
0603-221-169
■ Kwaterunkowe. Niski parter,34m2,p
okój,kuchnia łazienka, wc na korytarzu,
ogrzewanie węglowe,czynsz77 zł/ miesiąc. Zamienię na większe, możliwość
dużej dopłaty. Tel. 0606-822-694
■ Mieszkanie komunalne w starym
budownictwie 2 pokoje, wc, kuchnia
do remontu na kawalerkę. Tel. 0781677-520
■ Dwa mieszkania na czwartym piętrze
obok siebie na dom lub 1/2 domu w Jeleniej Górze. Ewentualnie trzy mieszkania.
Wszystkie w okolicy „małej poczty”
Kontakt e-mail: izyg5@wp.pl
■ Bardzo ładne dwupokojowe mieszkanie przy Różyckiego zamienię na
mieszkanie willowe lub dom w zielonym
centrum Jeleniej Góry. Dopłacę wskazaną kwotę. tel. 0-75 7522714
■ Kwaterunkowe w Kamiennej Górze,
pokój z kuchnią + łazienka, na pierwszym
piętrze, przy ulicy Legnickiej, na podobne

lub większe w Jeleniej Górze. Telefon
kontaktowy: (075) 74-463-06
■ Mieszkanie kwaterunkowe 46m2 w
centrum Jeleniej Góra 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 3 piętro na większe jest
możliwość dopłaty tel. 0600-233-698
lub 075 64-387-68
■ Mieszkanie w centrum: 73m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, piece - na
mieszkanie do 50m2. Kontakt 0665110-124

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
■ Absolwentów szkol średnich od
zaraz, 1200zl, praca stała w dynamicznie rozwijającej się firmie tel.
75/648-06-20
■ Francuski operator zatrudni osoby
młode do obsługi klienta oraz na dział
techniczny. Tel. 75/64 806 40
■ Zatrudnimy konserwatora w Jeleniej Górze tel. 075/75-250-17 lub
0606-360-443
■ Zatrudnię pomoc kuchenną – Karpacz tel. 0604-287-331
■ Przyjmę do pracy na budowę dwóch
pracowników niewykwalifikowanych
kontakt tel. 0603-832-027
■ Firma z sektora finansowego zatrudni
10 osób. Wymagania konieczne: wykształcenie min. średnie, niekaralność,
komunikatywność, chęć do pracy.
Kontakt: e-mail eurokwal@wp.pl
■ Ośrodek wypoczynkowy w Przesiece
poszukuje do pracy kucharkę i kelnerkę
tel. kont. 0604-151-478 lub 0694477-203
■ Zatrudnię osoby uczące się (pełnoletnie) do pracy na terenie hipermarketu w
Jeleniej Górze na stanowiska: pracownik
hali, kasjer. Mile widziana książeczka
sanepidu. tel. kontaktowy 0694 483
883 (nie odpowiadam na sms-y)
■ Wepa Professional Piechowice SA
w Piechowicach ul. Tysiąclecia 49
poszukuje pracowników na stanowisko:
pracownik transportu z uprawnieniami
do kierowania wózkami widłowymi.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z działem kadr - telefon: 075/7547818
■ Pilna oferta pracy dla kobiet w
charakterze kelnerki w miejscowości
Florencja, wynagrodzenie 700 euro z
mieszkaniem oraz wyżywieniem, czas
pracy 8 godz. W Salerno jako sprzedawca w sklepie obuwniczym praca od
godz. 10-13 przerwa i od godz. 14-18
wynagrodzenie 700 euro z mieszkaniem.
Wymagana znajomość języka włoskiego.
E-mail: mare351@wp.pl
■ Szukam tynkarza do tynków tradycyjnych 8-9zł na godzinę tel. 0606224-367
■ Kandydatów na stanowisko handlowca poszukuje wydawnictwo Jelonka.com
Oferty proszę wysyłać na adres e-mail:
redakcja@jelonka.com
■ Praca dodatkowa, 63zł.za godzinę.
Wykształcenie minimum średnie, wiek
27-50 lat. CV proszę przesyłać: magdam208@wp.pl

Restauracja Cztery Pory Roku w
Jeleniej Górze zatrudni pomoce kucharza
i barmana. tel.0502661713
■ Poszukujemy chętnych osób do pracy
na Stacji Paliw - zatrudnienie od zaraz
- umowy na pełny etat - dobre warunki
płacy - wymagane doświadczenie w
handlu - CV + zdjęcie składać na Stacji
JET al. Jana Pawła II 22
■ Poszukuję opiekunki do dziecka (wiek
2 latka -chłopiec) ze Świeradowa Zdroju
lub okolicy. Dodatkowe informacje pod nr
tel. 0600 065 531
■ Zatrudnię doświadczonego murarza
tel. 0669-409-187
■ Vital & Spa Laola w Pobierowie (
50 metrów od plaży) zatrudni od zaraz
do pracy recepcjonistkę/stę ze znajomością j. niemieckiego. Gwarantujemy
zakwaterowanie Informację pod nr tel.
091 386 41 75 CV + l. motywacyjny na
adres informacja@laola.pl
■ Chcesz działać i zarabiać (!) jako
promujący zdrowie odezwij się; niczego
nie musisz najpierw kupić, żeby potem
sprzedać; cały kraj - w tym dolnośląskie
(i oczywiście jeleniogórskie) to biała
plama, możesz należeć do pionierów
i czołówki. Podaj swoje imię i nr tel.
lub/i/ adres e-mail. Kontakt: niz267@
interia.pl
■ Firma JEL-CAR zatrudni doświadczonego mechanika samochodowego.
Oferty prosimy składać w sekretariacie
firmy. Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 38
tel. 075 76 49 150
■ W związku ze zwiększoną ilością zamówień zatrudnię na 2-3 miesiące osobę
do pomocy w hurtowni-stolarni. Umowa
o prace. Proszę o kontakt Wyłącznie
osoby zarejestrowane w urzędzie pracy
jako bezrobotne. Osoba młoda, może
być ucząca się w systemie zaocznymwieczorowym. 0504-200-245
■ Zatrudnię dekarza do blacho dachówki pod Szczecinem i inne prace ogólnobudowlane. Tel. 0692-383-526
■ Kontrolera biletowego w autobusach
miejskich w Jeleniej Górze. Wymagania:
łatwy kontakt z ludźmi, wysoka kultura
osobista. Kontakt: PU Wakat Plus Zespół
Kontroli Biletowej 58-500 Jelenia Góra;
ul. 1 Maja 60 tel. 075/64-12-121 w
godz. 10.00 - 15.00
■ Zatrudnię: Sprzedawcamagazynier(wymagane prawo jazdy
kat.B) oraz sprzedawca-kasjer. CV ze
zdjęciem i list motywacyjny proszę
składać: P.H.P. MERCUS UL.MOSTOWA 2
JELENIA GÓRA
■ Jesteś komunikatywny, posiadasz
predyspozycje do biznesu zadzwoń tel.
0691-502-255
■ Praca dla każdego młodego i dojrzałego ambitnego wytrwałego .Jesteś przedsiębiorczy komunikatywny zadzwoń tel.
0691-502-255
■ Zatrudnię w Zakładzie Kominiarskim.
Na stanowisko - Kominiarz. /uczeńpomocnik/ Biurozuk@o2.pl
■ Praca na wakacje i nie tylko Zatrudnię
uczniów, studentów do sprzedaży obnośnej Tygodnika Jelonka.com na terenie:
JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, KARPACZ,
SZKLARSKA PORĘBA, KOWARY oferujemy: - Zadzwoń lub przyjdź nic nie tracisz
Kontakt telefoniczny 0696-795-008
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA / REKLAMA
lub osobisty w poniedziałki i piątki w
godzinach 15:00 - 16:00 w redakcji ul.
Klonowica 9/6
■ Zatrudnię sprzedawcę w salonie
prasowym. Najlepiej kobieta niepaląca.
Tylko poważne oferty (CV) kierować na
e-mail s1303@hds.pl Praca od zaraz
mile widziane uprawnienia do obsługi
lottomatu
■ Pilnie zatrudnię instalatorów c.o
wod-kan tel. 0504 120 873
■ Zatrudnimy instalatorów sanitarnych
- hydraulików . Dobre warunki płacy za
dobrą pracę. Docelowo zatrudnienie na
umowy stałe. Tel. 0508506293 EOD
Dorsystem energie odnawialne
■ Przyjmę do pracy 2 murarzy -celem
postawienia domu w stanie surowym
na umowę zlecenie lub umowę o dzieło

Praca dla dekarza i pomocnika na
terenie b. jeleniogórskiego. Warunki
do ustalenia. Zakwaterowanie. Tel. 0
696 44 30 27
■ Potrzebuje dwie osoby do pracy
remontowej kontakt 0603-295-573
■

PRACA
Podejmę pracę
■ 20 lat, świeżo po maturze, wykształcenie średnie, handlowe, uczciwa, bez
nałogów, podejmie pracę w sklepie
odzieżowym tel. 0668-143-310
■ Jestem po maturze i interesuje mnie
praca na cały etat, wszelkie propozycje
proszę kierować pod nr 0600 383 171
na smsy nie odpowiadam!!!
■ Mogę zaopiekować się dzieckiem u
siebie w domu. Mam 27lat i mam dwójkę

db kredyt

mość języka niemieckiego poppy8ster@
gmail.com
■ Przepisywanie tekstów, w tym prac
mgr. Prace edycyjne, skład komputerowy. Doświadczenie - współpraca z Wydawnictwem. Kontakt 0602-241-453
■ Mam 19 lat, uczę się w Technikum
Hotelarskim. Podejmę jakaś pracę,
chętnie zaopiekuje się dzieckiem. Interesuje mnie również jako praca kelnerki
najchętniej od godzin porannych. 0501183-562
■ Młoda pracowita, tel. 0 888-050-171
e-mail: draxsa@op.pl,
■ Opiekunki dziecka w wieku od lat 2.
Kontakt: 0515-629-195
■ Kierowca B,C szuka pracy, tel. kont.
+48 600 023 449
■ 22 lata szukam pracy. Posiadam

historii, specjalizacja nauczycielska. Tel.
0509-223-976
■ Z zawodu jestem fryzjerką, ale chętnie
mogę podjąć się czegoś nowego. Szybko
się uczę, jestem pracowita i uczciwa.
draxsa@op.pl tel. 0888-050-171
■ Mam 2 grupę, poszukuję pracy
jako sprzątaczka lub pomoc do kuchni
na terenie Jeleniej Góry lub Karpacza.
roxanawoj@wp.pl
■ Podejmę pracę jako kierowca z własnym samochodem lub bez ,dyspozycyjny
tel. 0514-084-204
■ Poszukuję pracy na okres wakacji. tel.
0691-557-714
■ Podejmę pracę jako kierowca na
weekendy (jestem dyspozycyjny od
piątku od 15 do poniedziałku rano)
posiadane prawo jazdy kat. B, lat 23,

075/75-216-94
■ Profesjonalne narzędzia Bosch,
Hitachi, Makita, Metabo w jednym
miejscu - Mostowa 6. Promocyjne
ceny. Pierwsi klienci do 10/15%
zniżki.
RÓŻNE
Usługi
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka
jakość prac. Bezpyłowo, zachodnie
maszyny. tel. 075/764-79-90
■ Fotografia ślubna - www.fotografia.jgora.pl - tel.0 505 810 724
■ Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie, terminowo, tel. 0660 360
718, 075 613 7 613
■ Profesjonalne układanie glazury,
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210 566, 075 75 18 272 okwisiorek@
op.pl
■ Profesjonalne usługi fotograficzne
-zdjęcia ślubne -fotografia okolicznościowa Tel.0 505 810 724 fotografia.jg@
op.pl www.fotografia.jgora.pl Jelenia
Góra i okolice
■ Oferuję usługi transportowe samochodem Citroen Jumper Max 1,6t.
Wymiary samochodu dł/wys/szer.
- 3,35/1,8/1,8 Ceny już od 0,75 zł za
kilometr lub 25 zł za godzinę w strefie
miasta Jelenia Góra. 0512-439-480
■ Firma z 5-letnim stażem wykona
prace wykończeniowe w obiektach,
mieszkaniach, domkach. Szybko, Tanio,
Solidnie. Tel. 0600-008-836
■ Profesjonalne wykładanie PCV--spawanie na gorąco, układanie wykładzin,

To bank dobrych kredytow.
DB Kredyt Deutsche bank, ul. M. Konopnickiej 19, 58-580 Jelenia Góra, tel. 075 754 07 80

dzieci (3 i 6 lat).Mieszkam w Cieplicach.
tel. 0506-178-193
■ Poszukuję pracy za granicą najlepiej
w Niemczech jako pomocnik budowlany,
lub przy innych pracach fizycznych
0607-049-309 e-mail kager@op.pl
■ Młoda 22latka pilnie poszukuje pracy
za granica, proszę tylko o poważne oferty. erotyka mnie nie interesuje. podejmę
się pracy bez konieczności znajomości
jeżyków obcych. Tel. 0667-219-727
■ Szukam stałej pracy na pełny etat
jestem po własnej działalności( prowadziłam sklep spożywczy) jestem uczciwa
i pracowita osoba znam obsługę kasy
fiskalnej i komputera oraz posiadam
prawo jazdy kat B. Mój numer kont.
0607-940-844
■ Na wakacje lub dłużej dobra znajo-

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
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

uprawnienia na wózki widłowe prawo jazdy kat B, dobra obsługa komputera. Mogę
też podjąć się pracy na budowie jako
pomocnik (pracowałem w Warszawie
jako pomocnik przy tynkach z agregatu
około 3 miesięcy), tel. 0510-230-362
■ Młoda dyspozycyjna 23 letnia z
wykształceniem pedagogicznym oraz
administracyjnym podejmie pracę
związaną z wykształceniem. Proszę o
poważne oferty. 0514-421-145
■ Szukam pracy w Holandii. Znam
język niemiecki i holenderski. Posiadam
uprawnienia na wózki widłowe. Mam
27lat. Interesuje mnie tylko praca
na długi okres. Kontakt pod nr tel.
0031619510300, 0031614872456
■ Jestem studentem II roku budownictwa lądowego i wodnego na PWR
. Szukam praktyki na okres wakacji.
E-mail: slewin@o2.pl
■ Kierowca kat. B z doświadczeniem
i bez wypadku. Kontakt (0) 509 503
125
■ Technik - ekonomistka, tel. 0693153-628 może być w systemie zmianowym
■ Jestem uczennicą i poszukuje pracy
na okres przedwakacyjny. Tel. 0665958-835 lub kacha84@buziaczek.pl
■ Jestem młodą (23lata), odpowiedzialną, miłą, ambitną, bez nałogów
kobietą. Szukam stałej pracy, niekoniecznie związaną z kierunkiem studiów
(fizjoterapia), tel. 0609-101-544
■ Doświadczona opiekunka do dzieci.
Tel. 0697-299-972
■ Jako nauczyciel historii. Jestem mgr

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

student. Telefon 0509 132 982 e-mail.:
psgpolska@gmail.com
■ Absolwentka Technikum Hotelarskiego podejmie pracę na wakacje także na
pół etatu w branży odzieżowej i nie tylko
w Jeleniej Górze. Tel. 0665 580 424

RÓŻNE
Sprzedam
■ Syberian husky- 10-tygodniowy
piesek - sprzedam – tel. 0602455-544
■ Wózek wielofunkcyjny TAKO +
profilowana wanna ONDA od 0-12
m-cy + gratisy. Stan bdb, po jednym
dziecku. Cena za komplet 440zł. Tel.
502490325
■ Cegły dziurawki i pełne. Więcej
Info Pod numerem tel.: 0781-015229
■ Wózek wielofunkcyjny tako + profilowana wanna onda od 0-12 m-cy,
stan bdb, po jednym dziecku cena za
komplet 430 zł tel. 0502-490-325
■ Sprzedam książki do II LO „Norwida”. Część z nich jest używana,
część nowa. tel. 0515-966-018
■ Domowa maszyna do szycia. Tel.
0607 18 42 43
RÓŻNE
Różne
■ Młody Otwarty na oferty Gitarzysta basowy (bez pieca) z poniżej
średnim Doświadczeniem. Poszukuje
Zespołu! Tel.: 0607-362-898 oraz
GG: 6433422
■ Noclegi najtaniej Maciejowa tel.

remonty, adaptacje tel. 0691 986
259
■ Ogólnobudowlane usługi. Budowa
od podstaw, wykończenia. Remonty.
Tel. 0788-338-743
■ Instalacje elektryczne tel. 0691810-105
■ Parkieciarstwo układanie podłóg,
parkietów, cyklinowanie i lakierowanie tel. 075/641-75-25, 0692159-693
■ Naprawa pralek, zmywarek, kuchenek elektrycznych, ogrzewaczy wody. Tel. 0608 812 320 ,
(075)6421597
■ Wynajem sprzętu budowlanego.
Dźwig sam. 28 t. Koparko – ładowarka
CAT, koparka mini tel/fax.075/64311-40, 0600-208-365
■ Wesela przyjęcia – najtaniej.
Restauracja „Galery” Maciejowa.
Tel. 075/75-216-94
■ Brukarstwo tel. 0502-137-019
■ Organizacja i prowadzenie WSZELKICH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
■ Profesjonalny dj/prezenter/konfenansjer/wodzirej z wieloletnim,
bardzo bogatym doświadczeniem,
imprezy również w plenerze, profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i
oświetleniowy, karaoke, główne atuty
to: doskonała muzyka i bardzo dobra
praca z mikrofonem - atrakcyjne
ceny! tel.: 0606 283031
Wesela - bogaty repertuar, żywe
instrumenty, wokale męski i żeńskiszczegóły na www.family.jgora.pl 0605
■

Polska
Finansowa
Kredytowa

sp. z o.o.

.kontakt 0-609-409-187
■ Przyjmę do pracy ślusarza i hydraulika. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
kontakt :0-609-409-187
■ Przyjmę do pracy 2 murarzy -celem
postawienia domu w stanie surowym ,na
umowę zlecenie lub na umowę o dzieło.
kontakt : 0-609-409-187
■ Poszukuję osoby - z doświadczeniem
- do wstawienia 2-3 okien dachowych,
w bloku, Jelenia Góra. Telefon: 0500
183 259
■ Komunikatywni, uczciwi, minimum
średnie wykształcenie własny środek
lokomocji. Pełna dyspozycyjność. Mile
widziana znajomość języka obcego.
Wynagrodzenie prowizyjne. Telefon
075 7122157 kom. 0695-056-760 lub
0693-056-760

wylewanie posadzek. Tel. 0600-008836
■ Przewiozę każdy towar do 1.5t (Ducato Max-Bus) w kraju i zagranicę.
Gwarancja szybkości oraz rzetelności
wykonywanych usług.. Chętnie podejmę
stałą współpracę. tel.600269839 lub
504038988, e-mail: zibi111@op.pl
■ www.vuko.prv.pl
■ Pogotowie hydrauliczne drobne
naprawy tel. 0603-184-016
■ Zajmuje się renowacją mebli tel.
0693-502-103

EDUKACJA
Angielski - korepetycje, gimnazjum, liceum, egzaminy FCE,CAE,CPE,
tel. 0660 360 718, 075 613 7
613
■

Bardzo dobre korepetycje z matematyki z dojazdem do klienta udzieli
student elektroniki. Kontakt (0) 509
503 125
■ Korepetycje z matematyki, ogromna
wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, tanio, kontak t 075-7647-023
■

DROBNE
Chcesz bezpiecznie i skutecznie
stracic zbędne kilogramy na zawsze.
Zadzwoń tel. 075/647-36-73 lub
e-amil: bobowskiw@tlen.pl
■ Dyskretne pokoje. Tel. 075/75216-94
■ Brakuje ci gotówki na zakup
nieruchomości auta zadzwoń. Tel.
0696-279-734
■

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 maja 2007 r.
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

JELENIA GÓRA Jedni żyli w slumsach, inni opływali w luksusy w wygodnych willach (II)

Cztery kąty w Hirschbergu
Fot. Archiwum

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.

Znacznie inaczej, choć oczywiście z wieloma elementami wspólnymi, wyglądała rzeczywistość rezydencji bogatszych mieszkańców
naszego miasta sprzed lat. Owe
wille, często bardziej przypominające dworki i pałacyki, aniżeli
jednorodzinne domy, powstawały
jak już wspomniano nieco na
peryferiach, ale nie tylko.
Jeden z bardziej znanych lekarzy położników i chirurgów w
dawnym Hisrchbergu dr Fedor
Rimann wybudował potężny
dom tuż przy placu Niepodległości
(Warmbrunnerplatz). W imponującej rezydencji mogło zamieszkać
kilka rodzin.
Kiedy Rimann zmarł, jego bliscy
sprzedali kamienicę berlińskiej
filii Banku Handlowego i Przemysłowego. I w gestii bankowości
pozostała do dziś, będąc przez lata
siedzibą rozmaitych oddziałów
zarówno niemieckiej jak i polskiej
finansjery.
O dawnym przepychu może
świadczyć choćby hala kasowa,
która kiedyś była przestronnym
holem ze schodami prowadzącymi
do kilkunastu pomieszczeń. Willę
przebudowano w latach 90-tych
dobudowując wejście tam, gdzie
go wcześniej nie było, na czym sam
budynek raczej nie zyskał.

Podobne rezydencje powstawały w wielu innych punktach
miasta i ówczesnych przedmieść. Najwięcej na obszarze u
stóp Cavalierbergu (Wzgórza
Kościuszki). Tam pole do popisu
mieli nieco snobistycznie nastawieni nowobogaccy Niemcy.
W epoce rozwoju techniki w
rzeczonych willach pojawiały
się salony kąpielowe wielkością
równe przestronnym pokojom,
w niektórych instalowano nawet specjalne „solaria”, łóżka nagrzewane lampami. Prawdziwe
gabinety odnowy biologicznej z
tamtych czasów. Do tego wystrój
łazienek: kafle i armatury dobrej
marki jak na epokę. Niektóre
wyposażenie łazienek powstało
w rodzimej Armaturenfabrik
Heine-Seifert, choć zakład produkował głównie na potrzeby
przemysłu.
Kafelkowaniem zajmowali
się drobniejsi wytwórcy i rzemieślnicy. Cenione były usługi
niejakiego Adolfa Pelknera,
właściciela sporego zakładu w
Cunnersdorfie. O randze warsztatu świadczy fakt, że ekipa kafelkarzy pozostawiała po sobie
specjalny „znaczek markowy” w
postaci kafla z nazwiskiem oraz
adresem właściciela, a także

numerem telefonu, który stawał
się coraz bardziej powszechnym
sposobem komunikowania się.
Pelkner miał trzycyfrowy numer 147.
Przepych w urządzaniu salonów wydaje się oczywisty.
Często dodatkowego atutu nadawało rezydencyjnym wnętrzom
otoczenie w postaci ogrodów i
parków. Stąd tarasy i liczne balkony, budowane od niewidocznej dla przechodniów strony, z
których można było podziwiać
bądź panoramę miasta i gór,
bądź drzewa na przestronnych
terenach. Często stare buki i
modrzewie, które kiełkowały
w czasach, kiedy parki i ogrody
stanowiły oddalony od cywilizacji miejskiej las.

Ciasne czasy

Po parcelacjach lokali w 1945
roku bardzo niewiele posiadłości należących do niemieckich
notabli – w latach 30-tych bogatsi
urzędnicy i oficjele nazistowskich
organizacji opanowali częściowo
wille zbudowane przy Steinstrasse (Słowackiego) oraz Stonsdorferstrasse (Mickiewicza) – uchowało się jako jednorodzinne.
Nawet co bardziej sprytni Polacy, którzy załatwili sobie kwate-

runek w przestronnych, czasami
niemal kompletnie urządzonych
wnętrzach, nie uniknęli zagęszczeń izb mieszkalnych w latach
późniejszych.
Taki sam los spotkał wiele
mieszkań kamienicznych. Większe lokale podzielono na dwa,
czasem trzy mniejsze, stawiając
ścianki działowe gdzie popadnie,
burząc przy tym architektoniczny układ wnętrz.
Dodać też trzeba, że w miejsce
Niemców w miarę obeznanych z
ówczesnymi zdobyczami cywilizacji, zajęła w znacznej części
polska ludność napływowa z
kresów wschodnich. Zwłaszcza
mieszkańcy wsi i małych miasteczek na wschodzie, nie ze swojej
przecież winy, o wielu nowinach
mieli blade pojęcie.
Ich dotychczasowe życie przy
świecach i często bez żadnych
wygód w zestawieniu z niemieckim postępem, diametralnie się
odmieniło. Niestety, nie zawsze
potrafiono ową cywilizację wykorzystać, co nie pozostało bez
wpływu na stan techniczny i
stopniowy regres coraz bardziej
zaniedbywanych budynków.
Ciąg dalszy za tydzień.

(tejo)

REGION Ciepła strawa na ruszcie, wieczory przy świecach, a w koło fascynująca historia

Nie lubisz telefonów komórkowych i wygód nowoczesności, pojedź do Chatki Górzystów. Udany pobyt w
dawnych klimatach zapewniony!
Sami gospodarze wyjątkowego schroniska nie ukrywają,
że to obiekt specyficzny. Nie
ma tam ani bieżącej wody,
ani prądu. Umyć się można w
miednicy z wodą ze studni z
ręczną pompą, wieczór spędzić
przy świecach, a ciepły posiłek
przyrządzić w kominku lub przy
ognisku.
Zimą można tam przemarznąć do szpiku kości, bo Hala
Izerska, na której położona jest
chatka, to najzimniejsze miejsce w Polsce, które zdetronizowało osławione trzaskającymi
mrozami suwalskie.
Latem panują upał y, bo w
okolicy drzew, które dają cień,
jak na lekarstwo. Wyprawa to
jednak niezapomniana.
Dodatkową atrakcją miejsca jest jego historia. Gdzie
dziś wznoszą się zabudowania schroniska (sama chatka i
dawna szopa), istniała jeszcze
do czasów powojennych wieś
Skalno (do 1945 Gross Iser).
Po Miedziance to kolejna miejscowość, która znikła z map
pogórza Karkonoszy.
W latach 20-tych minionego
wieku wieś liczyła 43 zabudo-

wania. Mieszkańcy żyli głównie z turystyki ze względu na
lokalny klimat i utrzymujący
się w okolicy wyjątkowo długo
śnieg.
Kusiło także lato, które – podobnie jak dziś – najdłuższe
nie było, ale to w ystarczało
wędrowcom letnikom, aby podziwiać izerskie krajobrazy,
przechadzać się po malowniczych zakątkach mając niemal
pod nosem bogatą bazę turystyczną.
Wieczorami odpoczy wano
przy schroniskach i w gospodach racząc się trunkiem o
podobno niebywałym smaku
Iserbitter, ziołowej mieszance
na mocnym alkohol przypominającej nutą czeską Beherowkę.
Wyrobem całkowicie lokalnym,
po którym, niestety, ani kropelka się nie zachowała.
Chwaliło się Gross Iser wyjątkowym masłem i mlekiem z racji
cenionych pastwisk, na których
wypasano bydło. Sielska atmosfera ciągnęła niczym magnes ludzi,
którzy woleli kameralną wieś od
głośnego Karpacza, czy reklamowanej wszędzie Szklarskiej Poręby.
Kłopot był jedynie z dojazdem.

Do rangi takiego kurortu
Gross Iser awa nsowa ła ze
skromnej wioski, która na początku (pierwsze doniesienia
w kronikach pojawiają się na
początku XVIII wieku) była
jedynie osadą dla pracowników
leśnych. Pierwszym stał ym
mieszkańcem, który w 1620
roku postanowił się osiedlić
na Izerskiej Hali był niejaki
Tomasz, czeski uciekinier religijny,
Gross Iser, a za polskiego
władania – Skalno – do współczesności nie przetrwało.
Zamierzenia, aby wioskę zburzyć, pojawiły się już w latach
20-tych minionego wieku. Wówczas Czesi chcieli zbudować
potężny zbiornik zaporowy na
rzece Izerce. Jego obszar zaznaczono nawet na ówczesnych
mapach turystycznych.
Realizacji pomysłu jednak
zaniechano ze względu na
zagrożenia strategiczne związane z przejęciem władzy przez
Hitlera w 1933 roku oraz przyczyny ekonomiczne: rodzina
Schaffgostschów, na których
terenie leżała wioska, domagała
się potężnego odszkodowania
od czechosłowackiej strony.
Dlaczego Skalno zburzono
po wojnie? Są różne hipotezy.
Najbardziej prawdopodobne

Fot. Archiwum

Schronisko z duszą

wskazują głównie na fakt, że
wioska znajdowała się bezpośrednio w przygranicznym terenie. Jej obszar miał służyć tylko
Wojskom Ochrony Pogranicza
strzeżących wciąż niepewnych
po 1945 roku granic.
Ludność przeniesiono do Świeradowa Zdroju już w październiku 1945 roku, a wieś zasiedliły
oddziały WOP.
Zabudowania w yburzono.
Ostała się tylko dawna szkoła,
którą przebudowano na strażnicę. Na jej bazie – kiedy militarne
zawieruchy przestały być już
groźne – powstało schronisko,
nie do końca zresztą wiadomo,
dlaczego nazwane Chatką Górzystów.
A o dawnej przeszłości świadczą resztki fundamentów porośniętych dzikimi krzewami.
Zaś zimą, po terenie dawnej
wioski, wiedzie jedna z tras
narciarskich Biegu Piastów.
Jak wyglądała dawna wieś,
można sobie wyobrazić oglądając stare zdjęcia eksponowane na ścianach Chatki oraz
zaglądając do bliźniaczej miejscowości Jizerki (Klein Iser), po
stronie czeskiej, którą dziejowe
zawirowania ominęły i do dziś
trzyma się dobrze.

(tejo)

Jak dojechać?
Wytrwałym proponujemy rower. Cykliści docierają na Halę Izerską ze Świeradowa
Zdroju, Jakuszyc i Szklarskiej Poręby.
Można także dostać się tam żółtym szlakiem z Rozdroża Izerskiego. Rowerzysta
z Jeleniej Góry do Chatki Górzystów dojedzie z centrum miasta przez Goduszyn,
Rybnicę, Starą Kamienicę, Kopaniec, Grzbiet Kamienicki, Dolinę Małej Kamiennej, Rozdroże Izerskie, Siną Drogę aż do schroniska.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Jeśli będziemy sponsorować sport, to młodzieżowy – mówi nowy
prezes Jelfy Marek Wójcikowski

Stanąć na nogi

Czy to prawda, że Jelfa wyprowadza się z Jeleniej Góry?
Marek Wójcikowski: Nic o tym
nie słyszałem. Nie ma takich
planów. Przeniesienie produkcji
gdzie indziej jest technicznie niemożliwe. Zapewniam, że zakład
ma się dobrze. Zamówień jest
tak dużo, że nie wyrabiamy się
z produkcją.
To dlaczego Jelfa nie zatrudnia nowych pracowników?
Nie są obsadzane nawet wolne etaty.
Tak samo, jak inne przedsiębiorstwa, Jelfa wdraża proces
zwiększenia wydajności. To wiąże
się ze zmianą organizacji pracy,
zwiększeniem efektywności.
Postęp technologiczny powoduje,
że likwidujemy niektóre zbędne
stanowiska, pracownicy są przenoszeni na inne, gdzie są bardziej
potrzebni.
Co zmieni się w zakładzie za
Pana rządów?
Oby nic (śmiech). Najważniejszym moim zadaniem będzie
zwiększenie wspomnianej już
efektywności. Ale nie wiąże się to
ze zwolnieniami z pracy.

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

Czy Jelfa powróci do sponsorowania jeleniogórskiego

sportu? Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie?
To będzie elementem opracowywanej strategii. Sponsorujemy różne imprezy masowe, jak
np. „Zjazd Gwiazd” w Szklarskiej
Porębie. Ale sponsorowanie
sportu zawodowego to inwestycja marketingowa, która w
założeniach ma się zwrócić w
postaci reklamy. W Jeleniej Górze nie ma klubu, który mógłby
nam taką reklamę zapewnić.
Jeśli będziemy wspierać sport, to
raczej młodzieżowy. Myślimy też
o wspieraniu imprez masowych,
dostępnych dla wszystkich. Ale
nie chcę na razie mówić o szczegółach.
Jaki wynik finansowy Jelfa osiągnęła w 2006 roku?
Dużo straciliście po aferze z
corhydronem?
Wyniku nie mogę ujawnić.
W ubiegłym roku nastąpiła
zmiana właściciela, co wiąże się
ze zmianami organizacyjnymi
w firmie. To też rzutuje na
kondycję spółki. Co do corhydronu, finansowo straciliśmy ok. 2,5 miliona euro. Ale
większe straty to nadszarpnięty wizerunek firmy.
Intensywnie pracujemy
nad jego odbudową.

Z jakim skutkiem?
Powoli popyt na corhydron na
rynku wraca do poziomu sprzed
afery. Promujemy ten lek, jako
lek bezpieczny. Wdrożyliśmy
zmiany w procesie produkcji,
aby wyeliminować możliwość
zamiany leku. Wprowadziliśmy
różnokolorowe kapsle, co ułatwi odróżnienie fiolek. Proces
przebiega tak, że nie ma mozliwości spotkania się dwóch leków
na etapie produkcji. Zresztą,
kontrola Głównego
Inspektora Farmaceutycznego i inne prowadzone
w zakładzie
potwierdziły
tezę, że nie ma
możliwo-

ści, by leki zamieniono na etapie
produkcji.
Jelfa współpracowała z prokuraturą w sprawie corhydronu. Czy znaleziono winnych
i ich ukarano?
Nie doszukiwaliśmy się winy
konkretnych pracowników firmy.
Udostępniliśmy organom ścigania pełną dokumentację, wszystkie kontrole wpuściliśmy na teren
zakładu, wskazaliśmy też miejsca,
w których ewentualnie mogło
dojść do pomyłki. Ale śledztwo
prokuratorskie jeszcze trwa.
Czy chorzy mogą dzisiaj bez
obaw zażywać corhydron?
Oczywiście.

Rozmawiał: (DOB)
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