Siedemdziesiąt procent
autobusów, którymi jeździmy na co dzień, nadaje
się do wyrzucenia!

Strateg hamulcowy

Prezydent Marek Obrębalski,
mimo szumych zapowiedzi rozwoju, spowalnia rozwój miasta! Str. 10
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JELENIA GÓRA Banda chuliganów i pijaków w biały dzień bije ludzi na śródmiejskim trakcie

Terror w centrum

Uratowane
przed katastrofą

Potężny zastrzyk pieniędzy na modernizację
i ochronę zabytków w
Jeleniogórskiem.
str. 6

SPORT

Fot. Arkadiusz Piekarz

Lotnik znowu
pokonany

Piłkarze z Jeżowa przegrali 0:1 ze słabeuszem GKS
Raciborowice. Prezes grozi
rewolucją w składzie.

str. 15

W pobliżu – komisariat policji, szkoła, dwa kościoły. Nieco dalej siedziba straży
miejskiej. A spacer na rogu ulic Klonowica i 1 Maja może dla przypadkowego przechodnia skończyć się ciężkim pobiciem i założeniem szwów przez chirurga. Każdy może
wzbudzić agresję u szajki przestępców, która od czasu do czasu rozsiada się i rządzi
na ławeczkach. Nie boją się nikogo: ani mundurowych, ani księży, ani przechodniów.
Ostatnio skatowali Bogu ducha winnego człowieka. Strażnicy miejscy bywają bezradni. – Często zanim się pojawimy, chuligani są już poinformowani o naszym przybyciu
i zdążą się schować – mówią mł. asp. Artur Kudlewski i mł. asp. Michał Poleszko (na
zdjęciu).
					
Więcej: str. 5
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Oceniamy
Karkonosze

Redakcja Jelonki i trener Artur Seta
o zawodnikach biało-niebieskich.
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Konkurs z CZAJCHANĄ
z okazji Dnia Dziecka
Szczegóły konkursu na str.

6
Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 15
tel. 075 754 05 50 - 59
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WIADOMOŒCI / OPINIE

JELENIA GÓRA Mimo protestów przy ul. Sudeckiej powstanie stacja paliw

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Trująca sprawa

Klawo
jak cholera

– To bomba z opóźnionym zapłonem – denerwują się ludzie na wieść o tym, że za sąsiada będą mieli dystrybutory
z benzyną, gazem i olejem napędowym.
dobowy. A niemal naprzeciwko
jest Gimnazjum nr 2.
Dyrektor placówki
Maria Malczuk przyznaje, że wolałaby,
aby ten teren zagospodarowano
w inny sposób.
– Można by było
tam zrobić piękny skwer– mówi.
– A le na to za
późno. Pozostaje nam
uświadomić
m ł o d z i e ż y,
jak bezpiecznie
por uszać się
w tym miejscu.
– To skandal, że do tej budowy w ogóle doszło – mówi Miłosz Sajnog, radny Wspólnego
Miasta. – Wokół są tereny rekreacyjne, osiedle mieszkalne.
Nie powinno się w takim miej-

Konflikt w pigułce
Spór o budowę stacji trwa od 2002 roku. Wówczas o pozwolenie na rozpoczęcie
inwestycji wystąpiła wrocławska spółka „HCS”. Mieszkańcy oprotestowali
ten pomysł. Prezydent Józef Kusiak wydał jednak pozwolenie na budowę, ale
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję. Nieoczekiwanie nową
decyzję, już na wniosek firmy Statoil, wydano w maju 2005 roku. Prawie 2 lata
trwały formalności. Niedawno na miejsce niezagospodarowanego skweru wjechały
koparki. Stacja powstanie w ciągi kilku miesięcy.
Ogółem w Jeleniej Górze jest 17 stacji paliw, w tym 2 oferujące tylko autogaz.
Statoil będzie 18.
Od wydawcy
Szanowni Czytelnicy,
Utrzymywaliśmy cenę Jelonki.com na
niskim poziomie, ale realia ekonomiczne są nieubłagane. Dlatego od dziś nasz
tygodnik będzie kosztował 1 złoty i 50
groszy. W zamian dostaniecie więcej
ciekawych informacji, publikacji oraz relacji z bieżących wydarzeń. Poświęcamy
więcej miejsca na sport lokalny. Pojawią
się tam nie tylko wyniki rozgrywek, ale i
ciekawe spekulacje oraz nie wszystkim
znane wieści ze sportowego światka.
Mamy nadzieję, że pozostaniecie wierni
Jelonce.com
Z poważaniem Marek Tkacz
Wydawca Tygodnika Jeleniogórskiego

Koparki już przygotowują teren pod budowę
nowej stacji pali
Fot. DOB

Protest przeciwko budowie
stacji pa liw prz y ul. Sude ckiej trwa od lat. Bez skutku.
Zapowiadana również od lat
budowa stacji ruszyła i nic nie
może jej zatrzymać.
– Nasze życie zmieni się w
koszmar – mówi pani Bożena z
bloków przy ulicy Ptasiej. – Co
nas czeka? Smród paliw i hałasy przez całą dobę. Bo to ma
być całodobowa stacja – dodaje
Maciej Kozłowski. – Wieczorami będzie się tu gromadzić
margines, bo po alkohol blisko.
Już dzisiaj strach wejść do parku, co będzie dalej?
Ludziom nie podoba się też,
że firma Statoil chce na stacji
sprzedawać autogaz. – Jak
ten zbiornik wybuchnie to w
powietrze wylecą największe
budynki – obawiają się mieszkańcy.
Przy stacji ma powstać myjnia automatyczna i sklep cało-

scu umieszczać stacji paliw.
Przecież kilometr dalej, przy
nowym cmentarzu na ul. Sudeckiej, jest przewidziana stacja
w planie zagospodarowania
przestrzennego.
Inna sprawa, że w pobliżu
jest już stacja Orlenu (przy
ul. Wojska Polskiego), a przy
tej samej drodze, za miastem
działa prywatna stacja.
Samorządowcy winą za sytuację obarczają poprzedników.
– W maju 2005 roku poprzednie władze w ydał y dec yzję
o warunkach zabudow y na
tym terenie. Teraz już nic nie
dało się zrobić – mówi Jerzy
Łużniak, zastępca prezydenta

Jeleniej Góry. – Nie możemy
nie wydać pozwolenia na budowę stacji paliw a wniosek o
wydanie takiego dokumentu
wpł ynie do nas lada dzień.
Jeś l i n ie w yda my zgody w
ciągu 65 dni, wojewoda dolnoś lą sk i w ymierz y mia st u
karę w wysokości 500 złotych
za każdy dzień zwłoki. Takie
jest stanowisko naszego radcy
prawnego. Jestem urzędnikiem
i muszę postępować zgodnie z
prawem, choć pomysł budowy
stacji też mi się nie podoba.

(DOB)

JELENIA GÓRA Akcja poboru krwi w szpitalu

Bezcenny dar
Pomóż innym, bo i Ty możesz potrzebować wsparcia.
Od dziś (poniedziałek) do środy
w godzinach 7.30-11.00 Aleksander Wrona organizuje akcję poboru krwi pod hasłem: „I Ty możesz
potrzebować”. Patronat nad akcją
objęła Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi.
Krew będzie pobierana od chętnych w punkcie krwiodawstwa
w jeleniogórskim szpitalu woje-

wódzkim przy ul. Ogińskiego 6
(tel. 0 75 7646 426).
Należy tylko spełnić podstawowy warunek – zainteresowani
oddaniem krwi muszą być zdrowi
i pełnoletni.
Trzeba wziąć też ze sobą dowód
osobisty lub inny dokument
tożsamości.
Dawcy otrzymają drobne ga-

dżety (opaski, obrączki, smycze
z grupami krwi) oraz czekolady. Organizatorzy wystawią
też usprawiedliwienie za nieobecność w pracy lub w szkole.
Przyjezdnym zapewniają zwrot
kosztów przejazdu. Wszyscy dostaną posiłek regeneracyjny.
Personel szpitala zachęca do
aktywnego udziału w akcji.

(AGA)

Ławnik to ma wykształcenie
oraz wyżywienie klawe. Może
nie tak bardzo klawe, jak ktoś,
kto dostał stanowisko w radzie
nadzorczej spółki skarbu państwa czy komunalnej, ale kiedy
żyje się z renty czy emerytury
albo jest bezrobotnym, nawet
paręset złotych miesięcznie daje
prawdziwą radość. Za pracę
lekką oraz pod dachem.
Ławnik sądowy dostaje 41 zł
i 65 groszy za posiedzenie. Ma
za to przez kilka godzin siedzieć
w czasie rozprawy koło sędziego zawodowego. Nie wolno
wprawdzie spać, rozwiązywać
krzyżówek ani czytać książek.
Procesy są ogólnie dość nudne,
ale nudno też jest przy taśmie
w fabryce albo przy kopaniu
rowów, a w sądzie człowiek się
nie narobi i parę groszy zawsze
wpadnie. Wypożyczają poza
tym ubranie robocze: togę z fioletowym żabotem. No i rodzinę
można zaprosić na rozprawę,
niech podziwia, jak wujo czy
ciotka sprawuje sady.
Formalnie ławnik ma takie
same uprawnienia jak sędzia
zawodowy. W trzyosobowej obsadzie dwaj ławnicy mogą więc
przegłosować sędziego i wydać
taki wyrok, jaki im przyjdzie do
głowy. Zdarza się to czasami i
sądy następnej instancji muszą
wszystko odkręcać.
Ale ławnicy przegłosowują
zawodowców bardzo rzadko,
bo wiedzą, że jeśli podskoczą
sędziemu, nie zostaną wezwani
na następny proces i do końca
kadencji nie zarobią grosza.
Podpisują więc grzecznie to, co
im sędzia podsunie, biorą dietę
i idą do domu.
Ławników wybierają samorządy spośród nieposzlakowanych obywateli. Poprzednie
wybory odbywały się metodą
kuluarowych uzgodnień między
radnymi. Zasada była prosta: ja
zagłosuję na twoich nieposzlakowanych kandydatów, jeśli ty
zagłosujesz na moich nieposzlakowanych.
Dziennikarze mieli potem
mnóstwo zajęcia z rozszyfrowaniem, kto jest czyim ławnikiem.
Zadanie łatwe, jeśli to niepracująca zarobkowa żona albo
siostra radnego, trudniejsze,
jeżeli to brat szwagierki albo

kumpel z podstawówki, który
z powodu zaawansowanej choroby alkoholowej ma problemy
ze znalezieniem pracy.
Wśród ławników obok żon,
sióstr, ubogich krewnych oraz
znajomych radnych znalazły
się dziwne postacie. Na przykład człowiek, który trudnił się
odnoszeniem kufli z ogródków
piwnych na placu Ratuszowym
oraz pomaganiem barmanom
w ustawianiu beczek. Za swoje
główne zajęcie brał wynagrodzenie w piwie, więc przytomnie uznał, że diety z sądu
będzie mieć na zakąskę. Poparli
go radni Samoobrony z bliżej
nieznanych powodów.
Był też w naszym mieście
ławnik, przeciw któremu toczyło się śledztwo, inny już w
czasie pełnienia funkcji został
przyłapany na kradzieży prądu.
Rada miejska musiała potem ich
– oraz paru innych – odwoływać na wniosek sądu w trakcie
kadencji.
Trudno się dziwić, że w sądach funkcjonują dwie listy
ławników. Obok oficjalnej,
przysłanej przez samorząd,
nieoficjalna, znacznie krótsza,
zawierająca nazwiska tych, których można posadzić za stołem
sędziowskim bez nadmiernej
kompromitacji.
Ogólnie ławnik to relikt Peerelu. Miał być reprezentantem
ludu, który pilnuje, żeby sędziowie wydawali wyroki zgodnie z
zasadą ludowej sprawiedliwości.
Jak wszyscy reprezentanci ludu
jest w rzeczywistości czyimś
znajomym, któremu z jakiegoś
powodu wladza daje zarobić
parę groszy z budżetu.
Od przysięgłych w systemie
anglosaskim – znanych u nas
głównie z filmów i powieści
sądowych – nasz ludowy ławnik
różni się tym, że tamten nie jest
niczyim kumplem, bo traci finansowo na udziale w procesie.
Ponadto strony – prokuratura i
obrona – mogą go z rozprawy
wykluczyć.
Kadencja obecnych ławników
dobiega końca, do 30 czerwca
można zgłaszać kandydatury, potem nowa rada miejska
wybierze nowych. Zobaczymy
kogo.

Wojciech Jankowski
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Po aferze mandatowej w sekcji ruchu drogowego

Policjanci jednak niewinni
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze utrzymał w
piątek w mocy wyroki
uniewinniające funkcjonariuszy drogówki,
or zeczone pr zez sąd
niższej instancji.
Prokuratura oskarżyła mundurowych o zaniżanie mandatów
karnych dla kierowców w okresie
od 1997 do 2001 roku. Często wymazywali ostatnią cyfrę. Zamiast
250 złotych kierowca musiał zapłacić, na przykład, jedynie 25 zł.
Zamazywali też kwotę mandatu
korektorem i nanosili inną, przestawiali przecinek, za każdym
razem zmniejszając sumę.
Obrońca funkcjonariuszy Andrzej Graunitz argumentował,
że jego klienci zmieniali decyzję ulegając prośbom samych
kierowców, którzy skarżyli się,
że nie mieli pieniędzy na utrzy-

manie rodziny, a co dopiero
na płacenie mandatów. W tej
sprawie przesłuchano ponad 300
świadków.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
w grudniu ubiegłego roku wydał wyrok uniewinniający policjantów z większości zarzutów.
Uznał, że nanoszenie poprawek
na blankietach przed ich podpisaniem nie jest przestępstwem,
gdyż jest to faza przygotowania
dokumentu.
Skazani od roku do 5 lat więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę
zostali jedynie niektórzy z oskarżonych. Zostali też pozbawieni
prawa do wykonywania zawodu
ci, którym udowodniono, że
nanosili poprawki po podpisaniu
mandatu.
Sąd okręgowy na piątkowym
posiedzeniu podtrzymał argumentację organu niższej instancji
w sprawie nanoszenia poprawek

przed podpisaniem mandatu,
uznając apelację prokuratury za
„oczywiście bezzasadną”. Co to
oznacza? Że sąd nie będzie musiał
nawet pisać uzasadnienia. Wyrok
jest prawomocny.
Uchylono jedynie wyroki w
części skazującej policjantów
doszukując się błędów formalnych. Chodziło np. to, że jednego
ze świadków nie przesłuchano,
gdyż w kwietniu ub. roku wyjechał za granicę. Świadek wrócił
po ok. pół roku i wydał oświadczenie, że jest gotowy zeznawać,
ale już go nie wezwano.
Łącznie z 14 oskarżonych policjantów 5 zostało uniewinnionych całkowicie. Sprawy
pozostałych będą rozpatrywane
ponownie, ale tylko w części
uchylonej.
Uniewinnieni mogą wracać do
pracy od zaraz.
Komenda Wojewódzka Policji

Od przybytku
głowa nie boli
K łopot w t ym, że policja zatrudniła już nowych
f unkcjonariuszy do dro gówki.
– To niczego nie zmienia
– mów i na d kom. Edy t a
Bagrowska, rzecznik prasow y Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Nie potwierdziła, czy będą
przesunięcia. Zapewniła
jedynie, że nie przewiduje
się zwolnień. – Najwyżej będziemy mieli bardziej liczną
drogówkę – powiedziała
we Wrocławiu musi zapłacić
wracającym do służby tzw. wyrównanie pensji. Przez blisko 3
lata, kiedy trwało postępowanie, zawieszeni funkcjonariusze
otrzymywali jedynie połowę wynagrodzenia, byli też pozbawieni
tzw. trzynastek.

(DOB)

JELENIA GÓRA Pęknięta rura kłopotem

Nocny potop
W nocy z piątku na sobotę omal nie zalało kamienicy
przy al. Wojska Polskiego.

Powód: pękła rura wodociągowa.– Praw fizyki pan
nie zmienisz. Płynąca woda,
napotykając na otwór, czyli
dziurę, wylewa się – mówił
Jan Kobuszewski w kabarecie
„Dudek”. Ale to nie kabaret,
tylko życie.
Janina Brendel, lokatorka
kamienicy, na próżno dzwoniła po pogotowie Wodnika.
Powiedziano jej, że nie ma nocnych dyżurów, a wzywanie w
nocy pracownika do usunięcia
usterki to dodatkowe koszty.
Mieszkanka całą noc nie spała,
bo co chwilę ktoś dzwonił domofonem i mówił o coraz większej
kałuży przed kamienicą.
Ekipa naprawcza przyjechała
rano i usterkę usunęła. Miesz-

kańcy zastanawiają się, kto
zapłaci za wodę, która lała się
przez całą noc. A przy odrobinie
dobrej woli Wodnika, wcale tak
być nie musiało.
Od dyspozytora dostaliśmy
zapewnienie, że zostanie to
przypisane w poczet strat: czyli
zapłacą wszyscy odbiorcy wody
w mieście.

Angela

JELENIA GÓRA Zwykła formalność, ale nie wszędzie

REGION

Nie rozstrzygnięto konkursu na dyrektora największej szkoły w mieście.

Złom na kółkach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego na razie nie ma nowego szefa.
Z powodu brakach w dokumentacji nie wybrano nikogo spośród
trzech kandydatów. Jest wśród
nich dotychczasowy dyrektor Paweł Domagała, którego kadencja
zbliża się do końca.
Ma dwóch kontrkandydatów.
Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
że są to nauczyciele szkoły, którą
kieruje Domagała: biolog Anna
Poprawska oraz polonista Jan
Owczarek.
Dyrektora nie ma też na razie
szkoła podstawowa nr 5. Tam o
to stanowisko ubiega się tylko
jeden kandydat.
Wkrótce w tych placówkach
konkursy zostaną ogłoszone

ponownie.
W pozostałych jeleniogórskich
szkołach nastąpiła tylko jedna
zmiana w gabinetach szefów.
Tadeusza Kowaleczkę na stanowisku dyrektora zastąpi Małgorzata Kasztelan.
W pięciu innych szkołach – po
staremu. Dyrektorami placówek
zostali obecni szefowie: Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 –
Jadwiga Dąbrowska, Gimnazjum
nr 3 – Marek Przeorski, Szkoły
Podstawowej nr 2 – Elżbieta Rzemińska, SP nr 6 – Maria Głuszała,
SP nr 7 – Elżbieta Rybak.
Swoistą rekordzistką jest E.
Rzemińska, która popularną
„dwójką” dyrektoruje już ponad
20 lat!

(DOB)

Fot. Archiwum

Para w gwizdek

Dziś (poniedziałek) z dworca
głównego PKP o godz. 8 odjeżdża
pociąg retro do Lwówka. Skład
złożony z dwóch starych wagonów pociągnie lokomotywa
parowa. Cel wycieczki zorganizowanej przy okazji Dnia Dziecka
to promocja jednej z najbardziej

malowniczych linii kolejowych.
Niestety, kto nie wylosował biletu,
będzie mógł tylko popatrzeć na
odjazd niecodziennego składu.
Po drodze zaplanowano dłuższe
przystanki we Wleniu i Lwówku
Śląskim.

(tejo)

Wiele autokarów wozi ludzi, choć nadaje się tylko na śmietnik

Miła wycieczka 40 uczniów z Legnicy
zamieniła się w miniony poniedziałek w
piekło. Autokar nagle stanął w płomieniach. Dzieci uratowano. Problem pozostał: stan techniczny pojazdów, którymi na
co dzień jeździmy, bywa katastrofalny.
Połatane i poskręcane przez
mechaników autobusy „jakoś”
jeżdżą. Na nowe przewoźnika
nie stać, a pracować trzeba.
Czasem pasażerowie wchodząc
do rozsypującego się pojazdu,
modlą się o bezpieczne dojechanie do celu. Kierowca zapewnia,
że wszystko jest pod kontrolą,
choć sam zdaje sobie sprawę, że
to nie do końca prawda.
Ostatni przypadek, kiedy w
Podgórkach mogło spłonąć
ponad czterdzieścioro dzieci,
pokazał, jak tragicznie może
skończyć beztroska firm transportowych.
Legniccy uczniowie spokojnie
jechali do Borowic na „zieloną
szkołę”. W Podgórkach blisko
Dziwiszowa, na podjeździe,
autokar zaczął… płonąć.
– Wszystko przerodziło się w
prawdziwy koszmar. Szczęście,
że dzieci udało nam się uratować – mówi Natalia Karczmer,
jedna z opiekunek. – Była błyskawiczna ewakuacja i szybka
pomoc straży pożarnej i policji.
Zimną krew zachowali kierowcy, także ci, którzy przejeżdżali
obok. Zatrzymywali się i pomagali ratować ludzi i rzeczy.
Bilans strat: doszczętnie spalony autokar oraz kilka telefonów komórkowych, pieniądze,
aparat cyfrowy i odzież. Zysk
ogromny: wszyscy żyją i nikomu nic się nie stało. A mogła
wydarzyć się tragedia.
Stan techniczny pojazdu,
który wiózł legniczan w Karkonosze, nie pozostawiał żadnych
wątpliwości. Pojazd zapalił się,
bo najpewniej doszło do zwar-

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

Kto szefem „Żeroma”



cia na głównych
przewodach między
akumulatorem i
rozrusznikiem. Dodatkowo to miejsce
musiało być bardzo
zanieczyszczone
olejem i różnymi
przedmiotami. Wytworzyła się piekielnie wysoka temperatura i nieszczęście
gotowe.
Kierowcy i mechanicy są przekonani, że w takim i gorszym
stanie jest około siedemdziesiąt
procent taboru komunikacji
miejskiej i międzymiastowej.
Tymczasem tylko najprężniej
rozwijające się firmy przewozowe mogą sobie pozwolić na
wymianę autobusów na nowe.
Do nich należy, między innymi,
PKS Tour w Jeleniej Górze.
– Autobusy, które liczą więcej niż 10 lat to zaledwie 30
procent taboru – mówi Paweł
Karmelita. – Staramy się w
miarę możliwości wymieniać
je na nowe, ale na to potrzebne
są pieniądze. A tych większość
firm przewozowych niestety
nie ma. Stąd właśnie łatanie
dziur w starych wrakach autobusów, których pasażerowie
mają już serdecznie dosyć.
– Jak można dopuszczać do
kursu autokary, które już samym wyglądem straszą – mówi
Ania Kruk czekająca na autobus do Świerzawy.
Ta m iejscowość i okol ice
obsługiwane są przez wiekowe
autosany, kopcące spalinami i
śmierdzące w środku. – Zdarzy-

W tym autokarze mogło dojść do tragedii.
Uczestnicy wycieczki przesiadają się
do podstawionego sprawnego autobusu
ło się, że czekaliśmy aż kierowca naprawi, jak to za każdym
razem określa, „drobną usterkę” – dodaje pasażerka.
Leszek Chmielewsk i, k ie rowni k dzia ł u marketingu
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze
– który też nie może pochwalić
się taborem pierwszej nowości – zapewnia, że wszystkie
autokary, które został y dopuszczone do jazdy są sprawdzane nie tylko co pół roku na
obowiązkowych przeglądach
technicznych.
– Nasze pojazdy sprawdzamy codziennie. Dzięki temu
mamy pewność, że są sprawne
i bezpieczne – dodaje L. Chmielewski.

Co do tego wątpliwości mają
pasażerowie. – Nie czuję się
bezpiecznie w przegubowym
ikarusie chyba sprzed 20 lat
– twierdzi Paweł, student Kolegium Karkonoskiego. Jeden
taki pojazd obsługuje jeszcze
linię nr 9.
Policja nie zamierza stać z
założonymi rękoma. Jak co
roku będą prowadzone kontrole
pojazdów wiozących dzieci na
wakacje. I nie tylko. Policjanci
sprawdzają wszystkie sygnały.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, co do
stanu technicznego autobusu,
nawet komunikacji miejskiej,
zawsze może wezwać funkcjonariuszy. Mogą taki autobus
wyeliminować z ruchu.

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

4 czerwca 2007 r.

 WIADOMOŒCI
REGION Brawura i brak rozwagi motocyklisty przyczyną tragedii

Banda na ławie
Kary 13 lat więzienia otrzymali Grzegorz B. oraz
Dorian R., byli współpracownicy tzw. Kapcia, szefa
wrocławskiego gangu. Wyrok zapadł w minionym
tygodniu.
Obaj oskarżeni byli o udział
w strzelaninie w dyskotece
Julia w Szklarskiej Porębie, do
której doszło 10 lat temu. W jej
wyniku zginął Jacek S.
Właścicielem dyskoteki był
wówczas gangster Janusz K. ps.
Kapeć. Tam też spotykał się z
innymi gangsterami lub też ze
swoimi podwładnymi. Jacek
S. nie miał z nimi nic wspólnego, a w dyskotece tylko się
bawił. W pewnym momencie
jednak zaczął się awanturować.
Ochroniarze obezwładnili go,
ale kiedy krewki mężczyzna
sięgnął po nóż, szef klubu się
zdenerwował. Kazał swoim
ludziom go uciszyć. Ci zrozumieli go dosłownie: Dorian R.,
Grzegorz B. i Adrian B. wyjęli
broń i zastrzelili ofiarę. Adrian
B. wkrótce zmarł, wykorzystali
to obrońcy pozostałych, przypisując właśnie jemu oddanie

śmiertelnego strzału.
Sprawa rozpatrywana jest już
po raz drugi. Jest ona bardzo
zagmatwana. W skrócie: w
grudniu 2004 roku Dorian R.
oraz Grzegorz B. zostali skazani na 15 lat więzienia. Wyrok
potem się uprawomocnił, ale
obrońcy wystąpili o kasację do
Sądu Najwyższego. Skutecznie.
Sprawa trafiła ponownie do
Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze, który zmienił interpretację uznając, że sprawcy działali w zamiarze ewentualnym a
nie w zamiarze bezpośrednim
pozbawienia życia Jacka S.
Stąd 13, a nie 15 lat więzienia
dla oskarżonych. Wyrok nie
jest prawomocny. Obrońcy
zamierzają się odwołać.
Janusz K. w tej samej sprawie
został wcześniej skazany na 8
lat więzienia.

(OBE)

Poćwiartowali zwłoki
Odrażający jest wątek, w jaki sprawcy ukryli zwłoki Jacka S. Najpierw wrzucili
go w krzaki, jednak później zorientowali się, że nie jest to dobra kryjówka.
Następnego dnia postanowili go zakopać. Zamarznięte zwłoki nie mieściły
im się do bagażnika, odrąbali denatowi głowę i ręce. Części zakopali w
różnych miejscach: w okolicach Szklarskiej Poręby oraz pod Wrocławiem.
Sprawa wyszła na jaw, bo jeden z grobów rozkopały lisy. Ciało odnaleziono
i zidentyfikowano.

Kronika policyjna
JELENIA GÓRA

Pomysłowy złodziejaszek
Jak wykorzystać torbę z aluminiowym wkładem? 51-letni mężczyzna
z Jeleniej Góry bez stałego miejsca zamieszkania wymyślił, że taka
osłona skutecznie unieruchomi czytniki elektronicznych zabezpieczeń
towarów w markecie. Zaopatrzony w cudowny wynalazek pan udał
się na „zakupy”, za które nie zamierzał zapłacić. Torbę wyładował
kosmetykami oraz bielizną wartą ponad 900 złotych. Wynalazek
zadziałał, ale zadziałała też czujność ochroniarzy. Zauważyli dziwne
zachowanie złodzieja i sprawdzili zawartość torby oraz wezwali
policję, która zajęła się pomysłowym rabusiem.

REGION

Zamach na zastrzeżoną myszkę
Źle kojarzyć się będzie trzem kobietom wizerunek myszki Diddl,
zastrzeżony znak towarowy umieszczony na kocach i odzieży dziecięcej, którymi panie zapewne z okazji Dnia Dziecka handlowały w
przygranicznym Zgorzelcu.
Fałszerstwo marki stwierdzili policyjni specjaliści, którzy zajęli
się przekupkami. Sprawa została przekazana niemieckiej firmie,
która jest właścicielem rzeczonej myszki Diddl. Sfałszowany towar
skonfiskowano.

Ostra jazda po śmierć
Około 200 kilometrów na godzinę na liczniku. Szybka
decyzja prowadzącego o wyprzedzaniu kolumny samochodów. Decyduje chwila: nagle „wyrasta” ciężarowy
peugeot. Zatrzymać pędzący motocykl! – niemożliwe
Tak zakończyło się wtorkowe
przedpołudnie dla młodego mieszkańca Mysłakowic. Kilka godzin
później zakończyło się też jego
życie. Zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, do którego
doszło przed Kostrzycą.
Policja miała kłopot z ustaleniem tożsamości mężczyzny: nie
wiózł przy sobie dokumentów, a
motocykl „ścigacz” marki Yamaha – był pozbawiony numerów
rejestracyjnych.
– Trochę szalony, ale bardzo
dobry kolega, dla wielu przyjaciel,
dusza człowiek – tak o ofierze
wypowiadają się znajomi. – Miał
dziewczynę, plany na przyszłość,
życie przed nim. A tu już za nim.
Inni nie przebierają w inwektywach, choć przecież mężczyzny już
nie ma. Zapłacił najwyższą ofiarę
za brawurową jazdę. Ale zdaniem
użytkowników dróg, on i jemu
podobni są sami sobie winni.

– Jadąc za szybko i bez sensu
sami się zabijają i jeszcze mogą
spowodować nieszczęście dla
innych – to najłagodniejsze streszczenie opinii negatywnych.
– To pierwsze w tym roku tak
tragiczne zdarzenie z udziałem
motocyklisty na powiatowych
drogach – mówi podinsp. Maciej
Dyjach, naczelnik jeleniogórskiej
drogówki.
– Nie znaczy to jednak, że nie
ma zagrożenia. Motocykliści
szaleją, zwłaszcza crossowcy. Ci
za nic mają przepisy. Jeżdżą po
duktach pojawiają się na drogach
nagle i znikają. Pędzą z ogromną
szybkością i są nieprzewidywalni
– usłyszeliśmy.
Policja cały czas usiłuje dyscyplinować fanów maszyn z
potężnymi silnikami. Niestety,
skutki nie zawsze idą w parze ze
spełnieniem życzeń. Wiele zależy
od wieku i kultury jazdy. Starsi,

którzy dosiadają równie szybkich
motocykli, zachowują się poważniej. Młodszym uderza adrenalina
i brakuje wyobraźni.
– 200 km na godz. to potężna
prędkość. Aby się zatrzymać,
trzeba kilkuset metrów. Tego
motocykliści nie przewidują. A
zabić się na motorze można już
przy znacznie mniejszej szybkości
– mówi Mariusz Andrzejewski,
specjalista z zakresu transportu
i komunikacji w jednej z firm
ubezpieczeniowych.
Motocykli na drogach jest coraz więcej. Maszyny tanieją i w
dodatku są modne. Mało jest
jednak tych bezpieczniejszych:
z poduszkami powietrznymi
chroniącymi prowadzącego w
razie kolizji. Pojazdy sunące po
naszych drogach to najczęściej

(tejo)

(tejo)

Szalał pod Bolkowem
Więcej szczęścia miał motocyklista, który kilka tygodni temu omal nie zginął w
okolicach Bolkowa. Usiłował dogonić i wyprzedzić samochód, w którym jechała
jego żona. Nie zauważył w porę nadjeżdżającego z przeciwka auta… Tylko dzięki
błyskawicznej akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca ratowniczego, mężczyznę
– mimo bardzo poważnych obrażeń – udało się uratować.

JELENIA GÓRA Bombiarze stanęli przed sądem

Wiedzą, że postąpili źle
Rozpoczął się proces nastolatków, którzy wywołali fałszywy alarm w hospicjum w Miłkowie.
– Żałuję tego co się stało.
Nie zdawałem sobie sprawy,
że może dojść do ewakuacji
pacjentów – zeznał Dominik P.
jeden z oskarżonych. W podobnym tonie wypowiadał się Rafał
S. – To był głupi żart, chcieliśmy
tylko, żeby przyjechała tam
policja – powiedział.
Obaj wyrazili skruchę, mieli
łz y w oczach, kiedy sędzia
odczytywał ich wcześniejsze
zeznania.
Dominik, Rafał oraz ich kolega Dawid W. wywołali alarm
w Domu Opieki i Hospicjum
Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Miłkowie. Zadzwonili i
poinformowali, że w budynku
jest bomba i że ją zdetonują,

jeśli nie otrzymają tysiąca złotych. Potem taką
samą wiadomość przekazali policji. Chorych
ewakuowano. Dwa dni
później jedna z pacjentek
zmarła. Biegli orzekli, że
bezpośrednią przyczyną
jej śmierci nie była sama
ewakuacja, ale przenosiny mogły mieć wpływ
na pogorszenie stanu
chorej.
Dominik i Rafał przyznali się do zarzucanego
im czynu. Ich zeznania
różnią się jednak w jednym miejscu. Dominik
t w ierdzi, że to Ra fa ł
dzwonił na policję, Rafał
– że Dawid.
Trzeci z uczestników tego zdarzenia Dawid W. był wezwany
jedynie w charakterze świadka.
Jest jeszcze nieletni i za swój

Rafał (po lewej) i Dominik żałują tego, co zrobili
czyn odpowie przed sądem dla
nieletnich. Chłopak przebywa
w ośrodku szkolnmo-wychowawczym. Dominik i Rafał – w
areszcie. Im grozi do 12 lat wię-

JELENIA GÓRA

Złomiarz w rękach policji
Co najmniej pięć kradzieży elementów metalowych z jeleniogórskich
kamienic ma na swoim koncie 25-latek, który upodobał sobie rynny,
blachy miedziane oraz kable instalacyjne. Łupy bezkarnie sprzedawał
na jednym z punktów złomu.
Do złodzieja kilka razy uśmiechnęło się szczęście, ale… nosił wilk razy
kilka. W końcu miał pecha, bo wpadł w ręce stróżów prawa. Został
zatrzymany jako podejrzany o kradzież rynień wartych około dwóch
tysięcy złotych. Czynu dokonał na przełomie kwietnia i maja.
Przy przesłuchaniu wyszło na jaw, że mężczyzna wcześniej znacznie
częściej ogołacał kamienice z metali kolorowych. Był też karany za
inne przestępstwa kryminalne.
Teraz złomiarza czeka sprawa przed sądem. Za chciwość i kradzieże
może odsiedzieć nawet pięć lat w więzieniu. Policja ustala też, w jaki
sposób udawało mu się sprzedawać kradzione w punktach skupu
złomu. Jeśli stróże prawa namierzą osobę, która metale kolorowe
kupowała, grozi jej również pięć lat więzienia za paserstwo.

nieco przestarzałe modele z zachodu. Nowości dopiero tam się
pojawiają.
– Szybkich i niebezpiecznych
skuterków dosiadają często nieletni bez żadnych uprawnień.
Policja będzie miała ich na oku
– ostrzega naczelnik M. Dyjach.
Zdaniem stróżów prawa lepszą
nauczką dla niepoprawnych
mogą być przykłady z życia, mniej
mandaty i inne sankcje.
Dramatyczne, ale prawdziwe.
Jeśli ktoś przekona się – najlepiej
na własne oczy – jakie skutki ma
zderzenie motocyklisty pędzącego z olbrzymią prędkością z
karoserią ciężarowego auta, na
pewno nie będzie naśladował
bezmyślnej brawury.

Fot. OBE

JELENIA GÓRA Żołnierze Kapcia skazani

zienia, Dawid zostanie umieszczony najwyżej w zamkniętym
ośrodku poporawczym.

(OBE)

REGION Pszczoły zaatakowały stróżów prawa

Żądłami w policjantów
Około miliona pszczół w ulach przewoził w samochodzie ciężarowym marki Gaz z przyczepą 82-letni
kierowca z Legnicy. Leciwy pojazd zepsuł się w trasie
w okolicach Złotoryi.
Awarię „wykorzystały” niebezpieczne owady, które w sobie
tylko znany sposób wydostały się
z uli przewożonych w naczepie
ciężarówki. Bzyczący rój, nie
namyślając się wiele, zaatakował
żądłami interweniujących stróżów
prawa.

Przestraszeni nie na żarty policjanci, chcąc zapobiec ukąszeniom, zamknęli odcinek drogi
i powiadomili straż pożarną.
Pożarnicy odholowali uszkodzony
samochód na odległość około 300
metrów w głąb pól.
Nie osłabiło to impetu owadów:

dotkliwie „pokąsały” jednego policjanta oraz dwie osoby postronne.
Dodatkowo pojawił się kłopot z
usunięciem ciężarówki z uwagi
na jej znaczne rozmiary: pojazd z
naczepą mierzył około 13 metrów.
Trzeba było użyć specjalistycznych
urządzeń i akcja potrwała do 4
nad ranem.
Zupełnie przy okazji skontrolowano wiekowego kierowcę pojazdu.
Okazało się, że 82-letni pan poruszał
się samochodem, który powinien

zostać dawno temu zezłomowany:
wyrejestrowano go w 1991 roku.
Staruszek w ogóle nie miał dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia
OC.
O ile za ostatni występek można
kierowcy wlepić mandat karny, o
tyle trudno zakwalifikować atak
roju pszczół na policję. Stróże prawa
raczej nie będą traktowali tego „czynu” jako napaść na funkcjonariuszy
na służbie.

(tejo)
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JELENIA GÓRA Banda chuliganów i pijaków w biały dzień bije ludzi na śródmiejskim trakcie

Pobicia zdarzają się bardzo często. Ostatnie z nich miało miejsce
kilka dni temu, przy zbiegu ul.
Klonowica i 1 Maja. – Około godz.
18.00 doszło do bójki. Ucierpiał
mieszkaniec Bolkowa, który chciał
usiąść na ławce – potwierdza Edyta
Bagrowska, oficer prasowy jeleniogórskiej policji. – Natychmiast
po otrzymaniu zgłoszenia pojawił
się patrol policji. Poszkodowanego
z urazem głowy zawieziono do
szpitala – dodaje. Pomimo szybkiej
interwencji policji, od świadków
zdarzenia można było usłyszeć
zarzuty, że w czasie oczekiwania
na karetkę pogotowia patrol nie
udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. – Uważam, że takie
zarzuty są trochę nietrafione. Nie
wszyscy bowiem mogą udzielić
pierwszej pomocy. Osoby nie przeszkolone mogą czasem wyrządzić
więcej szkody niż pożytku – mówi
rzeczniczka policji. Dodaje, że
większość funkcjonariuszy z ruchu
drogowego oraz patrole narciarskie mają ukończone szkolenia
z udzielania pomocy przedmedycznej. – Oczywiście będziemy tę
liczbę systematycznie zwiększać i
przygotowujemy kolejne szkolenia
– potwierdza.
Dwóch sprawców piątkowego
pobicia zostało zatrzymanych na
gorącym uczynku. Są to znani
policji mieszkańcy Jeleniej Góry. W
chwili zatrzymania mieli we krwi
ponad 2 promile alkoholu. Poszukiwani są jeszcze dwaj pozostali
sprawcy rozboju. – Prowadzimy

już w tej sprawie czynności prawne. Czekamy tylko na formalne
zeznanie poszkodowanego, który
nie skontaktował się jeszcze z nami
po opuszczeniu szpitala – stwierdza
Edyta Bagrowska.

Patrole pilnie oczekiwane

Podobne sytuacje zdarzają się
często. Mieszkańcy nie czują się
bezpieczni. – W centrum jest zdecydowanie za mało patroli straży
miejskiej lub policji. To dlatego
tacy ludzie czują się po prostu
bezkarni – oburza się Monika
Gacek. – Nie rozumiem, jak można
dopuścić do tego, aby w centrum
miasta doszło do pobicia – dodaje
jeleniogórzanka. – Codziennie
przechodzą tamtędy tysiące ludzi.
Dlaczego straż miejska i policja do
tej pory nie zmieniły tej sytuacji?
– pyta radny Krzysztof Mróz.
Ludzie jednym tchem jako jedno
z najniebezpieczniejszych miejsc
w centrum wymieniają skwer
przy ul. 1 Maja i Klonowica. Według rzeczniczki prasowej policji,
zaczęło się tam dziać źle ok. 2 lat
temu. – Od tego czasu do zadań
stałych policji należy częstsze
patrolowanie tego miejsca. Nie
ma niestety możliwości, aby patrol
przebywał tam cały czas – mówi
Edyta Bagrowska. – Inna sprawa,
że jeżeli osoby przesiadujące na
skwerku nie są agresywne i np.
nie spożywają alkoholu, nie mamy
podstawy prawnej, aby podjąć
interwencję i przegonić ich. Chcemy jednak, aby wizerunek tego

JELENIA GÓRA Zmiany na stołkach

Rewolucja w Kolegium
Największa jeleniogórska uczelnia bez dyrektorów
za to z dziekanami.
Spore zmiany szykują się na
stanowiskach i w organizacji
pracy największej jeleniogórskiej
uczelni. Dotychczasowi dyrektorzy instytutów wkrótce przestaną
pełnić swoje funkcje. Powód?
Zmiany organizacyjne w uczelni.
W miejsce działających do tej
pory instytutów powołano 3 wydziały: przyrodniczy, techniczny
oraz humanistyczny. Pierwszy
z nich będzie zajmował się fizjoterapią, pielęgniarstwem oraz
wychowaniem fizycznym. Drugi
obejmie kierunki elektronika i
telekomunikacja oraz edukacja
informatyczno-techniczna. Wydział humanistyczny obejmie
pedagogikę oraz filologie: polską,
angielską i germańską.
Wybrano też dziekanów i prodziekanów. Dziekanem wydziału
przyrodniczego został dr Andrzej
Błachno, prodziekanem – mgr
Violeta Palczewska, technicznego
odpowiednio dr Zbigniew Fjałkowski i dr Danuta Fjałkowska. Dziekanem wydziału humanistycznego
wybrano dr Leszka Albańskiego

a prodziekanem – mgr Mariolę
Szybalską-Taraszkiewicz.
– Nowa struktura jest bardziej
nowoczesna, pozwoli na szybszy
rozwój uczelni – mówi Grażyna
Malczuk, kanclerz Kolegium Karkonoskiego. Dlaczego? – Dziekan
ma dużo większą swobodę niż
dyrektor instytutu w doborze
kadry, w otwieraniu nowych
kierunków. Będzie też mógł dysponować częścią budżetu uczelni
– zapewnia pani kanclerz.
Zaletą też jest to, że dyrektorzy
wybierani są w uczelnianych
wyborach powszechnych. Do tej
pory dyrektorów obsadzał rektor
po zasięgnięciu opinii senatu
uczelni.
Zmiany będą obowiązywały od
września 2007 roku. Przypomnijmy, że także od września pracę
rozpocznie nowy rektor. Będzie
nim dr hab. Henryk Gradkowski.
Dotychczasowy rektor – prof. dr
hab. Tomasz Winnicki, zostanie
prorektorem.

(DOB)

miejsca był lepszy – dodaje.
Policja zdaje sobie sprawę, że
takie sąsiedztwo jest uciążliwe
społecznie i pracuje nad tym, aby
zwiększyć bezpieczeństwo na
starówce. Jak poinformowała nas
pani rzecznik, w przyszłym tygodniu zapadną konkretne decyzje
związane z tym tematem.

Nie wolno się bać

Grzegorz Rybarczyk, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej, uważa
jednak, że bez aktywnego uczestnictwa w informowaniu służb
mundurowych niewiele można
zdziałać. W obecności umundurowanego patrolu straży miejskiej
ludzie ci zachowują się poprawnie. Sytuacja się zmienia, gdy
patrol oddali się. Wtedy aktywność
miejscowych chuliganów rośnie.
– Mieszkańcy nie tylko powinni
zgłaszać potrzebę interwencji,
lecz także powinni utrzymywać,
że z powodu takich chuligańskich
zachowań są osobami poszkodowanymi. Bez tego żadnym służbom
mundurowym nie można nikogo
pociągnąć do odpowiedzialności.
Czyn pozostaje bezkarny, a to
zachęca do łamania prawa – mówi
Grzegorz Rybarczyk.

Młodzież na boisko

Okoliczni mieszkańcy narzekali
również na młodzież z pobliskiej
szkoły, która w czasie przerw
paliła przed budynkiem papierosy
i głośno przeklinała. – To prawda,
mieliśmy skargi, a nas samych również drażniła ta sytuacja, dlatego
w porozumieniu z radą rodziców
postanowiliśmy to zmienić – mówi
Danuta Pawłowicz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych

nr 2 (popularnej „handlówki”).
Dyrekcja zamknęła główne wejście
od ul. 1-go Maja, które dostępne jest
tylko dla petentów i osób korzystających z obiadów.
Uczniowie wchodzą do szkoły
bocznymi drzwiami (od strony
DODN-u). Z tyłu mają też boisko,
na którym dodatkowo w ciągu
tygodnia będą ustawiane ławki.
– Dzięki temu młodzież w czasie
przerw nie przebywa na deptaku,
a nauczyciele mogą pełnić dyżury
pilnując bezpieczeństwa uczniów
– dodaje pani dyrektor. Dyrekcja
ma jednak świadomość, że od
razu nie da się zaprowadzić całkowitego porządku, ale obiecuje, że
po wakacjach sytuacja się zmieni.
– Zrobiliśmy wszystko, co w naszej
mocy. Nam również zależy na tym,
aby mieszkańcom żyło się lepiej
– stwierdza Danuta Pawłowicz.

Tam można oberwać
Wieczorami lepiej omijaj te miejsca: parki przy ul. Żwirki i Wigury, Wzgórze
Kościuszki, ul. Poznańska w nocy, ul. Różyckiego wieczorami, pl. Piastowski w
wieczorne i ciepłe weekendy, pl. Ratuszowy i ul. Kopernika oraz takie miejsca
jak ul. Głowackiego, ul. Wolności przy sklepie “Plus” itp.
Sny o monitoringu
Wielu mieszkańców poprawę sytuacji na starówce upatruje w monitoringu.
– Myślę, że sama świadomość, że kamery są ustawione, działałaby jak straszak
– mówi Marta Dąbrowska. Na spełnienie oczekiwać przyjdzie jednak jeszcze
jeleniogórzanom poczekać. – W tegorocznym budżecie miasta przeznaczone
są już pieniądze na projekt techniczny monitoringu, który miałby objąć swym
zasięgiem ulicę 1-go Maja od Kościoła Garnizonowego do centrum miasta
– mówi Jerzy Górniak, komendant Straży Miejskiej. Nie wiadomo jednak, kiedy
rozpoczną się prace wykonawcze. – Wszystko zależy od tego, jak szybko znajdą
się odpowiednie środki na jego sfinansowanie. Dla miasta będzie to za duży koszt,
więc będziemy musieli postarać się o pieniądze unijne. Możliwe, że potrwa to
nawet trzy lata – dodaje Jerzy Górniak. Obecnie monitorowany jest tylko obszar
placu Ratuszowego w centrum miasta.

(AGA)

JELENIA GÓRA Harcerze zmieniają patrona

Koszą i zamiatają

Odkryć historię na nowo

Rozpoczęło się wielkie
sprzątanie Jeleniej Góry.
Dwie firmy wyłonione w
drodze przet a rg u, mają
zlik widować 45 dzik ich
wysypisk i wykosić trawę
w 38 miejscach.
Pracownicy jednej z nich,
MPGK, już w piątek zabrali
się ostro do robot y. Wykosili trawę wzdłuż ulicy
Wojska Polskiego. Kosiarki
wjechały też na duży plac
na Zabobrzu III, w obrębie
ulic Kiepury i Wiłkomirskiego. Przy okazji koszenia pracownicy znaleźli
stare foteliki dziecięce a
nawet kanapę. Był y tak
schowane, że nie rzucały
się w oczy.
Sprzątanie miasta to pokłosie obietnicy zastępcy
prez ydenta Jerzego Łużniaka, który w marcu obiecał, że w ciągu miesiąca
znikną śmieci. Procedury
z w ią za ne z w ykonawcą
zadania się przedłużyły i
wiceprezydent uderzył się
w pierś. Rozpoczęte w piątek porządki mają potrwać
do końca czerwca.
(DOB)

„Bohaterscy lotnicy” odchodzą w niepamięć. Nowym patronem jeleniogórskich
harcerzy będzie Kazimierz Sobolewski.
Kim jest nowy bohater? – To
jeden z założ ycieli harcerstwa na Dolnym Śląsku. Był
pier wsz y m komend a nt em
chorą gwi w Jeleniej Górze
– odpow iadają harcerze z
100 drużyny Watra, którzy
niedawno zapoznawali się z
jego życiorysem. Wszystkie
drużyny zapoznają się z życiem nowego patrona. Formy
sa dowolne: „Watra” zrobiła
duża planszę o bohaterze, w
39 drużynie Barykada odbyła
się gra historyczna.
Sobolewski pseudonim
C y r us, d z ia ł a ł w Sza r ych
Szeregach. Po wojnie trafił
do Jeleniej Góry, był kierownikiem domu handlowego. W
czasach stalinowskich trafił
do aresztu. To, że Kazimierz
Sobolewski jest czysty, potwierdził także IPN.
–Do końca czerwca drużyny
mają zapoznać się z nowym

bohaterem – mówi komendant hufca Marian Łata. – Pod
koniec roku planowane jest
przyjęcie nowej nazwy i nowego sztandaru.
Komenda hufca zdec ydo wała się odejść od dot ychczasowego patrona – „Boha-

terskich Lotników Polskich”.
Po pierwsze, nie wiadomo,
o których lotników tak naprawdę chodzi. Po drugie:
harcerze o nich nie wiedzieli
praktycznie nic.

(DOB)

Fot. ARCHIWUM ZHP

Na głównym deptaku „rządzi” margines. – Można dostać w zęby za nic. Za to, że człowiek się popatrzy nie
tak jak trzeba – mówią mieszkańcy. Co robią policja i
staż miejska?

Fot. Agnieszka Gierus

Terror w centrum

Harcerze z 100 drużyny „Watra” przygotowali
tablicę o swoim przyszłym patronie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

4 czerwca 2007 r.

WIADOMOŒCI

JELENIA GÓRA Nasze zabytki uratowane przed katastrofą

JELENIA GÓRA Powalczą w sądzie o radną

Prawie 800 tysięcy złotych przeznaczyli radni
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego na utrzymanie zabytków w Jeleniogórskiem. – To wielki
dar – cieszy się ksiądz
Artur Kotrys z parafii św.
Erazma i Pankracego.
Parafia ta otrzyma najwięcej,
bo aż 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont dachu.
– Podczas styczniowej wichury
ze świątyni posypało się mnóstwo dachówek – mówi ksiądz
Kotrys. – Nic dziwnego, że dach
zaczął przeciekać.
Kilka tygodni temu podczas
mszy z jednej ze ścian posypał
się tynk. To dlatego, że woda
wlewająca się podczas deszczów,
osłabia mury. Całe szczęście, że
nie ucierpiał żaden z wiernych.
– Myślimy o remoncie wewnątrz kościoła, o zabezpieczeniu tynków i malowaniu. Ale
bez naprawy dachu nie ma sensu
ich rozpoczynać – mówi ksiądz
Artur Kotrys.
Remont dachu będzie wykonany także w niewielkim kościele
p.w. św. Jadwigi we Wleniu. To
budynek stojący przy zamku
Lennno.
Nie będzie kapać na głowę
także turystom odwiedzającym
schronisko Samotnia w Karkonoszach, które otrzymało 100
tysięcy złotych dotacji.
– Wyremontowana zostanie także wieża rycerska w
Siedlęcinie. 90 tysięcy złotych
przeznaczono na konserwację
gotyckich fresków i elementów

Fot. MT

Dach się nie zawali

Racje wojewody

Rada postąpiła słusznie wygaszając Danucie Wójcik
mandat – uznali prawnicy wojewody dolnośląskiego.
Wojewoda podtrzmał swoje
stanowisko w sprawie byłej
już radnej Danuty Wójcik. Jego
prawnicy uznali, że zainteresowana naruszyła przepis ustawy o samorządzie, mówiący
o zakazie łączenia funkcji w
samorządzie z działalnością na
mieniu komunalnym. Danuta
Wójcik ze Wspólnego Miasta
prowadzi pawilon handlowy
na terenie miejskiego targowiska. Wojewoda uznał, że jest to
wystarczający powód do wygaszenia jej mandatu. Pismo w tej
sprawie przyszło w poniedziałek

(28 maja). Była to odpowiedź na
skargę, jaką złożyli do wojewody przedstawiciele Wspólnego
Miasta.
– Ta argumentacja nas nie
przekonuje – mówi Miłosz Sajnog, szef klubu radnych WM.
– Zaskarżymy uchwałę rady do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Rada miejska wygasiła mandat
Danuty Wójcik w kwietniu. Jej
miejsce zajęła następna kandydatka w wyborach z listy Wspólnego Miasta – Ewa Duziak.

(DOB)

JELENIA GÓRA Wędruje po Polsce

Prorok w centrum
Wkrótce rozpocznie się naprawa dachu pięknego
kościoła św. Erazma i Pankracego
drewnianych budowli – mówi
Marcin Zawiła, jeleniogórski
radny sejmiku.
W tym roku po raz pierwszy
można było ubiegać się o pieniądze nie tylko na remonty, ale i
na zabezpieczenie przed włamaniem oraz przeciwpożarowe.
– Kradzieże w świątyniach na
Dolnym Śląsku są plagą – mówi
poseł Grzegorz Schetyna. – Elementy naszych zabytków krążą
na czarnym rynku po całej Europie. Dzięki zabezpieczeniom,
może uda się zmniejszyć ten
proceder.
Złodzieje upodobali sobie
zwłaszcza kościoły w małych
miejscowościach i na wioskach.

Wygraj ekskluzywny kubek
Konkurs z herbatą
Kubki, zaparzacz oraz aromatyczne herbaty można wygrać w niniejszym konkursie.
Zasady są bardzo proste. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na
pytanie konkursowe, wypełnić i wyciąć kupon oraz przesłać go do naszej redakcji na adres ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra. Można
też przynieść kupon osobiście lub wrzucić do naszej skrzynki kontaktowej (wisi na drzwiach redakcji). W losowaniu nagród wezmą udział
tylko te kupony, które otrzymamy do piątku (8 czerwca) do godz. 16.
Na kuponie należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu (tylko
do wiadomości redakcji).
Nagrodą główną jest ekskluzywny kubek z zaparzaczem wraz z kompletem herbat. Rozlosujemy także 2 nagrody dodatkowe: zestawy
kubek + herbata.
Fundatorem nagród jest sklep kolonialny CZAJCHANA, herbaty,
kawy, porcelana, ul. Bankowa 11/1, Jelenia Góra.

Pytanie konkursowe
Skąd wzięła się nazwa herbaty Earl Grey?
A) Od nazwiska Sir Charlesa Grey’a, twórcy mieszanki herbacianej.
B) Od szarego koloru herbaty po zaparzeniu.
C) Jest to herbata, którą pije się wyłącznie o 6 rano.
........................
Imię i nazwisko
........................
Adres
........................
telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby niniejszego konkursu.
............................
podpis

Na ogół są one słabo zabezpieczone przed włamaniem.
Przed złodziejami chcą zabezpieczyć się opiekunowie
świątyni Wang w Karpaczu. Na
wprowadzenie alarmu i systemu
monitorującego otrzymają oni
ponad 42 tysiące złotych.
Karpacz zyskał także 130 tysięcy złotych na remont wieży w
kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
– To pierwszy rok, w którym
przyznano tak duże pieniądze
na zabytki. Miejmy nadzieję, że
w kolejnych latach będzie ich
nie mniej – mówią radni Marcin
Zawiła i Jerzy Pokój.

(DOB)

Potrzeb nie brakuje
Łącznie na realizację zadań z zakresu
ochrony dziedzictwa kulturowego, radni
sejmiku Województwa Dolnośląskiego
przeznaczyli 4,5 miliona złotych. To
bardzo dużo, ale wniosków było na
ponad 7 milionów złotych. Kościół św.
Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
znalazł się w gronie innych zabytków, na
które zostanie przeznaczone najwięcej
środków. Urząd marszałkowski przyznał
także 150 tys. zł bazylice św. Jadwigi w
Trzebnicy (remont dachów) oraz Fundacji „Lubiąż” na rekonstrukcję pokrycia w
głównych obiektach pocysterskich.

JELENIA GÓRA Dziś ostatni kupon

Końcowe odliczanie
czas zacząć
Kto wygrał kurs na prawo jazdy? Okaże się jeszcze w
czerwcu.
W tym numerze drukujemy
ostatnie, 18 pytanie. Od dzisiaj (poniedziałek, 4 czerwca),
przez 2 tygodnie czekamy na
rozwiązania. Można przesyłać
je pocztą na adres redakcji (ul.
Klonowica 9, 58-500 Jelenia
Góra), lub przyjść do redakcji
i kupony wrzucić do skrzynki
kontaktowej. Przyjmowanie
kuponów kończymy w poniedziałek 18 czerwca.
Aby wziąć udział w losowaniu
nagrody głównej, wystarczy
odpowiedzieć poprawnie na 15
z 18 pytań.

Przypominamy, że liczą się jedynie oryginalne kupony, wycięte
z naszej gazety. Kserokopie nie
będą zaliczane.
Informujemy, że w poprzednim
numerze pomyliliśmy numery
zagadek. Zamiast 16, powinna
być 17. Zainteresowanych przepraszamy. Kupony wycięte z tego
wydania będą zaliczone.
Nazwisko zwycięzcy konkursu
ogłosimy w 37. numerze Tygodnika Jelonka, który ukaże się
25 czerwca. Życzymy dobrej
zabawy.

(RED)

ZAGADKA NR 18:
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość
alkoholu:

a) we krwi przekracza 0,5 promila
b) w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi
od 0,1 mg do 0,25 mg
c) w
 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza
0,25 mg

Fot. AGNIESZKA GIERUS



Mirek w każdym mieście spędza
najwyższej 2-3 dni
Mirek z Wodzisławia Śląskiego od siedmiu lat wędruje po
Polsce. Do Jeleniej Góry zawitał
po raz drugi. Zarabia jako uliczny mim. Uwagę przechodniów
zwraca oryginalnym strojem,
który – jak twierdzi – jest
przebraniem biblijnym. – Wędruję po Polsce jako prorok.
W żadnym mieście nie mogę

zostać dłużej niż 2-3 dni, bo
muszę uważać na likwidatorów z innych religii, którzy
chcą mnie zniszczyć duchowo
– twierdzi tajemniczo. Na 1-go
Maja na szczęście nikt go nie
zlikwidował, a przechodnie
mieli dodatkową atrakcję.

(AGA)

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 16
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

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

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

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

4 czerwca 2007 r.



WYDARZENIA

Dzień Dziecka
w obiektywie
Fot. MAREK TKACZ

Cieplickie misie

W paradzie z misiami i w czasie spektaklu Tymoteusz Rymcici Sceny Animacji Teatru Jeleniogórskiego najmłodsi cieszyli się z Dnia Dziecka w piątek
w cieplickim Parku Zdrojowym.

Fot. AGNIESZKA GIERUS

Radosne melodie

50 najmłodszych wykonawców pokazało, co
potrafi podczas Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Zabobrze 2007”. Areną piątkowej imprezy był
Osiedlowy Dom Kultury.
Fot. AGNIESZKA GIERUS

Sobota bez nudy

Mnóstwo atrakcji zapewnili organizatorzy Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu wszystkim
– a zwłaszcza dzieciom. Okazja: sobotni festyn
rodzinny.
Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

Odlotowo na lotnisku

Tworzą, więc są
Dziś (poniedziałek) w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się VI Dolnośląski
Integracyjny Plener Artystyczny
„Tworzę więc jestem”. Doroczna
impreza odbędzie się w muzealnym ogrodzie – jeśli pogoda
na to pozwoli, lub w salach
– w przypadku niesprzyjającej
aury. Plener jest jednodniową imprezą przeznaczoną dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie z całego Dolnego
Śląska oraz współpracujących
z nimi studentów Kolegium
Karkonoskiego. Łącznie bierze
w nim udział 80 osób pracujących twórczo. Powstaną prace
artystyczne wykonywane w
różnych technikach malarskich
i rysunkowych. Plon spotkania
będzie można oglądać w salach
muzealnych na poplenerowej
wystawie.

Szlaki do remontu

W czerwcu zacznie się modernizacja karkonoskich
szlaków. Ekipy remontowe
będzie można spotkać, między innymi, na traktach z
Karpacza do Wielkiego Stawu
oraz na tak zwanej Mokrej
Drodze.
Prace zostaną rozłożone
na dwa sezony ze względu
na dużą ilość opadów oraz
warunki panujące w górach.
Jak zapewnia dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego, roboty nie powinny
utrudniać życia turystom.
W miejscach modernizacji
zostaną ustawione kładki i
obejścia. Plan prac zakłada,
między innymi, usunięcie
skutków zimowych wichur i
naprawę zniszczonych przez
lata najpopularniejszych
karkonoskich turystycznych
traktów. Koniec robót przewidziano przed wakacjami
roku 2008.

(tejo)

JELENIA GÓRA Wspólnemu Miastu nie podoba się
sytuacja w urbanistyce

Dryf architektury
Robert Prystrom składa
doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez
urzędników.
Mija już kilka miesięcy od
odwołania Mirosława Jaskólskiego z funkcji szefa Wydziału
Architektury i Urbanistyki Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze. A wyłonionego w konkursie następcy
jak nie było, tak nie ma.
I – jak się okazuje – wcale być
nie musi.
Obowiązki naczelnika pełni
Magdalena Kwasiuk, której – jak
zapewnia Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry – władze

miasta w pełni ufają. W dodatku
nie ma takiego przepisu, który
nakazywałby sprawowanie funkcji szefa wydziału tylko osobom
wyłonionym w drodze konkursu.
Wystarczy, jeśli jest to urzędnik
„pełniący obowiązki”. W świetle
prawa może je pełnić, i być de
facto naczelnikiem nawet przez
czas w sumie nieokreślony.
Tymczasem na początku maja
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ukazała się zapowiedź
konkursu na wspomniane stanowisko, zapowiadająca możliwość
składania ofert do 23 maja. Jednak wkrótce została usunięta.
Zauważył to lider opozycyj-

nego Wspólnego Miasta Robert
Prystrom, który zamierza podać
urząd do prokuratury w doniesieniu o popełnienie przestępstwa.
Argumentuje, między innymi,
że w BIP konieczna jest ciągłość
informacji i nie można jej ot tak
po prostu usuwać. Co równa się
unieważnieniu wcześniej ogłoszonego konkursu.
Rządzący samorządowcy są
przekonani, że nic złego się
nie stało. Zapowiedź konkursu
wprawdzie ukazała się, ale bez
konsultacji odpowiedzialnego
urzędnika z przełożonymi. Dlatego została usunięta.

(tejo)

JELENIA GÓRA Pedagodzy grożą palcem

Nauczyciele ostrzegali
– Nie chcemy uczyć za 989 zł
– mówili pedagodzy, którzy w
miniony wtorek przystąpili do
strajku ostrzegawczego. Przez
dwie godziny w Jeleniej Górze
nie pracowały 32 szkoły i przedszkola, w których działa Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Żądali
podwyżek płac i utrzymania
przy wilejów emerytalnych.
Strajkujące szkoły najczęściej
spotykały się ze zrozumieniem
rodziców i opiekunów. – Dostali
list w sprawie strajku i zostali
dobrze poinformowani o jego
celu i przebiegu. Jeśli jednak
uczniowie pojawili się w szkole
wcześniej, mieli zapewnioną
opiekę – powiedział Marian
Hübner, szef jeleleniogórskiego
ZNP.

(AGA)

Kadra Szkoły Podstawowej nr 2 podczas strajku

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

Najmłodsi jeleniogórzanie mają okazję wygrać zaproszenia na pizzę i napój z okazji
Dnia Dziecka. Konkurs dotyczy dzieci do lat
10. Zaproszenia będą do odbioru w restauracji Pizza Hut przy ul. 1 Maja od 4 czerwca do
końca miesiąca.
Warunek: rodziców lub samych młodych internautów prosimy o wysłanie na adres konkurs@jelonka.com hasła „Dzień Dziecka”.
Należy podać nazwisko i numer kontaktowy
telefonu.
W sumie do wygrania jest 20 zaproszeń.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Elektronik-automatyk
Wymagania:

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

Mechanik
Wymagania:

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

Pracownik produkcyjny
Wymagania:
Zainteresowaniem cieszył się pokaz broni i innego
sprzętu służb mundurowych podczas festynu z
okazji Dnia Dziecka, który w sobotę przyciągnął
wielu jeleniogórzan na płytę lotniska przy ul. Łomnickiej.

- 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

4 czerwca 2007 r.
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wasze fotki Nasze Pociechy

Ala

Julia

JELENIA GÓRA Jak Telekomunikacja Polska potraktowała klientkę

Telefon dla wybranych

Właściciele domu na cieplickim osiedlu od czterech
lat czekają na podłączenie
telefonu.

Kinga

Mateusz

Sebastian

Olcia

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

– Ponad trzy lata temu zgłosił
się do nas pracownik Telekomunikacji Polskiej, prosząc o
zgodę na przekopanie gruntu
pod założenie sieci telefonicznej
– mówi Małgorzata Soból z Cieplic. – Zgodziliśmy się pod warunkiem, że my również zostaniemy
podłączeni do sieci. Obiecał, że
za dwa tygodnie będziemy mieli
telefon.
Minęły jednak dwa tygodnie,
trzy, cztery... W tym czasie nie
pojawił się nikt z TP, nikt też nie
kontaktował się z właścicielami.
Po miesiącu spotkali przypadkiem sąsiada, któremu również
obiecano podłączenie do sieci.
Poskarżyli się, myśląc, że jego
również spotkała taka sytuacja.
Zdziwili się, gdy ten odparł, że u
niego linia telefoniczna działa od
dłuższego czasu.
Pani Małgorzata skontaktowała
się z biurem obsługi klienta. Tam
poinformowano ją, że z przyczyn
technicznych niemożliwe jest
podłączenie linii telefonicznej.
– To oburzające! Zgodziliśmy się
na przekopanie działki, a tak nas
oszukano! Nawet nikt nie potrafił
nam konkretnie powiedzieć,

Fot. Agnieszka Gierus



jakie są te przyczyny
techniczne i dlaczego
innym mogli podłączyć, a nam akurat
nie – dodaje.
Pracownicy TP nie
pofatygowali się też,
aby sprawdzić na
miejscu jak wyglądają rzekome problemy. Przez kolejne lata
sprawa nie została
wyjaśniona. Choć w
biurze obsługi klienta widniało zgłoszenie p. Małgorzaty,
przez kilka lat nikt
– Zgodziliśmy się na przekopanie naszego gruntu,
nie skontaktował się
bo pracownik obiecał podłączenie do sieci TP
z nią, aby wyjaśnić
– mówi Małgorzata Soból
sytuację.
– Dziwię się w ogóle, że pracownik obiecał temu Państwu podłączenie – Myślę, że nie będzie teraz więk- studzienka znajduje się przed
do sieci. Nie ma bowiem takiej szych przeszkód – usłyszeliśmy posiadłością sąsiada. Jeśli okaże
możliwości – poinformowała na infolinii. – W ciągu tygodnia się, że telefon będzie instalowany,
nas pracownica Telekomunikacji od złożenia zamówienia pojawi robotnicy będą musieli zerwać
Polskiej. – Faktycznie, mamy się pracownik, który od razu nowo położoną kostkę przed
pierwsze zgłoszenie w 2003 roku weźmie ze sobą umowę. Jeżeli domem. – Dodali, że prawdopo– przez ten czas nikt nie spraw- warunki techniczne będą dobre, dobnie był jakiś błąd w projekcie,
dzał problemów technicznych, linia zostanie podłączona.
i ktoś za to na pewno odpowiada
a od tego czasu mogło się wiele
Okazało się jednak, że p. Mał- – mówi oburzona p. Małgorzata.
zmienić – dodała.
gorzacie nie jest dane cieszyć się – Tylko dlaczego ja mam przez to
Po telefonicznej interwencji z podłączenia telefonu. W piątek cierpieć? Zaczynam już wątpić, że
okazało się, że p. Małgorzata przed południem zawitało do niej doczekamy się tego telefonu.
może złożyć zamówienie na wy- dwóch pracowników TP, którzy
I dodaje, że nie pozostawi tak tej
wiad techniczny, który potwierdzi stwierdzili, że pod dom nie ma sprawy. My też!
możliwość przyłączenia do sieci. podciągniętych kabli. Najbliższa
(AGA)

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:
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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Mocne uderzenie przed wakacjami

Metale na scenie

JELENIA GÓRA O zmianach w jeleniogórskich szkołach rozmawiamy
z Waldemarem Woźniakiem, naczelnikiem wydziału oświaty i wychowania

Zamachu nie planuję

Zbliża się ostatnia przed wakacjami Liga Rocka. Warto
już dziś pomyśleć o biletach.
Zespó ł powst a ł w 2005
roku, jednak muzycy grali razem wcześniej. Zimą
2005 roku zespół nagrali
pierwsze utwory. W następnym roku ukazała się ich
debiutancka płyta “Sudetian
Winter”. Grupa występuje w
składzie: Nazarrian (wokal),
Basiorr, Nazirr, Speed, Pavlaq. Morior Axis swój występ
uświetnia show z ogniami.
Cz y tak będzie w Jeleniej
Górze? Zobaczymy.
Eliminacje odbędą się 15
VI o godz. 17 w sali Novej
Jeleniogórskiego Centrum
Kultury, przy ul. 1 Maja 60.
Bilety można nabyć już od
dziś w sekretariacie JCK,
adres j.w.

(DOB)

Fot. ARCHIWUM ZESPOŁU

Pięć kolejnych zespołów
zmierzy się o prawo startu
w wielkim finale. Do niego
awansuje tylko jeden z nich,
wybrany przez jury. W przesłuchaniach udział wezmą:
Hemia z Opoczna, Rebelim
z Bogatyni, Hmon ze Strzelina, Non President z Jeleniej
Góry i Janowic Wielkich oraz
Van z Katowic.
Liga Rocka odbywa się już
od 13 lat. – Impreza promuje
młode zespoły uprawiające
różnego rodzaju gat un k i
muz yki rockowej – mówi
A ndrzej Patlew icz z JCK,
główny organizator. – Wiele
z nich zostało zauważone na
scenie ogólnopolskiej.
Podczas najbliższej edycji
gości n n ie w yst ąpi heav y
met a low y ze spó ł Mor ior
Axis z Kłodzka.

Death metalowa grupa Morior Axes
będzie gościem ligi rocka

Czy będą czystki na dyrektorskich stanowiskach w jeleniogórskich szkołach?
Waldemar Woźniak: Nie ma
nawet takich zamiarów. Konkursy
na dyrektorów szkół zostały ogłoszone przez prezydenta Jeleniej
Góry, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Każdy może do
nich przystąpić i ma w nich równe
szanse.

mniej dzieci zapisuje się do szkół.
Ilu nauczycieli z jeleniogórskich szkół straci pracę?
Trudno powiedzieć. Będziemy
robić tzw. przesunięcia. Na przykład, w jednej szkole jest za dużo
matematyków, ale w drugiej taki
nauczyciel jest potrzebny. Sytuacje,
w których nauczyciel zostanie
zupełnie bez pracy, będą incydentalne.

Czyli konkursy i Pana przyjście to czysty zbieg okoliczności?
Tak. Objąłem funkcję 2 maja
i konkursy były już ogłoszone.
Ja realizuję tylko to, co zostało
przygotowane przez moich poprzedników.

Która grupa przedmiotowa
powinna się czuć najbardziej
zagrożona?
Wydaje mi się, że nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego (klasy
I-III). Dyrektorzy szkół jednak dużo
wcześniej informowali ich o tym, że
może zabraknąć pracy. Stąd wielu
tych nauczycieli się przekwalifikowało, zyskało uprawnienia do
nauczania innych przedmiotów.

Jak ocenia Pan pracę dyrektorów jeleniogórskich szkół?
Nie wszystkich zdążyłem dobrze
poznać. Najlepiej znam dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych, gdyż
przez 17 lat byłem wizytatorem
kuratorium oświaty i zajmowałem
się właśnie tymi placówkami.
Uważam, że radzą sobie bardzo
dobrze.
A nauczyciele? Czy powinni
obawiać się utraty pracy w
związku z niżem demograficznym?
Powinni. Niż to zjawisko występujące w całym kraju. Jesteśmy
w trakcie zatwierdzania arkuszy
organizacyjnych na przyszły rok
szkolny i obserwujemy, że coraz

szkół. Takie rozwiązania powinno
się stosować w ostateczności.
Nie obawia się Pan protestów
uczniów i nauczycieli ZSE i
“Mechanika”?
Mój plan jest dość odległy, to
kwestia kilku lat. Zespół Szkół Elektronicznych nie ma sali sportowej
z prawdziwego zdarzenia, nie ma
dobrych warunków do nauczania.
W dodatku szkoła ta jest położona
w dość dużej odległości od centrum
miasta. Podkreślam, że nie chcę
likwidacji tej szkoły. Młodzież chce
się w niej uczyć, dlatego nie mam
zamiaru robić zamachu. Chcę
tylko, by funkcjonowała ona w
lepszych warunkach. To poza tym
tylko pomysł, a ostateczną decyzję
podejmie rada miejska.

Jakie ma Pan plany na najbliższe lata?
Chciałbym doprowadzić do
zmiany siedziby Zespołu Szkół
Elektronicznych. Chciałbym, aby
ta szkoła funkcjonowała razem
z Zespołem Szkół Technicznych
“Mechanik”, przy ul. Obrońców
Pokoju. To nie stanie się od razu.
Potrzebny jest remont pomieszczeń w budynku po dawnym
internacie tej szkoły. Będę dążył
do wybudowania tam nowej hali
sportowej, a także boiska ze sztuczną nawierzchnią. Poza tym, nie
przewiduję wielkich zmian. A już
na pewno nie będę za likwidacją

SZKLARSKA PORĘBA Znakowanie czworonogów

Czipy na później
Wałęsające się psy to duży
kłopot dla mieszkańców i sklepikarzy.
– Byłam świadkiem, jak jakiś
kundel nabrudził na chodniku,
a turystka z Niemiec weszła w
to – opowiada Maria Chochoł
ze Szklarskiej Poręby. – Głośno
zaklęła.
Kilkakrotnie dochodziło też do
pogryzień.
Jak twierdzi pani Maria, większość czworonogów ma swoich
właścicieli, ale oni udają, że nie
widzą jak ich pupil np. załatwia
swoje potrzeby na chodniku.
– Nie ma wątpliwości, że
wszczepienie implantów psom
jest potrzebne – mówi burmistrz
Arkadiusz Wichniak.
Oznakowanego
czworo-

wyremontować łazienkę w domu
Mariusza Pieczki. – Zrobił to
zupełnie za darmo – mówi
wzruszony mieszkaniec.
– Jestem mu za to bardzo
wdzięczny.

Angela

Fot. Angela

wiele lat mył się w misce. – Musiałem klękać na kolanach, żeby
się umyć – wspomina Mariusz.
– Czasami byłem na kolanach
nawet godzinę, bo nie mogłem
wstać.
– Jak jest na zewnątrz zimno
to mam napięte mięśnie – mówi
31-letni Mariusz. – Ciepła woda
pozwala mi te mięśnie rozluźnić,
dzięki czemu mogę chodzić.
Trzy lata temu udało się wygospodarować na łazienkę jedno
z pomieszczeń w budynku. Ale
pojawił się problem remontu.
Mariusza kierowano od instytucji do instytucji. Nikt nie chciał
dać ok. 4 tysięcy złotych, bo tyle
kosztowałoby przystosowanie
pomieszczenia. Sam nie mógł
sobie pozwolić na taki wydatek.
– Dostaję około 500 złotych renty
– mówi niepełnosprawny. – Moja
mama jest chora i nie mogła mi
pomóc. Płacę miesięcznie około
dwudziestu złotych czynszu.

Akcję wszczepienia implantów psom planują przeprowadzić służby miejskie.

Fot. Angela

Mariusz Pieczko mieszka w
skromnym mieszkaniu z jednym
pokoikiem od dziewięciu lat.
Odziedziczył je po babci. Lokal
daleki jest od luksusu. Nie było w
nim nawet ciepłej wody. Mimo,
że proponowano mu większe
mieszkania na zamianę, niepełnosprawny nie mógł skorzystać
z propozycji.
– Te mieszkania były około
trzech kilometrów od centrum
– mówi niepełnosprawny. – Mam
kłopoty z chodzeniem. Czasami
jak jest niskie ciśnienie, to nie
mogę się ruszyć z łóżka. Dlatego
muszę mieć lokum w samym
centrum, gdzie jest blisko do
sklepów i ludzi.
Mężczyzna urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym
i niedowładem kończyn dolnych, dlatego tak trudno mu się
poruszać.
Mariuszowi najbardziej doskwierał brak łazienki. Przez

– Jestem szczęśliwy, że będę mógł się
wreszcie normalnie umyć
– mówi Mariusz Pieczko

Rozmawiał: (DOB)

Waldemar Woźniak

Dziewięć lat bez ciepłej wody
Resztę wydaję na jedzenie.
Na szczęście, w maju tego roku
sprawą zainteresowała się
Elżbieta Pawłowska z
opieki społecznej. Jej mąż
czasami jeździ do hotelu
“Las”. Tam opowiedział
o sprawie. Właściciel nie
wahał się: kazał swoim pracownikom

Jak ocenia Pan pracę poprzednika?
Nie przyszedłem tutaj, by Go
oceniać. Znamy się od wielu lat,
zrobił wiele rzeczy, które służyły
jeleniogórskiej oświacie. A ja po
prostu zgłosiłem się do konkursu,
który ogłosił prezydent Jeleniej
Góry i zostałem wybrany.
Dziękuję za rozmowę

Czy będzie Pan kontynuował
plan budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią? Jeśli tak,
to które szkoły są pierwsze
w kolejce?
Oprócz modernizacji
boisk, rozpoczynamy
kom-

SZKLARSKA PORÊBA Nie doczekał się pomocy od urzędników, jego problem
rozwiązał prywatny sponsor

Niepełnosprawny Mariusz Pieczko od lat walczył o
remont łazienki. Bezskutecznie chodził od urzędu do
urzędu. Z pomocą przyszedł mu ośrodek pomocy społecznej i prywatny sponsor. – Moje życie się zmieniło
– mówi wzruszony.

pleksowy program termo modernizacji obiektów szkolnych. Pierwsze
trzy szkoły już są zakwalifikowane
do wymiany okien w okresie wakacji – to SP 6, SP 10 i SP 15. Przy
okazji, chcielibyśmy od razu wybudować nowe boiska. A docelowo
chciałbym, żeby takie boiska miały
wszystkie nasze szkoły.

noga można łatwo sprawdzić.
W specjalnym czipie są zawarte informacje o tym, jak pies
wię wabi, ile ma lat oraz kiedy
ostatnio był szczepiony. Są też
dane jego właściciela. Jeśli pies
nie ma właściciela, zostanie
oznakowany i przewieziony do
schroniska.
Według planów, mieszkańcy
nie zapłacą nic za czipowanie
psów. Koszty pokryje miasto. To
ok. 12 tysięcy złotych.
– Z akcją musimy jeszcze trochę
poczekać – mówi Arkadiusz
Wichniak. – Chcemy, by włączyły
się do niej także sąsiednie gminy.
Tylko wówczas będzie miała
ona sens.
Ostateczne decyzje dotyczące
terminu czipowania zwierząt
samorząd Szklarskiej Poręby podejmie jeszcze w tym miesiącu.

Angela

Wałęsające się psy są zmorą gości
górskiego kurortu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

4 czerwca 2007 r.

10

WYDARZENIA / OPINIE

REGION Szef miasta, mimo szumnych deklaracji przyspieszenia rozwoju Jeleniej Góry, spowalnia go

Marek Obrębalski sprawia wrażenie ciężko zapracowanego. Ale efekty jego wysiłków trudno dostrzec. Czy
nie zdawał sobie sprawy z tego, że rządzenie stolicą
Karkonoszy to zajęcie niełatwe i wyczerpujące?
Za tydzień nie załatwił

Związany z Platformą Obywatelską M. Obrębalski rządzi
Jelenią Górą od pół roku, a do tej
pory nie załatwił kilku ważnych
spraw pozwalających na sprawne
funkcjonowanie ponad 1600
pracowników zatrudnionych w
urzędach i spółkach miejskich.
Prezydent kieruje sporą firmą
w mieście (liczącym blisko 90
tys. mieszkańców), a wciąż nie
ma jeszcze jednego wiceprezydenta. Choć 29 grudnia 2006
na ostatniej ubiegłorocznej sesji
zapewniał, że stanie się tak w
ciągu tygodnia.
Obiecywanie załatwienia wielu
spraw w ciągu tygodnia to specjalność prezydenta. Tylko, że trwa to
niekiedy po kilka miesięcy, a czas
nie pyta, nie stoi w miejscu.

Ładne kwiatki…

Nie tylko o to można się prezydenta Obrębalskiego "czepić".
W radzie nie ma klarownej koalicji, choć nie tylko wtajemniczeni
twierdzą, że jest, tylko po cichu:
PO z SLD, która utrąca opozycyjne Wspólne Miasto i PiS.

Jednak rządząca rachitycznie
cicha koalicja największy wysiłek
włożyła w rozgrywki personalne
w radzie. To powoduje, że wiele
pilnych spraw leży odłogiem.
A tu ci prezydent razem z zastępcą Jerzym Łużniakiem i przewodniczącym rady – Hubertem
Papajem pojechali w piątek (25
bm.) do zaprzyjaźnionego z Jelenią Górą miasta Cervi (Włochy)
i wrócili do pracy dopiero we
wtorek (29 bm.). Okazja: majowe
święto kwiatów w słonecznej
Italii.
W mieście w tym okresie nie
było więc najważniejszych osób,
w których gestii leżą strategiczne
decyzje w razie spraw nagłych
i niespodziewanych. Wyjątkowa
beztroska! W tym czasie wystąpiły
groźne gradobicia w Opolskiem,
Zielonej Górze i w Łodzi. Szczęśliwie kataklizm ominął Jelenią
Górę.
Gdyby tak się nie stało, nie miałby kto podpisać dokumentów.
Może to zrobić w takiej sytuacji
tylko prezydent miasta, który jest
jednoosobowym szefem sztabu
kryzysowego.

Unijne klęski
Miasto nie otrzyma kokosów z niedawno rozdzielanej puli 300 mln euro z Regionalnego
Programu Operacyjnego (RPO). Dostanie najwyżej 6 mln euro, choć prezydent Jeleniej
Góry i marszałek dolnośląski są z PO. Co prawda będzie jeszcze do rozdysponowania z
RPO 900 mln euro, ale jeśli proporcje będą podobne, to miasto zyska niewiele. Jakby
tego było mało na szefa Euroregionu Nysa, gdzie zawsze Jelenia Góra miała swojego
przedstawiciela, wybrano Piotra Romana z Bolesławca, a nie naszego prezydenta, choć
był tego prawie pewien. Więcej, nie wszedł nawet do 10 – osobowego zarządu.

Przebudzenie
akademika

Prezydent na spotkaniach
w swoim gabinecie sprawia
wrażenie ciężko zapracowanego. Widocznie nie zdawał sobie
sprawy z tego, że kierowanie
miastem to zajęcie niełatwe
i wyczerpujące.
O wiele bardziej niż praca
naukowa w jeleniogórskim Wydziale Gospodarki Regionalnej
i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Choć prezydent wielokrotnie
prezentował i prezentuje swoje
wizje dynamicznego rozwoju
Jeleniej Góry oparte o wcześniej
opracowaną naukowo strategię
rozwoju miasta i regionu, to
okazuje się, że jej realizację będzie można raczej między bajki
włożyć.
Przekonał się o tym sam Marek
Obrębalski, bo kiedy spotkał się
oko w oko z praktycznym realizowaniem ambitnych planów, to
„obudził się z ręką w nocniku”.
Nie miał bowiem jakiegokolwiek doświadczenia w pracy samorządowej przed objęciem funkcji szefa miasta. Nastąpiło więc
klasyczne i przykre zderzenie teorii z praktyką. To spowodowało,
że załatwianie prawie wszystkich
spraw zrzucił na wiceprezydenta
Jerzego Łużniaka.

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

Strateg hamulcowy

Prezydent Obrębalski przed lotem w szybowcu: złośliwi mówią,
że szef miasta rządzi Jelenią Górą z głową w chmurach
Szkodliwy partner

Cicha koalicja z SLD przynosi
czasami bardzo niebezpieczne
sytuacje grożące miastu bankructwem. Klasycznym tego przykładem jest blokowanie budowy
supermarketu Castorama na rogu
ulicy Grunwaldzkiej i alei Jana
Pawła II.
Robią to osoby ze starego układu władzy poprzedniej kadencji
ekipy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo zainteresowane są
tym, by Castorama zbudowała
sklep w innym miejscu. Mają na
to „własne grunty”.

Przegrany jubileusz?
W przyszłym roku Jelenia Góra będzie obchodziła 900-lecie istnienia. Jest to znakomita okazja do stworzenia w mieście
spektakularnych imprez przez cały rok i do tego, by zarobili na tym miejscowi przedsiębiorcy.
W tej sprawie odbyło się tylko jedno spotkanie, z którego nic nie wynika. Bogate firmy, czyli potencjalni sponsorzy,
zamykają budżety tuż przed końcem roku. Jeśli władze miasta nie pospieszą się z opracowaniem scenariusza obchodów
i pozyskaniem już sponsorów, szumnie zapowiadające się obchody zamienią się w kilka ludowych festynów. Chyba do
tego dojdzie, bo w przedwyborczych deklaracjach M. Obrębalski zapowiadał pochód inwestorów do naszego miasta, a
zgłosił się tylko jeden: Focus Park, który zagospodaruje teren po dawnym Targowisku „Kiliński”.

Co na to prezydent?
Jelonka.com: Dlaczego do tej pory nie
ma drugiego wiceprezydenta, choć na
ostatniej ubiegłorocznej sesji (29 grudnia
2006 r.) obiecał Pan, że będzie w ciągu
tygodnia?
Marek Obrębalski: W końcu grudnia ubiegłego roku rzeczywiście trwały rozmowy z
potencjalnymi koalicjantami m.in. na temat
powołania drugiego zastępcy prezydenta. Rozmowy te jednak nie zakończyły się koalicyjnym
porozumieniem. Urząd Miasta funkcjonuje
sprawnie, dostrzegam jednak potrzebę powołania drugiego wiceprezydenta w najbliższym
czasie i powierzenie tejże osobie zadań w
sferze oświaty i wychowania, kultury, sportu
i turystyki oraz ochrony zdrowia i polityki
społecznej.
W deklaracjach przedwyborczych obiecywał Pan, że do Jeleniej Góry zgłosi się
wielu inwestorów. Zrobił to tylko jeden:
Focus Park.
Te deklaracje przedwyborcze dotyczą czteroletniej kadencji, a zatem dłuższego okresu
aniżeli półrocze. Pozyskiwanie inwestorów
wymaga czasu. Niemniej jednak w ciągu minionych kilku miesięcy prowadziłem rozmowy
i negocjacje z wieloma inwestorami krajowymi
i zagranicznymi m.in. z inwestorami niemieckimi co do budowy dużego hotelu, basenów termalnych, zakładu produkcyjnego w dziedzinie

Jednak szefowie Castoramy nie
chcą zmiany i jeśli nie otrzymają
warunków zabudowy w ciągu
kilku najbliższych dni (termin
upłynął 30 kwietnia br.), to zaskarżą miasto o zwrot poniesionych
kosztów i utracone korzyści.
To samo zrobią właściciele gruntów. Sprawa w sądzie potoczy
się bardzo szybko, bo stoją za
nimi dwa korzystne orzeczenia w
sprawie lokalizacji tej inwestycji
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Miasto przegra to z kretesem i
wówczas będzie musiało zapłacić

elektroniki i tworzyw sztucznych, z inwestorem
austriackim odnośnie przedsięwzięcia w sferze
handlu i usług. Postrzegam wzrost zainteresowania inwestowaniem w mieście.
Ciągle odwleka się wydanie warunków
zabudowy dla sieci hipermarketów Castorama. Miastu grozi za to proces sądowy i
zapłacenie wysokich odszkodowań.
Kwestia ta prezentowana była Radzie Miejskiej. Teren wskazany przez Castoramę nie
należy do terenów łatwych inwestycyjnie. Stąd
też reagując na sugestie radnych podjąłem
decyzję o zleceniu wykonania koncepcji organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic:
Jana Pawła II i Grunwaldzkiej. Zapewniam, że
warunki zabudowy wydane zostaną zgodnie
z obowiązującymi procedurami i przepisami
prawa.
Dlaczego do tej pory nie został ustalony harmonogram przyszłorocznych
obchodów 900–lecia Jeleniej Góry i lista
potencjalnych sponsorów, którzy niebawem, przed końcem roku będą zamykać
preliminarz wydatków na sponsorowanie
tego typu wydarzeń? Istnieje zagrożenie,
że będą to mierne obchody.
Harmonogram imprez jubileuszowych
przewidywanych nie tylko w 2008 roku, ale i
w latach następnych jest aktualnie uzupełnia-

inwestorowi i właścicielom gruntów ponad 30 mln zł!
Reasumując: można odnieść wrażenie, że nowy prezydent wyraźnie
nie panuje nad tym, co się dzieje w
mieście i na dobrą sprawę ma w
tym względzie słabe pojęcie.

Janusz Cwen

Gra bez ryzyka
M. Obrębalski skażony jest grzechem mentalności budżetowego
pracownika. Nigdy nie prowadził
własnego przedsiębiorstwa. Nie
wie, co to jest odpowiedzialność
za podjęte ryzyko finansowe.
Zawsze był i jest pewny tego, że
po upływie miesiąca dostanie
niezłe pieniądze – dawniej
jako naukowiec, teraz jako
prezydent miasta bez względu
na to, czy będzie chorował, lub
też pracował przeciętnie albo
nawet źle.

Nieprzemyślane czyszczenie urzędu

ny i konkretyzowany. Prace w tym zakresie
prowadzone są przez zespół reprezentujący
różne środowiska miasta, nie tylko urzędnicze.
Prowadzone są ponadto rozmowy na temat
sponsorowania obchodów 900-lecia Jeleniej
Góry.
Obecnie wiele już instytucji życzliwie odnosi
się do zbliżającego się jubileuszu miasta, deklarując finansowe wsparcie. Nie jest jednak
zasadne ujawnianie w tej chwili listy potencjalnych sponsorów.
Czy to prawda, że nadal wykłada Pan
na Akademii Ekonomicznej w Kielcach,
gdzie jednocześnie opiekuje się Pan magistrantami?
Chcę zaprzeczyć plotkom, że wykładałem i
nadal wykładam w Akademii Ekonomicznej
w Kielcach.
Czy konieczny był w takim składzie
wyjazd trzech najważniejszych osób decyzyjnych miasta do Cervi. Co by się stało,
gdyby nawiedziły nas szalejące wówczas
w Polsce gradobicia, lub wydarzyły się
inne kataklizmy?
Wszelkie upoważnienia decyzyjne na czas
mojej nieobecności w Jeleniej Górze przekazałem Pani Sekretarz Miasta, z którą w stałym
kontakcie były miejskie służby zarządzania
kryzysowego.

Prawnicza indolencja
Władze Jeleniej Góry przegrały sprawę w sądzie
pracy ze zwolnionym z urzędu byłym strategiem
miasta – Bartoszem Lipińskim, choć się odwołały
od tego orzeczenia.
Zanosi się na to, że magistrat przegra kolejne i pewnie też się odwoła. Chodzi o
trzech naczelników wydziałów kontroli, architektury i
obsługi technicznej:
Feliksa Rosiaka, Mirosława
Jaskólskiego i Henryka Tęczę, którym wypowiedziano
umowy o pracę uzasadniając
to koniecznością reorganizacji w ydziałów, którymi
kierowali.
Nie doszło do żadnej reorganizacji. Sąd pracy w
takiej sytuacji stoi po stronie
z wolnionego i raczej nie
pomogą tutaj odwołania.
Niew ykluczone, że trzeba
będzie zapłacić po kilkanaście tysięcy złotych każdemu
z byłych naczelników. Jeśli
tego zażądają, być może,
konieczne będzie przywrócenie ich do pracy.

Prezydent pozostawił za
to na stanowiskach ludzi,
o których jeleniogórscy petenci mają złe zdanie. Uważają ich za twardogłowych
urzędników, którzy swoje
gabinet y okupują jeszcze
od czasów PRL. Wyborcy
mieli nadzieję, że za rządów
Marka Obrębalskiego zniknie parasol ochronny nad
takimi osobami, ale stało
się inaczej.
I jeszcze jedno. Zwolniono
również przy okazji jeszcze
kilku pracowników niższego szczebla. Jeden z nich
kończył w tym czasie 25 lat
pracy i spodziewał się listu
gratulacyjnego, otrzymał
pożegnalny kwitek.

(JEN/tejo)
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Niepowtarzalność” to hasło
Otwartego Konkursu Literackiego organizowanego przez
stowarzyszenie „W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej”.
Warunkiem uczestnictwa
jest nadesłanie opowiadania
(do 10 stron maszynopisu) lub
trzech wierszy, inspirowanych
niepowtarzalnością Jeleniej
Góry. Utwory nie mogą być
wcześniej publikowane ani
nagradzane. Na prace w trzech
egzemplarzach w kopercie
oznaczonej nazwą: Konkurs
NIEPOWTARZALNOŚĆ organizatorzy czekają do 15 lipca
2007. Adres: 58-506 Jelenia Góra,
ul. Komedy Trzcińskiego 12.
Prace można nadsyłać również
na adres Biura Organizatora:
51-149 Wrocław, ul. Sportowa
29. W zaklejonej małej kopercie
z godłem powinny znajdować
się dane autora: imię, nazwisko,
adres, numer telefonu i w miarę
posiadania - adres emaliowy.
Można dołączyć teksty na płycie
CD ROM. Łączna pula nagród
wynosi 1500 zł.

(tejo)

REGION Ułatwienia dla ucznia i budżetu domowego

Wiedza z drugiej ręki
Rodzice oszczędzą: młodsze dzieci będą miały możliwość korzystania ze szkolnych
książek swoich starszych kolegów.
Koniec kłopotów z wyborem
podręczn i ków? Oś w iatow i
urzędnicy chcą ułatwić dzieciom, rodzicom i nauczycielom
życie, ograniczając listę potrzebnych w szkole książek.
Takie działania w ymusiła
nowelizacja ustawy o systemie
oświaty, która weszła w życie
9 maja. W tym roku rady pedagogiczne szkół powinny podjąć
uchwały dotyczące obowiązujących programów i podręczników
w nowym roku szkolnym, a o
wyborze powiadomić rodziców
do 31 maja.
Nauczyciele wybierają podręczniki na trzy lata. W tym czasie
zmiany mogą być wprowadzane
tylko w uzasadnionych przypadkach. Szkolny zestaw składa się z
nie więcej niż trzech podręczników do danego przedmiotu.

Podoba się to rodzicom.
– Mam dwie córki – powiedziała nam pani Monika, której
dzieci uczęszczają do Szkoły
Podstawowej nr 10. – Teraz
wiem, że młodsza będzie mogła
korzystać z książek starszej
siostry. A podręczniki kosztują
i to niemało.
To kwota rzędu kilkuset złotych za nowy komplet. Za nowe
książki do klasy IV szkoły podstawowej trzeba zapłacić prawie
300 zł.
Ceny książek do szkół ponadgimnazjalnych są jeszcze wyższe. Najdroższe są podręczniki
do nauki języków obcych. Tu
cena kompletu dochodzi niejednokrotnie do 100 zł i więcej.
– Nie każdego stać na taki
wydatek. Tym bardziej, że do tej
pory każdy nauczyciel wymagał

innego zestawu podręczników.
Teraz ma się to zmienić – usłyszeliśmy.
Zadowoleni są także nauczyciele. Jak nam powiedziano zarówno programów jak i książek do
nauki jednego przedmiotu jest
na rynku nawet kilkanaście.
– Nie jesteśmy w stanie sprawdzić całą ofertę dokładnie. Najczęściej przy doborze książek bazujemy na tych dobrze znanych
i sprawdzonych – stwierdziła
nauczycielka z jeleniogórskiego
„Elektronika”.
Ustawa nakłada również na
dyrektora szkoły obowiązek
wprowadzenia ułatwień w obrocie używanymi podręcznikami
na terenie szkoły.

Daria Pyrzanowska

JELENIA GÓRA Dzieci i ekologia

Śpiewająco o naturze
Fot. DARIA PYRZANOWSKA

Pisz i wygraj
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Osiem jeleniogórskich przedszkoli wzięło w jubileuszowych
piątych Ekologicznych Prezentacjach Twórczości Dziecięcej.
– Dzieci bardzo przeżywają
swoje występy, dopingują też
kolegów z innych przedszkoli – mówi Mirosława Sokół,
nauczycielka z przedszkola
Kubusia Puchatka, które gościło
najmłodszych wykonawców.
Karkonoski Park Narodowy po-

darował dzieciom małe świerki
i jodły, które zostaną posadzone
w przedszkolnych ogródkach.
Organizatorzy chcieliby, aby
impreza odbywała się na większej scenie. Wtedy mogliby
zaprosić do udziału nie tylko
przedszkolaki, ale i dzieci z
oddziałów przedszkolnych ze
szkół podstawowych.

Daria Pyrzanowska

REGION Wizyty, rewizyty, konferencje i bankiety: tak samorządowcy korzystają na współpracy z „bliźniakami”

Stosunki (nie)przerywane
Utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi to
nierzadko teatralna oprawa do wzajemnych odwiedzin
władz i ludzi interesu. Szary jeleniogórzanin ma z tego
niewiele. A Jelenia Góra zamierza rozbudować listę
zagranicznych partnerów.
Erfstadt, Bautzen (Niemcy),
Valkeakoski (Finlandia), Randers
(Dania), Alphen (Holandia),
Tyler (Teksas), Liberec (Czechy),
Vladimir (Rosja), Cervi (Włochy),
Tequila (Meksyk), Siewierodoneck (Ukraina). Do tego jeszcze
może dołączy chorwacki Dubrownik.
To nie spis treści do przewodnika po świecie, ale lista miast,
z którymi stolica Karkonoszy
utrzymuje lub zamierza zainicjować partnerskie stosunki.
Dla samorządowców to powód
do chluby. Tak szerokie zaplecze
zagranicznych kontaktów to
dowód aktywności samorządu,
który w ten sposób imię Jeleniej
Góry rozsławia na kilku kontynentach.
Aktywności głównie poprzedniej ekipy, za której panowania
większość

tych relacji budowano od podstaw, a inne – „rozbudowywano”.
Wystarczy jednak pobieżna
lektura osiągnięć na tym międzynarodowym polu, zawarta
choćby na stronie internetowej
urzędu miasta, aby przekonać się,
że w gruncie rzeczy partnerskie
relacje służą do wymiany szumnych haseł oraz wizyt i rewizyt
zaprzyjaźnionych rządzących.
A za wojaże decydentów płaca
podatnicy.

Odrobina egzotyki

Najwięcej kontrowersji wzbudzać mogą relacje zaoceaniczne:
Jelenia Góra przyjaźni się z Tyler
(USA) oraz Tequilą (Meksyk).
Więź partnerska z miastem w
Stanach Zjednoczonych została
zawiązana jeszcze za czasów
prezydentury Marcina Zawiły w
1991 roku. Najwięcej skorzystała
z niej następczyni Zawiły w
ratuszu, pani prezydent
Zofia Czernow, która wraz
ze świtą osobiście Tyler
nawiedziła.
Przerwie w utrzymaniu

partnerskiej przyjaźni przeszkodzili na lat kilka terroryści z
Alkaidy, którzy napadli na USA 11
września 2001 roku. Planowana
wówczas kolejna wizyta jeleniogórskiej władzy za oceanem
została przełożona na rok 2002 i
nigdy nie doszła do skutku.
Amerykanie przypomnieli sobie
o Kotlinie Jeleniogórskiej we
wrześniu ubiegłego roku, kiedy
to pojawili się w Jeleniej Górze w
postaciach władz Uniwersytetu w
Tyler. – Głównym celem wizyty
było spotkanie i przeprowadzenie
rozmów przez przedstawicieli
Uniwersytetu w Tyler z reprezentantami szkół wyższych z Jeleniej
Góry. Władze miasta stworzyły
warunki do rozmów, niemniej
dyskusje z uczelniami odbywały
się już w relacjach bilateralnych
– podaje komunikat urzędu.

Przesolona Tequila
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Co się odwlecze to nie uciecze. W
marcu 2001 roku do Jeleniej Góry
przyjeżdża grupa egzotycznych
Meksykanów z Tequili, miasta
znanego głównie z produkcji
mocnego alkoholu, destylatu z
trzciny cukrowej. W ratuszu, w
obecności 25 gości następuje podpisanie „wstępnego porozumienia
o współpracy między miastami w
dziedzinie gospodarczej, handlowej i kulturalnej.”
W praktyce współpraca przekłada się na ciągle odkładaną
rewizytę jeleniogórskich
samorządowców, którzy
bardzo chcieli Meksyk
zwiedzić, ale nie za własne
pieniądze (Meksykanie
przybyli do Jeleniej Góry
sami płacąc za podróż).
Spotkanie w ratuszu z delegacją samorządu
Zamiary rajców, któz Tequili: Przemawia Józef Kusiak, tłumaczy Jesus
rzy chcą z publicznej
Capote Lopez, w tle ówczesna szefowa rady miejskiej
puli uszczknąć nieco
na swoje zachcianki
Zofia Czernow oraz burmistrz meksykańskiego miasta.

budzą niesmak wśród jeleniogórzan. Dlatego do Meksyku leci w
końcu najważniejsza samorządowa para: Józef Kusiak, prezydent Jeleniej Góry oraz szef rady
miejskiej Jerzy Pleskot. Nazwiska
pominięte są w urzędowym komunikacie, nie wiadomo do końca,
dlaczego.
Cała wizyta zresztą otoczona
była niemal klauzulą tajności, a
informację o tym, że prezydent
właśnie wybiera się do Meksyku
wyciągnięto nie z urzędu miasta,
ale z ust samych zainteresowanych, zapytanych przez przypadek
o coś zupełnie innego.
Włodarze Jeleniej Góry Meksyk
zdobyli (loty z czterema międzylądowaniami), ale cudów w
Tequili nie dokonali: uczestniczyli
w przecięciu wstęgi do właśnie
otwieranego budynku wyższej
uczelni oraz ucieszyli się z faktu,
że jeden z miejskich kompleksów
parkowych w Tequili nosić będzie
nazwę „Miastu siostrzanemu
– Jeleniej Górze”.
Od tamtej pory o współpracy
z sympatycznymi latynosami
ucichło.

Rosyjskie smaczki

Jelenia Góra przepuściła też
ofensywę na Wschód: w partnerskim gronie znalazły się rosyjski
Władymir oraz ukraiński Siewierodonieck. Z Rosjanami dogaduje
się jeszcze ekipa Zofii Czernow
(Józef Kusiak jest wiceprezydentem). Dialog z Ukraińcami
podejmie już on sam ze swoją
drużyną.
Listę części osiągnięć przedstawioną przez urząd można
potraktować wręcz humorystycznie, tyle tylko, że jest to… prawda.
Otóż w dniach od 30 marca do
1 kwietnia 2001 (to nie prima
aprilis) przedstawicielki kobiet
rosyjskich przyjeżdżają do stolicy
Karkonoszy na Międzynarodową
Konferencję Kobiet „Kobieta
XXI wieku”. Uczestniczą w niej
również panie z innych zaprzyjaźnionych miast.
W maju oficjalna delegacja miasta jedzie do dalekiej Rosji (Władymir leży 180 km od Moskwy!),
aby wziąć udział w święcie partnerskiego miasta oraz zwiedzić
wystawę przemysłową. Władymir
odwzajemnia się przysłaniem na

Bliźniaczo już za komuny
W gronie przyjaciół Jeleniej Góry są miasta, z którymi nić partnerstwa zawiązano
jeszcze w latach 70. i 80-tych minionego wieku. Wśród nich fińskie Valkeakoski,
zaprzyjaźnione z Jelenią Górą od 1979 roku. Poza wymianę delegacji i zaproszeniem
Finów do uczestnictwa w konferencji miast partnerskich, przyjaźń fińsko-jeleniogórska
zbytnio się nie rozwinęła. Bardziej owocne są kontakty z włoską Cervią trwające od
1976 roku. Niemal coroczne odwiedziny władz Jeleniej Góry na tamtejszym święcie
kwiatów przyniosły plony w postaci załatwienia praktyk hotelarskim uczniom Centrum
Kształcenia Ustawicznego. Skorzystali też słuchacze i nauczyciele Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Moniuszki w Jeleniej Górze, którzy – na zaproszenie Cervi
– wzięli udział w projekcie „Europa poprzez muzykę”. Załapali się też tam, nie bardzo
wiadomo po co, przedstawiciele urzędu miasta.
Jakie będą owoce tegorocznych odwiedzin we Włoszech prezydenta Marka Obrębalskiego poza obiecaną rewizytą burmistrza Cervi podczas inauguracji Września
Jeleniogórskiego? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że do grona partnerów
może dołączyć chorwacki Dubrownik. Tam jeszcze jeleniogórskich samorządowców,
przynajmniej oficjalnie, nie było.

obchody ubiegłorocznej Wiosny
Cieplickiej grupy folklorystycznej
Razgulyai.
Nieco bogatszy jest plon stosunków Jeleniej Góry z Sewierodonieckiem. Lecz przejawia się głównie
w wizytach i rewizytach. Było ich
więcej, bo na Ukrainie w 2004 roku
przebywała delegacja miejskich
radnych, a i stolicę Karkonoszy
nawiedzali ukraińscy goście, w tym
samorządowcy i przedsiębiorcy.
Niewątpliwym plusem, za który należą się pomysłodawcom
brawa, było wydanie folderów
promujących nasz region w języku
ukraińskim. To przyczyniło się do
większego zainteresowania tamtejszych turystów Karkonoszami i
Jelenią Górą.
Tylko czy do tego potrzebne są aż
partnerskie stosunki?

Konrad Przezdzięk

Można lepiej
Nieźle układa się partnerstwo
z bliźniaczymi miastami z Niemiec: Bautzen, oraz Erfstadt.
Głównie dla gimnazjalistów i
licealistów, którzy korzystają
z wymiany. Polacy goszczą
u siebie Niemców, a ramach
odwdzięczenia się: Niemcy to
samo oferują Polakom.
W kalendarium o współpracy
przeważają wizyty i rewizyty
z różnych okazji, uczestnictwo
w konferencjach i inne nudne
dla zwykłego człowieka informacje.
Jeśli chodzi o stosunki z duńskim Randers, holenderskim
Alphen pewne jest tyle tylko, że
trwają. Niewiele treści można
także wynaleźć o relacjach z
najbliższym w sumie partnerem, od którego można się wiele
nauczyć, czeskim Libercem.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Rozkładowa rewolucja

Nakaz fotografowania

Kolejarze frontem do pasażerów.

Jeszcze przed wakacjami z powodu rozkładu,
rozkład jazdy ma zniknąć
Po konferencji zorganizowanej przez językoznawców
dla pracowników Polskich
Kolei Państwowych, odpowiedzialni za przewozy zrozumieli pojęcie wieloznaczności
niektórych terminów. Ma to
im pomóc w kształtowaniu
lepszego obrazu firmy wśród
podróżnych.
Na pierwszy ogień poszedł
roz k ł a d ja zd y. Koleja rze
dowiedzieli się, że oprócz
tabelki z podanymi godzinami odjazdów i przyjazdów
pociągów, rozkład to także
„proces rozpadania się czegoś
na czynniki pierwsze”.
Powyższą definicję wzięli
sobie do serca i postanowili
wcielić ją w życie na jeleniogórskim dworcu głównym.
W ubiegł ym t ygodniu sumiennie przystąpili do prac,
czego efekty widać wyraźnie
na zdjęciu.
Oczywiście, to jeszcze nie
koniec robót. Skutkiem finalnym akcji ma być bowiem
całkowity rozkład rozkładu
jazdy. W ramach unowocześniania struktur przewoźnika
ma on po prostu zniknąć.

Jak przekonują pomysłodawcy: wszystko dla dobra
pasażera. – Zbyt długie wpatrywanie się w rozkład jazdy
szkodzi na wzrok. Poza tym
zajmuje sporo czasu, którego nam wszystkim brakuje
– czytamy w komunikacie
przewoźnika.
Prace nad rozkładem rozkładu jazdy potrwają do początku wakacji. Tak, aby podróżni udający się pociągiem
na letnią kanikułę odczuli
w yraźnie pier wsze skutki
zaplanowanych działań.
Ja k się dow ied ziel i śmy,
pow yższa zmiana to tylko
początek kolejowej rewolucji.
PKP nie wykluczają, że akcja
zostanie poszerzona na cały
budynek dworca, w którym
będzie zastosowane pojęcie
„rozkładu na czynniki pierwsze”. W dalszej kolejności na
interwencję czekają przejścia
pod peronami oraz pomieszczenia dawnej dworcowej
świetlic y i restauracji. W
planach jest także rozkład
torowisk.

(tejo)

Ze specjalnym apelem do niektórych radnych o aktualizację
zdjęcia osobistego na portalu
internetowym rady miasta ma
się zwrócić przewodniczący
gremium rajców Hubert Papaj. Szefowi podpadli, między
innymi, radna Zofia Czernow
(zamieściła swoją fotografię
z czasów, kiedy była jeszcze
przewodniczącą rady), radny
Zbigniew Ładziński (przekazał
fotografię en face przypominającą bardziej zdjęcie z kartotek
policyjnych, co z godnością rajcy nie licuje) oraz radny Miłosz
Sajnog (ujęcie przedstawiające
jego popiersie nie ma krawata!).
Podobno nakaz został opatrzony klauzulą natychmiastowej
wykonalności.

Słodko w gabinecie

Nie tylko chrupiące ciasteczka z hipermarketu, ale i pączki postawił prezydent Marek
Obrębalski dziennikarzom,
których zaprosił na czwartkową konferencję prasową.
Wypieki były pulchne, świeże
i bardzo pachnące. Do tego
aromatyczna kawa, oczywiście
rozpuszczalna, ale darowanemu koniowi w zęby się nie
zagląda. Niektórzy już żartują,
że do ratusza idą na czwartkowe śniadanie.
Chodzą słuchy, że kulinarna inicjatywa szefa miasta
nawiąże do czegoś na wzór
Obiadów Czwartkowych u
króla Poniatowskiego. Mają
być serwowane w jednej z
restauracji w rynku położonej
najbliżej magistratu, aby władze zdążyły wrócić na czas
do gabinetów po obiadowej
przerwie. Podobno to i prawda, tylko czy przedstawiciele
jeleniogórskich mediów będą
tam mile widziani? Tego nie
udało nam się ustalić.

(tejo)

REGION Tajne zadanie parlamentarzysty

Co knuje Lipiński
Szkoli nową gwardię Prawa i Sprawiedliwości.
Jak doniósł t ygodnik
Wprost pod patronatem wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego powstaje legion młodych,
karnych, zapatrzonych w
Jarosława Kaczyńskiego, ale
na razie marginalizowanych
polityków.
Ustalono, że selekcja odbywa się w ramach tajnych
spotkań, które właśnie organizuje A. Lipiński. Jedno z nich
miało miejsce ostatnio w Karkonoszach. Gdzie konkretnie,
nie wiadomo.
Poseł Lipiński jest związany z
ziemią jeleniogórsko-legnicką,
a raczej legnicko-jeleniogórską,
bo tu został wybrany. Mieszka
jednak w Warszawie a w stolicy
Karkonoszy za często się nie
pojawia. Widać, że przy okazji
nowego zajęcia wyborcy będą
Fot. Archiwum

Policjanci i strażacy ochotnicy
przez kilka godzin usiłowali
ujarzmić ogiera, który uciekł
właścicielowi w Lubiechowej, bo
zebrało go na „amory” do klaczy
mieszkającej w sąsiedztwie.
Ogier był na tyle agresywny,
że kopał i gryzł, kogo spotkał na
drodze. O pomoc zwrócono się
nawet do ekip z wrocławskiego
ogrodu zoologicznego. Tam
jednak uznano, że pracownicy mogą wesprzeć działania
mundurowych, gdyby szalejące
zwierze było dzikie.
Fachowcy mieli na myśli oczywiście tygrysa ewentualnie lwa.
Ostatecznie dzielni policjanci
i strażacy sami sobie poradzili. Zwierzę wzięto „na głód”.
Skutecznym sposobem okazał
się worek z obrokiem, który w
pewnym momencie stał się dla
konia obiektem bardziej podniecającym od klaczy.
Ale to nie koniec historii związanej z jurnym koniem. Okazuje
się, że „ciekawą” osobowość ma
jego właściciel, 56-letni mieszkaniec Lubiechowej, doskonale
znany policji z częstych pobytów
w areszcie i zakładach karnych.
Ostatnio pan zlekceważył sobie wezwanie do stawienia się
pod celą. Upił się i postanowił
wrócić do domu furmanką,
zaprzegniętą w owego konia.
Sposób prowadzenia pojazdu i
zachowanie woźnicy wzbudziło
zainteresowanie patrolu stróżów
prawa. Prosto z wozu mężczyzna
trafił do aresztu, a koń – do
sąsiada.
Właściciel konia okazał się
recydywistą, bo dzień wcześniej
także po kilku głębszych postanowił wziąć lejce w swoje ręce.
To skończyło się zatrzymaniem
sprawcy w izbie wytrzeźwień.
Ogierem zaopiekował się ten
sam sąsiad.
Ustalono, że zwierzę było trzeźwe jak świnia. Zarówno wówczas, kiedy poszło w amory, jak
wtedy, gdy podwoziło do domu
pijanego w sztok właściciela.

PLOTKI I FAKTY

JELENIA GÓRA Nowość na dworcu PKP

Adam Lipiński
mogli liczyć na zwiększoną
aktywność posła.
Niektórzy już rozsiewają plotki, że na cykl szkoleń załapał się
Krzysztof Mróz, jeleniogórski
radny, młody aktywista PiS.
Jeśli to prawda, to życzymy
panu radnemu owocnych lekcji
i jak najszybszego awansu do
Warszawy. Takich właśnie ludzi
potrzebuje w chwilach kryzysu
premier Jarosław Kaczyński.
W Jeleniej Górze jakoś sobie
mieszkańcy bez rajcy Mroza
poradzą.

(tejo)

Fot. Jelonka.com

Koń by się uśmiał

Fot. AGNIESZKA GIERUS
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Kiedy Krzysztof Mróz będzie spijał śmietankę z kawy
serwowanej w alejach Ujazdowskich w Warszawie?
I co na to jego szef w radzie Ireneusz Łojek?

OKIEM NACZELNEGO Anarchia szczerzy zęby w złośliwym chichocie na karuzeli dziejów

Chorobliwa nostalgia
– Czwartego czerwca skończył się w Polsce komunizm
– oznajmiła pogodnym głosem Joanna Szczepkowska
po głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego, jeszcze
reżimowej Telewizji Polskiej. Dziś mija, coraz częściej
pomijana milczeniem 18. rocznica pamiętnych wyborów oznaczających początek końca starego systemu.
Nowy osiągnął pełnoletność, ale do dojrzałości sporo
mu brakuje.
Pamiętam jeszcze brodatego
Andrzeja Piesiaka wklejonego u
boku Lecha Wałęsy spoglądającego
z plakatów niemal na każdym rogu
jeleniogórskich ulic. W tej samej pozie nieodżałowanej pamięci Roman
Niegosz. Jeleniogórscy kombatanci
Solidarności oraz ich koledzy z całej
Polski, którzy zaliczyli spanie na
styropianie, w cuglach weszli do
parlamentu dając ludziom nadzieję
na lepsze czasy.
W pamięci utkwił mi też inny
plakat: z pogrążonymi we śnie
dzieciakami i napisem, mniej
więcej o treści, że za lat kilka będą

żyły w zupełnie innej Polsce. Te
„dzieciaki” mają dziś po 19 lat i
właśnie zdały maturę.
Rzecz jasna nie pamiętają obleśnej Jeleniej Góry z tamtych lat
schyłkowej komuny. Sypiącej się
ulicy 1 Maja, ochłapów mięsa na
kartki w delikatesach, pachnących
„zgniłym” zachodem peweksów,
szmat zwanych ubraniami, na
które trzeba było polować w pustawych sklepach.
Za to 18 lat później poznają
wirtualny świat za pomocą internetu, który trafił niemal pod każdą
strzechę. Mają kłopot z wyborem

mniej lub bardziej bijących cenami
modnych ciuchów, od których uginają się półki w eleganckich sklepach na odnowionej – niczym na
zgniłym zachodzie – ulicy 1 Maja.
Wielu z nich pod szkołę podjeżdża
własnym, na przykład, oplem,
a posiadanie prawa jazdy – o ile
przebrnie się przez mur przeszkód
w ośrodku ruchu drogowego – jest
niemal normą.
W telewizji – znacznie więcej
niż dwa nudne jak flaki z olejem
programy ze sztywną ramówką. Tylko wiadomości raczej złe,
bo dobre się kiepsko sprzedają.
Zresztą i sama rzeczywistość nie
nastraja optymistycznie. Lekarzom i nauczycielom nie uśmiecha
się pracować za „psie” pieniądze,
choć niejeden Polak szarak o ich
wypłacie marzy.
I weź tu zachoruj, to odejdziesz z
kwitkiem, ale bez recepty. No i za
wiele się też nie nauczysz.

Szlag człowieka trafia, bo tu
jeden z przywódców zubożałych
lekarzy okazuje się opływającym
w majętności bonzem. Inni mają
co prawda „jakieś tam” majątki i
przyzwoite pensje, tyle że nie od
państwa, ale z kieszeni zmęczonych publiczną służbą zdrowia
pacjentów. Gdzieś w garażu stoi
mercedes, używany oczywiście. No
i wczasy na Dominikanie zarezerwowane, bo tanieją. A Bałtyk jest
zimny i coraz droższy.
Z kolei w towarzystwie strajkujących belfrów, co ku uciesze
gawiedzi uczniowskiej odpuścili
sobie dwie godziny lekcyjne, nie
brakuje i takich, którzy wyciągają
i dwie średnie krajowe. A to dzięki
korepetycjom, nadgodzinom i
innym „bonusom”, niekoniecznie
legalnym, o których nikt z szanownych towarzyszy ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego raczej
nie wspomina.

– Za komuny to było nie do
pomyślenia! Zresztą jak to lekarzowi i nauczycielowi strajkować
przystoi. Hańba! – grzmią zwolennicy generalskiego reżimu.
– Wyszłoby panie ZOMO, pałami
towarzycho pogoniło i święty
spokój zaprowadziło!
A tak, to tylko anarchia się szerzy i zęby szczerzy w złośliwym
chichocie historii.
Bo przecież nie o takiej Polsce
myśleli solidarnościowi działacze
z 4 czerwca 1989 roku, z których
większość – w tym i Andrzej
Piesiak – z polityką się rozstała.
Tak naprawdę, mimo pełnych
półek i coraz bardziej zasobnych
(wybranych) portfeli, niewiele się
zmieniło. Tylko dekoracje inne.
Wciąż nienawidzimy władzy, lubimy postrajkować, ponarzekać. A
ci, którzy głośno krzyczeli „Precz z
komuną!”, dziś nawołują tę zmorę
do powrotu.

Zresztą wraca, paradoksalnie,
choćby w postaci obowiązku przeczytania lektur autorstwa Jana
Dobraczyńskiego. Może i pióro
miał dobre, choć nudnawo piszące.
Za to chętnie kolaborował z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego.
Nie przeszkadza to działaczowi ze
sztywnym solidarnościowo-patriotycznym kręgosłupem, ministrowi
Romanowi Giertychowi, który
twórczość kontrowersyjnego pisarza
chce promować wśród uczniów.
Może usprawiedliwieniem jest
fakt, że za solidarnościowych czasów
pan minister nosił majtki w zębach
będąc ledwie uczniakiem szkoły
podstawowej.
Na pocieszenie dodam, że ten
zamiar może się nie udać, jeśli nauczyciele ogłoszą strajk generalny.
I co to się porobiło!? Tego 18 lat
temu to by i wieszcz nie przewidział.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

Będzie się działo
TEATR

Cisza, czyli żart
filozoficzny
5 VI, godz. 10 i 12 i 6 VI godz. 10, Scena
Studyjna, bilety: 13 i 17 zł
Don Kichote
8 i 9 VI, godz. 19, Scena Duża, bilety:
17 i 26 zł

Tymoteusz Rymcimci
5 i 6 VI godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilet: 10 zł
Igraszki z diabłem
10 VI, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 zł

INNE

Plener artystyczny
4 VI, godz. 10-17, Muzeum Karkonoskie
VI Dolnośląski Integracyjny Plener
Artystyczny “Tworzę, więc jestem....”
Prace małych artystów
4 VI, godz. 11, galeria HALL - ODK
Otwarcie wystawy prac dziecięcych z
cyklu “Talenty 2007” “Podróże moich
marzeń”
Droga seniorów
4 VI, godz. 17, kawiarnia Muza – ODK
Spotkanie dla członków Klubu Seniora
na temat zdrowia, profilaktyki i harmonii “Twoja droga do harmonii” – godz.
17.00 w kawiarni “Muza”
Dyplomy dla muzyków
5 VI, godz. 17, sala im. L. Różyckiego
– Filharmonia Dolnośląska, bilet 5 zł
Koncert kameralny dyplomantów
zakończony wręczeniem dyplomów
Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej
Górze
Poszukiwania fotografików
6 VI, godz. 16, klub osiedlowy “Orlik”
ul. Wita Stwosza 6
Otwarcie wystawy “Poszukiwania”
uczestników zajęć pracowni fotograficznej MDK Muflon, na którą złożyły się
fotografie: Wojciecha Barancewicza,
Igora Dyjacha, Alicji Gancarczyk,
Wojtka Kosińskiego, Krzysztofa Kowalskiego, Piotra Mikołajczyka, Ryszarda
Olszewskiego oraz Emilii Wańczyk
Koncert kameralny
6 VI, godz. 17, sala im. L. Różyckiego
– Filharmonia Dolnośląska, bilet – 5
zł
Koncert kameralny uczniów Szkolnej
Orkiestry Symfonicznej Państwowej

Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
Indyjskie klimaty
6 VI, godz. 18, BWA
Koncert muzyki indyjskiej “Anaami”
w wykonaniu: Lidia Ziegler (śpiew),
Gunther Becker (tabla, sitara), Erwin
Horl (klarnet, saksofon, ney), Maria
Bieńkowska (słowo wiążące)
Sens myśli
6 VI, godz. 18, galeria “Myuflon”
Otwarcie wystawy grafiki i rysunku
Justyny Szczypińskiej “Sens jednej
myśli”
Czytanie dramatu
6 VI, godz. 18, Teatr Jeleniogórski
– Scena Studyjna, wstęp wolny
Próby czytane najświeższych,
najoryginalniejszych, najbardziej
kontrowersyjnych tekstów młodych
dramaturgów, próbujących opowiedzieć naszą rzeczywistość w ramach
cyklu “Czas na nowy dramat”
Koncert Lipińskich
8 VI, godz. 17, klub “Kwadrat” przy ul.
Bankowej 28/30, bilet – 7 zł
“Gitara w Centrum” - Koncert gitarowy z udziałem Aleksandry i Wojciecha
Lipińskich “Swing & Bossa”
Koncert w Paulinum
10 VI, godz. 17, taras Pałacu Paulinum ul. Nowowiejska 62
Koncert w z cyklu “Muzyka w Paulinum” w wykonaniu zespołu Swing
and Bossa
Podróż po Japonii
11 VI, godz. 17, ODK
Prelekcja ilustrowana przeźroczami
“Z drugiej Japonii do Japonii” Stanisław Dąbrowski

KINO

Kino Lot
Piraci z Karaibów.
Na krańcu świata
4 – 7 VI, godz. 16.15, 19.30
przygodowy, prod. USA 2007, od 12 lat
Kino Marysieńka
Labirynt Fauna
4 – 7 VI, godz. 18
baśń/horror, prod. Meksyk/Hiszpania/
USA 2006, od 12 lat
W stronę słońca
4 – 7 VI, godz. 16, 20
science fiction, thriller, prod. Wielka
Brytania 2007, od 15 lat

Kino Grand
Smocze wzgórze
4 – 7 VI, godz. 18
animowany, prod. Hiszpania 2002,
od 12 lat
Strzelec
4 – 7 VI, godz. 20
sensacyjny, dramat, prod. USA 2007,
od 15 lat

DKF Klaps
Droga Molly
5 VI, godz. 18
reż. E. Atef (Niemcy), sala widowiskowa JCK przy ul. Bankowej
28/30

JELENIA GÓRA Uczczą wizytę Karola Wojtyły na Chojniku

Papieskim szlakiem
W najbliższą sobotę (9 VI)
otwarta zostanie ścieżka
papieska, prowadząca
z Sobieszowa na zamek
Chojnik. Równolegle odbędzie się święto tej części
miasta.
– Uczcimy pamięć Karola Wojtyły,
który był tutaj w 1956 roku – mówi
ksiądz Józef Frąc, proboszcz parafii
św. Marcina w Sobieszowie.
Ksiądz Wojtyła był na Chojniku w
nocy z 1 na 2 września 1956 roku.
Przyjechał na rowerach z grupą
studentów. Wycieczkę rozpoczęli w
Bolesławcu, potem pojechali przez
Lwówek do Lubomierza, stamtąd
przez Świeradów i Szklarską Porębę do Sobieszowa.
– Z dostępnych materiałów wynika, że tego dnia była zła pogoda,
turystów w drodze zastał deszcz.
Przyjechali do Sobieszowa zmoknięci i zmęczeni, długo szukali drogi
na zamek – opowiada ksiądz Frąc.
Dowody świadczące o pobycie
Karola Wojtyły odkryła fundacja
Ścieżki Papieskie, która powiadomiła miejscową parafię. Szlak
papieski ma prowadzić wzdłuż
szlaku czerwonego, z Sobieszowa
na zamek. Zostaną wymalowane
charakterystyczne żółte trójkąty

Fot. Marek Tkacz

REGION Wydarzenia i kultura

Turyści zdobędą Chojnik idąc śladem papieża Jana Pawła II
ze znakiem krzyża. Przed wejściem do parku narodowego oraz
przed wejściem na Chojnik zostaną
ustawione tablice informacyjne. A
w samym zamku zostanie wmurowana, na murze byłej kaplicy,
kamienna tablica, upamiętniająca
to wydarzenie. Podpisana zostanie:
Społeczeństwo Ziemi Jeleniogórskiej. Wcześniej wisiała tam tablica
ku pamięci żołnierzy poległych w I
wojnie światowej, ale po 1945 roku
została zdemontowana.

(DOB)

Program obchodów Dni Sobieszowa
Godz. 11 na zamku Chojnik – msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa
Stefana Cichego, poświęcenie tablicy upamiętniającej pobyt Karola Wojtyły
na Chojniku
Łąka pod Chojnikiem przy ul. Zamkowej. Od godz. 14 – obchody Dni
Sobieszowa. W programie m.in. pop-rockowe przeboje w wykonaniu I.
Lubockiej i zespołu “Spontan”, kabaret młodzieżowy My – Wy – Oni, zespół
popowo-poetycki “W tym sęk”, gościnnie Wojciech Jarociński z zespołu
“Wolna Grupa Bukowina”, spektakl grupy “Pławna 9” Dariusza Milińskiego,
zakończenie ok. godz. 22.

JELENIA GÓRA Sztuka, która trzyma w napięciu

Tragedia o nich dla nas
Pracownia Teatralna “Odek” pod opieką reżyserską
Jacka Paruszyńskiego pokazała na scenie studyjnej
jeleniogórskiego teatru sztukę “111” Tomasza Mana.
Jedna ze stacji telewizyjnych ma
u dołu ekranu pasek. Można w
nim wyczytać najświeższe newsy
z kraju i ze świata. Tu spalił się dom.
Gdzieś zabito dziecko. Wybuchła
kolejna afera. Kłótnia w koalicji.
Pasek w dole ekranu nie pozwala
nam odejść od telewizora. Informacje zmieniają się szybko i mają
rytm. Taki jest spektakl “111”.
Widzimy kontury mieszkania,
które wyznacza biało-czerwona
taśma. To już jest znak, że patrzymy
na strefę zagrożenia, w której panuje toksyczna atmosfera. W takim
typowym M3 mieszka normalna
rodzina. Normalna tylko z pozoru.

Na krzesłach siedzą mama, tata
i dzieci – syn i córka. Chłopak na
początku milczy. Rodzice i siostra
przytaczają różne zdarzenia z jego
życia. Raz robią to czule, a innym
razem przechodzą do ataku i
uderzają agresją między oczy. W
tych wybuchach emocji widzimy samotne dziecko, nastolatka,
który walczy z niezrozumieniem
oraz ingerencją rodziców w jego
prywatne, często intymne sprawy.
Prowadzi rozmowy z Bogiem.
Zaraz się dowiemy, że zabije matkę
i ojca. Oszczędzi siostrę.
Rodziców i siostrę grają trzy
trójki młodych ludzi, które zmie-

niają się przy świetle stroboskopu,
przechodząc z jednej strony sceny
na drugą. Przy tym świetle, poszarpany sposób poruszania się,
sprawia wrażenie, jakby członkowie rodziny deptali osobowość
młodego i samotnego człowieka.
Historia nabiera szybszego tempa.
Przerwy, w których następują
przejścia wykonawców, wypełnia
muzyka zespołu Rammstein. Ten
pomysł muzyczny jest jednak zbyt
jasny i zbyt “wprost”. Z całej rodzinki tylko syn siedzi nieruchomo.
Słownym wypryskom rodziców
i siostry towarzyszy odgłos bicia
serca – świetny znak, który buduje
napięcie i niepokój.
Rodzice wpadają w wir wynajdywania kolejnych etatów na dodatkowy zarobek, a ich dzieci prowadzą

swoje własne życie. Przeskakują z
jednej subkultury w drugą i gubią
się w natłoku informacji, sygnałów
wysyłanych przez rówieśników i rodzinę. Linia między dobrem a złem
staje coraz cieńsza. To są oczywiście
banały, które zna każdy rodzic oraz
nastolatek i słyszymy je dziś często.
Problem polega na tym, że tylko
słyszymy, a nie słuchamy.
Wiwisekcja rodziny pokazana na
scenie przez grupę Jacka Paruszyńskiego, aktora sceny dramatycznej
jeleniogórskiego teatru, ma szybkie tempo i trzyma w napięciu
od początku do końca. To było
intensywne dwadzieścia minut o
nich dla nas.

W. Wojciechowski

WA¯NE TELEFONY

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

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

Z workiem medali powrócili biegacze na orientację MKS Paulinum
Jelenia Góra z Pucharu Ślęzy.
Na starcie zmagań stanęło około
160 biegaczy m.in. z Wrocławia,
Oleśnicy, Iwin, Twardogóry i
Boguszowa Gorc. Trasy jakie
przygotowali dla nich organizatorzy zawodów w masywie Raduni
były bardzo ciężkie i o dużym
przewyższeniu. W tych trudnych
warunkach znakomicie wypadli
biegacze z klubu Paulinum Jelenia
Góra. W kategorii wiekowej M – 16
zwyciężył Łukasz Mostek, a czwarty był Rafał Matyja. W kat. M – 18
jeleniogórzanie zajęli całe podium,
a na jego najwyższym stopniu
stanął Paweł Konieczny. Kolejne
miejsca zajęli odpowiednio Jakub
Dzioba i Kamil Szafrański. W
kat M-12 bezkonkurencyjny był
Mateusz Dzioba. Listę czołowych
lokat biegaczy Paulinum podczas
Pucharu Ślęzy uzupełniają: trzecie
miejsce w kat M – 21 Michała
Nowaka oraz czwarte: Wiktorii
Wierzby w kat. M-10 oraz Tadeusza
Matyi w kat. M – 14. Trenerami
Paulinum są: Damian Dutkiewicz
oraz Romuald Ożarski.

(KED)
JELENIA GÓRA
Karkonoskiego

BOGATYNIA

Atleci MKL „12” w formie

Rekord za rekordem
Zawodnikom rywalizującym
o medale i rekordy życiowe w
Bogatyni towarzyszyła upalna
pogoda. W tych bardzo trudnych
warunkach jeleniogórska ekipa zaprezentowała się bardzo
dobrze. Tytuł mistrza Dolnego
Śląska wywalczył Marcin Brozio
w trójskoku z wynikiem 14,22 m.
Startująca w konkurencji 100 m
p.pł. Monika Imiołek była druga
z doskonałym czasem 14,53 s., tuż
za członikinią kadry narodowej
- Katarzyną Karpowicz. Wynik
uzyskany przez Monikę plasuje
ją w czołówce płotkarek kraju.
Druga z naszych płotkarek, Katarzyna Zajdel, poprawiła swój
tegoroczny rekord życiowy, co

Zawodniczki z ogłoszenia
W nietypowy sposób poszukuje nowych zawodniczek
Klub Sportowy Kolegium Karkonoskie. Zdobywca
ósmego miejsca w sezonie 2006/07 w Polskiej
Lidze Koszykówki Kobiet rozesłało ogłoszenia w
internecie.

WROC£AW

Mimo poszukiwań nowych
twarzy do drużyny, nadal nie do
końca jest przesądzone, czy KK w
ogóle wystartuje w rozgrywkach
PLKK. Decyzja w tej sprawie ma
zapaść po posiedzeniu Rady
Nadzorczej PLKK, na początku
czerwca. Klub poszukuje strategicznego sponsora. W tym
celu wysłano oferty współpracy
do kilkudziesięciu firm, jednak
jak do tej pory bez odzewu. W
tej sytuacji klub mocno liczy na
pomoc miasta. Prowadzone są
także rozmowy z ewentualnymi mecenasami AZS. Miejmy
nadzieję, że zakończą się one
pozytywnie.

(KED)

SP nr 11 odpadła z Coca Cola Cup

Awans był blisko
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 11 zajęła
dziewiątą lokatę w finale dolnośląskim rozgrywek
piłkarskich Coca – Cola Cup.
Finał regionalny renomowanego turnieju, w którym udział bierze
ponad 800 szkół podstawowych i
gimnazjów z całego kraju, odbył
się we Wrocławiu. Drużyna z „jedenastki” prawo gry w zawodach
wywalczyła w dwustopniowych
eliminacjach. W pierwszej rundzie
SP 11 pokonała jeleniogórską SP
nr 5 4:1 i przegrała z SP Piechowice
1:2. W eliminacjach powiatowych
rozegranych w Łomnicy, „jedenastka” zremisowała bezbramkowo z
gospodarzami oraz pokonała SP z
Wlenia 3:2. Jako że zespół z Łomnicy w tym samym stosunku uporał
się z rówieśnikami z Wlenia do
wyłonienia zwycięzcy eliminacji

pozwoliło jej zająć drugie miejsce
wśród juniorek na dystansie 400
m p.pł. z wynikiem 1:06,83 min.
Nie zawiedli również chłopcy.
Przemysław Nawalany (junior)
oraz Mateusz Kołodziejski (junior
młodszy) poprawili swoje rekordy
życiowe co pozwoliło zarówno P.
Nawalanemu (57,34 s) jak i M.
Kołodziejskiemu (58,90 s) zdobyć
brązowe medale.
Swój nowy rekord życiowy

Zawodnicy MKL „12” Jelenia Góra wzięli udział w
mistrzostwach Dolnego
Śląska juniorów i juniorów młodszych w lekkiej
atletyce, które odbyły się
na stadionie w Bogatyni.

Nietypowy nabór AZS Kolegium

Ogłoszenia o naborze zawodniczek do jeleniogórskiego AZS
pojawiły się na oficjalnej stronie
Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet
oraz innych portalach koszykarskich. - Jesteśmy zainteresowani
pozyskaniem przede wszystkim
młodych, zdolnych i chętnych
do gry w Jeleniej Górze polskich
zawodniczek – mówi trener Rafał
Sroka. – Możemy im zaproponować szansę rozwoju sportowego
oraz kontynuowania nauki. Dla
zawodniczek, które zdecydują
się odpowiedzieć na ofertę KK
klub organizuje 16 czerwca
camp, w trakcie którego będą
one mogły zaprezentować swoje
umiejętności.

KALENDARIUM

potrzebne były rzuty karne, które
jeleniogórzanie wygrali 4:3.
W zawodach we Wrocławiu
uczestniczyło 18 drużyn podzielonych na sześć trzyzespołowych
grup. Ekipy grały w sześcioosobowych składach. Jeleniogórzanie
mimo dobrej gry w defensywie
w pierwszym pojedynku ulegli
późniejszemu zwycięzcy zawodów, SP nr 10 z Lubina 1:2 oraz
pokonali SP z Lądka Zdroju 4:2.
Ostatecznie zajęli dziewiąte miejsce. Do awansu do ćwierćfinału
zabrakło niewiele, gdyż swoją
przygodę z rozgrywkami Cola
- Cola Cup będzie kontynuować
osiem najlepszych zespołów we

wynikiem 15,48 s. w biegu na
110 m ppł, ustanowił także Paweł Pis. Listę dobrych wyników
zamyka specjalista od pchnięcia
kulą Stefan Sztachera, który
osiągając rezultat 14,57 m zajął
drugie miejsce (rekord życiowy
-14,58 m).

(KED)

CZWARTEK 7 VI
– piłka nożna, XXIX kolejka klasy okręgowej Karkonosze Jelenia Góra
– Twardy Świętoszów, godz.17.00, stadion przy ul. Złotniczej
– koszykówka, finał Sudety MOS Basket Ligi, od godz. 16.00 – hala przy
ul. Sudeckiej
PIĄTEK 8 VI
– jazda na nartorolkach, VI mistrzostwa Jeleniej Góry w jeździe na nartorolkach, hulajnodze i łyżworolkach, teren przy Gimnazjum w Piechowicach
NIEDZIELA 10. VI
– X XX kolejka klasy okręgowej, Lotnik Jeżów Sudecki – Olimpia Kamienna
Góra, godz. 17.00, stadion w Jeżowie przy. ul. Sportowej
– piłka nożna, XXVI kolejka klasy A – Pub Gol Jelenia Góra – KS Łomnica,
godz. 11.00, stadion przy ul. Lubańskiej
– piłka nożna, XXVI kolejka klasy B KKS Jelenia Góra – Juvenia Rybnica,
godz. 15.00, stadion przy ul. Podchorążych
– piłka nożna, XXVI kolejka klasy B – Chojnik Jelenia Góra – GLKS Jeżów
Sudecki – Czernica, godz. 15.00, stadion w parku Norweskim w Cieplicach
– kolarstwo, meta VIII etapu międzynarodowego wyścigu kolarskiego „DHL
Bałtyk – Karkonosze Tour”, ok. 14.30, ul. Wojska Polskiego
(KED)

Monika Imiołek zakończyła rywalizację na 110
m przez plotki na drugim miejscu

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

Trampkarze KKS-u niepokonani

JELENIA GÓRA

Rosną talenty
We wspaniałym stylu zwyciężyli w jeleniogórskiej
lidze okręgowej w swojej
grupie wiekowej trampkarze KKS Jelenia Góra.
Przygotowują się już do
występu w mistrzostwach
Dolnego Śląska.

Podopieczni trenera Pawła
Karmelity w cał ym sezonie
nie stracili nawet punktu, wygrywając wszystkie pojedynki
(22 mecze) z imponującym bilansem bramkowym 124:5. Ich
rywale w większości spotkań
prezentowali się co najmniej o
klasę gorzej i mieli problemy
z wyjściem z własnej połowy
boiska. Z drugą w tabeli Granicą Bogatynia jeleniogórzanie wygrali dwa razy po 3:0.
Najwyższe ligowe zwycięstwo
KKS: 15:0, odnieśli z UKS ZOiZ
Gryfów Śląski. Kadra trampkarzy KKS liczy dwudziestu
dwóch piłkarzy w roczników
1992 – 94. Skład zespołu: Iwan
Bozić, Bartek Chaczko, Piotrek
Fi la , R a dek Ga luba , M i rek
Ga ł uszka , Bartek Harapiński, Bartek Herman, Przemek
Jazienicki, Łukasz Jednicki,
Karol Karmelita, Michał Kościński, Marcin Kozan, Łukasz
Lisowski, Maciek Liszka, Mac iek M a ć kow sk i , Gr z e siek
Moczarski, Adrian Nowiński,
Julek Rudnicki, Bartek Zalewski, Patryk Zmarzlak.
W drużynie grają w większości
chłopcy ze szkół jeleniogórskich,
uzupełnieni kilkoma graczami z
Lubomierza, Sosnówki, Wlenia,
Jeżowa Sudeckiego, Szklarskiej

Fot. ARCHIWUM KKS

Zdominowali podium

Fot. ARCHIWUM KLUBU
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Trampkarze KKS w zakończonym sezonie nie przegrali ani
jednego meczu
Poręby i Dziwiszowa.
Zespół w tym zestawianiu
funkcjonuje mniej więcej od
dwóch lat i został w yselekcjonowany przez szkoleniowca po obserwacji około 150
chłopców. Znakomita forma
to także efekt ciężkiej pracy na
treningach. Jeleniogórzanie
w okresie przygotowawczym
uczestnicz yli w wielu turniejach halow ych, podczas
któr ych w ygr y wali m.in. z
rówieśnikami z Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław, oraz
pojedyn ków sparingow ych
na otwartych boiskach. Ich
przeciwnikami był y ekipy:
Dynama Mińsk, FC Mińsk i

Dynama Kijów. Dodajmy że
dwaj pi ł ka rze K K S Adr ia n
Nowiński oraz Maciej Liszka
występują w kadrze Dolnego
Ślą ska roczn i ka 1993, za ś
czterej kolejni: Marcin Kozan,
Mirek Gałuszka, Łukasz Jednicki i Julian Rudnicki grają
w reprezentacji województwa
rocznika 1993.
– Jestem bardzo zadowolony
z podejścia moich zawodników do obowiązków treningow ych. Śm ia ło mogę ich
postawę określić jako małe
zawodowstwo – mówi szkoleniowiec Paweł Karmelita.
Chłopcy nie sprawiają także
problemów wychowawczych.

Doskonale układa się również
współpraca klubu z rodzicami
młodych piłkarzy. Ten sukces
jest też ich zasługą.
Po w ygranej w jeleniogórskiej lidze okręgowej trampkarzy KKS 26 czerwca czeka
w y st ę p n a m i st r zo st wa ch
Dolnego Śląska w Świdnicy.
W zawodach oprócz nich wezmą udział także mistrzowie
okręgów wrocławskiego, legnickiego i wałbrzyskiego. Pod
koniec sierpnia zespół wraz
z trenerem wyjedzie na obóz
szkoleniowy do Trzebieży.

(KED)
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(KED)
WARSZAWA

JE¯ÓW SUDECKI

Prezes się wstydzi
Kompromitującej porażki doznali w XXVIII kolejce klasy okręgowej piłkarze Lotnika Jeżów Sudecki ulegając
na własnym boisku broniącemu się przed spadkiem z
okręgówki GKS - em Raciborowice 0:1 (0:1).
Mecz z GKS – em był kolejnym
bardzo słabym pojedynkiem w
wykonaniu Lotnika. Począwszy
od przegranego 2:3 meczu z Czarnymi Lwówek z podopiecznych
Marka Herzberga jakby zeszło powietrze. Brakuje im waleczności,
zadziorności oraz skuteczności.
Oglądając występy niektórych
zawodników z Jeżowa Sudeckiego
można odnieść wrażenie, że marzą już o końcu tego sezonu.
Mecz Lotnika z GKS – em „ustawiła” szybko zdobyta przez GKS
bramka. Już w 3 minucie po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego
jeden z graczy z Raciborowic
uderzał piłkę głową. Futbolówkę
przed siebie odbił bramkarz gospodarzy Jarosław Raus, jednak
wobec dobitki Michała Warchoła
był już bezradny. Po stracie gola
goście cofnęli się do głębokiej
defensywy i nastawili na grę z
kontrataku. Lotnik uzyskał dużą
przewagę, z której jednak aż do
końca pierwszej odsłony nic nie
wynikało. Ataki gospodarzy były
schematyczne i prowadzone w
ślamazarnym tempie, piłkarze nie
grzeszyli zaś dokładnością zagrań.

Mistrzostwo przegrał na wadze

Srebro Bukofaja
Zawodnik Jeleniogórskiego Centrum Oyama Karate
Marcin Bukofaj został wicemistrzem Polski juniorów
w karate w konkurencji semi – knockdown.

Fot. ARCHIWUM JCOK

X Mistrzostwa Polski Juniorów
Polskiej Federacji Karate w konkurencjach semi - knockdown odbyły
się w Warszawie, w hali sportowej
SGGW. W zawodach wystartowało
130 zawodników z 32 klubów sportowych, reprezentujących Oyama
karate, Kyokushin Tezuka Group
oraz ShinKyokushinkai. Zawody
stały na dobrym poziomie sportowym i organizacyjnym, pomimo
panującej w tym dniu wysokiej
temperatury (32°C) i znacznej
wilgotności. Pojedynki odbywały
się na dwóch matach.
JCOK reprezentowała trójka
juniorów - wszyscy niestety w tej
samej kategorii wagowej -65 kg junior starszy. Kategoria była bardzo
mocno obsadzona i liczyła ponad
20 zawodników, więc aby dojść do
finału trzeba było stoczyć aż cztery

Marcin Bukofaj

Lotnik znowu przegrał

pojedynki. Nasz najbardziej utytułowany junior (złoto w Pucharze
Polski i w Pucharze Europy w Rosji
) Marcin Bukofaj w pięknym stylu
pokonał w trzech walkach rywali.
W walce finałowej z Radkiem
Parolem pechowo przegrał, po dogrywce przez różnicę wagi. Paweł
Jakubowski i Michał Majda wygrali
swoje walki w „16”. Niestety, w
ćwierćfinałach ulegli obaj swoim
przeciwnikom i musieli pożegnać
się z turniejem.
Finaliści otrzymali medale i
puchary, a także dyplomy oraz
książki, poświęcone historii i kulturze Dalekiego Wschodu.
W przyszłym roku, gospodarzem
XI MPJ PFK będzie Sensei Eugeniusz
Stanisławek (Wałbrzych, Polish Kyokushinkai Tezuka Group).

(KED)

Jedyna godna odnotowania sytuacja dla jeżowian w tym okresie
to strzał głową Adriana Lisa w 8
minucie, łatwo jednak obroniony
przez bramkarza gości Arkadiusza
Woźniaka.
Po zmianie stron akcje podopiecznych trenera M. Herzberga zaczęły
się zazębiać, ale cóż tego skoro
gospodarzom brakowało skuteczności. W 49 min. z rzutu wolnego,
z ponad 20 metrów uderzał Dariusz
Marciniak, jednak ten piłka trafiła
w poprzeczkę bramki gości. W 55
min. w zamieszaniu w polu karnym strzał Krzysztofa Winiarskiego
z linii bramkowej wybił obrońca
gości W 57 min. drugi raz po strzale
gracza gospodarzy, a był nim tym
razem Kazimierz Hamowski, futbolówka trafiła w poprzeczkę. W
70 min. strzał z dystansu Roberta
Jończego w ładnym stylu obronił
bramkarz gości i była to właściwie
ostatnia ostania groźniejsza akcja
gospodarzy. W końcówce goście
mieli znakomitą okazję na zdobycie
drugiego gola, jednak zamykający
kontratak Łukasz Bajer nie potrafił
z trzech metrów umieścić piłkę w
bramce Lotnika.

JELENIA GÓRA

Fot. DARIUSZ GUDOWSKI

Nie odbył się mecz przedostatniej kolejki piłkarskiej
ligi okręgowej juniorów pomiędzy Karkonoszami Jelenia
Góra a Hutnikiem Pieńsk.
Goście tuż przed zaplanowanym na godz. 11.00
rozpoczęciem meczu poinformowali telefonicznie, iż
nie przyjadą do Jeleniej Góry,
bo nie zebrali wymaganej
liczby zawodników. W tej
sytuacji, po odczekaniu regulaminow ych piętnastu
minut arbiter pojedynku
odgwizdał walkowera dla
gospodarzy. Rywalizujący z
Karkonoszami o awans do
Dolnośląskiej Ligi Juniorów
Piast Zawidów pokonał 3:0
Gryfa Gryfów Śląski. Aktualnie w tabeli prowadzi Piast
– 60 punktów i wyprzedza
Karkonosze o dwa punkty. O
tym, który z tych zespołów
zakończy sezon na dającym
promocję do Ligi Dolnośląskiej Juniorów, pierwszym
miejscu, zadecyduje ostatni
mecz jeleniogórzan, na wyjeździe z Chrobrym Nowogrodziec. Aby awansować
podopieczni trenera Daniela
Gawlika muszą ten pojedynek
wygrać.
Dorobek punktowy Piasta
nie ulegnie już zmianie. Zawidowianie rozegrali wcześniej mecz ostatniej kolejki.
Przegrali 4:5 z Łużycami
Lubań.

Kazimierz Hamowski miał jedną znakomitą okazję,
ale trafił piłką w poprzeczkę
– Ten mecz można ok re ślić jednym słowem – wstyd
– mów i Ta deusz Chwa łek ,
prezes Lotnika. – Mam wrażenie że niektórym piłkarzom
poprzewracało się w głowach.
Jesteśmy w trakcie rozmów z
zawodnikami z innych klubów.
Przed na stępnym sezonem

czekają nas gruntowne zmiany
w składzie.
Lotnik Jeżów Sudecki – GKS
Raciborowice 0:1 (0:1)
Bramka: Warchoł 3 min.
Lotnik: Raus – Jończy, Romaniak (Winiarski 53 min.),
Hamowski, Bojanowski, Kowiel, Skolimowski (Zawadzki

Powołanie dla judoki

Jeleniogórski judoka
Piotr Płoński wystąpi w
mistrzostwach Europy
juniorów młodszych na
Malcie.
Powołanie Piotra Płońskiego
(Gwardia Jelenia Góry) do kadry
narodowej jest wynikiem jego
doskonałych i na równym poziomie startów w całym sezonie.
Jeleniogórski judoka był m.in.
trzeci na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz zajmował
miejsca w pierwszej dziesiątce w
międzynarodowych turniejach
w Jicinie w Czechach i Berlinie
oraz finałach Pucharu Polski
juniorów i juniorów młodszych.
Jeleniogórzanin powołanie do
reprezentacji przypieczętował
znakomitym występem podczas
Międzynarodowego Turnieju
Nadziei Olimpijskich „Beskidy
2007”. Zajął w nim punktowane
dziewiąte miejsce, był najlepszy z
ósemki startujących Polaków. W
jego kategorii wagowej do 60 kg.
wystartowało aż 36 zawodników
z 24 krajów. Przed wyjazdem na
Maltę, od 18 czerwca jeleniogórski judoka wraz z kadrą będzie
trenował na obozie w Cetniewie.
Same mistrzostwa potrwają od 3
do 5 lipca.
P. Płoński ma 15 lat i w tym roku
kończy naukę w jeleniogórskim
Gimanzjum nr 3. Od września
chce kontynuować edukację w

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Judo trenuje od ośmiu
lat i jego atutami są: spore już
doświadczenie, umiejętności
techniczne oraz wytrzymałość
psychiczna. Od początku przygody ze sportem ćwiczy pod
okiem mamy Barbary Matiasz
– Płońskiej. Przez jedenaście lat
pani Matiasz-Płońska była czynną

judoczką, zdobywając dwukrotnie
srebrne medale w mistrzostwach
Polski juniorów. Ojciec Witold z
kolei na swym koncie ma tytuł
juniorskiego wicemistrza kraju.
Młody judoka swą przyszłość
mocno wiąże ze sportem. Jego
marzeniem jest zdobycie medalu
na igrzyskach olimpijskich.

Piotr Płoński wystąpi w mistrzostwach
Europy juniorów

85 min.), Marciniak, Zieliński
(Gołąb 46 min.), Lis, Kondraciuk.
GKS: Woźniak – Ćwiak, Jabłoński, Poczta, Warchoł, Różycki,
Siemaszko (Mocarski 56 min.),
Siembida, Pitera (Hutnik 64 min.),
Hencel (Bajer 46 min.), Jurczak.

(KED)

Szczypiornistki
na urlopach

Płoński w kadrze

Fot. Archiwum Jelonka.com

Trzy punkty bez gry

15

(KED)

Piłkarki ręczne MKS Finepharm zakończyły okres
roztrenowania i rozpoczęły
miesięczne urlopy.
Zawodniczki ponownie
spotkają się 2 lipca, na badaniach fizjologicznych. Od
2 do 10 lipca podopieczne
trenera Zd zisława Wą sa
będą miały treningi indywidualne, po zakończeniu
których rozpoczną zajęcia
grupowe. W sierpniu jeleniogórzanki czeka wyjazd na
obóz kondycyjny, najprawdopodobniej do Sł upska.
W sierpniu jeleniogórskie
szczypiornistki będą także
rozgrywały mecze sparingowe. Międz y innymi, 5
sierpnia jeleniogórzank i
zmierzą się we własnej hali,
z niemieckim HC Lipsk. W
zespole tym, który w 2005
roku był mistrzem Niemiec
występuje jedna z naszych
najlepszych piłkarek ręcznych, Karolina Kudłacz.
Rozgrywki w ekstraklasie
rozpoczną się 1 września.
Wciąż nie jest przesądzone
czy, w MKS PR pozostaną na
kolejny sezon wypożyczone
z Zagłębia Lubin Monika Maliczkiewicz, Danuta Skompska i Monika Odrowska Decyzję w tej kwestii podejmą
włodarze lubińskiego klubu
do 15 czerwca.

(KED)
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SPORT
Trener Artur Seta i redakcja Tygodnika Jelonka oceniają piłkarzy lidera ligi okręgowej

JELENIA GÓRA

Młody beniaminek
Oddając ten tekst do druku w niedzielę (3 bm.) przed
południem, nie byliśmy pewni na 100 procent awansu
Karkonoszy o klasę wyżej, zaryzykowaliśmy jednak
prezentację jeleniogórskiej drużyny jako beniaminka IV ligi.
Jeleniogórzanie to bardzo młoda drużyna, a po rundzie jesiennej zajęła zdecydowanie pierwsze
miejsce z imponującym dorobkiem: 15 meczy 40 pkt. bramki:
30:13, wyprzedzając drugich w
tabeli: Lotnika Jeżów i Czarnych
Lwówek Śląski o 6 pkt. Zespół
prowadzony przez Tomasza Arterniuka rozpoczął znakomicie.
W końcówce jesiennej rundy
– jak pamiętamy - doszło do konfliktu pomiędzy T. Arteniukiem i
zarządem klubu. Trener odszedł.
Ostatnie mecze rundy prowadził

Dariusz Michałek. Nie wpłynęło
to dobrze na drużynę lidera, bo
w ostatnich dwóch spotkaniach
zgubiła 5 pkt. przegrywając z
Twardym Świętoszów 0:2 i remisując z Granicą Bogatynia 2:2.
W klubie po jesiennej rundzie
doszło do zmian w zarządzie.
Piotra Lizaka na stanowisku prezesa zmienił Tadeusz Duda. Drużyna była w rozsypce w okresie
zimowym i niewiele brakowało,
by rozleciała się całkowicie. Całe
szczęście nie doszło do tego, ale
zespół po kiepsko przepracowa-

Bartosz Chrząszcz

nej zimie był i jest w wiosennej
rundzie już nie taki sam (po 12
kolejkach zdobył tylko 22 pkt.).
Gra często chimerycznie, choć
zawsze ambitnie. Całe szczęście
dla Karkonoszy, to samo można
powiedzieć o Lotniku Jeżów, który od kilku tygodni nie liczy się w
walce o awans do IV ligi. Lepiej na
wiosnę od Lotnika prezentowali
się Czarni Lwówek, którzy są
wiceliderem, ale też stracili sporo
punktów.
Jednak jeśli lider „okręgówki”
chce na dłużej zagościć w IV lidze,
musi się znacznie wzmocnić
finansowo i kadrowo.
Trener Karkonoszy - Artur Seta
mówi, że do drużyny musi trafić
przynajmniej 2–3 doświadczonych zawodników. - To młody ze-

spół i potrzebuje doświadczonych
futbolistów ogranych w wyższych
ligach. Ponadto przydałoby się
jeszcze kilku młodych i ambitnych zawodników, którzy chcieliby rozwijać u nas swój talent. To
jednak zadanie dla zarządu klubu
- stwierdził A. Seta.
Pokusiliśmy się o ocenę poszczególnych zawodników Karkonoszy. Napisaliśmy o każdym
2-3 zdania określające jego umiejętności, postawę i przydatność w
zespole. O to samo poprosiliśmy
trenera Artura Setę.
Redakcja Tygodnika Jelonka
każdemu zawodnikowi wystawiła notę w skali od 1 do 5. 1
oznacza słaby punkt drużyny, 5
– zawodnik niezbędny.

Tomasz Ciepiela
A. S.: Bramkarz ograny i doświadczony. Ma za sobą występy w wyższych klasach rozgrywkowych i jest potrzebny
drużynie.
RED.: Jesienią, jak większość
zawodników, spisywał się czasami
zankomicie, niekiedy słabiej.

Michał Dubiel
A. S.: Młody i perspektywiczny goalkiper. Bardzo sprawny. Można na niego
liczyć w przyszłości.
RED.: Ocena byłaby wyższa, gdyby
nie fatalny mecz w Lwówku Śląskim
i kilka drobnych błędów. Jednak to
niewątpliwy talent.

Janusz Cwen

Wojciech Bijan

Marek Wawrzyniak

A. S.: Boiskowy „walczak”,
potrafi się włączyć udanie w
akcje ofensywne. Jak na obrońcę, nieźle
wyszkolony technicznie.
RED.: Jesienią leczył kontuzję. Wiosną potwierdził
swoją wartość. To pewny punkt obrony, gdyby jeszcze
trzymał na wodzy nerwy i nie „łapał” tylu kartek.

A. S.: Ambitny twardziel, dobry w obronie,
gorszy w wyprowadzeniu piłki. Chętny do
nauki, bardzo zaangażowany na treningach.
RED.: Za mało zwrotny i zbyt często
daje się „objeżdżać” napastnikom, ale gdy
popracuje nad tym elementem, będzie bardzo dobrym obrońcą.

Krzysztof Smoliński

Przemysław Wajda

A. S.: Bardzo zdecydowany w
akcjach ofensywnych. Trudny do
przejścia w obronie.
RED.: Nie zawsze grał w podstawowym składzie, ale jest dobrym zmiennikiem. Przydatny drużynie.

A. S.: Piłkarz uniwersalny, ale ma
wadę, bo jest mało zdyscyplinowany
na boisku.
RED.: Nieskuteczny w akcjach
ofensywnych. Gra zbyt egoistycznie.
Musi się jeszcze sporo nauczyć.

A. S.: Najmłodszy w drużynie. Zawodnik o
sporym potencjale, ale musi sporo nad sobą
popracować na treningach. Warto na niego
stawiać.
RED.: Etatowy wykonawca stałych
fragmentów gry. Pozornie niewidoczny
na boisku, ale bardzo pracowity i skuteczny.

Tomasz Malinowski

Mariusz Kowalski-Ciepiela

Paweł Walczak

A. S.: Możliwości bardzo duże, ale niewykorzystane. Jestem, niestety, zawiedziony
jego postawą.
RED.: Bardzo dobry jesienią a wiosną
słabiutki. To powoduje, że często „grzał
ławę”. Nie pomogła mu emigracja do
Kołobrzegu i powrót do Jeleniej Góry.

A. S.: Dobra dusza drużyny i joker
w rękawie.
RED.: Mocny rezerwowy. Występuje w roli asa w talii. Gra krótko,
ale zwykle, kiedy wchodzi na
boisko, zdobywa gole.

A. S.: Ambitny, szybki i zdecydowany. Wkłada w swoją grę zawsze dużo
serca.
RED.: Ambitny i nieźle wyszkolony
technicznie. Może zrobić karierę, o
ile będzie się bardziej przykładał
do treningów.

Maciej Suchanecki

A. S.: Dobra lewa noga. Bardzo dynamiczny, ale trochę mało zdecydowany w
sytuacjach podbramkowych.
RED.: Ambicją mógłby obdarzyć połowę zespołu w każdym meczu. Czasem jednak zachowuje
się jak „jeździec bez głowy”. Gdy pozbędzie się
tej wady, będzie znakomity.

Łukasz Kowalski

A. S.: Bardzo szybki. Potrafi się „zabrać z
piłką”. Urodzony snajper. Bardzo ambitny
i waleczny.
RED.: „Żywe srebro”. Mimo niewielkiego
wzrostu wygrywa pojedynki o piłkę nawet
z rosłymi obrońcami. Duży talent strzelecki,
często decyduje o wygranej Karkonoszy.

Robert Turczyk

A. S.: Twardy zawodnik i potrzebny tej
drużynie. Musi popracować nad szybszym
wyprowadzeniem piłki.
RED.: W obronie nie do przejścia. zdecydowany w grze. Czasem gubi się przy
wyprowadzaniu piłki. Zbyt często otrzymuje
żółte kartki.

Maciej Wojtas
A. S.: Dobry technik. Bardzo dobra
tzw. kiwka. Szkoda, że nie przepracował
okresu przygotowawczego ze względu
na chorobę.
RED.: Zgrabnie operuje piłką, jednak
jest zbyt mało waleczny i nie radzi sobie
z nieustępliwymi rywalami.

A. S.: Prawdziwy kapitan zespołu.
Zawsze można niego liczyć. Twardy i
zdecydowany w każdym meczu.
RED.: Pewny punkt w obronie.
Nieustępliwy w walce o piłkę.
Może stać się w przyszłości
rasowym obrońcą.

Daniel Kotarba

Tomasz Lizak

A. S.: Piłkarz doświadczony, bardzo
dobry technik ze znakomitym przeglądem pola. Szkoda, że nie grał na wiosnę.
Przydałby się bardzo.
RED.: Z piłką potrafi zrobić prawie
wszystko. Urodzony lider zespołu, znakomicie kierujący grą. Niestety, grał tylko
jesienią.

Marek Siatrak

A. S.: Znakomity przegląd pola w
defensywie. Zawsze wie, gdzie jest jego
miejsce na boisku.
RED.: Najlepszy i najpewniejszy
punkt w obronie. Imponuje znakomitym przyjęciem i rozegraniem
piłki.

Kolumnę przygotowali: JEN, KED, DOB
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A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

Pośrednictwo finansowe

OSKARR

KREDYTY
*W
 ielka 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. 0505-042-569

Deutsche Bank PBC S.A. - jest członkiem
Grupy Deutsche Bank, jednej z największych
instytucji finansowych na świecie. Świadczy
wysokiej jakości usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oferując długofalowe rozwiązania
finansowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb Klienta. Aktualnie do naszego
oddziału w Jeleniej Górze
Poszukujemy:

OPIEKUNA KLIENTA
Nr. Ref.: DB/OK/J-G

Zakres obowiązków:
kompleksowa obsługa Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych;
wspieranie Doradców w zakresie bieżącej obsługi Klienta;
aktywna sprzedaż produktów bankowych;
doradztwo z zakresie korzystania z produktów bankowych;
obsługa kasy, dyspensera.
Wymagania:
wykształcenie minimum średnie;
doświadczenie w obsłudze Klienta;
mile widziane doświadczanie w sprzewdaży produktów bankowych;
wysoko rozwinięte predyspozycje sprzedażowe;
łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole;
inicjatywa i samodzielność działaniu;
umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
m
 ile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego i/lub
angielskiego;
ukończony kurs walutowo-złotowy będzie atutem.
Wybranym Kandydatom zapewniamy umowę o pracę, ciekawą pracę
w renomowanej stale rozwijającej się firmie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowych doświadczeń oraz pakiet
szkoleń.
CV i list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym prosimy nadesłać do
15.06.2007 na adres mailowy: rekrutacja@db-pbc.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami
a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

A Passion to Perform.
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żadnych

kosztó

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

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

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
KONKRETNE PIENIĄDZE

PALETY AGD RTV

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

UWAGA, UWAGA!!!

Wielki Kiermasz
SPECJALNY KOMUNIKAT DLA LUDZI OSZCZÊDNYCH. WIELKI
KIERMASZ NOWEJ TANIEJ ODZIE¯Y, OBUWIA I SPRZÊTU AGD
ZAPRASZA NA SUPER WYPRZEDA¯
JELENIA GÓRA UL. SOBIESKIEGO 14

HITY TYGODNIA:

RAMY

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

do OBRAZÓW

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe

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

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25

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

pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

AUTO - CAMPING PARK

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

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

SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

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

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE
blue 05.10.pdf

10/5/06

4:21:54 PM

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

ANTEMON
sprzedaż
montaż
serwis anten

tutaj kupisz

C

M

Y

CM

MY

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

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

Serafin

gwar

Grupa ITI

CZÊŒCI
SERWIS

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

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

ROWERY

Promocja raty 0% dotyczy rowerów: KELLY'S, KROSS, UNIBIKE,
GALAXY na sezon 2007 nie obiętych innymi promocjami
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Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY

CMY

K

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

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

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

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części

POBIEROWO

tel. 606333435, 604241422

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH

Obóz nad morzem!!!
Dla dzieci i młodzieży
turnusy 14 dniowe od 07 lipca

Informacja:

ZHP Hufiec Jelenia Góra
ul. 1 Maja 28

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

Zapraszamy!

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

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
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OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Laptopa najlepiej nowego po okazyjnej cenie, tel. 0515-625-878
■ Gry do playstation 1 tel. 0600
736 749
■ Telefony komórkowe w dobrym stanie, oferty kierować na gg: 2074333
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Komputer: Pr ocesor Intel(R)
Celeron(TM) CPU 1000Mhz, Karta
Graficzna NVIDIA GeForce 6200
128mb(na gwarancji), Karta sieciowa
Accton EN1207D-TX PCI Fast Ethernet
Adapter, Pamięć ram 512 mb, Klawiatura na PS/2, Dysk twardy 80GB
Caviar(na gwarancji). Stacja CD LG
H:-DT-ST CD-RW GCE-8400B, stacja
dyskietek(brak, możliwość założenia)
monitor Philips 107T 17 cali tel.
0669-417-059 gg:6645856
■ Nowy nieużywany telewizor Philips
14’ z wbudowanym video. Więcej
informacji pod numerem telefonu
0509-507-931. Proszę o kontakt w
godzinach popołudniowych.
■ Nokię 2600 komplet. Posiada normalne ślady użytkowania, cena około
80 zł, tel. 0665-304-505
■ Moni t or cr t 17” C T X V L700
sprawny, w ciągłej eksploatacji, stan
dobry Cena 50 zł, e-mail: jacfor@
wp.pl
■ SE K700i, w stanie nienagannym,
praktycznie jak z pudełka. Kompletna
dokumentacja, instrukcja, pudełko,
CD. Telefon BEZ SIMLOCKA, bardzo
dobra bateria. 280 zł. tel. 0601-540708, gg: 222922
■ Głośniki samochodowe Pioneer
TS-E2090 trójdrożne moc muzyczna
- 250W moc znamionowa 90W impedancja: 4 Ohm średnica 22 cm,
średnica otworów montażowych 20
cm, głębokość 10 cm, średnica magnesu 11 cm w pełni sprawne, ciężkie,
porządne głośniki, cena 80 zł za dwie
szt. Jelenia Góra tel. 0694-599-707
■ Tanio telewizor kineskopowy w
dobrym stanie m-ki samsung 21 cali
z telegazetą. Wyjście na dodatkowe

głośniki. Gniazdo scart., tel. 075
613 7104
■ Telewizor GRUNDIG 28. Bardzo
dobry, tel. 0512-134-210
■ Aparat fotograficzny marki Premier
M-101 mini, kolor grafitowy + etui +
nowy akumulator. Funkcje aparatu:
zdjęcia macro - redukcja czerwonych
oczu - samowyzwalacz. Cena 50 zł.
Tel. 0501-346-661
■ Nowy, nieuży wany ciśnieniowy
ekspres do kawy firmy KRUPS, model
XP4000. Cena 500 zł. Tel. 0602255-918
■ Elektryczną maszynę do pisania
Brother AX-310. Mało używana, w pełni
sprawna. Cena tylko 60 zł. Wiadomość
- Andrzej, Jelenia Góra, tel. dom. 075
6436763, tel. kom. 500 796 163
■ Sony Ericsson K310i nowy na gwarancji do października 2009r. z ładowarką + pokrowiec gratis, cena 260 zł.
Tel. kontaktowy 0697-930-752
■ Tubę basową do samochodu okrągłą
wymiary głośnika 25 cm średnicy lub
zamienię za dwie kolumny domowe,
podłogowe, info pod numerami: GG
2641894 KOM 0697-380-346
■ Playstation2 nowe, na gwarancji
+ grę f1 2006 za 519 zł lub bez gry
za 450 zł. Kontakt najlepiej mailowy:
klama@ktkat.pl lub gg: 2066293
ewentualnie telefon 0607-846-133
(po godzinie 20.30)
■ Nokię 6630 stan bdb ładowarka
kar t a 512mb p ł y t a kabel do pc
gg10516954 tel. 0515-625-878
■ Nokię 2600 za 80 zł. Tel. 0515625-878
■ Sony Ericsson k750i telefon jest
nowy nieużywany w zestawie znajduje
się telefon , ładowarka , gwarancja
, bateria, instrukcja , kabel usb ,
słuchawki stereo kontakt e-mail:
darius9971@wp.pl
■ Nowe głośniki creative inspire
t5900 , głośniki są nowe, nieużywane
polecam gorąco zainteresowanych
proszę o kontakt e-mail: darius9971@
wp.pl
■ Zamienię nowy mocny pentium dual
core na gwarancji na sony PS3 lub xbox
360 premium tel. 0663-044-949

Głośniki wysoko tonowe, głośniki średnio tonowe po regeneracji
i zwrotnice głośnikowe do Altusów
140 gwizdki i zwrotnice pasują do
innych kolumn tel. 075/7649316 lub
0517-900-425
■ Nokię 6630 simlock Orange PSP z
dodatkami i karta 2 GB MP4 2 GB Więcej info: gg: 3584321 e-mail: ddnngg@
gmail.com tel.: 0791-050-187
■

MOTORYZACJA
Kupię
■ Lub przyjmę auto za wyrejestrowanie, tel. 0669-022-821
■ BMW 530 D 2001/02 e -mail:
vukojg1@wp .pl
■ Seicento, Punto, Siena , Panda,
Palio Weekend, Uno Salon Fiata w
Jeleniej Górze, telefon kontaktowy:
0505-120-452
■ Listwy okienne rocznik 1992 (
haczbek) od strony kierowcy 0605
449 514
■ Motorower skuter najlepiej simson
sr 50, ale może być inny jakikolwiek
skuter sprawny i zarejestrowany - tanio
tel. 0508-500-506
■ Zezłomuję każde auto, tel. 0514579-750
■ Auta uszkodzone powypadkowe
kupie, odbieram własnym transportem
z Jeleniej Góry i okolic tel. 0792588-345
■ Opla zafirę po 2003 r., tel. 0502
252 724
■ Fiata 126p do kwoty 600zł z ważnym przeglądem, najlepiej z Jeleniej
lub Piechowic. Kontak t 0607 59
21 00
■ Autko do 1500 zł. Nie chcę fiata
126p czy golfa 1 lub 2. Propozycje
pod nr tel. 0507-154-963
■ Opony do samochodu 155/65/13
– letnie, nowe lub mało używane. 2szt.
lub 4szt. Tel. 601-462-185
■ Maluchy „na chodzie” lub nie. Tel.
0663-641-278 /od 9 do 17/
■ Opla Astrę II 1999-2000, poj.1,41,6l,5 - drzwiową. Przebieg do 120
tys. km, klimatyzacja w bdb stanie tel.
075 613 76 53
■ Tanio traktorek kosiarkę używaną

tel. 0757514267 0601-834 -992
bb_bartex@wp.pl
■ Cztery quady dziecięce. Kontakt 0
888 820 909. Oferty proszę przesłać
na e-mail: arkapyczak@neostrada.pl

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Audi 100 (cygaro, po liftingu, deska
7 zegarów) 2,3L, benzyna + gaz, 136
KM, 1989 r. Autoalarm, centralny
zamek na pilota, szyberdach, wspomaganie kierownicy. Auto zarejestrowane
w kraju. tel. 0604-889-565
■ Audi 80 B4, 1994r, 150 tys, 2.0
benzyna, 116 KM , ABS, 2 poduchy,
pełna elektryka, klimatyzacja, dod.
zegar y. Atrakcyjny w ygląd, Cena
9,500 tys. zł do negocjacji, tel.: 0665
550 905 Podgórzyn
■ BMW 520i. Kolor czarny, rok produkcji 1990, przebieg 200.000 km.
Stan tech. idealny, stan blacharki b.
dobry, szyberdach, centralny zamek,
ele. sterowane lusterka, wspomaganie
kierownicy, ważny przegląd i OC do
listopada, drugi właściciel, zadbany,
garażowany; Nowe części zamienne
(pasek rozrządu, pasek klinow y,
kopułka, palec, prawe lustro) CENA:
5. 800 zł do negocjacji Tel.: 0515
647 161
■ Chrysler voyager 3,300
,benzyna+gaz,1994 r., automatik, 4drzwiowy,7-osobowy,klim a,c – zamek,
cena 8,500 zł. Tel. 0787-118-592
■ Citroena ax 1,5 diesel, rok 91,
zarejestrowany w kraju, do wymiany
uszczelka pod głowicą, tel. 0696
486 505
■ Citroena ax 1.1 benz.+gaz,1994rok,
biały, nowy przegląd tech. ważne oc
w ciągłej eksploatacji, do poprawek,
cena 1600 zł. informacja pod nr. tel.
0661 195 754
■ Daewoo espero 1,5 z 1996 r., instalacja gazowa, oszczędny, w dobrym
stanie technicznym, granatowy. Cena
4000 PLN - do negocjacji. Tel. 0508510-341
■ Fiata 126p 1994r przebieg 40 000
km, stan idealny kolor zielony uchylne
tylne szyby, nowy akumulator, garażo-

wany, cztery koła zimowe cena 1200 zł
do negocjacji nr tel. 0606-959-052
■ Fiata 126p ELX elegant, rok 1997,
4 nowe opony, nowy akumulator,
tylne szyby uchylne, stan techniczny
bdb, kolor wr zosow y, or yginalny
lakier, eksploatowany przez kobietę,
przegląd i OC ważne do 10-2007 tel.
0601-428-206
■ Fiata 126p rok 1995r. Cena 750
zł, tel. 075/75-560-68 kom 0508833-424
■ Fiata pandę 2003 pojemność 1100
cm3, I rejestracja - 12.2003, oryginalny przebieg 69 tys. km, pierwszy
właściciel (kobieta), serwisowany
w ASO, książeczka serwisowa, niebieski, zadbany, stan bardzo dobry,
immobilizer, airbag, elek tr ycznie
otwierane szyby, centralny zamek,
radio 4x40W + 4 głośniki, zderzaki w
kolorze nadwozia, ukryty wyłącznik
zabezpieczający przed kradzieżą,
komplet opon zimowych, cena 15 500
zł, tel. 0603-245-606
■ For da escor t a 1.6 16v. 5 –
drzwiowy, hak, zrobiona konserwacja
nadwozia, do lakierowania mał e
zaprawki. Stan ogólny bardzo dobry.
Sprawdzony. Cena 3000 zł do negocjacji. Tel. 0511-873-961
■ Forda escorta kombi. Kolor srebrny.
Rok produkcji 1996. Autko sprowadzone z Niemiec. Do rejestracji. Silniki
pojemności 1.4. Przebieg 130 tys

km. Wspomaganie, centralny zamek,
immobilaizer, relingi dachowe, 2x
Airbag, radio, roleta bagażnika. Tel.:
0691-800-399
■ Forda escorta sprowadzonego, po
przeglądzie i tłumaczeniach. Stan bardzo dobry. CENA 2700 zł do negocjacji.
Tel. 0511-873-961
■ Forda escorta, rok produkcji 1994,
pojemność 1.4, czterodrzwiowy, niebieski,
2 x Airbag, wspomaganie, centralny zamek
na pilota, szyberdach, przyciemnione
szyby, sportowe zawieszenie (możliwość założenia oryginalnego), oryginalny
przebieg 65 tys. km (udokumentowane),
alu felgi AZEV 15”, drugi komplet kół
zimowych. Cena 7000 zł. Tel.: 0691800-399
■ Forda eskorta 1,6, 1990 rok, 5
drzwiowy, hak, obrotomierz, srebrny
metalik, przegląd do 05. 2008 r., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.
0601-683-207
■ Forda fiestę 1993 składak 1,1 benzyna
zielony metalik+ komplet opon zimowych.
cena: 2000 zł do negocjacji. Telefon
kontaktowy: 0608 407 831
■ Forda fiestę 93r. 1300 poj. Zadbany,
oszczędny, mały przebieg. Ubezpieczony,
zarejestrowany. Tel. 0502-169-410
■ Forda galaxy 1,9 tdi tel. 0601-946424
■ Forda oriona 1,6 Ghia 1988 rok 1988,
136 tys. km, elektryczne szyby, autoalarm, immobilaizer, centralny zamek,

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

Chcesz zamieœciæ reklamê

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

w naszej gazecie Jelonka.com !?

NIERUCHOMOŒCI

Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:

MOTORYZACJA

PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

KUBA
693 800 490 kuba@jelonka.com

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

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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czerwony, zadbany. www.siwex.prv.
pl/orion/ cena 2700. tel. 0698628-403
■ Forda probe 1992 2,2 turbo,
czerwony, pełna opcja oprócz skóry.
Sprowadzony w lutym stan bardzo
dobry, cena 4800, tel.: 663782408
■ Hondę civic 2002 r ( grudzień ),
poj.1,4, klimatyzacja, 4 poduszki,
elektr. szyby, autoalarm, 2 komplety
opon. Pierwszy właściciel, kupiona w
salonie, serwisowana w ASO, cena 27.
500 zł, tel. 0697-870-559
■ Matiza joy`a, rok prod. 1999, kolor
niebieski metalik, przebieg 51 000 km,
stan bardzo dobry, dodatkowy komplet
opon zimowych. Więcej informacji pod
nr telefonu: 605 720 398
■ Matiza life, 1999 r, niebieski, w
stanie bardzo dobrym. Szczegóły pod
numerem 0607 307 953
■ Mazdę 323 1.7, diesel,1992 rok,
granatowy metalic, stan silnika idealny, stan tech. bardzo dobry. Pali
4.5l/100km, zarejestrowany, cena 2
700 zł, tel. 0665-733-364
■ M a z d ę 323 k o m b i 199 4 r. ,
1600ccm, gaz na gwarancji, stan
bardzo dobr y, uż y tkowana pr zez
kobietę 6 200 zł, tel. 0696-536-720,
075/642-93-97
■ Mercedesa 190 2,0 diesel z 1988 r.,
ważny przegląd i oc stan silnika dobry
blacharki średni w ciągłej eksploatacji,
cena 2 900 zł., do negocjanci, tel.
0607-509-762
■ Mercedesa Benz 207 D, rok prod.
1984, 3 - osobowy, niski, średni,
blaszak, silnik 3 tys. km, po remoncie.
Stan techniczny i wizualny auta dobry.
Auto w ciągłej eksploatacji. Cena
8 200 zł do negocjacji, tel. 0602
712 485
■ Nissana Primerę Kombi 1.6 16V,
autko ma przebieg 185 tys. km, ma
roczną instalację gazową. Elektryczne
lusterka i wspomaganie. Auto jest do
zrobienia tzn. malowanie. Cena do
negocjacji 2 300 zł. Telefon kontaktowy 0698 653 429
■ Opla astrę, 92 rok, 1400 poj. ben.
+ gaz kolor, szary metalik 3-drzwiowa,
cena 3300 zł. Tel. 0605-994-250
■ Opla astrę 94 1,6 benzyna. Wspomaganie, centralny zamek, nowe
opony, ważny przegląd i oc, cena 3
400 zł, tel. 0665-733-364
■ Opla corsę, poj. 1,4i, 1991r.- sprzedam części. Tel. 0505 530 518
■ Opla corsę A. Kolor czerwony,
sprawny, cena 1000 zł, tel. 0783697-436
■ Opla kadeta, 1986r.,1300ccm,132
tys. km, benzyna + LPG, biały, 5drzwiowy, 5-biegowy, ważny przegląd i
OC, w ciągłej eksploatacji, po wymianie
amortyzatorów. Cena 1300 zł. Gryfów
Śląski, tel.: 0695-624-921
■ Opla omegę 1991rok z gazem,
bogata wersja, welur, kubełkowe
siedzenia, sprzedam za 3 500 zł, zarejestrowana, ubezpieczona, pytania:
e-mail: gabiiza@o2.pl
■ Peugeota 106 od dziewczyny.
1996 rok. Benzyna 1,1. 170 tys. km

przebiegu. Czerwony. 2 komplety gum.
Tel. 0604-276-324
■ Peugeota 205 w dobrym stanie
rocznik 94, 2 komplety opon, pojemność silnika 1,1, ekonomiczny, kolor
niebieski, atrakcyjna cena, tel. 0664
137 481
■ Peugeota Experta. 1996 r., 200
tys. km, diesel, uszkodzony przód,
silnik OK, faktura, Cena do negocjacji
0607 292 400
■ Poloneza Atu, rok. prod. 97, stan
blacharki dobry, silnik-1600gli. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0781-952-061
■ Poloneza Caro 1.5. Bardzo tanio! W
całkiem dobrym stanie. Bordowy kolor.
Rok produkcji - 1992. Niski przebieg
– 61 728 km. Pierwszy właściciel.
Telefon: 0512-795-808
■ Poloneza Caro poj. 1600, rok prod.
1995, intal. gazowa na wtrysku, biały,
zadbany, hak holowniczy, wymienione
hamulce, wymieniony wydech tel. kont
0888-831-667
■ Poloneza Trucka rocznik 97 z
gazem oryginalnie montowanym w
FSO. Stan dobry. Cena 2 000 zł. W
ciągłej eksploatacji. Numer telefonu:
0604-652-711
■ Renaulta 19, 1.9 diesel. Samochód
w stanie dobrym. Posiada aktualny
przegląd, OC i AC. Cena 2 400 zł, tel.
0662-153-058
■ Renaulta 19 rocznik 1991, poj.
1700, czarny, el. zamki, zarejestrowany , stan techniczny dobry, tel.
kontaktowy 0609-885-633
■ Renaulta scenik 1.9 DTI , 1999 rok,
pełna elektryka, ABS, dwa szberdachy
klima, cent. zam. hak, welur ,wspomaganie, radio sterowane w kierownicy, alufelgi, atrakcyjny wygląd, tel.
075/642-58-26
■ Seata cordobę o poj. 1,4benz,
zadbana, szerokie zderzaki, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy lub
zamienię na tańszy, cena 9100 zł, tel.
0691-039-973
■ Seata ibizę , r. prod 2001, 1,9 tdi,
przebieg 146.000 km, 3-drzwiowa,
srebrny metalik, klimatronic, el.
szyby (zaciemnione). Jest śliczna - ze
sportowym hokejem. Cena 19. 500 zł,
tel. 0692 684 282
■ Seata toledo 1,6 benzyna, 1993
rok, szary metalik, stan dobry nowy
wydech, wymienione amortyzator tel.
061-455-758, cena 5 000 zł
■ Skodę fabię 2004, reflektor lewy,
lusterko zewnętrzne prawe, błotnik
prawy przód, drzwi tylne (kombi),
listwa układu kierowniczego i inne.
Tel. 0663-332-415
■ Suzuki alto. Pojemność 1.0, rok
produkcji 1999. Auto sprowadzone, do
opłat celnych i rejestracyjnych. Kolor
czerwony. Tel.: 0691-800-399
■ Toyotę corollę sedan, 1995 r.,
zadbana 14 8000 km, 0609-817922
■ VW golfa II, rok produkcji 1989,
zadbany, pierwszy właściciel, tan
bardzo dobr y. Cena około 2 000
zł. Więcej informacji pod numerem
telefonu 0669-085-848

VW golfa III GTI 2.0L 115. KM,
1993r., bez wypadku, benzyna, czerwony, wspomaganie kierownicy, nowe
alu i opony, tel. 0693-295-681
■ VW Polo Coupe, rok produkcji 1992,
zielony, pojemność 1.3, sprowadzony
do opłat, nowe tarcze i klocki, szyberdach. Cena 2 000 zł. Tel.: 0691800-399
■VW t4 bus, blaszak,
pomarańczowy,1995,disel, wspomaganie, hak, zarejestrowany na
3 osoby, stan bardzo dobry, tel.;
0880-491-908
■ Rożne części do forda escorta 89
rok, tel.: 0663 782408
■ Części do opla corsy A, rok. 1991,
poj. 1,4i, tel. 0505 530 518
■ Silnik 1,6 diesel do VW1, skrzynia 5
biegowa, cały uzbrojony, stan bardzo
dobry. Więcej informacji pod numerem
telefonu 0669-085-848
■ Koła 175/70/13, stan bardzo
dobry, 250 zł, tel. 0693-764-209
■ Felgi stalowe 13, 4x98 piaskowane,
pomalowane na biało, zdjęcia na emaila, tel. 0603-245-606
■

MOTORYZACJA
Zamienię
■ VW Golfa II 1988 r. biały 5-drzwiowy
zadbany na fiata sienę z dopłatą do
4000 tel.: 0781-951-965
■ Forda galaxy 7 os., stan dobry,
rok prod. 96 na samochód osobowy
combi z gazem lub diesel. Za dopłatą.
Poważne oferty. Tel. 0693 340 134
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Dom do 250 tys. w okolicach
Jeleniej lub małą działkę budowlaną
do 40 tys. Tel. 0503 40 19 44
■ Poszukuję domku, może być do
remontu, blisko miasta J. Góry za
dogodną cenę do 150 tys. zł, tel.
075/647-42-35 0513-981-527
■ Dwupokojowe mieszkanie w Warszawie 40-50 m kw. Tel.: 0660 73
74 01
■ Działkę budowlaną uzbrojoną w
okolicach Jeleniej Góry najlepiej w
Jeżowie Sudeckim, Wojcieszycach,
Staniszowie, Komarnie Dziwiszowie.
Bez pośredników. Tel. 0662-009-700
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze lub okolicach, w obrębie
komunikacji miejskiej MZK. Tel. 0601870-055
■ Poszukuję domu 130-150 m2 w
Jeleniej Górze i okolicy, tel. 0695056-760
■ Mieszkanie 3 pokojowe, najchętniej
w Cieplicach, tel. 0691 570 340
■ Dom w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy, w rozliczeniu może być
mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu
III (super lokalizacja), tel. 0601882-748
■ Dom do 200 tys. zł, lub działkę
budowlaną albo rolną w dobrej lokalizacji. Jel. Góra lub okolice, lub zmienię
na mieszkanie 2 pok. wys. standard.
Jel., Góra ul. Karłowicza, tel. 0608
384 283

2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
II do 2 piętra. Tel. 0504 289 423
■ Mieszkanie min. dwupokojowe lub
niewielki dom, może być do remontu
w Starej Kamienicy, Rybnicy, Barcinku
lub okolicach. Kontakt pod numerem
tel.: 0609-456-633
■ Kawalerkę na Zabobrzu, bez pośredników, cena do 80 tys. zł, tel. kontaktowy 075 75 413 49
■ Mieszkanie, 2 pokoje 36-38m2,
najchętniej osiedle Orle, XX-Lecia,
ewentualnie Zabobrze. Telefon kontaktowy: 0605-374-953
■ Garaż murowany z gruntem. tel.
0609-80-20-51
■ 2-pokojowe mieszkanie w kamienicy o powierzchni 40-50 m/2. Tel.
0508-240-822
■ Niewielki dom w okolicach Jeleniej
Gór y. Pośrednikom dziękuję, tel.
0508-370-523
■ Mały dom w okolicach Jeleniej
Góry. Cena do 250 tys. zł. Telefon
kontaktowy 0691-329-066
■ Dom w Jeleniej Górze lub okolicy
– pilnie, tel. 0691-385-780
■ Grunty rolne 4-5 ha w Kotlinie Jeleniogórskiej, tel. 0512-034-474
■ Dom mieszkalno-pensjonatowy w
Sudetach, tel. 0660-773-345 porto2@
poczta.onet.pl
■ Poszukuję małego domku w okolicy
Jeleniej Góry, kontakt e-mail: klazar@
gmx.net
■ Mały dom (może być do remontu)
poza Jelenią Górą (do 20 km). Cena do
100 000 zł, tel. 0512 435 505
■ Działkę budowlaną w promieniu
10-15 km od centrum Jeleniej Góry,
ok. 1000 m2, z mediami, cena max.
50 tys. Oferty proszę na e-maila:
user007@alehost.pl
■

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Działkę budowlaną 35 A wraz z
restauracją, w Jeżowie Sudeckim k/
Jeleniej Góry, tel. 0507-148-916
■ Mieszkanie 2 pokojowe 50m2 w
Kostrzycy. Tel. 0693-307-360
■ Mały domek na wakacje, urlop lub
mieszkanie na dłużej. Tereny Łysej
Góry koło Jel. Góry. Tel. 075/71398-62
■ Lokal użytkowy (aktualnie gastronomia) 60 m. kw., Szklarska Poręba,
super lokalizacja. Możliwa nadbudowa
części hotelowej. Cena 300 tys. zł.
Tel. 0607-763-204
■ Garaz tzw. blaszak, ocieplony
sufit, drewniana podłoga pomalowany
zewnętrznie. Położony przy ul. Wiejskiej obok sklepu meblowego. Ogólny
stan i zabezpieczenie dobre. Tel.
075/764-45-92
■ Boks garażowy na rogu ulic Słowackiego i Krasickiego. Tel. 075/75269-04
■ Garaż (boks) w kompleksie garaży
przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej
Górze. Cena 27 000 zł. Tel. 0504891-144
■ Mieszkanie dwupoziomowe - 4
pokoje , aneks kuchenny, 2 łazienki,

w.c. garderoba, 2 balkony, III piętro,
w stanie deweloperskim 325 tys. zł
tel. 0693 580 703
■ 50m2. w Kostrzycy. Dwa pokoje.
Kontakt 0693 307 36
■ Działki budowlane: Dziwiszów,
Marczyce, Zachełmie, Wojcieszyce,
tel. 0508-240-831
■ Mieszkanie, o pow. uż y tkowej
73,60 m2, w budynku dwurodzinnym,
na I piętrze, działka przynależna 664
m2, Mysłakowice. Cena 150 000 zł.
Tel. 0504-891-144
■ Mieszkanie dwupokojowe z balkonem, 53 m2, w nowym budynku,
mieszkanie położone na parterze, tel.
0504 891 144, cena 193 000 zł
■ Kawalerkę na Zabobrzu, tel. 0663259-092
■ Duże dwupoziomowe w centrum
Piechowic, 105m + antresola, nowe
budownictwo, c.o. gaz, komfortowe
0605 449 514
■ Kiosk na osiedlu robotniczym, cena
9 tys. zł, nr tel. 0661-383-663
■ Dom wolnostojący w Jeleniej Górze;
jednorodzinny; piętrowy; 5 pokoi; 2
łazienki; kuchnia; garaż. Powierzchnia
mieszkalna 200 m kw. Cena ok. 300
tys. zł. Kontakt 0506-684-615 lub
0517-353-128
■ Mieszkanie w Mysłakowicach 82
m2 do remontu z ogrodem. Tel. 0662009-700
■ Komfortowy dom, blisko centrum
Karpacza z pięknym widokiem na góry.
Dom oferuje salon z kominkiem, trzy
sypialnie, dwie łazienki, garderobę.
Nieruchomość ogrodzona, działka
atrakcyjnie zagospodarowana. Cena
550 000 zł. Tel. 0501-181-159
■ Trzypokojowe mieszkanie o pow. 60
m2 na II piętrze w poniemieckiej , stylowej kamienicy. Cena 2 500 zł za m2,
do negocjacji. Tel. 0501-737-086
■ Mieszkanie w ok. centrum Jeleniej
Góry, na parterze, o pow.56 m - cena
135 tys. zł, tel. 0515-570-821
■ Mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej
Górze. Centrum, I piętro, 57 m2,
po remoncie, cena 190 000 zł. Tel.
0504-891-144
■ Mieszkanie na Zabobrzu II, 64 m2,
3 pokoje, 1 piętro, 170 000 zł, tel.
0601-758-845
■ 3 pokoje - 92m, kamienica, centrum Jeleniej Góry, ostatnie piętro,
sprzedam, bez pośredników, tel. 0889
130 454
■ Dużą działkę - Sosnówka – tel.
0509-397-276
■ Działkę o powierzchni 708 m. kw.,
prąd, woda, gaz, położona na oś. Tęcza
przy drodze do Kowar. Cena 48 tys. zł,
tel. 0515-570-82 1
■ Ładne mieszkanie 3 pokojowe z
widokiem na góry, I piętro, po remoncie, tel. 0606-405-109
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry 69m2 na 4 piętrze. Mieszkanie
jest w stanie b. dobrym po remoncie,
w cenie zostają meble kuchenne. Tel.
0662-009-700
■ Duży dom przedwojenny w okolicach Mysłowa w bardzo dobrym

stanie + 60a gruntu sprzedamy. Tel.
kontaktowy 0691 445-995
■ Niezwykle atrakcyjnie położony
dom na dużej działce + 2 stawy w
atrakcyjnej cenie sprzedamy. Tel.
kontaktowy 0691-445-995
■ Pensjonat o powierzchni 470 m2,
posadowiony na działce o powierzchni
1,07 ha z pięknymi widokami. Tel.
0508-240-822
■ Trzypokojowe mieszkanie na Zabobrzu III. Powierzchnia 70 m/2, II-gie
piętro, niski czynsz. Tel. 0508-240822
■ Działkę budowlaną, uzbrojoną.
Tyniec Mały pow. 7,23, cena 250zł
za metr kwadratowy - możliwość
negocjacji. Kontakt po godzinie 20.00,
tel. 0698-107-265
■ Dom przedwojenny do remontu na
wsi położonej nad Zalewem Złotnickim,
cena 85 000zł. Pośrednikom dziękuję.
Kontakt 0512-306-993
■ Lokal 20m.kw.w centrum Piechowic. Nadaje się na każdą działalność.
Wyremontowany, witryna, siła. ew.
wynajmę, tel. 0502-169-410
■ Dom w Staniszowie, tel. 0605134-074
■ Działka budowlana w Mysłakowicach o pow. 700 m., media - CENA tylko
50 tys. zł, tel. 0515-570-82 1
■ Mieszkanie na Zabobrzu 52m2 w b.
dobrym stanie, XI piętro. Cena 145 tys.
Bez pośredników. Tel. 0660-795-530,
075/613-70-76
■ Miejsce garażowe w budynku przy
ul. Krasickiego 17a w Jeleniej Górze.
Tel.: 0606 31 32 38

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę
■ Mieszkanie w Podgórzynie, duży
strych, komórka, ogród zamienię na
dwupokojowe w Jeleniej Górze (oprócz
Zabobrza), tel. 075/762-18-25
■ Pokoje gościnne 1,2 lub 3 osobowe
do wynajęcia w Cieplicach Zdrój.
Telefon: 0-503 160 474
■ Wydzierżawię budynek na działalność gospodarczą, tel. 075/75512-10
■ Duży dom z restauracją oddam w
dzierżawę. Tel. 075/75-216-94
■ Wyremontuję pod najemcę 115
m2 5-6 pomieszczeń 1 – piętro
ścisłe centrum – możliwy podział. Tel.
075/75-215-78
■ D w i e d z i e w c z y n y p o s z uk u j ą
współlokatorki lub współlokatora do
samodzielnego pokoju w mieszkaniu
3-pokojowym w centrum J.G. (ul.1Maja). Mieszkanie w pełni umeblowane. Opłaty: ok. 270 zł/os + media
(prąd, woda, gaz). Kontakt pod nr
501 138 432
■ Poszukuję mieszkania dwupokojowego do wynajęcia od lipca, w centrum
lub w pobliżu (pralka, lodówka, tv,
możliwość podłączenia internetu). Nr
kontaktowy 0609-636-779
■ Duża, wyremontowana, umeblowana
kawalerka w centrum Jeleniej Góry (przy
ulicy 1-go Maja). Zainteresowanych proszę
o kontakt pod nr tel. 0693 326 255

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
77 m2, centrum miasta o podobnym
metrażu64 – 68 m2, parter lub I piętro
na Zabobrze II, tel. 0510-290-063
■ Zamienię mieszkanie w centrum Jel.
Góry, 3 pokoje 80 m. kw., kuchnia, duża
łazienka, I piętro - na 2 samodzielne
mieszkania. Tel. 0606-514-504
■ Legionowo k /Warszawy, kwaterunkowe 38 m. kw. na parterze zamienię na
kawalerkę, tel. 0500-791-501
■ Własnościowe 56 m2, ścisłe centrum, duży pokój, loggia, kuchnia, duża
łazienka, pomieszczenie gospodarcze,
p/pokój na I piętrze w budynku z cegły,
miejskie c.o. - zamienię na zlokalizowane
również w centrum, n a p a r t e r z e ,
może być mniejsze. Tel. 0603-483-162
■ Mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej
Górze na podobne w Kamiennej Górze
(lub dom z dopłatą - możliwe okolice
Kamiennej Góry ). Kontakt tel. 069797-34-33
PRACA
Dam pracę
■ Szukasz zmiany – poszukuję osób
ambitnych, przedsiębiorczych i kreatywnych do współpracy zapewniam
szkolenie. Tel. 0669-367-184

Absolwentów i zaocznych od zaraz.
Praca w tygodniu, przeszkolimy, 1200
zł netto, tel. 75/64-806-20
■ Zatrudnię kucharza, dam zakwaterowanie, restauracja „Galery”, tel. (0
75) 752-16-94
■ Praca dla bezrobotnych (do 30
lat), 1240 zł netto, tel. 0668 187
645
■ Operator koparko - ładowarki kl. 3
podejmie pracę. Tel. 0691-282-941
■ Bezrobotnych od zaraz (min. średnie, do 30), tel. 0668-187-645
■ Chałupnictwo, info gratis, 14 możliwości, wyślij kopertę ze znaczkiem na
adres PPHU SUKCES 58-580 SZKLARSKA PORĘBA SKR.POCZT.61
■ Zatrudnię sprzedawcę w salonie
prasowym. Tylko poważne ofer ty
(CV) kierować na e-mail s1303@
hds.pl, Praca od zaraz, mile widziane
uprawnienia do obsługi lottomatu
■ Wynajmę stanowisko fryzjerce
na dogodnych warunkach w nowo
otwartym salonie w centrum. Tel.
0697 232 114
■ Zatrudnię panią do spr zeda ż y
odzieży na targowisku FLORA w Jeleniej Górze. Tel. 0608 613 065
■ Szukam wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Praca na
terenie Polski, dobre warunki pracy i
płacy, nr tel.: 0783-823-575
■ Zatrudnimy przedstawicieli do
branży spożywczej. CV kierować na
adres Arzjan@interia.pl temat Jelenia
Góra.
■ Zatrudnię na budowie od zaraz
pomocnika! Tel. 0501-080-950
■ Szukamy pracowników do pracy
w ogrodnictwie (sadzonki i cebulki
kwiatów i krzewów. Tel. 0-697 05
23 80
■ KRYCHA BUS zatrudni młodą i
operat y wną osobę. Wy magania:
prawo jazdy kat. B, b. dobra znajomość
obsługi komputera (program Subiekt
■

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

GT), wiek do 35 lat. Więcej informacji
pod nr. tel. 501-541-504. CV + list
motywacyjny prosimy przesyłać emailem: biuro@krycha.pl
■ Zatrudnimy osobę do zakładu kominiarskiego, tel. 0504-290-082
■ Restauracja Pizza Hut zatrudni
młode osoby na stanowisko PRACOWNIK KUCHNI. Szukamy osób do pracy
na stałe. Nie wymagamy doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę,
posiłek, szkolenia, elastyczny grafik,
możliwość awansu, miłą atmosferę,
atrakcyjne warunki pracy i płacy. Zgłoszenia na: www.praca.pizzahut.pl
■ Szukam osoby na jeden dzień do
pracy w ogrodzie. Dniówka 50 zł. tel.
0605-547-678
■ Wepa Professional Piechowice
SA - producent papieru toaletowego
i ręczników higienicznych w Piechowicach ul. Tysiąclecia 49 zatrudni
pracowników na stanowisko produkcyjne: operator maszyn przetwórstwa
i wytwórstwa. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt z działem kadr
- telefon: 075/7547818
■ Potrzebna fryzjerka do pracy od
zaraz, kontakt tel. 075/75-574-07
■ Poszukuję jednego lub dwóch
t ynkar z y (t ynki tradycyjne), tel.
0606-224-367
■ Hotel Vivaldi w Karpaczu zatrudni
recepcjonistę-kelnera. Tel. 075 761
99 33
■ Poszukiwany traktorzysta do prac
polowych w Holandii. Wymagany polski paszport. Start pracy - 4 czerwiec.
CV na e-mail; info@advisergroup.pl Tel.
077 4425577
■ Z a t r udnimy na e t a t mon t er a
wykładzin PCV. Możemy przyuczyć
w zawodzie. Wysokie wynagrodzenie,
samochód służbowy. Oczekujemy
doświadczenia w pracach wykończeniowych, zdolności manualnych,
zdrowia. konstansjg@onet.eu
■ Zatrudnimy prac. gospodarczego
na terenie Piechowic, koszenie trawników i inne prace, najchętniej z
grupą inwalidzką, umowa o pracę, tel.
075/7534222
■ Firma SANPOL zatrudni mężczyznę na stanowisko przedstawiciela
handlowego. CV i list motywacyjny
proszę przesyłać na adres: jeleniagora@sanpol.pl
■ Powstająca w Jeleniej Górze czekoladziarnia poszukuje pracowników na
stanowisko kelnera - baristy (kobiet
i mężcz y zn). Oferujemy pracę w
czekoladowej atmosferze. Wymagamy
zaangażowania i pogodnego usposobienia oraz ukończonej minimum
szkoł y zawodowej. Mile widziana

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

znajomość jęz yka niemieckiego.
Oferty proszę przesyłać na adres :
galeriaczekoladowa@wp.pl
■ Firma handlowo-usługowa zatrudni
na stałe. Praca w młodym zespole,
możliwości rozwoju na dziale technicznym i w obsłudze klienta. Min. 1 200
zł netto. Tel. 75/648-06-40
■ Zatrudnimy spedytora w transporcie międzynarodowym, wymagana
komunikatywna znajomość języka
niemieckiego, mile widziany angielski
także samodzielność w podejmowaniu
decyzji, dyspozycyjność. Zapewniamy
dobre warunki płacy. WTG -TransportJelenia Góra. Tel. 0607 377 280; 075
64 38 354
■ Zatrudnimy kucharza, kelnerkę,
pomoc w Ośrodku Wczasowym w
Karpaczu. Możliwość zamieszkania.
Informacja 0606 30 36 25
■ Poszukujemy magazynieradostawcy. Oczekujemy praktycznej
umiejętności prowadzenia busa,
uprawnień na wózki widłowe, sumienności. Oferujemy miłą pracę, dobre
wynagrodzenie. konstansjg@onet.eu
■ Zatrudnimy przedstawiciela handlowego, rynek: rynny PCV. Oczekujemy: prawa jazdy, znajomości
branży budowlanej, samodzielności,
sumienności, inteligencji, wykształcenie min. średnie. Oferujemy dobre
wynagrodzenie, pracę w miłej atmosferze, samochód służbowy. Kontakt:
konstansjg@onet.eu
■ Hotel Pod Różami w Jeleniej Górze
Cieplicach zatrudni do pracy kucharza
/kucharkę. Informacje pod nr tel.: 075
755 14 53
■ Zatrudnię kelnerki w lokalu w
Szklarskiej Porębie. Kontakt 0 788
697 317
■ Hurtownia spożywcza Polimarket
Jelenia Góra ul. Sobieskiego 53
zatrudni magazyniera na pełny etat.
Tel. 0607 68 58 98

PRACA
Podejmę pracę
■ Szukam pracy przy roznoszeniu
ulotek popołudniami i na wakacje.
Jestem dyspozycyjna. Mam 16 lat.
Tel. 0504-647-393
■ Na wakacje w Jeleniej Górze i
okolicach a także nad morzem. Mam
19 lat. Jestem osobą komunikatywną,
pracowitą, uczciwą. Tel. 0667-212173 GOGO105@interia.pl
■ Poszukuję pracy na stałe w branży
handlowej lub przedstawiciela handlowego, rejonowego, mam doświadczenie w branżach budowlanej, RTV AGD,
spożywczej. Obecnie studiuję zaocznie
informatykę i ekonometrię, posiadam

prawo jazdy, tel. 0661-763-146
■ Poszukuję pracy na okres wakacji
jako kierowca busa lub coś podobnego.
Możliwość pracy w nocy i na dłuższych
trasach. Tel. 0605-060-748
■ Podejmę pracę w budownictwie na
okres wakacji, doświadczenie w pracy
przy budowie i wykończeniu domów,
tel. 0605-060-748
■ Szukam pracy na terenie Niemiec
lub Polski, prawo jazdy B, uregulowany
stosunek do służby wojskowej. Szukam jakiejkolwiek pracy nawet jako
kierowca prywatny. Dyspozycyjny,
uczciwy. Podejmę pracę od zaraz,
prócz budowy, tel. 0502-981-854
■ Zaopiekuje się starszą osobą posprzątam, zrobię zakupy itp., mam
27 lat i mieszkam w Strzegomiu, tel.
074-649-11-55
■ P or o z no s z ę ulo t k i, od z a r a z
nr.tel.697948798 e-mail: Gosiaczek14131@wp.pl
■ Wykonam c.o. wodę, kanalizację,
jak i remonty mieszkań, tel. 0696483-956
■ Wykonuję usługi ogólnobudowlane,
tel. 0509-931-806

RÓŻNE
Sprzedam
■ Maszyny do waty cukrowej -nowe
wiad 0609 784 913
■ Segment pokojowy 3-czesciowy o
wym: 205*90*60/45 z barkiem .tel.:
0663-782-408
■ Niemieckie kar t y star towe do
telefonów komórkowych wszystkie
sieci. Tel. 0888-713-677
RÓŻNE
Różne
■ Schudnij raz na całe życie – opieka
gratis tel. 0669-367-184
■ Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z
wokalistką. Profesjonalny sprzęt,
świetne głosy. Wesela i inne imprezy
okolicznościowe. Tel. 0665-209-669
RÓŻNE
Usługi
■ Centrum Pomocy Psychologicznej
„Integracja” zaprasza na trening asertywności i komunikacji. Miej odwagę
być sobą! 16-16 VI, w sobotę od 9 do
17, w niedzielę od 9.00 do 14.00.
Odpłatność 140 zł od osoby. prowadzenie: psycholog Joanna Stelmach.
Zapisy i informacje 665 36 63 63
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka
jakość prac. Bezpyłowo, zachodnie
maszyny. tel. 075/764-79-90
■ Parkieciarstwo układanie podłóg,
parkietów, cyklinowanie i lakierowanie

Polska
Finansowa
Kredytowa

sp. z o.o.

Poszukuję domu do wynajęcia w
spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry lub
w okolicach 0-509 894 893
■ Młode małżeństwo szuka pilnie
do wynajęcia kawalerki, mieszkania
- samodzielnego. Najchętniej w Cieplicach lub Sobieszowie. Niedrogo.
Kontakt: 0785-599-802
■ Pilnie wynajmę pokój dziewczynie,
pracującej lub uczącej. Na Zabobrzu III.
Tel. 075-753-18-40.350+ media
■ Wolne dwupokoje jednoosobowe z
oddzielnym wejściem w Cieplicach,
tel. 075 75-524-65
■
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tel. 075/641-75-25, 0692-159-693
■ Szkolenia wstępne i okresowe w
zakresie bhp. tel. 691 824 739
■ Odchudzanie: szybko, bezpiecznie,
skutecznie, efekt gwarantowany.
Specjalista ds. odchudzania i dietetyki
tel. 0785-636-539
■ Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z
wokalistką. Profesjonalny sprzęt,
świetne głosy. Wesela i inne imprezy
okolicznościowe. Tel. 0665-209-669
■ Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie, terminowo, 0660 360 718,
075 613 7 613
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu. tel.
0691 824 739
■ Obsługa informatyczna firm. www.
pegasus.lan3.pl tel. 0505 530 518
■ Przeprowadzki na terenie miasta kraju europy - ekipa do pianin
masz yn sejfów ant yków itp. tel.
0691-309-719
■ Transport wraz z załadunkiem i
rozładunkiem - mebli antyków pianin
agd elementów nietypowych – tel.
0601-240-582
■ Przewóz osób Niemcy, Holandia,
Belgia na adres ROMBUS Wałbrzych
S ł owackiego 20A tel. 074/840
20 25
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu. tel.
0691 824 739
■ Obsługa informatyczna firm. www.
pegasus.lan3.pl tel. 0505 530 518

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

DROBNE
Szukam inwestora lub wspólnika
do budow y domków jednorodzinnych. Posiadam działki w Jeżowie
Sudeckim i firmę budowlaną- tel.
0507-148-916
■ S zuk am osob y, k tór a udzieli
pożyczki od 2000 do 5000 zł. Spłata
do 500 zł miesięcznie - stała praca.
Tel. kom. 0602-705-108 16:00
■

TOWARZYSKIE
Polak z Australii na długim urlopie
pozna panią w celu matrymonialnym.
Kontakt antypody@hotmail.com albo
tel. 0515-553-470
■

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
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Jak niemiecki Hirschberg stawał się polską Jelenią Górą (II)

Wejścia do polskiego już ratusza pilnuje Niemiec w cywilu. Z białą
opaską. Milicja Obywatelska zakazuje Polakom wychodzenia po
godzinie 22, Niemcom – po 21. Na kolację można zjeść pajdę ciemnego chleba z masłem i popić zabielaną zbożową kawą.
Niedogodności życia codziennego jeleniogórzanie umilają
sobie wieczorami w kinie. Prawda to czy nie – ocenić trudno,
ale źródła podają, że w grudniu
1944 roku codziennie do trzech
przybytków Dziesiątej Muzy
przychodzi 2500 widzów.
Prawdziwe oblężenie miało
przeżywać kino Kamer Lichtspiele Theater, które po burzliwym
1945 roku stało się poczciwą Marysieńką. Kino Capitol, z którego
powstał kończący w roku 2007
siedemdziesiątkę Lot, ma dopiero siedem lat. Może jednorazowo
przyjąć 666 widzów.
Jakie filmy, poza propagandowymi kronikami, wówczas wyświetlano? O tym nadburmistrz
już nie mówił.
Włodarz Hirschbergu myśli o
frontowych zabezpieczeniach
miasta. Powstają rowy przeciwlotnicze na Cavalierbergu
(Wzgórze Kościuszki). Mają
mieć w sumie 700 metrów. Już

są gotowe schrony w tamtej
części miasta, w tym ten największy – wcześniej piwiarnia w
Skalnej Piwnicy (Felsenkeller).
Zabezpieczenia, które okazują
się nikomu niepotrzebne. Miasto
poddaje się Sowietom i Polakom
niemal bez wystrzału.
Jeleniogórska wojna
bez wojny
21 czerwca 1945 roku do Jeleniej Góry przyjeżdża nijaki Mieczysław Łuczkiewicz. Doktor.
Naukowiec związany później z
Kielcami, który opublikuje swoje
wspomnienia z pierwszego polskiego roku na Dolnym Śląsku.
Wyjechał z Legnicy w kierunku Jawora.
– Zupełnie jak u nas na Podhalu. Droga biegnie koło potoku.
To rzeczka Katzbach – Koci
Potok. Po ciepłym, upalnym
dniu wjeżdżamy w uliczki starego, spokojnego miasta, które
ominęła wojna. Domy stoją

całe, wszystkie szyby w oknach.
Tramwaje przejeżdżają zupełnie nieprzepełnione. Sklepy
pootwierane. Ludzie wchodzą i
wychodzą z paczkami w rękach.
Wokół starcy, kobiety i dzieci.
Młodych mężczyzn nie widać.
Ceny: jak przed wojną. Artykuły spożywcze dostępne
tylko na kartki. Do tego sklepy
galanteryjne, optyczne. Łuczkiewicz kupuje pędzel do golenia
za 1,50, dobre szachy za 7 zł,
męskie drewniaki – 6 złotych,
nożyki do golenia za 6 groszy,
okulary samochodowe za 2 zł
50 groszy.
Przybysze zatrzymują się w
rynku, przed domem, w którym
stoi stara miedziana studnia z
figurą i złotymi rybkami. Przed
bramą stoi cywil w czapce sportowej i karabinem. Biało-czerwona opaska na ramieniu. Białoczerwona flaga na ratuszu.
To gmach polskiego pełnomocnika, ale informacji udziela

Fot. Archiwum

(Nie)znośna moc przemiany

Rynek czyli plac Ratuszowy po 1945 roku.
Niemiec. Od innych wyróżnia
go biała opaska na ramieniu.
Mówi kiepską polszczyzną, ale
to on jest zatrudniony przez starostwo. Załatwiają formalności i
udają się do pobliskiego hotelu.
– Typowo małomiasteczkowy, niemiecki hotel z dawnych
przedwojennych czasów. Niemiecka pokojówka, łóżko zasłane białymi pierzynami. Biały
dzban z wodą. Zielona pluszowa
i wygodna kanapa. W oknach fi-

ranki. W pokoju – czysty ręcznik
– pisze Łuczkiewicz.
Przy wyjeździe otrzymują
rachunek, jeszcze w markach: 2,
50 za dobę. Na złotówki to 2, 25.
Łuczkiewicz daje złotówkę napiwku. Przy takiej cenie więcej
śmiesznie by wyglądało. Potem
wyjście na miasto. Kolacja w
dawnej Wien Café (zapewne
chodzi o lokal przy Promenadzie, która jeszcze nie nazywa się
15 Grudnia, ale… Wolności).

Tam jest polska stołówka
urzędowa. Posiłek wojenny.
Już nawet nie pachną dawne
szykowne potrawy przyrządzane jeszcze kilka lat temu dla
hirschbergowskich wybrednych
podniebień. Łuczkiewicz dostaje
pajdę ciemnego chleba z masłem
i kubek zabielanej gorącej kawy
zbożowej.
Ciąg dalszy za tydzień.

(tejo)

Dolina tajemnic
Chcesz przejść się pośród platanów, a może skosztować
kasztanów jadalnych? Nie musisz jechać po to na Lazurowe Wybrzeże. Wystarczy wycieczka do Maciejowca.
Jak wiele uroku ma ta wieś w
dolinie Maciejowieckiego Potoku! Wymieniać można długo:
stary dwór i romantyczny pałac
w przepięknym parku. Malownicze okolice, które zadowolą
oczy nawet najbardziej wybrednych miłośników podgórskich
krajobrazów. A w koło rozciąga
się historia tego miejsca.
Drzemie legenda o wczesnośredniowiecznym grodzie

Bobrzan, na Zamkowej Górze,
pod którą powstał Maciejowiec,
z niemiecka zwany Matzdorf.
Brzmią echa niszczycielskiej
Wojny Trzydziestoletniej. Słychać marsz armii Napoleona,
która w okolicach święciła
triumfy nad rosyjskimi wojskami marszałka Kutuzowa.
Wszystko w cieniu dwóch
zabytków. Pierwszy to dwór
wzniesiony w latach 1627-1648

Garść rad
Samochodem do Maciejowca najłatwiej dojechać skręcając w prawo z
drogi nr 297 Pasiecznik – Lwówek w miejscowości Wojciechów, jednej
z dłuższej wsi w okolicy z imponującym kościołem, którego wieża
widoczna jest z oddali.
Okrasy naszej wycieczce, jeśli jesteśmy zmotoryzowani, doda wizyta w
Lubomierzu, miasteczku Kargula i Pawlaka, którego polecać specjalnie
nie trzeba (8 km od Maciejowca).
Blisko stąd także nad brzegi Jeziora Pilchowickiego. Można tam dojść
zielonym szlakiem prosto do zapory i do przystanku kolejowego (pociągi
w stronę Lwówka Śląskiego lub Jeleniej Góry).
Jeśli zdecydujemy się na nocleg w Maciejowcu, można skorzystać
z oferty tamtejszego szkolnego schroniska młodzieżowego „Maciejówka” – telefon (075) 78 33 112, lub z miejscowych gospodarstw
agroturystycznych.

przez włodarzy wsi, zwanej
kiedyś Drossig, bogatą rodzinę von Spiller z pobliskiego
Pasiecznika. Zabytek kryje za
swoim kurtynow ym murem
nie jeden sekret. Arkady podcieni przyciągają oko wędrowcy,
a zachowany portal wzbudza
zainteresowanie herbarzami.
Na piętrze przebijają się fragment y malowideł, któr ymi
pokryto drewniany strop, mistrzowską robotę okolicznych
cieśli.
– Perła renesansu – tak mówią
o tym dworze, który ostatnio
dźwiga się z ruiny. W przewodnikach wyczytamy, że dzięki
grupce zapaleńców ma tam
powstać swoiste muzeum detalu architektonicznego. A tego
w okolicy nie brakuje, choćby
w samych zdobieniach pamiętających czasy epoki oświecenia.
Drugi to położony nieopodal pałac, jeden z dziesiątek
w tej krainie porównywanej
do Doliny Zamków nad Loarą
w dalekiej Francji. Powstał
w szumnych romantycznych
czasach „burzy i naporu”, w roku 1830.
Był rezydencją familii Dolanów, okolicznych właścicieli

Fot. Archiwum

REGION Sekrety parku wśród rzadkich roślin i dworskiej historii
Renesansowy dwór w latach XX-tych
minionego wieku tętnił życiem

ziemskich, którzy
wymarzyli sobie
taką właśnie, neok l a s yc y s t yc z n ą
siedzibę. Z pozoru
skromną, bo tylko
dwupiętrową.
Całości dopełnia
obszerny ganek, z
którego rozciąga
się niezwykle malowniczy pejzaż. Turysta ogarnia
wzrokiem całe pasmo przedgórza Karkonoszy i Gór Izerskich
z dominującą Śnieżką.
Pałac pogrążony jest w scenerii parku niemal z krainy
fantasy. Niegdyś pieczołowicie
uporządkowanego, dziś przypominającego tajemniczy ogród
z powieści Lewisa. Natrafimy
tu na rośliny, których w naszej
strefie klimatycznej gdzie indziej
próżno szukać.
Kto był we francuskim Saint
Tropez i zapamiętał tamtejsze
platany, ich widok może sobie
odświeżyć właśnie w Maciejowcu. Może też natrafić na jadalne
kasztanowce. Nikt nie potwierdza, czy smakują tak samo jak
te na paryskim placu Pigalle…
Ale co tam, może zaryzykujecie?
Jesienią pierwsze zbiory.

A do tego ja śm i n iowce
won ne, g łogi jednosz y jko we, azalie, perukowce, dęby
błotne i burgundzkie. I wiele
innych roślinnych eksponatów. Bez zaznaczenia i opisu.
Ale może i lepiej, bo przez to
park zachowuje swoje sekrety i nie jest kolejnym z wielu
uporządkowanych ogrodów
botanicznych.
Przedzierając się przez kolejne zakamarki terenu natrafiamy na niewielkie mauzoleum,
które upamiętnia postać córki
niemieckiego właściciela tej
god nej odw ied z i n posia d łości.
W innym miejscu możemy się
natknąć na granitowe postumenty tuż nad ziemią. To pozostałości dawnej… nekropolii
dla zwierząt. W nadżartych
zębem czasu głazach można

się doczytać imion noszonych
przez psy, koty a nawet konie,
które tam właśnie znalazł y
miejsce spoczynku.
Kiedy już zwiedzimy dwór,
okolice pałacu i park, a mamy
jeszcze w zapasie trochę chęci
i sił, warto pokusić się o zobaczenie choćby fragmentu
Dzikiego Wąwozu.
Nieokiełznanej przez człowieka dwu i pół kilometrowej
enklawy przyrody, wyżłobionej siłą wód Maciejowickiego
Potok u. To coś dla a mato rów adrenaliny: ma sa tam
skałek, blokowisk z głazów,
po któr ych spacer to wiele
doznań. Oczywiście tylko dla
odpowiednio przygotowanych
i sprawnych turystów.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

4 czerwca 2007 r.

REKLAMA
FIRMA

SIMONA

ZAPRASZA

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

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY

więźby dachowe,
łaty, kontrłaty,
deski szalunkowe

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

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

US£UGI STOLARSKIE
BLATY
PARAPETY

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

NOWA OFERTA!!!
MATERIAŁY BUDOWLANE:

CEMENT
ATRAKCYJNE CENY
PUSTAK CERAMICZNY GWARANCJE DOSTAW
DACHÓWKI

AUTO-GIEŁDA

TARGOWISKO, BAZAR SIEDLĘCIN, UL. LWÓWECKA 17

OTWARCIE 01.06.2007

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW NA
TERENIE AUTOGIEŁDY
(SAMOCHODY, CZĘŚCI, AKCESORIA ... ODZIEŻ, IMBIS, itd.)

OFERUJEMY:

500 MIEJSC HANDLOWYCH
800 MIEJSC PARKINGOWYCH (dla odwiedzaj¹cych gratis)

rezerwacja miejsc gratis

(0) 692 789 271

u nas możesz wystawić swój samochód do sprzedaży
Jesteśmy w piątek, sobotę w godzinach od 8 do 18
w niedziele od 8 do 16

zgłoś się do nas z kuponem promocyjnym a zyskasz
Przez pierwszy miesiąc otrzymasz miejsce handlowe gratis !
Za następny miesiąc zapłacisz tylko połowę
opłaty targowej !

PR K
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ULTIMA® Sp. zo.o.

58-560 Jelenia Góra ul. Cieplicka 106
tel. 075 754 88 89
Zapraszamy Pn-Pt. 8:00 – 18:00 Sb i Nd 9:00-14:00

www.ultima-auto.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

JELENIA GÓRA

W samym centrum stolicy Karkonoszy

Biznes, pasja i pieniądze (2)

Rozmowa z Małgorzatą Anisimowicz, właścicielką
Mydlarni „Pokussa”, Salonu Sprzedaży Kosmetyków
Profesjonalnych „BeautyProff’.
Mówi Pani o
kosmetykach,
dbaniu o swoje ciało, czyli
„upiększa niu” kobiet.
A co z nami,
m ęż czyzn a mi?
beautyproff@wp.pl
M.A. Wspomniałam o spoPani Małgorzato, miesiąc łeczeństwie z pełną świadomośtemu mieliśmy przyjem - cią, myśląc zarówno o kobietach
ność rozmowy i muszę przy- jak i o mężczyznach.
znać: zaraziła mnie Pani
Wchodzimy na niebezpieczt e m at e m . Rów ni eż n a s i ny grunt. Ostatnio wiele się
Czytelnicy spodziewają się mówi o „zniewieścieniu”
dalszego ciągu. Powiem mężczyzn?!
szczerze: jestem tym trochę
M.A. Nic podobnego! Wręcz
zdziwiony!
odwrotnie. Mężczyźni w Polsce
M.A. Cieszę się bardzo. Mnie są niezwykle męscy, a ich wizeto nie dziwi. Społeczeństwo runek z roku na rok zmienia się
nasze rozwija się, edukuje, ma na lepsze, i to naprawdę widać.
coraz to większą świadomość Wystarczy spojrzeć na Pana.
jak jego wizerunek wpły wa
Dziękuję, ale jakoś trudno
na postrzeganie przez innych, mi sobie wyobrazić tłumy
sukcesy zawodowe… Proszę mężczyzn w gabinetach koszauważyć: człowiek zaniedba- metycznych.
ny, o niewłaściwej postawie
M.A. Wydaje mi się, iż w tenigdy nie będzie postrzegany macie pielęgnacji podobnie jest
tak jakby tego chciał, nawet z kobietami i mężczyznami, z
w garniturze od najlepszego tym, że większy odsetek kobiet
projektanta mody
niż mężczyzn korzysta z usług

gabinetów kosmetycznych, ale
to się ciągle zmienia.
Wielu mężczyzn idąc do salonu kosmetycznego zatraciłoby
(we własnym odczuciu) swoje
„ja”. Profesjonalne dbanie o
siebie, o swoją cerę nie oznacza
przecież ciągłych wizyt w salonach kosmetycznych.
Jako przedstawiciel „męskiego gatunku” czekam na
propozycje.
M.A. A leż bardzo proszę.
W moim Salonie Sprzedaż y
Kosmetyków Profesjonalnych
„BeautyProff” przy ulicy 1 Maja
posiadamy, między innymi,
linię kosmetyczną niemieckiej
marki Dr Rimpler, której od
niedawna jestem wyłącznym
przedstawicielem na naszym
terenie.
Czyżby jakaś nowość?
M.A. Wręcz przeciwnie. Jest to
niemiecka profesjonalna firma
kosmetyczna z wieloletnią tradycją, szeregiem doświadczeń
i sukcesów. Jako ciekawostkę
dla Pana czytelników wspomnę,
iż receptury tych preparatów
opracowane zostały przez jej
właścicieli prof. nauk medycznych, dermatologa Manfreda
Rimplera i jego syna – dr. nauk
chemicznych i farmaceutycznych Christiana Rimplera – ludzi
z pasją.

Jest to jedyna firma w branży
kosmetycznej, która przez ostatnie dwa lata z rzędu otrzymała
najbardziej prestiżowa nagrodę
w dziedzinie kosmetyki- Oskara,
oraz posiada certyfikat jakości
„czystości”, który pozwala na produkcję kosmetyków i preparatów
farmaceutycznych.
Czyli kolejne kremy. A może
coś innego?
M.A. I tak i nie. Specyfiką produktów dr Rimplera są możliwości ich wykorzystania i zupełnie
inne, indywidualne podejście do
każdego klienta.
A ja myślałem ze otrzymam
„złotą receptę”
M.A. Ależ oczywiście, zaraz do
tego dojdę. Proszę zwrócić uwagę,
jest późna godzina, jest Pan zmęczony i na pewno nie ma Pan w
tej chwili siły (mówię to oczywiście z własnego doświadczenia)
na salon kosmetyczny i wszelkie
zabiegi. I tak ma większość zapracowanych ludzi. W ofercie Dr
Rimplera znajdują się, między
innymi produktami, preparaty
(ampułki medyczne) oraz profesjonalne skondensowane maski
pielęgnacyjne do samodzielnego
stosowania w domu. Produkty
te charakteryzują się wysokim
stężeniem związków aktywnych,
które to dają natychmiastową
poprawę wyglądu i jednocześnie

przeciwdziałają procesom starzenia. To rewolucja w kosmetyce.
Turbopielęgnacja: istny „Gabinet
kosmetyczny w domu”
Gabinet kosmetyczny w domu?
M.A. Tak. Przyzna Pan, iż to
odpowiedź na oczekiwania zarówno mężczyzn jak i kobiet,
tych zapracowanych i tych bardziej leniwych. Szczerze polecam
wszystkim.
Pani Małgorzato, jak zauważyłem wprowadza Pani
do naszego miasta szereg
nowości.
M.A. W przypadku linii pielęgnacyjnych Dr Rimplera to
prawda. Sukcesem oferty marki
Rimpler jest możliwość tworzenia
indywidualnych linii pielęgnacyjnych, skomponowanych zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami
klientki. Dzięki tym produktom
doświadczona ekspedientka - konsultantka komponując linie pielęgnacyjne może wziąć pod uwagę
wszelkie problemy i oczekiwania,
co poza gabinetem kosmetycznym
do tej pory nie było możliwe.
Wspomniała Pani, iż jest
przedstawicielem tej marki
kosmetycznej? Określenie
to kojarzy mi się głównie
z przedstawicielami firm
handlowych i ogłoszeniami
o pracę?

M.A. Ma Pan rację , tak to
można kojarzyć. Jednak w moim
przypadku chodzi o coś innego.
Jestem osobą, która niezwykle
poważnie (nieraz nawet zbyt
poważnie) podchodzi do tego,
co robi. W związku z tym przez
długi okres czasu poznawałam
tą markę, starając się znaleźć
jej plusy i minusy, technologię
produkcji oraz efekty, które daje
stosowanie tych produktów. W
tej chwili z pełną świadomością
polecam je moim klientkom a
także zapraszam do współpracy
dobre gabinety kosmetyczne.
Dziękuję bardzo.Życzę sukcesów i udanych wakacji.
M.A. Dziękuję. Również życzę
udanego odpoczynku.

Rozmawiał DUV
(ts)

Dr.Rimpler,
Profesjonalne Preparaty
Kosmetyczne

REKLAMA

ROSSO

Zapraszamy
do oglądnięcia
prezentowanych
kolekcji w naszym
Sklepie Firmowym

GRETA

GARDENIA

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice

Pon.- pt. 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00
tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12

GAZEL

fax.+48 75/75 473 26 www.polcolorit.pl

