Ryszard Czyżycki odsunięty
od dyrektorowania Szkole
Podstawowej nr 5 po kontrowersyjnej decyzji urzędników.
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Nie chcieli być gorsi
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Zatrudniająca 250 osób firma, dzięki której w domach jeleniogórzan jest gorąca woda i – kiedy chłodno
na dworze – grzeją kaloryfery, może stać się bankrutem. W ubiegłym roku firma o przychodzie w wysokości
prawie 30 mln. zł (blisko 7 mln zł pochłonęły płace), wypracowała tylko 20 tys. zł zysku i są to pieniądze
pochodzące ze sprzedaży części majątku przedsiębiorstwa.
A ludzie pomstują na rosnące rachunki za ciepło! Z analiz wynika, że to skutek fatalnego zarządzania PECem przez minione 15 lat. W byłym zarządzie i radzie nadzorczej poleciały głowy.
Czy nowy prezes Andrzej Latuszek (na zdjęciu), mieszkający na stałe we Wrocławiu, uzdrowi monopolistę,
a przy okazji jedną z najważniejszych firm w mieście, która chyli się ku upadkowi?
				
Więcej: str. 5

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

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

WELCOME
TO

PARADISE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

11 czerwca 2007 r.



WIADOMOŒCI / OPINIE

JELENIA GÓRA Ludzie chcą zakupów w święta, sprzedawcy boją się szefów

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Klient ich pan

Szkolna bezpieka,
czyli tępota biurokratów

Niemal bez echa w Jeleniej Górze
i okolicach przeszedł zapowiadany
na miniony czwartek tak zwany
strajk włoski w sklepach wielkopowierzchniowych. Miała być
praca na zwolnionych obrotach:
precyzyjne wykonywanie każdej
czynności przez kasjerkę, czy
ekspedienta. Nawet odręczne
wpisywanie kodu kreskowego.
Było normalnie.
Do strajku nie przystąpiło ani
Tesco, ani Carrefour, wbrew
uprzednim zapowiedziom NSZZ
„Solidarność”. W niektórych sieciach szefowie przestraszyli się
postawy załogi i zdecydowali o
zamknięciu placówek. Tak było w
przypadku Biedronki.
Księża podkreślali w homiliach
podczas czwartkowych mszy, że
najważniejsze jest świętowanie
z rodziną, a zmuszanie ludzi do
pracy w ten dzień to atak na rodzinę. Ale po barwnych procesjach w
związku ze świętem Bożego Ciała,
część wiernych udała się prosto
na… zakupy.
– Nikt nie kupował produktów, po
które pilnie musiał przyjść, bo inaczej nie miałby co jeść – powiedziała
Justyna Bunk, kasjerka jednego z
hipermarketów, który w czwartek
pracował normalnie.
Jej koleżanki i koledzy mieli wolnego dnia i nie mogli iść na procesję. Święto, podobnie jak każde, spędzili za ladą lub w kasach. Podobnie
pracownicy punktów handlowych
i usługowych. W umowie mają, że
jeżeli market jest otwarty, to oni
także muszą pracować.

Fot. Jelonka.com

Fiasko strajku handlowców w marketach: kupujący nie stali w tasiemcowych kolejkach w Boże Ciało. Tylko niektóre
duże sklepy były nieczynne.

Otwarte przez cały tydzień sklepy to już normalność
– Nie strajkujemy, niestety
– powiedziała Justyna Bunk.
Ale uważam, że powinniśmy.
Jest święto i powinnam być po
pierwsze w kościele a poza tym
z rodziną. Pracujemy dzisiaj po
siedem osiem godzin, a dziewczyny na pasażu stoją od rana do
wieczora. Odpoczynek należy się
wszystkim, a nie tylko wybranym
– dodała.
Klienci snuli się po sklepie z
rodzinami, jak na spacerze. – A
przecież na dworze ładna pogoda,
można się wybrać na łąkę, w
góry, ale niekoniecznie do sklepu
– komentuje inna, prosząca o niepodawanie nazwiska kasjerka.

Z kolei jeleniogórzanie nie
traktowali swojego zachowania
za błędne czy nie odpowiednie
tłumacząc to publicznym przyzwoleniem na robienie zakupów
w świąteczne dni.
– A niedziela to nie święto?
– pyta Dariusz Kula. – Wielu
mówi, że zakupy w święta są złe,
a później – jak czegoś zabraknie,
sami wędruje do sklepów i wyjeżdżają z pełnym koszem – dodał
pan Dariusz.

Pracownicy sklepów, choć z
kwaśnymi minami, odpracowali
swoje. Podobnie było wczoraj
(niedziela). Przyznają, że choć
płace marne, to praca przynajmniej pewne i lepiej się szefom
nie narażać.
Próba przekonania pracodawców, że w dzień świąteczny należy
się wolne, to walka z wiatrakami.

(Angela, tejo)

Za zakazem
Związkowcy popierają przygotowywany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy, który zakaże pracy placówkom handlowym w niedziele i święta. Wyjątkami
mają być, między innymi, wybrane apteki, hotele oraz stacje benzynowe.

KARPACZ Certyfikaty bezpieczeństwa dla hoteli

Bariera dla złodzieja
Turyści mogą spać spokojnie i zostawiać cenne
rzeczy w pokojach.
Nie ma obaw, że przestępca
ukradnie samochód lub włamie
się do pokoju. Taką pewność mają
goście przebywający w Karpaczu
w tych placówkach, którym
ostatnio przyznano srebrne i złote
certyfikaty bezpieczeństwa.

Wymogi ostre: w hotelu musi
być monitoring wizyjny, nocny
dozór, strzeżone parkingi. Te niestrzeżone muszą być pod „okiem”
kamer. Całość sprawdza specjalna
komisja złożona z policjantów i
strażników miejskich.
Ostatnio wyróżnienia w postaci
certyfikatów dostało dziewięć
hoteli. Ich właściciele przekonują,
że inwestycja w bezpieczeństwo

opłaca się, choć koszty nie są
małe. Zabezpieczenia są skuteczne: przestępcy widząc dozorcę
lub kamerę, szukają innego pola
działania.
W wyróżnionych hotelach w
tym roku nie zdarzyła się ani
jedna kradzież samochodu. Nic
turystom nie zginęło. Wcześniej
takie przypadki nie należały do
rzadkości.

JELENIA GÓRA Matka z konkubentem porwała synów?

kojeni nieobecnością malców
wychowawcy. Jedna z przyjętych
wersji to taka, że dzieci zabrała
matka, której sąd odebrał prawa
rodzicielskie. Świadkowie podobno widzieli kobietę z synami

(tejo)

urzędu, ale nie napisała na
czym ma polegać działalność
koordynatorów.
Ministerstwo Edukacji, w
którym pomysł powstał też
tego nie wyjaśnia. Koordynator ma dbać o bezpieczeństwo
w szkole.
I tu jest właśnie problem. Bo
łatwo jest powiedzieć komuś:
dbaj o bezpieczeństwo, ale
trudniej ogólne polecenie
zamienić w konkretne i sensowne działania. Koordynator
do spraw bezpieczeństwa nie
będzie oczywiście wzorem UB
i SB inwigilował uczniów, ani
werbował tajnych współpracowników czy zbierał donosów, nie mówiąc o strzelaniu
nieposłusznym w tył głowy w
szkolnej kotłowni.
Nauczyciele to ludzie wykształceni i w przewadze zdolni do myślenia. Nie wątpię
więc, że nieszczęśnicy, którym
nowa funkcja przypadnie coś
wymyślą. Będą pewnie organizować jakieś pogadanki dla
uczniów, konkursy, zaproszą
do szkoł y policjantów. To,
co nauczyciele robili już od
dawna i co potrafią.
Dolnośląskie Kuratorium
Oświaty będzie domagać się
sprawozdań z działalności koordynatorów i będzie je dostawać. Zbiorcze sprawozdania
kuratorium wysyłać będzie
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Urzędnicy będą mieć
z tym mnóstwo ambarasu.
Tylko stan bezpieczeństwa w
szkołach – nie tylko jeleniogórskich – zasadniczo się nie
zmieni.
Po kilku latach wszyscy
przyzwyczają się, że w szkole
jest koordynator do spraw
bezpieczeństwa, który robi coś
i pisze sprawozdania do kuratorium. Nikt już nie będzie pytał, do czego taki koordynator
jest potrzebny, jakie mają być
efekty jego pracy. Podobnie
jak nikt przez długie lata nie
pytał, dlaczego w tej akurat
alejce w ogrodach pałacu
Buckingham stoi królewski
gwardzista w bermycy i z
karabinem.

Wojciech Jankowski

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza

Znaleźli braci z sierocińca
Poszukiwania zaginionych
chłopców z domu dziecka zakończone sukcesem. Dwaj bracia
wyszli z placówki w sobotę. Mają
9 i 4 lata. O zniknięciu chłopców
zawiadomili policję zaniepo-

Złodzieje pod Śnieżką upodobali
sobie szczególnie obcojęzycznych,
głównie niemieckich turystów.
Teraz mają barierę trudną do
pokonania. W sumie w Karpaczu
certyfikatami bezpieczeństwa
może pochwalić się 13 hoteli i
pensjonatów.

W ogrodach pałacu Buckingham wśród klombów stoi wartownik. Nie bardzo wiadomo,
czego pilnuje. Kiedyś ktoś zainteresował się, dlaczego stoi
właśnie tu, a nie na przekład
w sąsiedniej alejce, bo miejsce
warty nie różni się niczym
od innych miejsc w ogrodzie.
Okazało się, że nikt tego nie
wie, po prostu zawsze tu stał
wartownik.
Pewien dziennikarz zaczął
jednak sprawę drążyć i po
kilku dniach szperania w
dokumentach odkrył prawdę.
W czasach panowania Jerzego
IV rósł w tym miejscu wyjątkowej urody krzak róży, ktoś
więc kazał postawić przy nim
wartę, żeby dworzanie nie
zrywali kwiatów, ku czemu
okazywali wielką skłonność.
Krzak obumarł w końcu – róże
nie są wieczne – ale dowódca gwardii zapomniał zdjąć
posterunek. I tak już zostało,
przez blisko 200 lat.
I tak żołnierz w czerwonej
kurtce brytyjskiego piechura
stał się dowodem biurokratycznej tępoty, skoro przez
blisko dwa stulecia nikt nie
zastanowił się, po co tu stoi?
Wszyscy się przecież przyzwyczaili, że tu stoi, uznali, że
widać jest tu potrzebny.
Do 15 czerwca dyrektorzy
szkół muszą wybrać spośród
nauczycieli koordynatorów do
spraw bezpieczeństwa. Nazwa
nowej funkcji nie najlepiej
się kojarzy, bo w roku 1945
słowo bezpieczeństwo nabrało
złowrogiego znaczenia w
wyniku działalności Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
przekształconego potem w
Służbę Bezpieczeństwa. Nie
nazwa jest jednak najważniejsza.
W części jeleniogórskich
szkół dyrektorzy powyznaczali już koordynatorów, w
niektórych jeszcze nie, bo
nauczyciele bronią się jak potrafią przed objęciem funkcji.
Nie tylko dlatego, że roztropnie chcą uniknąć dodatkowej pracy bez dodatkowego
wynagrodzenia, ale głównie
przez to, że dolnośląska kurator rozesłała wprawdzie
polecenie powołania nowego

oraz konkubentem. Policjanci i
strażnicy miejscy szukali dzieci
niemal całą dobę. Zguby znalazły
się całe i zdrowe. Trwa ustalanie
szczegółów incydentu.

(tejo)
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Prezenty dla uczniów od posła Szmajdzińskiego ością w gardle urzędników?

Rodzice i nauczyciele są zbulwersowani odrzuceniem kandydatury Ryszarda Czyżyckiego przez
komisję, która miała rozstrzygnąć konkurs na
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.
na celu zbicie z tropu kandydata.
Nie były związane ze szkołą, tylko
z teorią.
Pytano o przepisy, które niedawno się ukazały, o psychologię
dziecka, sposoby przeprowadzania sprawdzianów jakości pracy
nauczycieli (hospitalizacji) oraz
znajomości mobbingu.
Czyżyckiego przepytywali:
wiceprezydent - Jerzy Łużniak
(przewodniczący), Waldemar
Woźniak, naczelnik wydziału
oświaty urzędu miasta, Maria
Zimmer, główna księgowa wydziału oświaty, Marian Hubner,
prezes ZO Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pracownicy
kuratorium oświaty: Iwona Helak-Poczęta, Joanna Warchoł i
Halina Kot.
Według dyrektora przyczyną
jego porażki były osobiste urazy,
jakie z różnych powodów żywili
do niego niektórzy członkowie
komisji.
Siedmiu głosowało przeciwko
kandydatowi,
poparły go cztery osoby z rady
pedagogicznej i
rady rodziców.
Odpowiedzial-

Za kadencji Ryszarda Czyżyckiego szkoła
odnosiła największe sukcesy

ni za przeprowadzenie konkursu unikają tematu. Waldemar
Woźniak,powiedział, że nie wypowie się, bo akurat odpoczywa
w górach. A ponadto, konkurs
ma poufny charakter i jego
przebieg jest objęty tajemnicą.
Komentarza odmówił także
Jerzy Łużniak. Zasłaniał się
najpierw świętem Bożego Ciała,
a później – brakiem czasu.
Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie są rozżaleni. Nie mogą
zrozumieć tego, że prywatne
animozje decydują o negatywnej ocenie człowieka, który
w poprzednich pięciu latach
zrobił dla „piątki” więcej niż
jego wszyscy poprzednicy.
– Remonty kapitalne w trzech
obiektach: głównym i administracyjnym budynku oraz w
sali gimnastycznej – wyliczają.
R. Czyżycki zbudował w miejscu
ubikacji świetlicę i zainstalował
toalety w budynku administracyjnym. Kosztowało to prawie
250 tysięcy zł, które zdobył
w gotówce i materiałach od
sponsorów. W szkole jest sala
z siedmioma komputerami.
Dwa komputery znajdują

się w świetlicy a w jednej z
sal jest centrum informacji
multimedialnej z czterema
komputerami. W głównej mierze to prezenty posła Jerzego
Szmajdzińskiego, który po nadto funduje również rowery
i kolonie dla dzieci z ubogich
rodzin.
– Może to boli aktualną władzę, która odżegnuje się od lewicy? – zastanawiają się ludzie.
Najbardziej dziwne w tym
wszystkim jest to, że tak na
dobrą sprawę ciężko będzie
znaleźć chętnych do prowadzenia „piątki”.
– Ta szkoła nie jest ani szczeblem w karierze dla ambitnych,
ani atrakc y jnym miejscem
pracy, bo połowa uczniów wywodzi się z bardzo ubogich i
często patologicznych rodzin
– takie jest przekonanie pedagogów z innych placówek.
Praca w takim środowisku nie
należy do łatwych.
O co tu więc chodzi? Bo przecież nie o pieniądze.

Janusz Cwen

Wyróżnieni i przybici
Szkoła w ostatnich latach zdobywała pierwsze miejsca jako mistrz gospodarności, najbezpieczniejszej szkoły w mieście oraz nagrodę prezydenta.
W tym roku po testach uczniów klas szóstych okazało się, że absolwenci
„piątki” zdobyli przeciętnie 27,3 pkt., czyli lepiej niż wyniosła przeciętna w
mieście i województwie. Ocena pracy szkoły przeprowadzona w marcu przez
wydział oświaty urzędu miasta pod względem nadzoru pedagogicznego
otrzymała ocenę wyróżniającą.

Niezdrowy protest

Nie widać końca strajku medyków w szpitalu
wojewódzkim.

Albo będą podwyżki, albo
się zwolnimy – mówią protestujący lekarze. Wypowiedzenia z pracy napisało już
niemal dwie trzecie załogi ze
szpitala. Dokumenty jeszcze
oficjalnie nie zostały złożone,
ale zdeterminowani medycy
są na to gotowi. Wśród nich
są znane nazwiska, między
innymi, dr. Kazimierza Pichlaka, ordynatora oddziału
chirurgii ogólnej.
Dyrekcja placówki zapewnia, że – choć sytuacja nie jest
łatwa – pacjentom nie grozi
całkowity paraliż.
Szef szpitala Maciej Biardzki
podkreśla, że w najcięższych
przypadkach placówka nie
odmawia pomocy, ale chodzi
t ylko o stany zagrażające
bezpośrednio życiu pacjenta.
Szpital też wykonuje badania,
na przykład, rentgenowskie,
tyle że bez opisu lekarzy specjalistów.

Ludzie, którzy mieli zaplanowane leczenie lub zabiegi,
na razie z lecznicy odchodzą
z kwitkiem. – Na koniec maja
wyznaczono mi operację usunięcia kamieni z woreczka.
Z zabiegu nic nie wyszło. Nie
mam pojęcia, kiedy on nastąpi – mówi nam pani Zofia
z Jeleniej Góry. W podobnej
sytuacji są dziesiątki osób.
Lekarze nie ustępują. Rozwój sytuacji uzależniają od
rezultatów rozmów z rządem, które jak na razie nie
satysfakcjonują medycznej
strony. Chcą zna czą c ych
podwyżek płac: do 5 tysięcy
złot ych dla medyków bez
specjalizacji a 7,5 tysiąca dla
lekarzy specjalistów. Część
strajkujących wciąż przebywa na urlopach na żądanie.

(tejo)

JELENIA GÓRA Atak na prezydenta Obrębalskiego

Lewym prostym
Postawili ultimatum szefowi miasta.
Nieudolna reorganizacja
urzędu, brak strategicznego
sponsora dla drużyn sportowych, chaotyczne zmiany
w spółkach miejskich, brak
stabilnego układu w radzie
miejskiej – to tylko niektóre z
szeregu zarzutów, podnoszonych przez radnych Lewicy i
Demokratów, którzy podsumowali w miniony wtorek 200
dni pracy prezydenta Marka
Obrębalskiego.
– Nowy prezydent obiecywał
boom inwestycyjny – mówi
Józef Kusiak, szef klubu radnych LiD i był y prez ydent
Jeleniej Góry. – Okazuje się,
że ten boom wcale nie jest
taki wielki.
Zd a n iem le w ic y obecna
władza chwali się sukcesami w ypracowanymi przez
poprzedników, cz yli przez
nią samą. Chodzi głównie

o na g rody, które m ia sto
niedawno otrzymało, czy
też remonty ulic z programu
Interreg III A.
Radni LiD przedstawi li
szereg zadań, które – ich
zdaniem – prezydent powinien podjąć jak najszybciej.
To budowa obwodnicy południowej oraz kanalizacji
lewobrzeżnej części Cieplic
i remont kanału Młynówka,
budowa kompleksu basenów
termalnych dostępnego dla
ludzi, centrum rekreacyjnego na Zabobrzu, rozpoczęcie
działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa. – Jeśli nie
zostaną one ujęte w budżecie
na 2008 rok, nie poprzemy
planu finansowego – mówi
radna Grażyna Malczuk.

(DOB)

JELENIA GÓRA Licealiści na podbój zabytku

JELENIA GÓRA Głośne wołanie o deszcz

Tchnienie Sahary
Ubywa wody w powierzchniowych ujęciach.
Jeśli w najbliższych dniach
nie spadnie sporo deszczu,
mieszkańcom grozi posucha w kranach. Dotyczy to
głównie Sobieszowa i Cieplic
– ostrzega Przedsiębiorstwo
Wodocią gów i Kanalizacji
„Wodnik”. Powodem jest susza i obniżający się poziom
wód w powierzchniow ych
ujęciach.
Na razie dramatu nie będzie,
ale przewidywania nie są optymistyczne. Synoptycy nie
wróżą opadów. Do tego była
sucha i bezśnieżna zima.

W maleńkiej „piątce” jest centrum
informacji multimedialnej

Nic też nie wskazuje na
rychłe podłączenie do wodoc ią gów ujęc ia wody w
Sosnówce. Woda z tego zbiornika ma popłynąć w kranach
jeleniogórzan jeszcze w tym
roku, ale na pewno nie przed
wakacjami.
Wodnik prosi odbiorców,
aby oszczędzali wodę i nie
podlewali nią ogródków, ani
nie myli samochodów.

(tejo)

W klimatach średniowiecza
Wieża Rycerska w Siedlęcinie
ze słynnymi polichromiami, była
scenerią 20. edycji Rajdu Norwidowskiego, tradycyjnej imprezy II
Liceum Ogólnokształcącego im.
Norwida. – W tym roku rajd odbył
się pod hasłem „Medieval Ages”,
czyli nawiązywał do średniowiecza
– poinformowały Ewa Lipczyńska,
Beata Korkuś oraz Monika Salwińska z II LO. Licealiści w strojach z
epoki wyruszyli na udany podbój
zabytku. Tam samorząd „Norwida”
zorganizował wiele konkurencji.
Wygrała klasa I d i otrzymała dodatkowe dni wycieczki.

(tejo)

Fot. II LO

Fot. AGNIESZKA GIERUS

– Jestem zachwycony tą placówką i powiem, że jej poziom
pod każdym względem wzrósł
dzięki dyrektorowi. Dla mnie i
większości rodziców to szok, że
nie przedłużono mu szefowania
przez następne pięć lat. Stracą na
tym wszyscy, a przede wszystkim
uczniowie, bo wątpię czy przy
przyjdzie na jego miejsce ktoś
lepszy – mówi Tadeusz Dyduch,
ojciec jednego z piątoklasistów.
Do Szkoły Podstawowej nr 5
chodzi zaledwie 120 uczniów. R.
Czyżyckiemu kończy się kadencja. Zgłosił się do rozpisanego
przez urząd konkursu. Choć
kontrkandydatów nie miał, to
przepadł.
Zdaniem zainteresowanego
konkurs odbył się wbrew obowiązującej procedurze, bo powinien
rozpocząć się od zaprezentowania
przez kandydata wizji rozwoju i
dalszej działalności podległej mu
placówki.
Nie postąpiono według tych zasad. Nie
wysłuchano w ogóle R. Czyżyckiego,
tylko od razu postawiono mu kilka szczegółowych
pytań, które miały

Fot. Archiwum

Murem za szefem

JELENIA GÓRA Lekarze grożą, że się zwolnią

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Nasz Czytelnik padł ofiarą internetowego oszustwa

JELENIA GÓRA Sukces "kryminalnych"

Kradli auta, handlowali narkotykami i fałszowali
dokumenty. Teraz posiedzą w więzieniu.
Policjanci grupy samochodowej
z Wrocławia oraz jeleniogórscy
„kryminalni” rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymali
jednocześnie w miejscu zamieszkania sześć osób. Mieszkania, do
których weszli policjanci, znajdowały się na terenie powiatów
jeleniogórskiego, zgorzeleckiego i
kamiennogórskiego.
Aktywny udział w akcji wzięli
także udział funkcjonariusze Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej
w Lubaniu.
– Przestępcy ukradli co najmniej
28 samochodów wartych od 40 do
60 tysięcy złotych każdy. Trudnili
się obrotem środkami odurzającymi, fałszowaniem banknotów oraz
fałszowaniem wszelkiego rodzaju
dokumentów – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Na trop działalności gangu policjanci trafili po analizie sytuacji z
terenu powiatów jeleniogórskiego
i wałbrzyskiego, która wskazywała
na wzrost kradzieży aut w ostat-

nim kwartale ubiegłego roku.
Praca operacyjna zaowocowała
ustaleniem, że na wspomnianym
obszarze zaczęła działać zorganizowana grupa przestępcza.
Ostrożność członków szajki i
jej hermetyczność wymagały od
policjantów bardzo starannego i
cierpliwego podejścia. Ustalanie
powiązań grupy, sposobów jej
działania i zebranie wystarczającego materiału dowodowego
zakończyło się sukcesem. Za kratki
trafiło pięciu mężczyzn i jedna
kobieta. Mają od 22 do 36 lat.
Zajmowali się nie tylko kradzieżą
aut, lecz także ich legalizacją. W
szajce była 36-letnia kobieta, która
prowadząc agencję towarzyską,
pomagała grupie rozprowadzać
środki odurzające oraz sfałszowane
banknoty.
Zatrzymanym grozi kara do 10
lat więzienia. Pięciu mężczyzn
siedzi już w areszcie śledczym.
Decyzję o ich zatrzymaniu na trzy
miesiące podjął jeleniogórski sąd.

– Zapłaciłem ponad miesiąc temu, a do dziś nie otrzymałem zamówionego towaru – mówi nasz Czytelnik,
który dokonał zakupu przez internet. Jak korzystać z
wirtualnych aukcji, by nie paść ofiarą oszustów?
– Z Allegro korzystam już od
trzech lat i wszystko byłoby
w porządku, gdybym nie padł
ofiarą oszustwa – mówi 27-letni
Marcin z Jeleniej Góry (nazwisko do wiadomości redakcji).
– Zawsze sprawdzam opinie
o użytkowniku, bo chcę mieć
pewność, że mam do czynienia
z osobą uczciwą. Niestety, tym
razem pomimo rewelacyjnych
opinii, sprzedawca okazał się
oszustem. Ponad miesiąc temu
wpłaciłem pieniądze na konto i
do dziś nie mam ani zamówionego towaru, ani pieniędzy.
W żaden sposób nie można
skontaktować się ze sprzedającym, a jego konto zostało już
zawieszone. Zgłosiłem sprawę
na policję, ale nie wiem, czy
uda mi się odzyskać pieniądze
– dodaje.

(tejo)

REGION Zabytek na lawecie

Miliony transakcji
Allegro.pl liczy dziś sobie ponad 6 milionów użytkowników. Z tej największej,
polskiej platformy handlowej korzysta dzisiaj co drugi internauta. Z informacji
zamieszczonych na serwerze wynika, że średnio co 17 sekund w serwisie
rejestruje się nowa osoba. Miesięcznie daje to liczbę 160 tys. Jak zapewniają
założyciele, Allegro.pl to najbardziej bezpieczny serwis aukcyjny w Polsce.
Oferuje bowiem użytkownikom szereg narzędzi pozwalających na zabezpieczenie
transakcji. Oprócz tego serwis współpracuje z jednostkami policji w całym kraju.
Oszustwa to zaledwie 0,5 promila wszystkich transakcji.

Kontrabanda rarytasu
Eksluzywne porsche z 1956 roku próbował przemycić
z Polski do Niemiec obywatel naszego kraju.
kowane w roku 1956.
Samochód okazał się niekompletny: brakowało silnika, reflektorów i częściowo wyposażenia
wnętrza. A przewoźnikowi przede
wszystkim brakowało pozwolenia
konserwatora zabytków na wywóz takiego cacka z kraju.

JELENIA GÓRA

„Sportowiec” w markecie
Prawie 800 złotych chciał zaoszczędzić mieszkaniec Kaczorowa, który
wybrał się na zakupy do jednego z jeleniogórskich marketów. Z półek
ukradł dwie pary sportowych butów oraz bluzę. Zaopatrzony w nowy strój
chciał spokojnie sklep opuścić, ale mu się to nie udało. Złodzieja przyuważyli ochroniarze, złapali i przekazali policjantom. Przestępca trafił do izby
zatrzymań.

R zecz n icz k a pol ic ji pod kreśla, że każdy kupujący w
internecie jest narażony na
ta ką sy t uację, dlatego aby
n ie pa ść of ia rą osz ust wa ,
warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: sprawdź
wiar ygodność sprzedawc y,
jego poprzednie aukcje oraz
opinie kupujących na jego temat, sprawdź, czy sprzedawca
umożliwia opłatę przy odbiorze – to również wskazuje
na jego wiarygodność; jeśli
dostałeś e-maila z informacją
o wygraniu aukcji, sprawdź
dok ł a d n ie cz y w ia domość
pochodzi od rzeczy wistego
sprzedawcy. Gdy masz wątpliwości nawiąż korespondencję

JELENIA GÓRA Sprawca wypadku dopiero po kilku godzinach

zgłosił się na policję

Dręczyło go sumienie

(tejo)

Kronika policyjna

Nasz Czytelnik uważnie sprawdził sprzedawcę,
ale i tak padł ofiarą oszustwa

MIŁKÓW

Złapali bandytów
Nie nacieszyli się wolnością trzej mieszkańcy Miłkowa, którzy pobili i
okradli 46-letniego mężczyznę. Rozbójników złapała policja z Karpacza.
Maksymalny wymiar kary przewidziany za rozbój to 12 lat więzienia.
(tejo)

(tejo)

Nieciekawy finał brawurowej jazdy o świcie. Kierowca spowodował wypadek, zostawił
w aucie rannego pasażera i uciekł, po czym wrócił i do wszystkiego się przyznał.
Ślady wskazywały na brawurową
jazdę prowadzącego auto wąską w
tym miejscu ulicą Wolności. Kierowca, który zabawiał się w rajdowca,
stracił w pewnym momencie panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. O to trudno nie było, ponieważ
w nocy padał deszcz i nawierzchnia
była bardzo śliska.
Volkswagen uderzył w schodki
prowadzące do jednego ze stojących
przy ulicy domów, następnie odbił
się i z impetem uderzył w barierkę.

W bagażniku
na imprezę

(tejo)

Rozbite auto kierowca porzucił w miejscu wypadku

Na barierce oddzielającej drogę
od rzeki skończył jazdę kierowca
osobowego volskwagena. Do zdarzenia doszło przy ulicy Wolności
naprzeciw PMPoland. Auto zostało
poważnie uszkodzone.
Kiedy przyjechała policja, w samochodzie był tylko ranny pasażer. Po
kierowcy nie było ani śladu.
Policja miała kłopoty z ustaleniem
okoliczności zdarzenia. Świadków
nie było, gdyż o tej porze ruch jest
bardzo mały.

(AGA)

Sprawca, 22-letni jeleniogórzanin,
zgłosił się sam do komisariatu w
Cieplicach kilka godzin po zdarzeniu. Nie wiadomo jednak, czy w
trakcie wypadku był trzeźwy. Mimo
to, został zatrzymany w policyjnym
areszcie.
Odpowie przed sądem za spowodowanie kraksy, ucieczkę z jej
miejsca i pozostawienie rannego bez
udzielenia pomocy.

JELENIA GÓRA

Oszuści na prochach
Dwaj mieszkańcy Świeradowa oraz mieszkanka Złotoryi mieli chętkę na
zakup sprzętu elektronicznego: dwóch laptopów, dwóch telefonów komórkowych i CB radia, ale nie mieli pieniędzy. Rozwiązaniem kłopotu miało
być oszustwo. Zainteresowani sfałszowali zaświadczenie o zarobkach oraz
zatrudnieniu i udali się do jednego z jeleniogórskich sklepów przy ulicy Mostowej. Jego pracownicy nie dali się nabrać: oszuści, którzy chcieli wyłudzić
kredyt o wartości 11.100 złotych, wpadli w ręce policji. Przy okazji wyszło na
jaw, co zatrzymani mieli przy sobie. Policjanci znaleźli u jednego z panów
podrobione pieczątki pewnej lubińskiej firmy oraz kilka działek amfetaminy.
Działkę „prochów” miała także złotoryjanka. Teraz, zamiast korzystać z
urządzeń elektronicznych, oszuści wsłuchują się w ciszę celi policyjnego
pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za oszustwo i złamanie ustawy
antynarkotykowej - łącznie - mogą spędzić nawet 8 lat w więzieniu.
35-letni mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące, ponieważ przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, natomiast pozostali sprawcy
zostali objęci dozorem policyjnym.

ze sprzedającym, chroń swoje
dane osobowe – nie wysyłaj
n i komu k serokopi i swoich
dokumentów oraz nie podawaj
haseł.
Gdyby pomimo tego oszust
okazał się bardziej przebiegły
pamiętaj, aby poinformować
jak najszybciej administrat orów d s. b ez piec zeń st wa
danego serwisu. Koniecznie
za chowaj wsz yst k ie dok u menty związane z transakcją,
tj. dowód przelewu na konto
bankowe, korespondencję mailową, itp. i zgłoś się z nimi do
najbliższej jednostki policji.

Straż Graniczna ukarała
trzech mężczyzn, którzy
postanowili pobawić się w
dyskotece po drugiej strony
granicy. Podczas kontroli w Bogatyni dociekliwi
pogranicznicy zauważyli
dziwne zachowanie kierowcy i pasażera auta.
Spr a wd z i l i s a mo c hó d
i ujawnili niet ypową
„zawartość” ba ga żni ka.
Okazało się, że takie miejsce podróży wybrał sobie
trzeci niedoszły imprezowicz, który nie miał ani
pa sz por t u, a n i dowodu
osobistego.
W dodatku kierowca poja zdu prowa d zi ł go bez
prawa jazdy w kieszeni.
Zamiast hulać na zagranicznej dyskotece, zatrzymani musieli wyjąć portfele i zapłacić za łamanie
przepisów: 100 złotych za
jazdę bez ważnych dokumentów, 500 złot ych za
usiłowanie w y wiezienia
człow ieka w ba ga żn i k u
oraz kolejne 500 złotych
za próbę przek roczen ia
granicy bez paszportu.
Spłukani amatorzy nocnych rozgrywek musieli na
piechotę wrócić do domu.

Fot. DARIUSZ GUDOWSKI

Przewoźnik transportował niezwykle rzadki pojazd na lawecie.
Zwrócili na nią uwagę strażnicy
graniczni na przejściu w Jędrzychowicach. Okazało się, że Polak
próbował przewieźć niemal muzealny eksponat, który na zachodnich
giełdach może kosztować fortunę:
było to zabytkowe auto marki
Porche typ 356 A Cabrio wyprodu-

– Zgłoszeń oszustw internetowych mamy średnio kilka
miesięcznie. Pokrzy wdzeni
l ic y t ują różne przedmiot y,
t j. meble, t elefony komór kowe, buty, odzież. Spraw y
tego rodzaju są dość zawiłe i
długotrwałe, jednak w większości przypadków kończą się
pozytywnie – postawieniem
sprawc y zarzutu oszust wa,
za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8
lat – mówi nadkom. Edy ta
Bagrowska, rzecznik prasowy
jeleniogórskiej policji. Dodaje,
że oszuści czyhają na swo je ofiary w ykorzystując ich
nieuwagę, pośpiech, podekscytowanie i chęć posiadania
jak najszybciej i jak najtaniej
nabytej rzeczy.

Fot. AGNIESZKA GIERUS

Przekręt w sieci

Gang rozpracowany

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Monopolista , który mieszkańcom sprzedaje energię i ciepło, bliski ekonomicznego upadku

W PEC nastąpiły ostatnio spore
zmiany - organizacyjne. Nowa
rada nadzorcza tej firmy powołała, po konkursie, nowy zarząd
i nowego prezesa. Mówi się, że to
początek prywatyzowania firmy.
Czy oznacza to, że mieszkańcy
miasta korzystający z ogrzewania
i pobierania energii elektrycznej,
będą mniej płacić za te usługi?

Widmo bankruta

Odnosi się wrażenie, że miasto
chce się pozbyć kłopotu, który
powstał w wyniku nienajlepszej gospodarki poprzednich rad
nadzorczych i zarządów oraz
prezesa prowadzących PEC przez
poprzednie 15 lat. W efekcie w
Jeleniej Górze jest bardzo drogie
ogrzewanie i energia elektryczna.
To powoduje, że firma zatrudniająca około 250 osób „robi bokami”
i grozi jej bankructwo.
Dowodzą tego wyniki ekonomiczne PEC choćby z poprzedniego roku, z których wynika, że ta
firma o przychodzie w wysokości
prawie 30 mln. zł (blisko 7 mln zł
pochłonęły płace), miała zysku

tylko 20 tys. zł i są to pieniądze
pochodzące ze sprzedaży części
majątku firmy.
A przecież zasadą każdego
przedsiębiorstwa komercyjnego
jest przeznaczanie około 1,5 procent przychodu na inwestycje,
czyli w przypadku PEC powinno
to być około 1,5 mln zł rocznie.
Nie może do tego dojść, bo ta firma
korzysta z pożyczek banków w
wysokości 3,5 mln zł, więc jakiekolwiek inwestycje PEC można
między bajki włożyć.
To jest tym bardziej niemożliwe,
bo to przedsiębiorstwo nie ma
działu marketingu, a nawet, planu
rozwoju na najbliższe lata. Ma
natomiast, jak za Polski Ludowej
bywało, biuro obsługi klienta do
pobierania opłat za usługi.

Beztroska monopolisty

Taka beztroska gospodarcza to
scheda myślenia rodem z odgórnego i monopolistycznego zarządzania PRL, kiedy PEC nie miał
liczących się konkurentów. Czasy
się zmieniły – PEC niestety, nie.
Dlatego płaci się w Jeleniej Górze

za prąd i ogrzewanie drogo – 40,77
zł za GJ, a powinno się płacić o
połowę mniej.
Tadeusz Wyrwiński zajmujący
z żoną dwupokojowe spółdzielcze
mieszkanie na Zabobrzu płaci
ryczałtem 60 zł miesięcznie, czyli
ponad 700 zł w ciągu roku. Twierdzi, że to są za wysokie opłaty, tym
bardziej że jest bardzo oszczędny.
To powoduje, że znaczna część
odbiorców nie chce z usług PEC-u
korzystać. Najbardziej bulwersującym przykładem jest znajdujący się
o rzut kamieniem od zabobrzańskiej kotłowni PEC - sklep Matex,
który ogrzewa się z własnymi
piecami. Robią to również zarządzający niewielkimi osiedlami
mieszkaniowymi w mieście, które
już istnieją, lub powstają i powstaną w najbliższym czasie.

Unijny bat

Niebawem lokalne kotłownie
w wyniku unijnych wymogów
będą likwidowane i wówczas PEC
nie będzie miał innego wyjścia,
jak wprowadzić ekologiczny,
ale za to znacznie tańszy sposób

Pani Anna obawia się podwyżek cen za ciepło. Przeciętny
jeleniogórzanin płaci za sezon grzewczy od 700 do 1200 złotych
produkowania ciepła i energii
elektrycznej.
Choćby ze źródeł geotermalnych, których w Cieplicach nie
brakuje, albo z wiatraków, które
mogą do produkcji energii wykorzystać nieustająco wiejące wiatry
na zboczach Góry Szybowcowej.
Można uzyskać na taki cel spore unijne fundusze, ale skoro
nie ma planu rozwoju PEC, to
nie ma szans na zdobycie tych
pieniędzy.

Rozmowa z Andrzejem Latuszkiem – prezesem PEC
– Gdzie przed objęciem
stanowiska prezesa PEC w
Jeleniej Górze Pan pracował
i gdzie Pan mieszka?
Andrzej Latuszek: – Pochodzę
z Jeleniej Góry, tu się urodziłem
i ukończyłem szkołę średnią a
następnie wyjechałem na studia
do Wrocławia. Doświadczenie
w ciepłownictwie zdobywałem
w ciągu 12 lat pracy w MPEC
Wrocław SA (obecnie FORTUM
Wrocław SA) na stanowiskach od
specjalisty do Dyrektora Rozwoju
i Prokurenta Zarządu, a ostatnie
4,5 roku pracowałem w przedsiębiorstwie Energetyka – Rokita
Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym na
stanowiskach Prezesa Zarządu i
Dyrektora Handlu i Rozwoju.
Aktualnie jestem mieszkańcem
Wrocławia, a w Jeleniej Górze
zajmuję mieszkanie służbowe.
Zamierzam osiąść na stałe w
Jeleniej Górze wraz z rodziną.
W jaki sposób zamierza Pan
obniżyć koszty sprzedaży
ciepła dla odbiorców?
– W przypadku ciepła, rzeczywiście stosowane ceny są
odzwierciedleniem kosztów,
jakie ponosi Spółka na produkcję ciepła i jego dystrybucję. Na
obserwowane przez klientów
ceny ciepła składają się koszty
produkcji i koszty dystrybucji.
Tym niemniej należy pamiętać,
że wysokość ceny nie jest określana swobodnie przez Spółkę, ale
podlega procedurze sprawdzania

i zatwierdzania przez Urząd
Regulacji Energetyki – Oddział
we Wrocławiu.
Obniżanie ceny ciepła, bądź
podnoszenie jej w przyszłości
w stopniu niższym od wartości
inflacji jest możliwe tylko w
przypadku realizacji szeregu
przedsięwzięć: rozwoju czyli
rozszerzania zasięgu sieci ciepłowniczej, a w szczególności
przyłączania obiektów położonych bardzo blisko istniejącej sieci ciepłowniczej, obniżania strat
ciepła na przesyle; pozyskiwania
tańszego paliwa, modernizacji
źródeł ciepła i innych.
Takie przedsięwzięcia Zarząd
Spółki zamierza w najbliższym
czasie realizować tak, aby odczucie uciążliwości cen ciepła
dla mieszkańców Jeleniej Góry
zmniejszyć.
- Sporo odbiorców korzysta
z innych źródeł pozyskiwania ogrzewania i energii
elektrycznej niż z PEC. Jakie
są tego przyczyny i jak Pan
ma zamiar pozyskiwać tych
oraz innych potencjalnych
klientów w mieście?
- Zbyt krótko jestem w przedsiębiorstwie, aby wypowiedzieć się
na ten temat w sposób wiarygodny i w pełni kompetentny.
Duży wpływ miał fakt dość
późnego rozszerzania się strefy obsługiwanej przez firmę
ciepłowniczą poza osiedlem
Zabobrze. Poza tym Jelenia Góra
ma zabudowę głównie średnio-

wysoką i niską o niezbyt dużej
gęstości. Dlatego w czasach
poprzedniego systemu gospodarczego system ciepłowniczy
nie rozwijał się dość energicznie.
Mieszkańcy ogrzewali mieszkania za pomocą małych kotłowni
węglowych a później również
gazowych czy też olejowych.
Obecnie znacznie rosnące ceny
gazu przy stosunkowo stabilnych
cenach węgla (paliwa stosowanego w PEC) będą powodowały
wzrost atrakcyjności ciepła sieciowego dla mieszkańców.
W Spółce planowane jest rozwijanie działalności marketingowej. Celem jest przyłączanie
nowobudowanych obiektów do
sieci ciepłowniczej, jak również
podjęcie współpracy z władzami
Jeleniej Góry oraz z zarządcami
nieruchomości w celu podłączania istniejących budynków do
sieci. Takie działania przyczynią
się dodatkowo do oczyszczenia
powietrza nad miastem Kotliną
Jeleniogórską.
– Jakie są szanse pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej przez PEC w sposób
ekologiczny?
– Pragnę potwierdzić zainteresowanie obecnego Zarządu
ideą produkcji ciepła i energii
elektrycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii
(OZE). Budowa tego typu źródeł
energii jest jednak bardzo kapitałochłonna, dlatego też decyzje
takie muszą być poprzedzone

wnikliwą analizą technicznoekonomiczną, tak, aby za źle
zaplanowane i zrealizowane
przedsięwzięcia nie zapłaciła
Spółka, a tym samym mieszkańcy Jeleniej Góry. W poprzednich
moich miejscach zatrudnienia
zajmowałem się ekologią i rozwojem a zagadnienia OZE i ekologii
są mi znane i bliskie.
Czy odwołanie poprzednich
władz oraz powołanie Pana
przez nową radę nadzorczą
na stanowisko prezesa to początek prywatyzacji PEC?
– Jeszcze nie pora mówić o
prywatyzacji Spółki. W pierwszej
kolejności należy zająć się realizacją zadań, o których m.in. jest
mowa wcześniej. Spółce potrzebny jest rozwój, zwiększanie mocy
produkcyjnych, zwiększona
sprzedaż poprzez pozyskiwanie
nowych klientów, poprawa osiąganych wyników finansowych
a tym samym wzrost wartości
firmy. To są plany nowego Zarządu na najbliższe lata. Trudno
dzisiaj odpowiedzieć na pytanie,
kiedy PEC będzie gotowy do
prywatyzacji. Myślę, że jest to
również pytanie do Właściciela
Spółki, jakie ma wobec niej plany
na przyszłość.

Konieczny ratunek

Jeleniogórska Spółdzielnia
Mieszkaniowa już na kilku spotkaniach z lokatorami proponowała likwidację łazienkowych
junkersów i korzystanie w zamian z ciepłej wody z ciepłowni
przedsiębiorstwa. Jednak nie
będzie to łatwe, bo wszyscy prawie lokatorzy należący do JSM
mają u siebie zmodernizowane
kuchnie i łazienki, a taka zmiana
spowoduje wymianę instalacji, a

Janusz Cwen

Nie boją się ministra
„Zakazana” lektura dała dużo radości.
Grupa teatralna „Radosna Siódemka” ze Szkoły Podstawowej
nr 7 pod opieką Piotra Grosmana
wystawiła w Zamościu sztukę pt.
„Śliczne i śmieszne obrazki z życia
rodzinnego” na podstawie trzech
dzieł 8-letniego Stanisława Ignacego Witkiewicza. Ministerstwo
Edukacji Narodowej zaproponowało, by Witkacego z listy
lektur szkolnych usunąć.
Ani uczniowie, ani nauczyciele nie rozumieją
powodów takiej decyzji.
Nie przeszkadzała im

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał
Janusz Cwen

więc zrywanie kafelków itp. Kto
za to zapłaci?
Jedno jest pewne: bez ratunkowego planu i wyciągnięcia z dołka
firmy, PEC może po prostu upaść.
Byle jego reanimacja nie odbyła się
jeszcze większym kosztem mieszkańców. Ekonomiści twierdzą, że
szansą może być prywatyzacja.
Andrzej Lutuszek, nowy szef PECu, podkreśla, że za wcześnie o
tym mówić.

JELENIA GÓRA Witkacy na uczniowskiej scenie

Fot. ANGELA

Gospodarcza beztroska firmy odbija się w rosnących rachunkach za ciepło, które
są utrapieniem wielu jeleniogórskich rodzin. W spółce komunalnej, czyli Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej od 15 lat dzieje się źle. Jest szansa na lepsze czasy?

Fot. Agnieszka Gierus

Gorąca plajta PEC-u?

ona w zabawie przy sztuce S. I.
Witkiewicza. Jak mówią, niesie
ona ze sobą wiele radosnych treści
oraz wspomnień z dzieciństwa.
„Radosna Siódemka” tym
przedstawieniem pożegnała się
ze szkolną sceną. Wkrótce młodzi
aktorzy kończą podstawówkę.
W sztuce wystąpili Dagmara
Kościan, Kasia Stobińska i Patryk
Florczak (na zdjęciu).

(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI

JELENIA GÓRA Banda nastolatków próbowała zgwałcić i zamordować moją córkę – mówi matka Marty K.

– To cud, że moje dziecko żyje – mówi ze łzami w oczach Bożena Zygmunt.
Jej 15-letnia córka jest cała posiniaczona i ma nogę w gipsie. Boi się wychodzić z
domu. Policja milczy.
mi ręce i nogi do dziecięcego
łóżeczka. Rozebrali mnie i chcieli mnie zgwałcić. Ubłagałam
jednak jednego z nich, żeby
mnie uwolnił. Dał się uprosić.
Przeciął sznur, który trzymał mi
ręce i nogi. Wtedy dziewczyny
złapały mnie za ręce i zrzuciły
ze schodów, kazały mi iść. Ale
ja nie mogłam się podnieść.
Wtedy wzięli mnie pod pachy i
zaciągnęli koło wiaduktu, ciągle
bijąc i kopiąc. Upadałam kilka
razy. Chciałam uciekać ale mnie
dogonili z zaciągnęli na wiadukt.
Poprosiłam, żeby odeszli to
nikomu nic nie powiem, ale bez
skutku. W końcu udało mi się
wyrwać i uciec. Biegli za mną ale
dobiegłam do bloku przy ulicy
Szymanowskiego, gdzie mieszka
moja koleżanka. Dziewczyny
stały za drzewem, ale zobaczyły, że dzwonię domofonem to
się przestraszyły. Weszłam do
klatki i wbiegłam po schodach
do mieszkania, tam zajęła się
mną mama mojej koleżanki, ale
nie wiedziała, co mi się stało. Powiedziała, że jestem pijana i o nic
więcej nie pytała. Wykąpałam
się tam i przebrałam, po czym
odprowadzono mnie do domu.

Przejazd już oznakowany
PKP błyskawicznie zareagowały po naszej publikacji o
niebezpiecznym przejeździe kolejowym.

Fot. DOB

poprawiona – poinformował
Roman Witulski, naczelnik sekcji
eksploatacji w Jeleniej Górze.
Tak też się stało. Trawa z okolic
przejazdu została starannie wykoszona.
Roman Witulski wytłumaczył także, że tablica została już
dwukrotnie w ciągu ostatniego
tygodnia zdewastowana przez
nieznanych sprawców. A powodem uszkodzenia rogatek
jest nagminna kradzież kabla
zasilającego.
– W obrębie przejazdu wszystkie pociągi i inne pojazdy szynowe
ograniczają szybkość do 20 km/h
i są w stanie zatrzymać się w
razie utknięcia samochodu na
przejeździe – powiedział.

Tablicę z napisem
„Rogatka uszkodzona” zasłaniała trawa

Angelika Grzywacz

Bożena Zygmunt i jej córka Marta twierdzą, że są zastraszane

Chodzą i straszą?
Bożena Zygmunt twierdzi, że jej córka cały czas jest zastraszana.– Przyszła tu ostatnio kuzynka jednego z tych chłopaków
i zagroziła, że jeśli powiem coś na jej kuzyna to dostanę jeszcze raz – mówi Marta.
Kilkakrotnie też czekali na Martę pod jej blokiem. Pojawili się także w momencie, kiedy w mieszkaniu pani Zygmunt była
nasza reporterka. Policja początkowo nie chciała wysłać w to miejsce patrolu. Zgodziła się dopiero po naszej interwencji.
– Nie mogę w to uwierzyć, że sprawcy są tacy bezkarni – mówi Bożena Zygmunt. – Policja zwleka, w prokuraturze również
nikt o niczym nie wiedział. Jak opowiedziałam pani z sekretariatu, co się stało to powiedziała mi, że trzeba czekać bo ta
sprawa może ciągnąć się nawet z dwa miesiące.
– Do tego czasu nie będę mogła wychodzić sama z domu – mówi z płaczem Marta.

JELENIA GÓRA Oddawali życiodajny płyn dla potrzebujących

PIECHOWICE Szybka reakcja kolei

W minionym tygodniu na łamach portalu internetowego „jelonka.com” opisaliśmy przypadek
naszego Czytelnika, który omal
nie zderzył się z drezyną.
– Wjechałem na przejazd kolejowy w Piechowicach Dolnych, bo
szlaban był w górze – opowiadał
Robert. – W tym czasie przejeżdżała drezyna. Wcisnąłem gaz
do dechy i zdążyłem. Gdyby zgasł
mi silnik, pewnie byłoby już po
mnie.
Co prawda przy przejeździe jest
napis „rogatka uszkodzona”, ale
tablicę zasłaniała wysoka trawa.
– Trzeba mieć sokole oko, by ją
dostrzec – mówi nasz Czytelnik.
– Tablica z napisem „Rogatka
uszkodzona” zostanie w dniu
dzisiejszym (środa – przyp. aut)

Zawiadomieni funkcjonariusze
policji zawieźli dziewczynkę tego
samego dnia do szpitala. Dziś
Marta ma nogę w gipsie, siniaki
na całym ciele oraz uszkodzony
kręgosłup. Jak mówi jej matka,
to cud, że uszła z życiem. Rodzina
twierdzi, że dziewczyny z tej grupy już wcześniej groziły Marcie.
– Były zazdrosne o jakiegoś Pawła – mówi poszkodowana. – Powiedziały, że zrobią mi krzywdę,
ale nie brałam tego na serio, bo
przecież różne rzeczy się mówi
na podwórku.
Choć matka poszkodowanej zna
nazwiska sprawców i od zdarzenia minął tydzień, do tej pory nie
zostali oni zatrzymani.
Policja nie udzieliła nam informacji na ten temat poza tym,
że potwierdza, że prowadzone
jest postępowanie. Nie wiadomo też, na ile relacja Marty jest
prawdziwa. Sprawa jest o tyle
trudna, gdyż nie ma świadków
zdarzenia.
– Jeśli wszystko się potwierdzi, sprawcy na pewno zostaną
ukarani – usłyszeliśmy w komisariacie.

(DOB)

Krewniacy nie zawiedli
Od 4 do 6 czerwca w jeleniogórskim szpitalu trwała
akcja poboru krwi pod hasłem: “I Ty możesz potrzebować”. Patronat objęła Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi.
– Oddaję krew, od kiedy
skończyłem 18 lat – mówi 23letni Bartosz Wojsa, student
Politechniki Wrocławskiej.
– Któregoś dnia postanowiłem
sobie, że gdy tylko będę pełnoletni, oddam krew i zobaczę
jak to jest. Do dzisiaj jestem
honorowym dawcą. Udało mi
się też zwerbować kilka osób
– dodaje. Bartosz nie ogranicza
się jednak tylko do wizyt w
punkcie krwiodawstwa. Jeszcze w liceum razem z kolegą założył stronę internetową www.
towarzysze.glt.pl poświęconą
tematyce honorowego krwiodawstwa. Strona funkcjonuje
do dzisiaj, a dziennie odwiedza
ją około 50 osób. – Pod naszym
patronatem odbyły się również
dwie akcje – studenckie wampiriady – pod hasłem “Oddaj
krew – okaż serce” – mówi
Bartosz.
– Takie akcje zawsze są potrzebne, bo naświetlają pewne
problemy i informują społeczeństwo – stwierdza Adam

Pawlikowski – kierownik oddziału terenowego. – Krew
jest towarem deficytowym.
Nigdy nie jest tak, aby była w
nadmiarze, zawsze jej potrzebujemy. Są momenty, kiedy
np. brakuje nam tylko jednej
grupy krwi, nie mamy takiego
komfortu, że wszystkiego jest
pod dostatkiem – dodaje. Zapotrzebowanie wzrasta w okresie
ferii zimowych i wakacji. – Do
naszego regionu przyjeżdżają
wypoczywać ludzie z całej Polski. Musimy liczyć się z tym, że
wypadki się zdarzają, a wtedy
potrzeby rosną – mówi Adam
Pawlikowski. Uważa, że należy
uświadomić ludzi, że niemożliwe jest, aby zakazić się podczas
oddawania. – Używamy tylko
sprzętu jednorazowego użytku. Nie ma ryzyka zakażenia.
Bardziej narażamy się idąc do
dentysty, manikiurzystki czy
nawet fryzjera – stwierdza.
Organizator akcji Aleksander
Wrona sam oddaje krew od
21 lat i współpracuje z tzw.

Krewniakami. – Każdy z nas
może potrzebować krwi, ale
nie każdy może ją oddawać.
Dlatego Krewniak to nie tylko
honorowy dawca, to również
każdy, kto nie może oddać
krwi, a któremu ta idea jest
bliska – wyjaśnia. Aleksander
Wrona jeszcze w tym roku chce
założyć w Jeleniej Górze klub
Krewniaków. – Zależy mi na
tym, aby dawcy byli doceniani.
Będziemy walczyć o większe
przywileje dla dawców, lepsze
wyposażenie stacji krwiodawstwa. Już teraz mam prawie
100 osób chętnych – kończy
optymistycznie.

Aleksander Wrona żałuje
trochę, że akcja cieszyła się
średnim odzewem. – Mogło
być lepiej. Niestety, agencja,
która miała nam porozwieszać plakaty zawaliła sprawę.
Pomógł nam dopiero Marek
Woźniak, dyrektor MZK, który
powiedział, że zależy mu, aby
było jak najwięcej krwi. Jego
pracownicy porozklejali za
darmo plakat y prakt ycznie
na wszystkich przystankach.
Jestem mu za to ogromnie
wdzięczny – dodaje.

Fot. Agnieszka Gierus

– Myślałam, że takie rzeczy
zdarzają się tylko w filmie – szlocha Bożena Zygmunt.
Cała tragedia, jak twierdzi
Marta K. i jej matka, rozpoczęła
się w miniony poniedziałek około godziny 14. 30. Dziewczyna
czekała na autobus na przystanku przy ulicy Różyckiego.
– To byli moi koledzy i koleżanki. Znałam ich bardzo krótko.
Podeszli i zapytali czy pójdę z
nimi – opowiada Marta K. – Powiedziałam, że nie mogę, bo jadę
do babci. Kazali mi usiąść, ale
powiedziałam, że wolę postać.
Wtedy wzięli mnie za ramiona
i siłą ciągnęli zakamarkami na
ulicę Drzymały, szarpiąc mnie
i kopiąc po drodze. Zabrali mi
pieniądze i za nie kupili wódkę.
W grupie napastników były 3
dziewczyny i 2 chłopaków. – Siłą
doprowadzili mnie do mieszkania jednego z nich – opowiada
Marta. – Dali mi jakieś tabletki
i kazali pić wódkę. Wypiłam i
poczułam się słaba. Upadłam i
jeden z nich położył mnie na łóżku. Spałam jakiś czas, obudziłam
się, kiedy znowu zaczęli mnie
kopać. Później szarpiąc mnie i
ciągnąc za włosy przywiązali

Fot. ANGELA

Horror w biały dzień

– Oddajemy krew, gdyż może być ona
potrzebna innym – mówią honorowi dawcy

(AGA)
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WYDARZENIA
SOBIESZÓW Uroczyście otwarto ścieżkę papieską

Wielki jubileusz Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik”.
się w budynku przy ul. Kilińskiego. Pozostały wspomnienia
atmosfery, sytuacji, zdarzeń, a
to przecież jest najważniejsze.
Przyjechałem tu z Opola i naprawdę nie żałuję – powiedział
Stanisław Zatwarnicki.
W minionych sześćdziesięciu
latach przez szkołę przewinęło się dziewięciu dyrektorów.
Obecna szefowa „Mechanika” Wanda Kozyra największe
osiągnięcia placówki przypisuje
absolwentom.
– Wśród nich są ludzie na
wysokich stanowiskach, ale
wszyscy są naszą chlubą i naszym największym sukcesem
– powiedziała W. Kozyra. – Do
tego przyczyniłam się nie tylko
ja, ale również wszyscy pozostali pracownicy.
Po wspólnym zwiedzeniu
szkoły na gości czekał jeszcze poczęstunek, natomiast
wieczorem bawili się na Balu
Absolwenta w Chacie za Wsią
w Mysłakowicach.

Fot. Angela

Angela

Uczniowie „Mechanika” wystąpili przed
zaproszonymi gośćmi

Tłumy wiernych ruszyły
w sobotę śladami Jana
Pawła II przemierzając
kilkukilometrową ścieżkę papieską.
– Cieszę się, że oprócz pomników, placów i ulic mamy także
papieskie szlaki przypominające
niezwykłą postać Jana Pawła
II – mówił podczas mszy św. u
podnóży Chojnika biskup legnicki
Stefan Cichy. – Nie wystarczy jednak przypominać sobie, że tymi
szlakami chodził Ojciec Święty.
Sami mamy iść przez życie tak, jak
szedł przez nie Sługa Boży – napominał wiernych. Pomimo upału
na polanie pod zamkiem zebrały
się tłumy wiernych – zarówno
młodzieży, jak i osób starszych.
Choć msza zaczynała się o 11.00
duża część wiernych przybyła już
o 10.00. Dla nich przygotowane
były występy artystyczne – recytacje wierszy upamiętniających
postać Jana Pawła II oraz piosenki
religijne. – Ślicznie śpiewają. Aż
łza się w oku kręci – wzrusza się
Krystyna Pawlukiewicz. – Przyszłam, bo chcę uczcić pamięć
naszego Papieża. To niesamowite,
że nasz region też jest z nim w
pewien sposób związany – mówi
23-letnia Ania.
Ksiądz Wojtyła był na Chojniku we wrześniu 1956 roku.
Przyjechał na rowerach z grupą
studentów. Wycieczkę rozpoczęli

REGION

JELENIA GÓRA Turniej dla najmłodszych

Jak na olimpiadzie
Wyścig skoczków, sztafeta kelnerów czy bieg w tunelu
frajdą dla najmłodszych.
nosić ją w małych kubkach.
Trzecioklasiści mieli jeszcze
trudniej: musieli wykonać slalom,
tocząc jednocześnie dwie piłki.
W zawodach, przeprowadzonych na stadionie przy ul. Lubańskiej, wystąpiło 8 jeleniogórskich
szkół. Reprezentacja każdej z nich
składała się z pięciu dziewcząt i
pięciu chłopców z poszczególnych
klas. Wyniki konkurencji zsumowano do łącznej klasyfikacji.
Najlepsza okazała się, podobnie
jak przed rokiem, Szkoła Podstawowa nr 11, drugie miejsce zajęła
„dwójka”, a trzecie – „trzynastka”.
Gratulujemy.

(DOB)

Fot. DOB

Blisko 300 dzieci z klas I-III jeleniogórskich szkół podstawowych
wzięło udział w środę w Turnieju
gier i zabaw.
Organizatorzy, Międzyszkolny
Ośrodek Sportu, przygotowali po
pięć konkurencji dla każdej z klas.
Pierwszoklasiści rywalizowali
m.in. w wyścigu węży, w rzucie
woreczkiem do kosza. Musieli
też przebiec na czas przez tunel,
utworzony z podłużnego worka.
Drugoklasiści sprawdzali swoje
umiejętności w wyścigu kelnerów. Polegał on na tym, aby
jak najszybciej napełnić wodą
butelkę. Wiadro z wodą było 20
metrów dalej, a można było prze-

Salwa na Chojniku

Zwycięska ekipa SP nr 11

Kamienna tablica upamiętnia pobyt Karola Wojtyły na zamku
w Bolesławcu, potem pojechali
przez Lwówek do Lubomierza,
a stamtąd przez Świeradów i
Szklarską Porębę do Sobieszowa.
Na Chojniku spędzili noc.
Po sobotniej uroczystej Mszy
wierni ruszyli na Chojnik uczestnicząc w drodze krzyżowej przygotowanej przez ks. Jerzego Jastrzębskiego i młodzież z parafii św.
Wojciecha. Nad bezpieczeństwem
wędrowców na szlaku czuwali
ratownicy z GOPR-u. – Gorąco jest
i nogi trochę bolą, ale powolutku
dojdę na górę. Nie mogę uwierzyć,

że kiedyś tą samą drogą szedł Ojciec Święty – zwierza się 60-letnia
Maria z Jeleniej Góry. Dodaje, że
na pewno zabierze niedługo w tę
samą trasę córkę i dwóch wnuków.
– Idziemy, śpiewamy, modlimy
się i cieszymy się, że tu jesteśmy
– mówią Kamila i Piotrek.
W zamku na murze byłej kaplicy
została wmurowana czterotonowa kamienna tablica, upamiętniająca to wydarzenie. – Żaden z
jej elementów nie został tu wwieziony. Wszystko wnieśli ludzie o
własnych siłach – podkreśla ks.

Kobierce z płatków i wspólna modlitwa

Jastrzębski. Na pamiątkowej tablicy zostały m.in. wyryte słowa: „W
dniu 2/3 września 1956 roku do
zamku Chojnik przybył z grupą
krakowskich studentów ksiądz
Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł
II. Na pamiątkę tego wydarzenia
oraz w X rocznicę pielgrzymki
Ojca Świętego do Legnicy i XV
rocznicę utworzenia Diecezji Legnickiej – Społeczeństwo Ziemi Jeleniogórskiej.” Poświęceniu tablic
towarzyszyła salwa armatnia.

Procesje w słońcu
Wierni tłumnie przybyli
na obchody Bożego Ciała.
Pierwszokomunijne dzieci sypiące dywany z kwiatów, religijne pieśni i modlitwy wznoszone
przez megafon i powtarzane
oraz śpiewane przez tł umy
wiernych, tak wyglądały obchody Bożego Ciała w parafiach
jeleniogórskich.
W Cieplicach na przykład,
uroczysta procesja wiernych
przeszła przez ulice w pobliżu
kościoła Matki Boskiej Miłosierdzia. Baldachim nad kapłanem
niosącym Hostię w monstrancji
trzymali ubrani w paradne stroje historyczne żołnierze.
Wierni, wszędzie zatrzymywali się przy czterech ołtarzach
– dziełach samym parafian
– gdzie były odczytywane fragmenty Pisma Świętego związane z Eucharystią. Tam modlił
się także proboszcz parafii, ks.
prałat Józef Stec.
Tego bowiem najbardziej dotyczy Uroczystość Ciała i Krwi
Pańskiej, potocznie zwana Bożym Ciałem.

(tejo)

Dzieci z ochotą sypały kwiatki
podczas największej procesji
w mieście, która – ulicami
Długą i Wolności – przeszła
z kościoła świętych Erazma
i Pankracego do budowanej
świątyni pw. św. Franciszka z Asyżu i Matki Boskiej
Królowej Polski przy ulicy
Morcinka.

Fot. Agnieszka Gierus

Uczą z charakterem

Fot. Agnieszka Gierus

JELENIA GÓRA Sześćdziesiątka Mechanika

Ponad dwustu absolwentów
i byłych nauczycieli, goście z
ratusza i przedstawiciele niemal
wszystkich miejskich instytucji
pojawili się w murach „Mechanika”, aby świętować 60. rocznicę istnienia znanej szkoły.
Byli uczniowie przyjechali z
całej Polski, by powspominać
i spotkać się z rówieśnikami,
których w wielu przypadkach
nie widzieli nierzadko od kilkudziesięciu lat.
– Uczyłam tu w roku 1966
języka rosyjskiego – powiedziała nam Leonarda Smolska.
– Bardzo przyjemnie mi się tu
pracowało, młodzież była po
prostu złota. Współpraca między nauczycielami a uczniami
układała się naprawdę świetnie.
Podczas koncertu zakręciła mi
się łezka w oku. Na ulicach czy
w autobusach słyszy się takie
straszne rzeczy a ta młodzież jest
taka wyjątkowa – dodała.
Wspomnienia ożyły też wśród
absolwentów. – Szkołę kończyliśmy z kolegami trzydzieści
dziewięć lat temu. Uczyliśmy
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wasze fotki Nasze Pociechy

Angelika

Dominik

SZKLARSKA PORÊBA

Parkingów nie przybędzie
W mieście pod Szrenicą
brakuje miejsc parkingowych. Władze zamiast
je budować, zachęcają
turystów do przyjazdu
na... rowerach.

Filip

Krystian

Iza

Nikola

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

Do górskiego kurortu lepiej jechać rowerem

Sz k la r sk a Poręba w t y m
roku boleśnie odczuła brak
śniegu. Teraz władze miasta
oraz wydział promocji dwoją
się i troją, by w okresie wakacyjnym nadrobić straty po
sezonie zimowym. Zwiększono nawet pulę pieniędzy na
imprezy plenerowe. Istnieje
jednak obawa, że turyści ominą Szklarską Porębę, bo nie
będą mieli gdzie zaparkować.
Jak wyliczyła straż miejska,
w sezonie brakuje ok. tysiąca
miejsc dla samochodów.
– Wszyscy wiedzą, że problem parkingów jest i nikt nic
z tym nie robi – denerwuje się
Marzena Chochoł, właścicielka restauracji w Szklarskiej
Porębie. – Często zdarza się,
że ludzie stają przy restauracji żeby coś zjeść, a przyjeżdża straż miejska i wypisuje
mandat. To tylko odstrasza
klientów.
– Nie ukrywam, że odradzamy naszym turystom przyjazd
samochodami – mówi Arkadiusz Wichniak, burmistrz

Fot. ARKADIUSZ PIEKARZ



Wokół Szklarskiej Poręby jest gdzie pojeździć na rowerze
Szklarskiej Poręby. – Nie ma
szans, żeby w tym roku utworz yć dodatkowe miejsca do
parkowania. Trwają rozmowy
na temat pozyskania terenów
leśnych i przeznaczenia ich
pod parkingi. Dzisiaj turysta
jest bardzo wygodny i chciałby
podjechać jak najbliżej miejsc,
w których coś się dzieje.
Co w zamian? Władze proponują ludziom zamianę czterech kółek na dwa. Rower – to
jak mówią pracownicy refera-

tu promocji miasta w Szklarskiej Porębie – coraz bardziej
popularny środek lokomocji,
sposób na spędzenie wolnego
czasu, a niejednokrotnie sposób na życie.
– Cora z w ięc ej t ur ystów
przyjeżdża do nas właśnie na
rowerach – potwierdza Grażyna Biederman, kierownik
referatu promocji.
Propozycja ta tylko z pozoru wydaje się nietypowa. W
okolicach Szklarskiej Poręby

wytyczonych jest 19 tras rowerowych od 8 do 50 kilometrów
każda. Łączna długość wszystkich tras to 450 km.
– Ka żdy znajdzie coś dla
siebie – zapewnia Graż yna
Biederman.
Szczegółowy wykaz imprez
na tegoroczne lato można
znaleźć na stronie internetowej miasta w w w.szklarskaporeba.pl.

Angela

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
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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Na jedynym miejskim basenie trwają remonty

JELENIA GÓRA Finał konkursu

Kąpiel bez chloru

Otrzymaliśmy już pierwsze
odpowiedzi od Czytelników. Na
kupony czekamy do poniedziałku, 18 czerwca, do godz. 16. Przypominamy, że aby wziąć udział
w losowaniu głównej nagrody
– darmowego kursu na prawo
jazdy – należy prawidłowo odpowiedzieć na przynajmniej 15 z 18
pytań. Kupony drukowaliśmy od

PIECHOWICE

stycznia w kolejnych wydaniach
Tygodnika Jelonka.
Liczą się jedynie oryginalne
kupony, kserokopie nie będą
liczone. O tym, kto wygrał, poinformujemy w 37. numerze
Tygodnika Jelonka, który ukaże
się 25 czerwca.

(DOB)

Zrobili szatnię i podpadli

Szukanie dziury
Mieszkańcy sami wyremontowali szatnię. Nie podoba się to władzom.

– Dno basenów będzie pomalowane na
niebiesko – mówi Artur Smoleński
mogli skorzystać z boisk do siatkówki plażowej, piłki nożnej oraz
koszykówki. – Planujemy ok. 20
turniejów sportowych – mówi Mirosław Dębski z działu organizacji
imprez MOS-u. – Zaprosimy do
nich głównie dzieci i młodzież, ale
w planie są też zawody dla całych
rodzin.
Najprawdopodobniej nie będzie
podwyżek cen biletów. - Zaproponowaliśmy ceny takie same, jak w
ubiegłym roku, czyli 3,5 zł za bilet
ulgowy i 7 zł za normalny – mówi
Zenon Brykner. – Ale ostateczną decyzję podejmie prezydent miasta.

Popadły w ruinę
Niestety, obiekt przy ul. Sudeckiej to jedyne strzeżone miejskie kąpielisko. Basen
przy ul. Łazienkowskiej w Sobieszowie jest w rękach prywatnych i nie wiadomo,
jakie właściciel ma plany. Obiekt jest zresztą mocno zdewastowany przez złodziei
i wątpliwe, by udało się go otworzyć w tym sezonie. Podobnie jest z basenami
na Rakownicy. Złomiarze ukradli stamtąd wszystko co metalowe, włącznie z
wieżą do skoków. Obiekt przez kilka lat był w rękach harcerzy, ostatnio wrócił
pod opiekę MOS-u.

Dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących będą mogły wejść
za darmo. Ośrodek pomocy społecznej wytypuje rodziny, które
skorzystają z tej formy pomocy.
Następnie informacje takie
trafią do szkół, które wydadzą
uczniom darmowe wejściówki.
Przy wejściu na basen trzeba
będzie okazać karnet oraz legitymację szkolną. W ubiegłym
roku z tej formy skorzystało ponad 2,6 tys. dzieci. W tym roku
liczba ta będzie podobna.
Ogółem na przygotowanie
pływalni do sezonu MOS prze-

znaczy ok. 30 tysięcy złotych.
Otwarcie basenu planuje się na
koniec roku szkolnego, czyli na
23 czerwca. - Być może nastąpi
to wcześniej, o ile będzie odpowiednia pogoda – mówi Zenon
Brykner.
W Międzyszkolnym Ośrodku
Sportu zastanawiają się, czy
zostanie pobity ubiegłoroczny
rekord frekwencji. W dniu otwarcia basen odwiedziło ponad
7 tysięcy mieszkańców!

– Nareszcie mamy gdzie się przebrać – cieszą się mieszkańcy. Od
kilku lat systematycznie, co niedzielę, grają rekreacyjnie w piłkę
na boisku w Pakoszowie. Na szatnię
adoptowali opuszczony garaż. Jego
stan pozostawiał wiele do życzenia:
tynk osypywał się ze ścian a w
dachu były takie dziury, że podczas
deszczu lała się woda.
Mieszkańcy większość prac wykonali sami. Sami też zrzucili się
na remont. Pomogły poprzednie
władze miasta. Materiały dała jedna
z firm, a były burmistrz do pomocy
przy remoncie skierował dwóch
pracowników interwencyjnych.
Nowa władza doszukała się nieprawidłowości. Komisja rewizyjna,
która przeprowadziła kontrolę

„inwestycji” stwierdziła m.in., że
nie było przetargu na wykonanie
remontu i że w ogóle obiektu nie
ma na mapach geodezyjnych.
– Załatwienie wszystkich formalności kosztowałoby kilka tysięcy
złotych – mówi Artur Strzałkowski,
jeden z mieszkańców. – Na to nas
nie stać. Przecież robiliśmy wszystko po gospodarsku.
Korzystający z boiska nie mają
wątpliwości: sprawa ma podtekst
polityczny. W remont szatni zaangażowała się Arleta Ejnik, córka
byłego burmistrza, opozycyjna radna w obecnej kadencji. – Szatnia jest
solą w oku władz miasta – mówi.
– Najważniejsze, że służy ludziom,
którzy sami o nią dbają.
(DOB)

Fot. DOB

Na pływalni trwają gorączkowe
przygotowania do nadchodzącego sezonu. MOS z pomocą urzędu
pracy, zatrudnił 12 pracowników
w ramach tzw. robót publicznych.
W ubiegłym tygodniu pracowali
przy uszczelnianiu niecki.
– W kilku miejscach będzie
trzeba zbić tynk i położyć go od
nowa – mówi Artur Smoleński
z MOS-u.
W tym roku dno basenów zostanie pomalowane na niebiesko. Po
co? To zwiększy przejrzystość. Ma
też sprawić wrażenie czystości.
To nie żart. W ubiegłym roku w
wyniku reakcji chloru woda uzyskała barwę brunatną Chemicznie była czysta, jednak kąpiący
narzekali na jej barwę.
Niewykluczone też, że woda w
tym roku w ogóle nie będzie chlorowana. – Szukamy odpowiednich odczynników, które pozwolą
na utrzymanie czystości i nie będą
powodowały zmiany koloru wody
– mówi Artur Smoleński.
Nad bezpieczeństwem kąpiących
się ma czuwać 12 ratowników.
Wypoczywający na basenie będą

Jeszcze tylko tydzień pozostał na składanie
kuponów w konkursie „Wygraj kurs prawa jazdy”.

Fot. DOB

Za niecałe 2 tygodnie otwarty zostanie basen przy
ul. Sudeckiej. – Już nie
możemy się doczekać –
mówią Olga Pękala i Aurelia Całus, gimnazjaliści z
Jeleniej Góry. Jakie atrakcje przygotował ośrodek
sportu dla mieszkańców
na tegoroczne wakacje?

Czekamy na kupony

(DOB)

Uważaj, gdzie pływasz
Policja i straż pożarna z kolei przestrzegają przed kąpielą na tzw. dzikich kąpieliskach: w stawach,
na gliniankach czy w zbiornikach po tzw. żwirowni. – To bardzo niebezpieczne miejsca. Nigdy nie
wiadomo, co jest na dnie – mówi Edyta Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji.
Statystyki ogólnopolskie są przerażające. Według danych policji, w ubiegłym roku w Polsce
utonęły 564 osoby, z czego aż 151 na kąpieliskach niestrzeżonych. Największą grupę stanowią
dorośli powyżej 50 lat (220 osób) oraz w wieku od 31 do 50 lat (191 osób). W jeziorach zginęły
152 osoby. Niebezpieczne są także rzeki. W nich utonęło 137 osób.

Arleta Ejnik zaangażowała się w budowę
szatni przy boisku

JELENIA GÓRA Opozycja krytykuje władzę za politykę kadrową

Marzysz o pracy w policji? Zgłoś się do posterunku w Szklarskiej Porębie.
Wymagania to ukończona
szkoła średnia i posiadanie
zaświadczenia o niekaralności. Potrzeba jeszcze zaliczyć
testy teoretyczne i sprawnościowe. Jak mówi podinspektor Robert Pawłowski,
komendant policji w Szklarskiej Porębie, ważne jest też
zamiłowanie do zawodu.
– Na początku wynagrodzenie, niestety, nie jest
zbyt wysokie. Początkujący
policjant dostanie zaledwie
tysiąc sto złotych na rękę
– mówi.
Szczegółowe informacje na
temat tej oferty można uzyskać na posterunku policji w
Szklarskiej Porębie.

Angela

Urzędnicy odchodzą z ratusza
Dwie doświadczone urzędniczki wkrótce przestaną
pracować w jeleniogórskim magistracie. – Jak
tak dalej pójdzie, zostaniemy bez fachowców – mówi
Miłosz Sajnog, szef klubu
radnych Wspólnego Miasta.
Regina Stefanowska, naczelnik
wydziału gospodarki komunalnej oraz skarbnik miasta Janina
Kurzawa, wkrótce przejdą na
emeryturę.
– Miasto jest nieprzygotowane na
ich odejście. Wciąż nie są obsadzone niektóre kluczowe stanowiska,
np. szefa wydziału architektury
– mówi Miłosz Sajnog. – Lada
dzień rozpoczną się prace nad
budżetem na przyszły rok. W takiej
sytuacji doświadczony skarbnik

jest niezbędny. Nie sądzę, aby
władzom miasta udało się szybko
znaleźć godnego następcę.
Trudno będzie też zastąpić Reginę Stefanowską. Wśród przedstawicieli wszystkich praktycznie
opcji ma ona opinię bardzo dobrego fachowca.
– To między innymi dzięki niej
Jelenia Góra zawdzięcza wysoką
pozycję w rankingu miast pod
względem pozyskiwania środków
zewnętrznych – powiedział Józef
Kusiak, który na ostatniej sesji
wręczył urzędniczce okazały bukiet kwiatów.
– Mam już kandydatkę na funkcję skarbnika – uspokaja Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry. – To osoba z doświadczeniem na tym stanowisku. Niestety,
na razie nie mogę zdradzić jej
nazwiska.

Jerzy Łużniak zapewnił też, że miasto
chce współpracować
dalej z panią Stefanowską. – Jesteśmy
w trakcie rozmów,
zaproponowaliśmy
jej inną funkcję w
urzędzie. Sądzę, że
praktycznie się dogadaliśmy – powiedział.
A obowiązku szefa
wydziału gospodarki komunalnej ma
objąć dotychczasowa
zastępczyni Reginy
Stefanowskiej.

Fot. DOB

Służba
czeka

(DOB)
Miłosz Sajnog obawia się, że władze miasta nie znajdą
godnych następców dla odchodzących urzędników

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA
REGION Zielone światło dla lokalnych linii kolejowych?

Prawie cztery promile alkoholu w organizmie miała
ranna kobieta, która z obrażeniami ciała trafiła do
szpitala po mocno zakrapianym przyjęciu pierwszokomunijnym w jednym z jeleniogórskich lokali.
Biesiadniczka doznała urazów po tym, jak – według
pier wszej przedstaw ionej
przez nią wersji – potknęła
się i upadła. Jednak podała
także inny przebieg zdarzeń
– jakoby miała być pchnięta nożem w czasie sc ysji,
do której doszło podcza s
posiłku.

JELENIA GÓRA

Lekarze w ykluczyli tymczasem, że obrażenia, które
miała poszkodowana, mogły
powstać wskutek zadania
ciosu ostrym narzędziem.
Upojoną alkoholem kobietę, po udzieleniu pomoc y
medycznej, odwieziono do
domu.

(tejo)

Szansa na nagrody

Chwyć za aparat
Sfotografuj miasto i mieszkańców.
Jeleniogórskie Towarzystwo
Fotograficzne oraz ODK Zabobrze zapraszają wszystkich
robiących zdjęcia do udziału
w XI edycji konkursu Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie 2007.
Zmaganiom patronuje prezydent Marek Obrębalski.
Zdjęcia przedstawiające
miasto i jego mieszkańców, o
formacie: 20 x 30 cm powinny
mieć godło (litery lub cyfry do
sześciu członów) oraz tytuł.
Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem autora
oraz kartą zgłoszenia.

SIEDLÊCIN

Termin nadsyłania zdjęć
upływa 19 lipca. Jury oceni
prace 3 sierpnia. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają
prezenty od sponsorów oraz
600 zł za zajęcie I miejsca,
350 zł za drugie., 250 zł za
trzecie oraz po 150 zł za trzy
wyróżnienia.
Bliższych informacji na ten
temat udzieli JTF przy Podwalu 1a. tel. 075 75 264 35.

(JEN)

Jak u dawnych rzemieślników

Atrakcje pod wieżą
Zrób naczynie z ceramiki albo wybij monetę.
Okazją będzie wielki pokaz
dawnych rzemiosł, któr y
organizuje Fundacja Zamek
Chudów przy Książęcej Wieży Mieszkalnej w Siedlęcinie.
Imprezę przewidziano na 17
czerwca (niedziela) w godz.
od 10 do 16.
Będą warsztaty ceramiczne oraz pokaz tkact wa w
wykonaniu Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Chełmska
Śląskiego „Tkacze Śląscy”.
– Mincerz Janusz Ćwiertnia
zaprezentuje sztukę wybijania monet. Unikatowy wzór

monety będzie przedstawiał
wizerunek siedlęcińskiej
wieży – informuje Agnieszka Matysiak z fundacji Chudów.
Przez cały dzień wydarzeniom towarzyszyć będzie
grupa Cornu Cervi (Róg Jelenia) z Kopańca. Przybliży
wszystkim zgromadzonym
kulturę i obyczaje średniowiecza.
(tejo)

Normalne tory
Czy tłumy podczas poniedziałkowego przejazdu
pociągu retro z Jeleniej
Góry do Lwówka otworzyły oczy samorządowcom
i kolejarzom? Okazyjna
wycieczka może okazać
się wyjazdem z mroku
tunelu dla regionalnych
połączeń.
Polskie Koleje Państwowe
mogłyby zbić świetny interes
na takich przejazdach. – Takie
tłumy! Te pociągi powinny jeździć co tydzień jako atrakcja
dla turystów. Na pewno byłoby
zainteresowanie – podkreślał w
poniedziałek Artur Zych, starosta
lwówecki.
– Inicjatywa leży po stronie
samorządów. My tylko użyczamy
skład i parowóz – mówił Edmund
Pomieczyński, naczelnik sekcji
przewozów pasażerskich PKP w
Jeleniej Górze.
Obaj panowie nie kryli radości z
sapania lokomotywy, ostatni raz
na jeleniogórskim dworcu widzianej kilka lat temu. Podobnie
jak i z liczby pasażerów.

Nowy rozkład, nowe
nadzieje

Pierwsze pozytywne decyzje
już są. Linia do Lwówka ze stolicy Karkonoszy nie zostanie ani
zawieszona, ani zlikwidowana. Wręcz przeciwnie: na szyny
wrócą pociągi, które dojadą aż
do Zebrzydowej przez Niwnice
oraz Nowogrodziec. Na tej trasie
ostatni pociąg jechał ponad 10
lat temu.
Nie będzie ich obsługiwał parowóz, ale jeden z ośmiu nowoczesnych szynobusów, jakie trafią na
dolnośląskie torowiska.
Połączenie nie trafi do rozkładu
jazdy przed wakacjami, ale – jak
zapewniają wrocławscy samorządowcy – zostanie uwzględnione
od grudnia.
– Często jeździłem tym pociągiem do Rakowic Wielkich na
ryby, a do Zebrzydowej i Niwnic
– na jagody i grzyby. W sezonie
nie było wolnych miejsc w przedziałach – mówi Mirosław Spychalski, jeden z jeleniogórskich

Najmłodsi czekają na poniedziałkowy
przyjazd pociągu retro

wędkarzy. – Szkoda, że linię
zawieszono, ale dobrze, że wróci
ona na tory. Szkoda tylko, że nie
stanie się to już latem – dodaje
jeleniogórzanin.
To także bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców podlwóweckiego Marczowa, do którego
zimą można dojechać tylko pociągiem.

Głodni jak wilki

Apetyty na ponowne uruchomienie zaniedbanych i zapuszczonych linii kolejowych mają także
włodarze gmin, gdzie kilka lat
temu jeździły – zawieszone przez
PKP – pociągi.
Marzeniem wójta Marciszowa
Stefana Zawieruchy jest powrót
połączenia tej miejscowości z
Jerzmanicami przez Bolków i
Jawor.
Samorządowcy z Świeradowa
na poważnie myślą o rewitalizacji linii z Gryfowa Śląskiego i
z Jeleniej Góry. W Leśnej sprawa
powrotu pociągów jest niemal
przesądzona. Pojadą do Lubania.
Na razie tylko towarowe. Będą
woziły bazalt wydobywany w
pobliskich kamieniołomach w
Grabieszycach i Miłoszowie.
– Ale to krok do uruchomienia
połączeń pasażerskich na tej malowniczej trasie – przekonują entuzjaści. Przed likwidacją cieszyły
się sporym zainteresowaniem.

JELENIA GÓRA Niepalący uwolnią się od dymu papierosów czekając na autobus?

Czyste płuca pasażerów
Niektórzy jeleniogórzanie z niecierpliwością czekają
na wejście w życie ustawy antynikotynowej.
– Mam dosyć tego smrodu. Codziennie jeżdżę autobusami i często
stoję na przystankach. Prawie za
każdym razem jest co najmniej
jedna osoba, która dmucha dymem
– mówi Janina Pawlak. Nie jest to
odosobnione zdanie niepalących
jeleniogórzan.
Ich nadzieję na świeże powietrze
rozbudził niedawno przedstawiony
projekt ustawy o zakazie palenia

w miejscach publicznych. Ten z
kolei nie podoba się palaczom. – Jak
muszę zapalić, to palę. Jak komuś nie
pasuje, to niech stanie sobie gdzie
indziej – stwierdza 27-letni Paweł.
Samorządowcy w Jeleniej Górze
już wcześniej przewidywali ograniczenia dla palących poza miejscami
do tego wyznaczonymi. W projekcie
Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w sprawie regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie
miasta, pierwotnie znalazł się zapis
zakazujący palenia tytoniu w obrębie przystanków autobusowych.
Ale został wykreślony z powodów proceduralnych. – Jeśli gmina
nadgorliwie wprowadza jakieś obostrzenia, jest dokładnie oceniania
przez nadzór prawny wojewody.
Jeśli stwierdzi on, że dany zapis nie
jest zgodny z ustawą, może go wykreślić i stwierdzić jego nieważność
– mówi Miłosz Służewski z wydziału
gospodarki komunalnej urzędu.

Fot. DAMIAN

Upojna komunia

Teraz, po ewentualnym przyjęciu
przez parlament propozycji PiS,
sprawa wyjaśni się sama. Ważne
jest tylko, aby jasno zostały zdefiniowane miejsca publiczne. Jeżeli
ustawowa definicja obejmie również
przystanki autobusowe, gminy będą
ten zakaz egzekwować.
Pozostanie tylko zmobilizowanie
odpowiednich służb (straży miejskiej
lub policji), aby faktycznie karały
tych, którzy zakaz złamią.

(AGA)

Parowóz z wagonami na trasie we Wleniu
Zimny prysznic

Wrocław jednak studzi zapędy
wszystkich samorządów. Najważniejszym zadaniem jest modernizacja torowiska ze stolicy
Dolnego Śląska do Jeleniej Góry
przez Wałbrzych. Pociąg wlecze
się, pokonując 121 km w prawie
cztery godziny.
Specjaliści twierdzą, że winę za
fatalny stan torowiska pośrednio
ponosi samo PKP, bo wysyła w tę
trasę lokomotywy, które niszczą

szyny. Nadają się do jazdy po
prostych, a nie pełnych zakrętów
liniach. I „ścinają” górną część
torów. Polskie Linie Kolejowe,
jedna ze spółek PKP, utrzymują,
że innego taboru nie mają.
Szacunkowy koszt modernizacji całej trasy to około półtora
miliarda złotych.

(AGA/tejo)

Fot. AGNIESZKA GIERUS

JELENIA GÓRA Libacja po kościelnym święcie

Fot. AGNIESZKA GIERUS
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Pasażerowie MZK mają prawo palić na
przystankach, ale to może się zmienić
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ŒWIAT Zrabowane na Dolnym Śląsku dzieła sztuki odnalezione w Niemczech

Wpadka pasera w Koblencji: kupował skradzione
zabytki, między innymi, z Lwówka Śląskiego.
57-letni Niemiec podejrzany
jest o paserstwo zabytkowych
dzieł sztuki z piaskowca, które
były rabowane w okresie od
2004 do 2006 roku. – Niemiec
wpadł wskutek działań operacyjnych policjantów niemieckich z Koblencji oraz polskich
z Wrocławia i Lwówka Śląskiego – poinformował w sobotę
mł. asp. Paweł Petrykowski.
– W w yniku przeszukania
posesji 57-latka, policjanci

znaleźli i zabezpieczyli dwie
rzeźby aniołków trzymających
kartusze oraz rzeźbę Matki
Boskiej z połowy XIX w., dwie
donice z początku XX w., część
płyty epitafijnej z XIX w. oraz
płaskorzeźbę – kartusz z XVII
w. Wa r tość odna lezionych
przedmiotów zaby tkow ych
szacuje się na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
Skradzione zabytki zostały
zabezpieczone w magazynie

policji niemieckiej. W najbliższym czasie zostaną przetransportowane na Dolny Śląsk.
Zatrzymany właściciel posesji zajmuje się handlem antykami. Mężczyzna ten był już
notowany przez policję. Na
początku stycznia tego roku
został zatrz ymany podczas
kontroli na polsko-niemieckim
przejściu granicznym w Jędrzychowicach.
Usiłował wywieźć z Polski
zabytkową pł ytę nagrobną,
która została skradziona dzień
wcześniej na jednym z para-

fialnych cmentarzy w powiecie lwóweckim. Policjanci zatrzymali wówczas 28-letniego
mężczyznę, który dokonał tej
kradzieży.
Niemiec będzie odpowiadał
za paserstwo dzieł sztuki. Za
przestępstwo kradzieży dobra
o szczególnym znaczeniu dla
kultury grozi kara nawet do
10 lat, a za paserstwo do 5 lat
więzienia.

(tejo)

Fot. JELONKA.COM

Ukradli Matkę Boską i aniołki

Zabytkowe epitafia przy kościele św. Krzyża
są praktycznie pozbawione ochrony,
a okazja czyni złodzieja

JELENIA GÓRA Fatalne skutki decyzji władz PRL są w Cieplicach odczuwalne do dziś

Uzdrowiskowa część stolicy Karkonoszy o „niepodległym” bycie marzy od przeszło
30 lat. Od kiedy została pożarta przez potrzebującej większej liczby mieszkańców i
wojewódzkiego awansu Jelenią Górę.
O tym, że wraz z utratą praw
miejskich Cieplice staczają
się na równi pochyłej nikogo
przekonywać nie trzeba. Decyzje władz PRL sprzed 32 lat,
kiedy Jelenia Góra wchłonęła
administrac yjnie nie t ylko
tereny uzdrowiska, lecz także
Sobieszów, odbijają się gorzką
czkawką, której nie zaleczy
nawet woda mineralna Marysieńka.

Gnicie złotego jaja

Wówczas, w roku 1975 Cieplice
Śląskie Zdrój – wykorzystując
swój największy skarb – były
u szczytu popularności jako
miejscowość uzdrowiskowa.
Pomijając aspekt peerelowskiego socjału, który praktycznie
każdemu obywatelowi dawał
możliwość „bezpłatnej” kuracji
u wód, marka dawnych Ciepłowodów była rozpoznawalna i
znana niemal wszędzie.
Na marginesie, bezpłatna
znaczyła tyle, że statystyczny
Kowalski nie odczuwał jej we
własnym portfelu. Była „fundowana” przez budżet państwa,
żyjący z kredytów i drukowania
pieniędzy, których pętla w końcu
się zacisnęła na szyi całego organizmu PRL i spowodowała potężny krach w postaci kryzysu lat
80-tych i późniejszych, którego
skutki odczuwamy wszyscy.
Pozbawienie uzdrowiska marki Cieplic było pierwszym krokiem ku gniciu złotego jaja, lecznictwa zdrojowego w regionie.
Wspomniany narastający kryzys
ekonomiczny jeszcze bardziej
ten proces przyspieszył.

Bo ówczesnej władz y nie
wystarczyło samo pozbawienie
Cieplic osobowości odrębnego
miasta. Chciały uczynić uzdrowiskiem Jelenią Górę, dodając
nawet do nazwy naszego miasta chlubny sufiks: Zdrój. A wiadomo, że twór w postaci Jelenia
Góra Zdrój raczej kuracjuszom
nie był znany, podobnie jak
sztucznie utworzony Zespół
Uzdrowisk Jeleniogórskich.
Jak to się skończyło, wszyscy
doskonale wiedzą. W Cieplice
nikt nie inwestował. Pozbawione własnego grosza byłe
miasto zaczęło się sypać po
macoszemu traktowane przez
wielkomiejską wojewódzką
Jelenią Górę. Powoli, ale systematycznie, ku ruinie zmierzało
też uzdrowisko.
Zabrakło pieniędzy na realizację wielkich zamierzeń, po
których resztki pozostały do
dziś, choćby nigdy nieskończona budowa potężnej sali
rehablitacyjnej. Uzdrowieniu
sytuacji nie sprzyjał y przekształcenia ustrojowe z 1990
roku. Wręcz ją pogorsz ył y,
bo pozbawione budżetowych
zastrzyków, w w yniku realiów gospodarki r ynkowej,
uzdrowisko podupadło jeszcze
bardziej.
Zdrój stanął na krawędzi
otchłani na początku wieku
XXI, kiedy to okazało się, że
trzeba było drastycznych cięć.
„Poleciała głowa” byłego prezesa Jerzego Sokołowskiego.
Pracę straciła część personelu,
zamknięto niektóre pawilony,
ograniczono budżet.

Recepta w dzielnicy?
Czy problem rozwiąże wyodrębnienie Cieplic jako osobnej i niezależnej od Jeleniej Góry
dzielnicy? Pomijając skomplikowaną naturę prawną tej operacji, na pewno dałoby to
aktywnym ciepliczanom więcej możliwości działania niż ludziom starego systemu,
zasiedziałym w jeleniogórskiej radzie miejskiej.
Z drugiej strony spiętrzyłoby inne kłopoty: nowa administracja to kolejne pieniądze
na etaty urzędnicze, których mnogość raczej nie przekłada się na poprawę bytu
szarych obywateli.

Fot. RYLIT

Gorzka czkawka u wód
Kuracja rehabilitanta

Ryzyko wziął na siebie Roman
Jałako, związany z Cieplicami
rehabilitant, który w fotelu prezesa reanimował uzdrowisko
na tyle skutecznie, że przestało
przynosić gigantyczne straty i
przetrwało. Mało tego: dzięki
komercyjnym gościom, głównie
z Niemiec – na których leczenie
postawił nowy zarząd – udało
się część obiektów odnowić.
Należy uznać to za największy
sukces ciepliczan od czasu „zaboru jeleniogórskiego”.
Sukces niepozbawiony zgrzytów, choćby beznadziejnej decyzji o zamknięciu rozlewni
Mar ysieńki. Okazała się za
mało wydajna i przestarzała. A
w nowoczesność nikt zainwestować nie chciał.
Stało się tak, jak w większości tego typu spraw: najlepiej
zlikwidować i pozbyć się problemu.

Punktowanie władzy

Ale Cieplice to nie tylko uzdrowisko: to rzesze ciepliczan,
którym od lat 32 żyje się coraz
gorzej. W III Rzeczpospolitej na
próżno czekali na więcej zrozumienia i wsparcia ze strony
nowego samorządu. To już nie
była socjalistyczna władza z
nadania, ale ludzie wybrani
przez samych mieszkańców.
Druga sprawa, że wśród nich
wiele było tych samych twarzy,
co we władzy z lat PRL…
Samorządowcy chwalili się
zielonym światłem dla uzdrowiskowej części miasta: położono
sieci kanalizacyjne i kolektory
tam, gdzie dotychczas nieczystości spływały do rzeki. Ostatnim rzutem na taśmę, przed
ubiegłorocznymi wyborami,
zmieniono za grube miliony
złotych nawierzchnię placu
Piastowskiego. Zaczęto też remonty zaniedbanych ulic.
Wszystko pięknie, ale ciepliczanie samorządowców mogą

Ciepliczanie czekają na zmiany. Na zdjęciu podczas imprezy
w amfiteatrze, wyremontowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Cieplic
wypunktować tym, czego nie
zrobiono. Wymieniają doprowadzony do ruiny kompleks
basenów przy ulicy Lubańskiej,
zabranie byłemu miastu szpitala, czcze obietnice zbudowania
aquaparku (na samo bajanie
ludzi i konkursy architektoniczne wydano sporo złotówek). Do
tego coraz gorszy system komunikacji, po części z winy PKP,
upadająca linia kolejowa. No i
brak troski o zdrojowe slumsy:
zaniedbane, gnijące kamienice
położone na obrzeżach odnawianego uzdrowiska.
Nic dziwnego, że przy takim
obrazie Cieplic co bardziej aktywni mieszkańcy chcą Jeleniej
Górze, pisząc obrazowo, dać
kopa i samemu zadbać o swoje
interesy.

Stowarzyszenie
niemocy

Do tej rzeczywistości wpisuje
się Stowarzyszenie Miłośników Cieplic, lokalni patrioci,
którzy chcą jak najlepiej dla
swojej ma łej ojcz yzny. A le
niezbyt skutecznie im to wychodzi.
B ył a preze s, obec n ie za stępczyni szefa SMC Małgorzata Turowska wspominała

wspaniałość Cieplic Śląskich
Zdroju sprzed lat. Niezniszczony basen przy Lubańskiej,
tętniący życiem plac Piastowski, setki kuracjuszy na promenadach. Ma też ambitne,
ale wcią ż niezrealizowane
plany promocji uzdrowiska
poprzez nagłośnienie innych
jego atrakcji niż uzdrowisko:
historycznych zakamarków,
choćby zamkniętej na głucho
krypty Schaffgotschów pod
pijarskim kościołem św. Jana
Chrzciciela , udostępnienie
wież świątyń dla turystów, czy
pokazanie zwiedzającym Cieplice sal strzeżonego jak oko
w głowie przez Politechnikę
Wrocławską pałacu Schaffgotschów.
Jednak sentymentalne akcje, nawet protest przeciwko
wpisywaniu do dowodów osobistych rodowitych ciepliczan
nazw y miasta Jelenia Góra,
przynoszą tylko pokrzepienie
ducha, a nie konkretne korzyści dla Cieplic.
Do tego dodać należy brak
zainteresowania działaniem
stowarzyszenia, na którego
ostatnie spotkanie przyszła
ledwie garstka zaintereso wanych.

Niech się zachce chcieć

Czy są jeszcze w Cieplicach
młodzi ludzie, którym „chciałoby się chcieć” coś zmieniać?
Jeden z bardziej przykr ych
wniosków z tych dywagacji to
taki, że decyzja peerelowskich
kacyków sprzed 32 lat zabrała
nie tylko prawa miejskie Cieplicom, ale – na przestrzeni
całego tego okresu – stopniowo zabijała ducha poczucia
lokalnej tożsamości i spowodowała odpływ z uzdrowiska
ludzi, którz y rzecz y w iście
dziś mogliby eks-miastu jakoś
pomóc.
Dylemat pozostaje: czy pozostać przy jako takim status
quo, czy też postawić wszystko
na jedną kartę i iść na całość,
aby Cieplice podnieść z marazmu. O tym powinni zdecydować sami ciepliczanie, choćby
w publicznym referendum.
Bez za anga żowania ludzi, którz y tam mieszkają,
splendor d aw nych Ciepl ic
Śląskich Zdroju zapewne już
nie powróci. Przynajmniej w
dającej się jakoś przewidzieć
przyszłości.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI / OPINIE
REGION Polskę nawiedził Bush, Karkonosze – Gosiewski

JELENIA GÓRA Pomysł na 900-lecie miasta

Szukają jelenia
Po naszej krytycznej publikacji za opieszałość w
przygotowaniach do jubileuszu, władze robią krok
do przodu!
Katarzyna Młodawska, specjalistka od promocji stolicy Karkonoszy, zapowiedziała, że w ratuszu
zawiśnie specjalna urna, do której
mieszkańcy mogą wrzucać karteczki z sugestiami oraz pomysłami
dotyczącymi programu rocznicy.
Fantazją można także podzielić
się drogą internetową wysyłając
swoje propozycje na adres promocja_um@jeleniagora.pl
Nasz tygodnik też może wrzucić
tam swoje trzy grosze, więc wrzuca.
Otóż proponujemy, aby z okazji
szczytnego święta na placu Ratuszowym zorganizować, między
innymi, rekonstrukcję wjazdu
Bolesława Krzywoustego do podjeleniogórskiego lasu oraz polowanie
księcia na złotego jelenia.
Obsadę sugerujemy znamienitą:
Księciem niech będzie prezydent
Marek Obrębalski odpowiednio
ucharakteryzowany eksponatami
z Muzeum Karkonoskiego. Wyszkoleniem odtwórcy roli Bolesława w
perfekcyjnej jeździe wierzchem
zajmie się Michał Kasztelan, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej. On sam
wcieli się zresztą w postać pierwszego Kasztelana naszego grodu.
Transport kiążęcego orszaku w
wozach drabiniastych zapewni Marek Woźniak, dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego, który
zostanie w spektaklu Naczelnym
Woźnicą.
Największym problemem może okazać
się wybór odtwórcy postaci
złotego jelenia. Bohater
to wszakże
pozytywny, bo
to dzięki niemu
mamy Jelenią Górę.
Ale jakoś chętnych do przyprawienia rogów wśród znanych
postaci z życia miasta brakuje.
Pozostaje mieć nadzieję, że organizatorzy zorganizują casting na…
jelenia.
Nasze sugestie do obsady ról bohaterów rekonstrukcji to: Grzegorz
Niedźwiedzki, Zygmunt Korzeniewski, Józef Kusiak, Józef Pawłowski
oraz Robert Prystrom (w kolejności
alfabetycznej).

(anzol)

Cudów nie czynił
Długi weekend prawej ręki Jarosława Kaczyńskiego.
W pi ąt ek
w ydarzeniem w
Karpaczu
nie była
wizyta
prez ydenta
USA George’a
Wiliama Busha na Helu, ale
krótkie odwiedziny wiceprem iera P rzemy sł awa E d ga ra Gosiewskiego. Niedawno
awansowany działacz Prawa
i Sprawiedliwości przyjechał
w góry, aby odpocząć od warszawskich smrodków spalin
i podładować akumulator y
rześkim, karpaczańskim powietrzem.
Osobistość zobaczyła odciski
butów wielkich himalaistów
odbite prz y ma g istra cie w
Karpacz u, odw iedzi ła koś -

ciółek Wang i podobno do tarła na Śnieżkę. Poruszała
się samochodem terenowym
w a syście f un kcjonariusz y
Straży Granicznej.
Niestety, wbrew oczekiwaniom, Przemysław Gosiewski
nie odwiedził peronu karpaczańskiego dworca. Liczono
po cichu na cud, że skoro we
Włoszczowej zatrzymał ekspres z Krakowa do Warszawy
to i w Karpaczu reanimuje
połączenie z Jelenią Górą. Ale
się przeliczono.
Pluły sobie w brodę władze
Szklarskiej Poręby, że wicepremier pominął w swojej nieoficjalnej wizycie Jakuszyce.
Tamtejsza stacja też wymaga
cudownej ręki uzdrowiciela.
Dokładnie takiej, jak dłonie
Przemysława Gosiewskiego.

JELENIA GÓRA Międzynarodowe towarzystwo

Potęga kontaktów
Amerykanie i Niemiec w magistracie.
Pra cow it y t yd zień m ia ł
prezydent Marek Obrębalski.
W minioną środę spotkał się
z inwestorami ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, a w czwartek – mimo
u st awowo wol nego d n i a
– przyjął burmistrza bratniego miasta niemieckiego
Bautzen.
Por uszono niez w yk le
ważkie dla naszego miasta
problemy z w ią za ne z i n -

westycjami zagranicznymi
oraz rozwojem kontaktów
międzynarodow ych. Spotkania przebiegał y w miłej
i partnersk iej atmosferze
i staną się prz ycz yn k iem
do następnych. Stworzone
zostanie przy okazji pole do
dyskusji na wiążące tematy
poruszone podczas owocnych rozmów.

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z
dużym przymrużeniem oka.
Redakcja

Niestety, na urlopowym szlaku P. Gosiewskiego
zabrakło stacji w Jakuszycach, która – jak widać
– aż prosi się o uzdrowienie.
Przemysław Gosiewski.
Usprawiedliwieniem dla drugiego po Jarosławie Kaczyńskim człowieka PiS był fakt,
że popularny „Gosiu” w Karkonosze przyjechał w ramach
urlopu. Złośliwi twierdzą, że
to za karę, aby nie dopuścić go

OKIEM NACZELNEGO
Nie zastrajkowali, choć powody mają

Kozły ofiarne
Nawet obywatelowi nieskalanemu grzeszną myślą o
popełnieniu przestępstwa zdarzy się pomstować na
policjanta czy strażnika miejskiego. Co ma w sobie
uniform, że zamiast respektu – budzi chorobliwą
niechęć?

Czy Michał Kasztelan wystąpi w roli Kasztelana,
a na koniu usiądzie prezydent Marek Obrębalski jako
Bolesław Krzywousty?

Fot. KDR
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Na strażników miejskich w Jeleniej Górze spływa wiadro pomyj za cokolwiek, co się ludziom
nie podoba. Jest brud na ulicy,
ktoś dostał w zęby na głównym
trakcie, samochód źle zaparkowany, obywatel wszedł w psie
g..., uczeń wyzywa nauczycielkę,
kierowca spóźnił kurs autobusu.
Wszystkiemu winien jest strażnik,
który akurat właśnie w miejscu
zdarzenia miał być, i zapobiec
zakłócaniu porządku publicznego,
ale go nie było.
I w dodatku jeszcze dostaje za to
pieniądze od podatników. Mniej
więcej w tym samym stylu myśli
się o policjantach.
Fatalny obraz stróżów prawa w
oczach społeczeństwa całej kultury
europejskiej nie bierze się tylko z lat
PRL, kiedy to milicjant obywatelski
był uosobieniem głupoty, którą z
ekranów telewizora usiłował ratować polski James Bond w owczym
swetrze, czyli porucznik Borewicz
z telewizyjnego „07, zgłoś się”.
To zresztą mały pikuś w porównaniu z mrocznymi postaciami z
„policyjnej” przeszłości. Inwigilatorów Świętej Inkwizycji, będącej
swego czasu odpowiednikiem
ABW, powszechnie nienawidzono – bo za jeden niewłaściwy
gest można było – „dzięki” ich
wstawiennictwu – do końca życia
nawracać się gnijąc w lochach
lub, jeśli nie budziło się nadziei
na poprawę – skończyć na stosie.
Gwardia francuskich rewolucjonistów obcinanie niepokornym, ale i niewinnym ludziom

głów traktowała jak wycieczkę z
szablami na plantację arbuzów.
Nie wspomnę o „dokonaniach”
sowieckich enkawudzistów, czy
hitlerowskich gestapowców lub
polskich ubeków.
Policjantów, zwanych także milicjantami, niezbyt lubił sam Włodzimierz Ilicz Lenin, znany skądinąd
ze skutecznego sposobu trzymania
ludzi za mordę i krwawych czystek
wykonywanych łapskami Polaka
Dzierżyńskiego Feliksa. To wódz
rewolucji – zapewne idol Związku
Nauczycielstwa Polskiego – jest
autorem bon motu, że państwo policyjne to takie, w którym policjant
zarabia więcej od nauczyciela.
Z tym akurat w IV Rzeczpospolitej jest zupełnie odwrotnie. Taka
rzeczywistość powinna wybić
argument z ręki zwolennikom
zwiększenia płac w edukacji oraz
socjalistom, którzy uważają, że
mamy państwo policyjne i rządy
twardej pięści prawa i sprawiedliwości.
Zresztą, w przeciwieństwie do
sfrustrowanych i coraz bardziej
przez ludzi znienawidzonych
nauczycieli, czy lekarzy z kręgów
towarzystwa związków zawodowych – policjantom strajkować nie
przystoi, choć zarabiają kiepskie w
sumie pieniądze.
Jakoś żaden mundurowy nie powiesi uniformu w szafie i czapki z
orzełkiem na wieszaku. I nie ogłosi
protestu, nawet ostrzegawczego.
Nie powie ludziom, żeby Boże broń
nie mieli do niego pretensji, jeśli
akurat bandyta kogoś napadnie

i tylko dla przyzwoitości zostawi
w samych skarpetkach. Bo policja
zrobiła sobie „wolne” i żąda – na
przykład – 10 tysięcy złotych brutto
na łebka, miesięcznie rzecz jasna.
Stróż prawa zdaje sobie sprawę,
że jego niewdzięczna profesja
– przy takim obrocie rzeczy – zostałaby jeszcze bardziej opluta.
Choć i przyznać trzeba, że często
i sami stróże prawa przeginają,
egzekwując idiotyczne w sumie
niektóre nakazy prawa. Choćby ten nakazujący ograniczenie
prędkości do 10 km na godzinę na
czteropasmowej drodze.
Fakt, że policjant jest w tym momencie w sytuacji powstałej z winy
kretynów. Jeden trasę szybkiego
ruchu zaprojektował tam, gdzie
inny pomyślał o budowie wielkiego osiedla mieszkaniowego. A
obaj „mądrzy” zapomnieli o postawieniu bezpiecznego przejścia
dla pieszych. Z kolei trzeci wydał
rozporządzenie o drastycznym
ograniczeniu prędkości.
A i w drugą stronę przesada jest
niemile widziana. Mundurowi jeleniogórskiej drogówki pożałowali
kierowców, którzy skarżyli się, że
nie mają kasy na mandaty. Dobroduszni funkcjonariusze zaniżali
więc karne opłaty. Za swoje dobre
serce sami zapłacili przed sądem,
dokąd trafili, bo służbistom nie spodobało się odstępstwo od reguł.
Jak to mówią, dura lex sed lex, ale
i służba nie drużba.
Osobiście wolę dobrze opłacanego i skutecznego policjanta niż
medyka frustrata lub belfra, co
minęli się z powołaniem i za swoją
niekompetencję biorą jakiekolwiek
pieniądze.

Konrad Przezdzięk

do spotkania w Georgem Bushem, który niemal dokładnie
o tej samej porze przebywał
na Helu.

(anzol)

PLOTKI
I FAKTY
Oszczędny Wodnik

Upał y i susza prz ycz yniają się do obniżenia poziomu wód w powierzchniowych ujęciach, o czym
nie omieszkała poinformować mieszkańców spółka
Wodn i k. Pora dzi ła jele niogórzanom, aby lepiej
og ra n icz yć pod le wa n ie
ogródków wodocią gową
wodą. Uwaga zabrzmiała
dość dziwnie, choć na pewno troską była podyktowana. Powód? Rachunki za
wodę są tak „słone”, że już
od dawna nikt rozsądny,
kto ma wodomierz, kwiatków wodnikową wodą nie
pod lewa , obaw iają c się
w ysuszenia przez spółkę
domowego budżetu. A spółka, odradzając korzystanie
z własnego produktu, działa na swoją niekorzyść.

Syzyfowe prace

D r o g o wc y m a l u j ą n a
bia ło zna k i poziome na
ulicach. Zlecają co roku tę
samą czynność, za którą
podatnik płaci niemało.
Ale nieposłuszne strzałki
i linie zacierają się wskutek zajeżdżenia i opadów.
Toteż trzeba to odmalo wywać. Doszły nas słuchy,
że Miejski Zarząd Dróg i
Mostów poszukuje wynalazcy nieścieralnej białej
farby, która byłaby odporna na wszelkie drogowe
przeciwności. Jak dotąd
oferta pozostaje bez echa.
Ktoś zaproponował, aby
może zamknąć dla ruchu
część pomalowanych ulic.
Oszczędności gwaranto wane!

(anzol)
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

TEATR

Romeo i Julia
12 VI, godz. 10, Scena Duża, bilety:
26 i 17 zł

Entliczek pętliczek
13 VI, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 zł

Espresso
15 i 16 VI, godz. 19, Scena Studyjna,
bilety: 17 i 24 zł

Mała syrenka
14 VI, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 zł

Ameryka. Ship of hope
– F. Kafka
19 i 20 VI godz. 19.30, Scena Duża,

Alibaba i czterdziestu
rozbójników
15 VI, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 zł

Porwanie w Tiutiurlistanie
12 VI o godz. 10 i 17 VI o godz. 16, Teatr
Zdrojowy, bilet 10 zł
INNE

Podróż po japońsku
11 VI, godz. 17, sala teatralna ODK
Prelekcja Stanisława Dąbrowskiego
ilustrowana przeźroczami, pt. „Z drugiej
Japonii do Japonii”
Odsłona na żółto
13 VI, godz. 14, sala przy ul. Bankowej
28/30, bilet – 5 zł
W ramach programu „3 odsłony kina”
prelekcja, dyskusja i projekcja filmu „Żółta
łódź podwodna” (prod. Wielka Brytania)
w reż. Georga Dunninga
Ziobro rozśmieszy
13 VI, godz. 19.30, sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30, bilet 20 zł
Program kabaretowy Jacka Ziobro „Mogę
wszystko”
Mityng jazdy konnej
14-17 VI, rozpoczęcie 14 VI godz. 19,
stajnia Gostar w Goduszynie
VI Ogólnopolski Mityng Jazdy Konnej
Olimpiad Specjalnych. W dniach 15 i 16
czerwca rozpoczęcie zawodów o godz.
11.00, a zakończenie w niedzielę – 17
czerwca o godz. 12.00
Koncert młodych
14 VI, godz. 12, sala widowiskowa JCK
przy ul. Bankowej 28/30
Koncert zespołów artystycznych działających w Młodzieżowym Domu Kultury

Szklana wystawa
15 VI, godz. 16, Muzeum Karkonoskie
Otwarcie wystawy „Millefiori - Szklane
przyciski do papieru” Tomasza Gondek
oraz szkła prasowanego z wytwórni
europejskich (XIX-XX wiek)
Tropem Hauptmanna
15 VI, godz. 17, Dom Gerharta Hauptmanna
Prezentacja książki Antje Johanning
i Wolfganga de Bruyna „Przewodnik
literacki po muzeach Gerharta Hauptmanna”
Koniec sezonu muzyków
15 VI, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska – sala koncertowa, bilety:
15 i 20 zł
Zakończenie sezonu artystycznego
2006/2007 - koncert pod dyrekcją
Jerzego Swobody; w programie: Dymitr
Szostakowicz – I Koncert skrzypcowy
a-moll op.77, Jean Sibelius – I Symfonia e-moll op. 39
Koncert Adamusa
16 VI, godz. 19, Kościół Zbawiciela w
Cieplicach
Koncert w wykonaniu Jana Tomasza
Adamusa – promocja płyty „Zabytkowe Organy Kościoła Zbawiciela w
Cieplicach”; w programie Bach, Liszt,
Franck

Uderzenie metalu

Już w najbliższy piątek
odbędzie się kolejna Liga
Rocka. To ostatni przegląd
przed wakacjami.
O prawo startu w wielkim finale
zmierzy się pięć kapel. Awansuje
tylko jedna z nich, wybrana 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.
Podczas najbliższej edycji gościnnie wystąpi heavy metalowy zespół
Morior Axis z Kłodzka.
Zespół powstał 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

Liga rocka zagra już po raz 13
show z ogniami. Czy tak będzie w
Jeleniej Górze? Zobaczymy.
Eliminacje odbędą się w najbliższy piątek 15 VI o godz. 17 w sali
Novej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury (ul. 1 Maja 60). Bilety
można nabyć już w sekretariacie
JCK, adres j.w.

Kino Marysieńka
Aleja gówniarzy
11 – 14 VI, godz. 16
obyczajowy, prod. Polska 2007, od 15 lat
Czyściciel
11 – 14 VI, godz. 20
komedia, prod. USA 2007,
Dziękujemy za palenie
11 – 14 VI, godz. 18
komedia, dramat, prod. USA 2006, od 15 lat
W stronę słońca
4 – 7 VI, godz. 16, 20

science fiction, thriller, prod. Wielka
Brytania 2007, od 15 lat

Kino Grand
Happy wkręt
11 – 14 VI, godz. 16.30
animowany, prod. USA/Niemcy 2007,
Ostre psy
11 – 14 VI, godz. 18, 20
komedia/kryminał, prod. Wielka Brytania 2007

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

Początkowo impreza nosiła nazwę Jeleniogórska Liga Rocka, ale
organiozatorzy kilka lat później
zrezygnowali z pierwszego członu
nazwy, gdyż do przeglądu zgłaszało się coraz więcej zespołów z
całej Polski.

(DOB)

JELENIA GÓRA Rozmowa z Joanną Ratajczak-Kurowicką, której prace można obecnie
oglądać w BWA

Czucie światłem
Pracownia Teatralna “Odek” pod opieką reżyserską
Jacka Paruszyńskiego pokazała na scenie studyjnej
jeleniogórskiego teatru sztukę “111” Tomasza Mana.
Wojciech Wojciechowski: Co
było inspiracją dla Pani prac pokazywanych obecnie w BWA?
Joanna Ratajczak-Kurowicka: Fascynacja światłem i jego
formami. Zawsze poszukiwałam
kształtu dla ich ulotności. Malowanie tradycyjne nie było do
tego celu odpowiednie. Pisałam
również wiersze, ale w poezji
granicą są słowa. Próbowałam
też łączyć wiersze z obrazami,
lecz chyba dopiero światłoformy
zawierają to, o co mi chodzi.
W.W.: Pani wystawa w BWA ma,
wydaje mi się, trzy przestrzenie.
Myślę tu właśnie o poezji, świetle
i czasie. Która z nich jest dla Pani
ciekawsza?
J.R.K.: Światło! Dlatego chciałabym kontynuować cykl Świat-

łoform. Nie mogę jednak wykluczyć, że pojawi się po drodze
coś nowego. Moim marzeniem
jest zrobienie całej wystawy na
temat obecności form światła,
nie koniecznie w tej postaci, jak tu
pan widzi. A poza tym: pierwsza
z światłoform powstała w 2004
roku, a nie udało mi się dotąd
ukończyć zaplanowanego cyklu.
Robienie ich to żmudna praca,
wymagająca wiele czasu.
W.W.: W kręgu Pani zainteresowań jest także lustrzane odbicie.
Średniowieczni filozofowie uważali, że odbicie w lustrze to inny
byt. A co Panią w nim inspiruje?
J.R.K.: Zastanawiałam się nad
tym, ale nie jak filozof, lecz plastyk. Idea lustrzanego odbicia
towarzyszy mi od jakiegoś czasu i

KINO

Kino Lot
Piraci z Karaibów. Na krańcu świata
11 – 14 VI, godz. 16.15, 19.30
przygodowy, prod. USA 2007, od 12 lat

To już 13 edycja Liga Rocka.
– Impreza promuje młode zespoły uprawiające różnego rodzaju
gatunki muzyki rockowej – mówi
Andrzej Patlewicz z JCK, główny
organizator. – Wiele z nich zostało
zauważone na scenie ogólnopolskiej.

Fot. ARCHIWUM JELONKI

Będzie się działo

JELENIA GÓRA Rockowy przegląd z nietypowym gościem

Fot. ARCHIWUM JELONKI

REGION Wydarzenia i kultura

– Próbowałam łączyć wiersze z obrazami, lecz
dopiero światłoformy zawierają to, o co mi chodzi
– mówi Joanna Ratajczak-Kurowicka (z prawej)
zachwyca. Wciąż eksperymentuję.
Efekty widać nie tylko na moich
fotografiach, ale również w Światłoformach. Jak przyjrzymy się im
dokładnie to odbicie lustrzane jest
w nich obecne choćby w postaci
cienia. Odbicie jest powtórzeniem
ale jest także innym światłem.
W.W.: Pani udało się to światło
uwięzić.

J.R.K.: To prawda, ale mimo
tego nie są to obrazy martwe.
Wystarczy szybki spacer obok
Światłoform i zobaczymy jak to
światło pracuje, poddaje się wibracjom i przeobrażeniom.
W.W.: Czym ono jest dla Pani?
J.R.K.: Szybkim i ulotnym
pięknem.
W.W.: Dziękuję za rozmowę.

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Biegacze MKS Paulinum w kadrze

Jadą ma mistrzostwa
Rafał Matyja i Łukasz Mostek zostali powołani do
reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy, które
odbędą się na początku lipca na Węgrzech.
Powołania dla R. Matyi i Ł.
Mostka są wynikiem wysokiej i
równej formy jaką prezentowali
w pierwszej części tegorocznego sezonu startów w zawodach.
W rankingu w kategorii wiekowej M-16 sporządzonego na
podstawie rezultatów: crossu
w Złotym Potoku, sprintu na
klubowych mistrzostwach Polski w Poznaniu, sprintu i biegu
klasycznego na Limanovia Cup
oraz sprintu i klasyku na zawodach w Miszkolcu na Węgrzech
R. Matyja był drugi, a Ł. Mostek
czwarty. Kadra narodowa na
mistrzostwa Europy łącznie liczy szesnaście osób: po czterech
chłopców i cztery dziewczęta w
kategoriach wiekowych M – 16
i M – 18. Jak zgodnie mówią
obaj jeleniogórscy specjaliści

GORZÓW WLK
zawodowych

od biegów z mapą i kompasem,
ich marzeniem jest zdobycie
miejsca w pierwszej dziesiątce
biegu klasycznego i sprinterskiego. Zawodnicy znacznie lepiej czują się jednak w dłuższym
biegu klasycznym, w którym
bardziej liczy się wytrzymałość
niż szybkość.
Zarówno Ł. Mostek jak i R.
Matyja mają po 16 lat i biegi
na orientację uprawiają od
czterech lat, zaś bieżący sezon
jest najlepszy w ich karierze.
Na treningach spędzają do
dziesięciu godzin tygodniowo.
W tym roku kończą naukę w
Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze. Ich trenerem od początku
przygody z tym sportem jest
Romuald Ożarski.

(KED)

Mistrzostwa wyższych szkół

Medal dla Kolegium
Zespół koszykarzy z Kolegium Karkonoskiego zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski Wyższych
Szkół Zawodowych.
W zawodach uczestniczyło
dziesięć zespołów reprezentujących Wyższe Szkoły Zawodowe
z całej Polski. W fazie grupowej
rywalizacji jeleniogórzanie nie
zaznali goryczy porażki i pokonali kolejno drużyny z: Kalisza
81:61, Tarnowa 67:49, Legnicy
75:38 i Gorzowa Wlkp. 78:64. W
półfinale Kolegium Karkonoskie
stoczyło bardzo ciężki pojedynek
z ekipą z Krosna, opartej na
graczach tamtejszego zespołu
II ligowego. Mecz ten był bardzo
wyrównany i dopiero w samej
końcówce jeleniogórzanie zdoła-

BIELSKO BIA£A

li przechylić szalę rywalizacji na
swoją korzyść i zwyciężyli 81:75.
W finale koszykarze KK wyraźnie odczuwali trudy półfinału i
zdecydowanie ulegli drużynie z
Leszna 47:83.
Skład KK: Krzysztof Pielech,
Radosław Pielech, Paweł Nowicki, Mateusz Dziasek, Łukasz
Habratowski, Kamil Aleksandrowicz, Marcin Oświęcimski,
Mateusz Kaczmarek, Łukasz Niesobski i Jarosław Wilusz. Trener
Andrzej Radziwanowski.

(KED)

JELENIA GÓRA Dzień bez treningu uważam za stracony – mówi Adam Kopeć,

mistrz Polski w karate full-contakt

Pomiędzy matą a boiskiem
O fascynacji sportem rozmawiamy z dwukrotnym
mistrzem Polski w karate
full - contakt, zawodnikiem Jeleniogórskiego
Centrum Oyama Karate
Adamem Kopciem.
Grzegorz Kędziora: Jak
rozpoczęła się Pańska przygoda ze sportem?
Adam Kopeć: Już w dzieciństwie ciągnęło mnie do karate,
gdyż bardzo lubiłem oglądać
filmy z Bruce Lee. Jednak mój
pierwszy kontakt ze sportami
walki nastapił dopiero w V – VI
klasie szkoły podstawowej, w
sekcji taekwondo prowadzonej
w Domu Kultury w Chełmsku
Śląskim, czyli miejscowości,
z której pochodzę i w której
mieszkam. W tym czasie nie
miałem właściwie wielkiego
wyboru gdyż w okolicy była to
jedyna forma zajęć sportowych
oczywiście poza treningami
piłkarskimi w klubie Gambit.
Potem po rozwiązaniu sekcji
taekwondo czyli w okresie gdy
chodziłem do szkoły średniej
skupiłem się na grze w piłkę
nożna w Gambicie. Karate
zacząłem trenować bardzo późno bo dopiero na studiach w
Kolegium Karkonoskim. Nieco
z ciekawości wraz z kolegą Łukaszem Mazurem poszliśmy na
trening do sensei Rafała Majdy,
bardzo nas to wciągnęło i ta
fascynacja trwa do dziś.
Czy mógłby Pan przybliżyć
reguły karate full - contakt w
którym wywalczył Pan dwa
razy tytuł mistrza Polski?

Fot. ARCHIWUM PRYWATNE
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Adam Kopeć (po lewej) podczas treningu
Karate f ul l - contakt jest
sportem kontaktowym lecz na
pewno nie brutalnym. W trakcie walki mamy na głowach
kaski oraz ochraniacze. W tej
formule zabronione są uderzenia łokciami oraz nie ma walki
w parterze. Po każdym upadku
po ciosie, podobnie jak w boksie zawodnik jest liczony przez
sędziego. Ciosy rękami oraz
kopnięcia można zadawać w
całe ciało, także w głowę.
Czy poza karate uprawia
Pan jeszcze jakieś inne
dyscypliny sportu?
Poza uprawianiem jestem
grającym asystentem trenera
w zespole piłkarskim Gambit
Chełmsko Śląskie. Na boisku
występuję na pozycji pomocnika. Prz yszedłem do tego
zespołu zimą, aby pomóc mu

w walce o ligowe utrzymanie.
Wcześniej przez trzy lata grałem w Orle Lubawka.
Czy poza sportem ma Pan
jeszcze czas na inne pasje?
Sport jest moją główną pasją
i uważam dzień bez wysiłku
fizycznego oraz treningu za
dzień stracony. Przyznaję, że
oprócz pracy zawodowej w
charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Lubawce
nie mam zbyt wiele czasu na
inne zajęcia. W dni powszednie
praktycznie każde popołudnie
spędzam na treningu karate
lub piłki nożnej. Muszę powiedzieć, że bardzo pociąga
mnie i motywuje do dalszej
pracy udział w zawodach oraz
zdobywanie kolejnych stopni
w t ajem n iczen ia w ka rate.

Sport daje mi też możliwość
wyciszenia się i wyładowania
negatywnych emocji. Dzięki
niemu mam na pewno dużo
większy dystans do otaczającego świata.
Czy zdarzyło się Panu kiedykolwiek umiejętności zdobyte
w trakcie treningów wykorzystać w życiu pozasportowym
Na co dzień jestem bardzo
sp okojny m c z łow iek iem i
poza kilkoma drobnymi incydentami nie miałem okazji
w ykorzystać swoich możliwości. Adrenalinę staram się
wyładowywać na treningach
oraz zawodach. Umiejętności
wyniesione ze sztuk walki dają
mi poczucie bezpieczeństwa i
świadomość, że poradziłbym
sobie w sytuacji zagrożenia.
Dziękuję za rozmowę

– Ścigam się dla przyjemności – mówi Adam Drahan

Życiowy sukces odniósł kolarz górski KK Impet Jelenia
Góra Adam Drahan. Student Akademii Ekonomicznej w
Jeleniej Górze zajął drugą lokatę w kategorii orlików
w najbardziej prestiżowym w naszym kraju cyklu
wyścigów Skoda MTB.
Startujący w barwach Impetu
Jelenia Góra 21 – letni kolarz
lokował się w czołówce każdego
z pięciu wyścigów wchodzących
w skład tegorocznej edycji Skody
MTB. Rywalizację rozpoczął od
trzeciego miejsca w Chodzieży.
Potem przyszło szóste miejsce
wywalczone “na własnych śmieciach” w Szczawnie Zdroju, drugie
lokaty w Warszawie i Nałęczowie
oraz czwarte miejsce w Białymstoku. Wyniki te w sumie dały A.
Drahanowi w klasyfikacji generalnej znakomite drugie miejsce,
które było zaskoczeniem nawet
dla samego zawodnika. - Sukces w
Skoda MTB zdecydowanie przerósł
moje oczekiwania, gdyż przed
rozpoczęciem cyklu satysfakcjonowałoby mnie miejsce na podium
choćby w jednej edycji zawodów
– mówi Adam Drahan.

Pochodzący i mieszkający w Wałbrzychu Adam Drahan swoją przygodę z kolarstwem rozpoczął w 2001
od startu w amatorskich zawodach
„Górale na start”. Jego pierwszym
klubem był KKG MTB Wieża Anna
Szczawno Zdrój. Na początku kariery
obok startów w kolarskim peletonie
A. Drahan trenował tenis, wkrótce
jednak zamiłowanie do kolarstwa
zwyciężyło. Od 2004r. ściga się w
barwach Impetu Jelenia Góra. W
poprzednich latach miał już pewne
sukcesy (dwa mistrzostwa Dolnego
Śląska w jeździe pod górę, miejsca w
dziesiątce w pojedynczych wyścigach
cyklu Skoda MTB, zwycięstwo w Bike
Maratonie w Pucku), jednak ten rok
jest zdecydowanie najlepszym w jego
dotychczasowej karierze. – Wpływ
na progresję moich wyników sportowych miała na pewno zmiana
trenera na Krzysztofa Murdzę oraz

modyfikacje wprowadzone w cyklu
treningowym – ocenia A. Drahan.
Procentuje także ciężka praca wykonana w okresie przygotowawczym
przez zawodnika, m.in. na zgrupowaniu w Cetniewie. Zimą intensywność przygotowań dochodziła do 14
godzin szkoleniowych w tygodniu
(około 250 kilometrów spędzonych
na rowerze). Treningi te obejmowały
nie tylko jazdę na rowerze, ale i
zajęcia na siłowni, marszobiegi oraz
biegi na nartach.
A. Draham oprócz startów w
wyścigach kolarskich jest studentem II roku ekonomii na Wydziale
Gospodarki Regionalnej i Turystyki
na Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. - Moje treningi i starty
odbywają się trochę kosztem uczelni,
a właściwie nieprzespanych nocy,
ale na razie jakoś daje mi się te
dwie rzeczy pogodzić - mówi kolarz
jeleniogórskiego Impetu. Występy
w wyścigach wymagają także dużej
wyrozumiałości od mojej dziewczyny Adejajdy, gdyż nie zawsze
mogę sobie pozwolić na wyjście na
imprezę lub wyjazd prywatny . Na

szczęście mam w niej jak i w moich
rodzicach ogromne oparcie. Moi
rodzice są dla mnie najważniejszym
sponsorem, lecz również wspierają
mnie psychicznie. Z czasem bardzo
wciągnęli się w moje starty i jeżdżą
ze mną na wszystkie wyścigi. Co
ciekawe A. Drahan nie jest jedynym
członkiem rodziny mającym kontakt
ze sportem. Jego brat jest pilotem
samochodowym i wraz z Marcinem
Bełtowskim, ściga się autem Subaru
w rajdach.
Kolarz Impetu nie wiąże swojej
przyszłości z kolarstwem i traktuje
je raczej jako odskocznię od szarej
rzeczywistości. -Ściganie się na rowerze górskim sprawia mi ogromną
radość i daje możliwość wyciszenia
się oraz oderwania się od szarej
rzeczywistości - mówi A. Drahan.
Wszelkie sukcesy bardzo nakręcają
mnie do dalszej pracy na treningach.
Mimo tegorocznych sukcesów
swoją przyszłość wiążę jednak nadal zdecydowanie
z dziedziną, którą studiuję
czyli ekonomią.

(KED)

Ściganie się na rowerze jest dla A. Drahana
olbrzymią frajdą

Fot. ARCHIWUM DOMOWE

Ekonomista na rowerze
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Nasz student
zdobył brąz

Juniorzy KS Karkonosze wywalczyli awans do Ligi
Dolnośląskiej Juniorów (LDJ). W decydującym meczu w
ostatniej kolejce ligi okręgowej jeleniogórzanie rozgromili na wyjeździe Chrobrego Nowogrodziec 7:2 (4:2).
Mecz w Nowogrodźcu dla obu
zespołów miał kolosalne znaczenie.
Chrobry zajmował trzecie miejsce
od końca w tabeli i zwycięstwo z
Karkonoszami mogło mu dać przedłużenie ligowego bytu. Natomiast
Karkonosze, by awansować do LDJ
musiało wygrać, gdyż do prowadzącego przed tym meczem w tabeli
Piasta Zawidów traciły dwa punkty.
Dodajmy że zawidowianie mogli
tylko biernie czekać na wieści z
Nowogrodźca, gdyż swoje spotkanie,
z ostatniej kolejki, zresztą przegrane
z Łużycami Lubań 4:5 rozegrali już
wcześniej.
Od pierwszych minut pojedynku,
toczonego w niemiłosiernym upale,
stroną dominująca byli jeleniogórzanie, którzy zepchnęli gospodarzy
do głębokiej defensywy. Już w 7
min. wyborną sytuację na zdobycie
prowadzenia dla biało - niebieskich
miał Artur Niemirski, jednak jego
strzał z 16 metrów z trudem obronił
bramkarz Chrobrego Kamil Faltyn.
W 17 min. Daniel Kotarba z około
20 metrów strzelił w słupek. W 20
min. kardynalny błąd popełniła
jeleniogórska defensywa, nieudolnie
próbując złapać na spalonym gracza
gospodarzy Tomasza Piekarza, w
rezultacie czego znalazł się on sam
przed bramką Karkonoszy i przy
biernej postawie bramkarza uzyskał
niespodziewane prowadzenie dla
swojej drużyny. Odpowiedź pod-

(KED)

opiecznych trenera Daniela Gawlika
była natychmiastowa, bo już w 25
min. wyrównującego gola w rzutu
karnego podyktowanego za zagranie ręką zdobył Robert Rodziewicz.
Minutę później jeleniogórzanie prowadzili, a strzelcem gola po kontrze
był Marcin Krupa. W 35 min. trzeciego gola dla gości strzałem głową,
po dograniu z rzutu wolnego, strzelił
R. Rodziewicz. Festiwal strzelecki
jeleniogórzan w pierwszej połowie
zakończył Jakub Piórko w 37 min.,
finalizując składną zespołową akcję.
Tuż przed przerwą w szeregi obrony
Karkonoszy wkradł się chaos, który
zaowocował „jedenastką” dla Chrobrego za faul w polu karnym. Jego
skutecznym wykonawcą w 45 min
był Tomasz Kamiński.
W pierwszych minutach po przerwie przewagę osiągnęli gospodarze, jednak ich ofensywne zapędy
szybko ostudził w 55 min. J. Piórko
zdobywając piątą bramkę dla jeleniogórzan, ładnym technicznym strzałem. Piłka wturlała się do bramki
tuż przy słupku, mimo rozpaczliwej
interwencji obrońcy z Nowogrodźca.
Gol ten był setnym celnym trafieniem jeleniogórzan w tym sezonie
na boiskach ligi okręgowej juniorów
starszych. Od tego momentu gospodarzom wyraźnie odeszła ochota
do gry. W 76 min. kolejną bramkę
dla gości po kapitalnym dograniu
M. Krupy strzelił Marcin Zagrodnik.

Fot. DARIUSZ GUDOWSKI

Nie gorsi od starszych

Jeleniogórzanin Maciej
Pa ła c zost a ł brą zow y m
medalistą Akademickich
Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim.
W imprezie, która odbyła się w Cieszynie wzięło
udział około 180 studentów
ze szkół wyższych wszystkich typów. Zawody trwały
dwa dni. Pierwszego z nich
rozegrano jazdę indywidualną na czas, której wyniki
decydowały o ustawieniu na
starcie w wyścigu ze startu
wspólnego. W nocy między pierwszym a drugim
dniem imprezy w Cieszynie
spadł ulewny deszcz, który
zamienił nawierzchnię na
trasie crossu w błotnistą
maź. W tej sytuacji organizatorzy zawodów zdecydowali o zmianie kierunku
rozgrywania wyścigu, gdyż
niektóre z podjazdów po
nawałnicy stały się nieprzejezdne nawet dla wytrawnych kolarzy górskich. W
tych trudnych warunkach
duży sukces odniósł jeleniogórzanin Maciej Pałac,
który zakończył rywalizację na znakomitym trzecim
miejscu.
M. Pałac jest studentem
A kademii Ekonomicznej
we Wrocławiu oraz zawodnikiem Klubu Kolarskiego
Impet Jelenia Góra. Jego
klubowy kolega, a jednocześnie student Akademii
Ekonomicznej w Jeleniej
Górze Jakub Danielski w
AMP był piętnasty.

FRANCJA

Wygrana juniorów Karkonoszy na wagę awansu

Juniorzy Karkonoszy przegrali co prawda mecz z najgroźniejszym
rywalem Piastem Zawidów (0:1), ale i tak awansowali do ligi dolnośląskiej
Wreszcie na 7:2 wynik meczu ustalił
w 82 min. J. Piórko.
Po ostatnim gwizdku sędziego
jeleniogórzanie zademontrowali
na środku boiska taniec radości. W
górę powędrowali także podrzucani przez swoich podopiecznych
trener D. Gawlik i kierownik drużyny Zygmunt Jankowski. - Nerwowy początek meczu z Chrobrym,
zwłaszcza w defensywie wynikał
z faktu iż podstawowi obrońcy Robert Rodziewicz i Maciej Jurkowski
nie byli w pełni sił - mówił po meczu
trener D. Gawlik. Pierwszy ma
kontuzję nogi i w Nowogrodźcu
wystąpił na własną prośbę, zaś

Wizyta u francuskich przyjaciół

Werłos. Oprócz nich w barwach
Karkonoszy w turnieju w Aviens
wystąpiły: Magdalena Chwedorowicz, Justyna Dudek, Natalia
Górniaczyk, Marta Kowiel, Magdalena Sawicka, Marta Nowicka
i Monika Foitzik. Do Francji ze
względu na obowiązki zawodowe
i szkolne nie pojechały: Monika
Krawczyszyn – Samiec, Joanna
Mochól i Anna Łosińska.

KED

CZWARTEK – NIEDZIELA 14 – 17 VI
– powiedział trener MKS MOS
Jerzy Gadzimski.
Karkonosze do 20 czerwca są w
okresie roztrenowania. Potem do
10 sierpnia podopieczne trenera J.
Gadzimskiego będą miały wolne,
zaś w dniach 13-27 sierpnia wyjadą
na obóz do Pobierowa. Po obozie
jeleniogórzanki zagrają na turnieju
w Trutnovie w Czechach.

Fot. Archiwum Klubu

Wyjazd do Francji był jednym z
elementów trwającej od kilku lat
współpracy pomiędzy Karkonoszami, a klubem koszykarskim
w Avion. W zawodach w Avion,
które były częścią regionalnych
igrzysk sportowych uczestniczyło
sześć zespołów: cztery francuskie,
Karkonosze oraz łotewskie TTT
Ryga. Zostały one podzielone
przez organizatorów imprezy
na dwie trójzespołowe grupy. W
fazie grupowej jeleniogórzanki
uległy minimalnie gospodyniom
z Avion 65:66 oraz silnej, występującej w II lidze francuskiej ekipie
Aubervilliers 54:79. Co ciekawe
w tej drugiej ekipie, która została
zwycięzcą całej imprezy występowały wyłącznie koszykarki
czarnoskóre. W meczu o piąte
miejsce w rywalizacji MKS MOS
pokonał Beauvais (III liga francuska) 86:53. W turnieju wyróżniły
się szczególnie: Joanna Pawlukiewicz, Marta Klementowska,
Marzena Kowalczyk i Katarzyna

– Wyjazd do Avion był formą
podziękowania dla moich zawodniczek za występy w mijającym
sezonie, który był dla naszego
klubu bardzo udany (pierwszy
zespół Karkonoszy zakwalifikował się do II fazy rozgrywek w
I lidze, zaś juniorki wystąpiły w
półfinale mistrzostw Polski) oraz
okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi klubami

W tabeli końcowej ligi okręgowej
juniorów Karkonosze w 25 meczach zgromadziły 61 punktów i o
jedno „oczko” wyprzedziły Piasta
Zawidów.
Chrobry Nowogrodziec - Karkonosze Jelenia Góra 2:7 (2:4)
Bramki dla Karkonoszy: Piórko 37,
55 i 82 min, Rodziewicz 25 i 35 min.,
Krupa 26 min, Zagrodnik 76 min.
Karkononosze: Hałka, Rodziewicz,
Niemirski, Krupa (Zyner 88 min.),
Jurkowski (Sobczak 46 min.), Smolak (Kik 35 min.), Piórko, Palimąka,
Zagrodnik, Kotarba, Kostka.

KALENDARIUM

Wycieczka na koniec sezonu
Koszykarki MKS MOS Jelenia Góra zajęły piąte miejsce w międzynarodowym
turnieju koszykówki w
Avion we Francji.

drugi grał z gorączką. Dopiero
szybkie zdobycie dwóch bramek,
które dały nam prowadzenie, sprawiło, że chłopcy uwierzyli w siebie i
uspokoiło grę zespołu. Wygrywając
z Chrobrym zrealizowaliśmy cel
postawiony przed zespołem przed
sezonem, jakim był awans do LDJ.
cieszymy się z awansu, ale jesteśmy
świadomi tego, że przed przyszłym
sezonem w LDJ musimy poszukać
wzmocnień składu. W tym celu
zamierzamy ogłosić nowy nabór
do drużyny, jesteśmy także po rozmowach z zawodnikami z innych
klubów w sprawie ich przejścia do
Karkonoszy

– jeździectwo, VI Ogólnopolski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych,
stadnina Gostar w Goduszynie
NIEDZIELA 17 VI
– piłka nożna, turniej finałowy ligi orlików z udziałem reprezentacji klubów
dolnośląskich, godz. 10.00, stadion przy ul. Podchorążych
(KED)

(KED)

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

Zawsze aktualne tabele
i wyniki z meczów w internecie na
Koszykarki MKS MOS Karkonoszy wraz ze zwycięzcą turnieju
- drużyną Aubervilliers

w w w.jelonk a.com
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SPORT

JELENIA GÓRA

Jeleniogórzanie w pięknym stylu przypieczętowali awans do IV ligi

W meczu przedostatniej kolejki ligi okręgowej Karkonosze Jelenia Góra pokonały łatwo Twardego Świętoszów 3:0 (1:0).
Spotkanie z Twardym było
ostatnim, jakie jeleniogórzanie
rozegrali w tym sezonie na
własnym boisku. Tuż przed
jego rozpoczęciem prezes Karkonoszy Tadeusz Duda odebrał
z rąk szefującego Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej
Andrzeja Kowala puchar za
wywalczenie awansu do IV ligi.
Klub otrzymał także komplet
strojów piłkarskich oraz toreb
sportowych.
Sam mecz był interesującym
widowiskiem, w którym gospodarze zagrali na miarę zespołu
któr y w przyszł ym sezonie
będzie grał w IV lidze. Początek
spotkania był wyrównany, z
lekkim wskazaniem na Karkonosze. Już w 13 min. na
listę strzelców mógł się wpisać
Łukasz Kowalski, jednak jego
strzał oddany w zamieszaniu podbramkowym, obronił
nogami bramkarz Twardego
Marek Kondratowicz. Goście

JELENIA GÓRA

odpowiedzieli w 22 min. strzałem Przemysława Biernata, z
boku pola karnego po którym
piłka minimalnie minęła słupek bramki bronionej przez
Tomasza Ciepielę. Po około
25 min. przewagę osiągnęli
gospodarze, jednak dopiero na
3 minuty przed końcem pierwszej odsłony mogli cieszyć się
z prowadzenia. Po zespołowej
akcji piłka trafiła wtedy do
pozostawionego bez opieki w
polu karnym Roberta Turczyka,
który silnym strzałem obok
słupka zdobył pierwszego gola
dla biało – niebieskich. Po zmianie stron Karkonosze ruszyły
do zdecydowanej ofensy w y.
Jej efektem była bramka, jaką
w 49 min. zdobył po indywidualnej akcji, w trakcie której
efektownie ograł obrońców
Twardego, jeleniogórski superstrzelec Ł. Kowalski. W 60
min. kontuzji łuku brwiowego
doznał Krzysztof Smoliński i

musiał opuścić plac gry. W kolejnych minutach częściej przy
piłce przebywali gracze gości
jednak poza strzałem z ostrego
kąta Sławomira Iskrzaka w 67
min., który o trzy metry minął
słupek bramki gospodarzy, nic
z tego nie wynikało. W 80 min.
gospodarze przeprowadzili
zabójczą kontrę, którą celnym
strzałem z kilkunastu metrów
sfinalizował Przemysław Wajda,
przypieczętowując jednocześnie
zdecydowaną wygraną Karkonoszy. W ostatnich minutach
na boisku nie działo się juz nic
godnego odnotowania i mecz
zakończył się zw ycięstwem
gospodarzy 3:0.
Karkonosze Jelenia Góra
– T wardy Świętoszów 3:0
(1:0)
Bramki: Turczyk 42 min, Kowalski 49 min i Wajda 80 min.
Karkonosze: Ciepiela, Turczyk,
Wawrzyniak, Bijan, siatrak,
Smoliński (Wajda 62 min.), Kotarba (Chrząszcz 46 min.), Suchanecki, Żelazowski, Kowalski
(Kowalski – Ciepiela 72 min.),
Walczak (Wojtas 72 min.).

Fot. Agnieszka Gierus

Karkonosze rozbiły Twardego

Fragmenty meczu
Karkonosze - Twardy (3:0)

Bez pomocy władz miasta i sponsorów Karkonoszom będzie ciężko

Ubogi beniaminek
Bogusław Kempiński – były
prezes II - ligowego MKS KemBud:
Przyszedłem do klubu, zostałem
członkiem zarządu i od razu jest
awans. Wierzę, że w następnym
sezonie będzie następny, do III
ligi. Jestem w stałym kontakcie z
Edwardem Ptakiem, który jest gotów sponsorować Karkonosze
wspólnie z kolegą, którego
nazwiska na razie nie ujawnię. Wszystko teraz zależy od
władz miasta, czyli od tego, czy
podejmą rozmowy z E. Ptakiem
na temat zasad sponsorowania
klubu. Czekamy na to.

Andrzej Kowal – prezes
Ok ręgowego Związku Piłk i
Nożnej: Grałem w Karkonoszach 20 lat, potem między
innymi w A rkonii Szczecin
(II liga). Jestem od lat związany z miastem oraz klubem
i serdecznie gratuluję moim
młodszym kolegom awansu. To
bardzo młoda i perspektywiczna drużyna z kilkoma zawodnikami o sporym talencie. Po
koniecznych wzmocnieniach
doświadczonymi zawodnikami, bez trudu utrzyma się
w IV lidze.

Tadeusz Duda – prezes zarządu MKS Karkonosze: Radość
z awansu przesłania nam, działaczom myśl o nadchodzącym
sezonie w IV lidze. I nie chodzi
o wzmocnienia drużyny, ale o
sprawy organizacyjne. Stadion
wymaga wymiany ogrodzenia,
zabezpieczenia sektora dla kibiców drużyn przyjezdnych oraz
remontu ławek rezerwowych
dla drużyn. Niestety, gospodarz tego obiektu – Międzyszkolny Ośrodek Sportu – nie
ma zamiaru tego zrobić i
zrzuca to na nas, a przecież
my wynajmujemy tylko płytę
boiska. Jesteśmy biednym
klubem, ledwie na starcza na
opłaty. Oczekujemy pomocy
ze strony miasta, a nie utrudniania nam pracy.

Andrzej Ciepiela – wieloletni
prezes MKS Karkonosze: Jestem
cały czas sercem z drużyną. Cieszę
się z awansu. Żałuję tylko, że tylu
naszych utalentowanych wychowanków wyemigrowało nie tylko
z klubu, ale i z miasta. Myślę, że
teraz nadeszły lepsze czasy dla
Karkonoszy.

Wiesław Tomera – radny
i wierny od lat kibic jeleniogórskich drużyn sportowych:
Karkonoszom kibicuję ponad 40
lat. Pamiętam ten zespół, okrzyczany przez prasę na początku lat
60-tych ubiegłego wieku „Karkonoskimi Tygrysami”, który będąc
A klasie walczył o ćwierćfinał
Pucharu Polski z pierwszoligową
Odrą Opole. Kibicowałem też
gorąco III i II – ligowemu KemBudowi. Oby obecne Karkonosze
nawiązały do tej tradycji jeleniogórskiego futbolu. Myślę, że klub
będzie piął się w górę.

Zdzisław Ziomek – dyrektor
Hotelu Mercure: Jestem rzadko
na meczach piłki nożnej, bo nie
pozwalają mi na to obowiązki
zawodowe, ale nie mogłem sobie
odpuścić okazji obejrzenia drużyny, która już awansowała do
IV ligi. Bardzo mnie to cieszy, bo
kiedyś byłem piłkarzem i sędzią
piłki nożnej. Zaimponowała mi
ta młoda drużyna w dzisiejszym
meczu. Tkwi w niej ogromny
potencjał.

Po zakończeniu meczu Karkonoszy z Twardym Świętoszów poprosiliśmy kilka osób o wypowiedź na temat
przyszłości jeleniogórskiego beniaminka dolnośląskiej IV ligi piłki nożnej.
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REKLAMA

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

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

Wymagania:

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

Pracownik produkcyjny
Wymagania:

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

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

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

Grupa ITI

Mechanik

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

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 !!!

Serafin

18

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
■ Całe komputery lub poszczególne podzespoł y!!! Kontak t:
tel:500219611, mail:500219611@
wp.pl gg: 5243973
■ Keyboard Yamaha od modelu
PSR 220 do PSR 2000 lub modele
Roland E-14; E-16 ; E-36; E-68;
E-70; E-96; EM-15; EM-55; E-50;
VA3; VA5; VA7, Warszawa tel
507-960-348 proszę w ys łać
sms z ofertą (model, cena, miejscowość).
■ Płyte główną do sony ericsoona
k750i lub d750 w800 kontakt
gg;10305087(jak niedostępny to
proszę pisać na pewno odpowiem)
512784216
■ Tuner Pioniera który będzie
wspó ł pracowa ł ze Spliterem
C+.(sprawdzam na miejscu czy
działa)Proszę o kontakt na maila.
waldek35j. g@wp.pl
■ Laptopa najlepiej nówkę po
okazyjnej cenie !!! nr. 0515625-878
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Komputer: Procesor Intel(R)
Celeron( TM) CPU 1000Mhz,
Karta Graficzna NVIDIA GeForce
6200 128mb(na gwarancji),
Karta sieciowa Accton EN1207DTX 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
■ Sony ps2 slim, przerobiona stan
bardzo dobry, 2 pady, karta 8mb
okablowanie, około 50 gier cena
650 zł tel.665248372
■ Amplituner z RDS do kina
domowego Dolby digital surround
prologic II 6.1 o mocy 300 watt
marki MAGNUM (Hamburg) 100%

sprawny ma pół roku. Cena to 460
złotych do negocjacji. PIOTR tel.
0696-242-090
■ Nokię 6610i bez simloka w
dobrym stanie 100% sprawna z
ładowarka i kablem do PC sprzedam tanio gg 507954
■ Kamerę cy frową Panasonic
NVDS 29. 100% SPRAWNA. Cena
500 zł. tel. 0608-894-392
■ NOKIA 3120 2 sztuki - stan
bardzo dobry. Cena 150 zł /za 2
szt./ Tel. 608894392
■ Sony Ericsson K310i nowy na
gwarancji do października 2009r.
z ładowarką + pokrowiec gratis.
cena 260 zł. Tel. kontaktowy
0697-930-752
■ Tubę basowa do samochodu
okrągła wymiary głośnika 25cm
średnicy lub zamienię za dwie
kolumny domowe podłogowe najlepiej 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)
■ Nokia 6630 stan bdb ładowarka
karta 512mb płyta kabel do pc
gg10516954 tel. 0515-625-878
■ Nokia 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. 0663044-949

Głośniki samochodowe Pioneer TS-E2090 trójdrożne moc
muzyczna - 250W moc znamionowa 90W impedancja: 4 Ohm
średnica 22 cm, średnica otworów
montażowych 20cm, głębokość
10 cm, średnica magnesu 11cm
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
MOTORYZACJA
Kupię
■ Auta cale lub uszkodzone lub
przyjmę za wyzłomowanie tel.
0783-043-706
■ MA ZDE 323F 98-00. może
być zza granicy z opłatami do
zrobienia. wersja 4 drzwiowa. gg
2578722 mobile 0501-567-166
■ Samochód z automat yczna
skrzynia biegów, od 2000r w
górę do 25.000 zł. tel. 075-6137-652
■ Auta powypadkowe i uszkodzone. Umowa, gotówka, transport
- szybko i bezproblemowo. Tel.:
0-507/736-710
■ Maluchy na ‘chodzie’ lub nie.
Tel. 0663-641-278 /od 9 do 17/
■ Opla AstręII 1999-2000,poj.1,41,6l,5drzwiow. Przebieg do 120tys.
km,klimatyzacja w bdb stanie tel.
075 613 76 53
MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Audi 80 B4, 1994r, 150tyś, 2.0
benzyna, 116 KM , ABS, 2poduchy,
pełna elektryka, klimatyzacja,
dod. zegary, Atrakcyjny Wygląd,
CENA 9,500 tyś do negocjacji, tel.:
0665 550 905 Podgórzyn
■ B M W e 30 r ok pr od.1991
do małych poprawek
■

lakierniczych(błotnik
LP),czerwony, obniżony, sport.
wydech, elektryczne lusterka,
szyberdach, radio + zmieniarka
6cd,głośniki, zadbany, stan dobry.
3700 do negocjacji. Tel. 0697457-333
■ Chr ysler voyager,1994 rok
pr od.,poj.3.3, a u t om a t y c z n a
skrzynia biegów,klimatyzacja,70s0bowy,benzyna +gaz. cena
8500(do uzgodnienia).tel. 0787
118 592
■ Citroen ZX 93r,1.3 benzyna,5
biegowy, elektryczny szyberdach,
tuning, czerwony. cena 3500 zł tel.
0506-619-506 ,0603-317-251
■ Citroena Xsare. 2001 r., 2.0
Hdi, granatowa, klima, 4/5 drzwi,
wbudowane radio+CD sterowanie
na kierownicy, 93 tys. przebiegu,
komplet nowych opon zimowych.
Tel 501648318, 0756424421
wieczorem.
■ Daewoo nexia z salonu, jedyny
właściciel, zadbany, serwisowany.
Właściciel nie palący. poj. 1500,
rok. prod. 1996.Zielony metalik
- cena 5500 zł, do negocjacji tel.
0503-167-993
■ Fiata Bravo TD sprzedam lub
zamienię na 5 osobowe fiata
bravo turbo diesel stan bardzo
dobry rok. produkcji 1998. tel.
0600 040 260
■ Fiata 126p rok prod. 87, przebieg 116 tys., bezwypadkowy,
oryginalny lakier, zadbany, OC do
maja 2008, przegląd do kwietnia
2008, cena do uzgodnienia, info
pod nr. tel. 075 75-42-333
■ Fiata cinquecento poj.900 w
bardzo dobrym stanie,1994r,kolor
zielony metalik, po wymianie
wahaczy, tarcz, klocków. Serwisowany w Polmozbycie (faktury do
wglądu),nowy akumulator, dodam
2 opony zimowe, autoalarm.
cena 3200 zł(do negocjacji) tel.
kontaktowy 0697-980-321

Fiata uno 1991 rok 1000 cm
zadbany sprowadzony z Niemiec
(do opłat)kolor granatowy nowe
amortyzatory układ wydechowy
więcej inf pod nr tel. 0886-418051
■ Fiata uno 1991 rok stan b.
dobry zadbany nowe amortyzatory
i układ wydechowy sprowadzony z
Niemiec serwisowany cena 1300
zł tel. 0792-58-83-45
■ Fiata uno kolor zielony metalik.
kupiony w salonie, autko było
po małej kolizji drogowej, do
lakierowania jest prawy przedni
błotnik, oraz brak przeglądu, cena
1400 zł lub zamienię. Tel.0/51634-64-94
■ F o r d a e s c o r t a 1. 6 16 V
90KM,pr zebieg 152.000 km.
Stan dobry: nowe tarcze, szczęki,
klocki, świece i przewody. centralny zamek, szyberdach, radio
CD, trzydrzwiowy, czerwony, oryginalne spojlery z wersji RS, alufelgi,
plus komplet kół zimowych. Cena
3.000zł.Telefon 0509 358 325
■ Forda escor ta 1993 dobra
cena. papiery przetłumaczone i
zrobiony jest pierwszy przegląd w
kraju. Tel. 0511-873-961
■ Forda escorta clx rok prod.1991
poj. 1,4cm3 elektrycznie ustawiane lusterka, centralny zamek,
■

szyberdach itp. stan bardzo dobry,
kolor szary metalik,CENA:2.500
do negocjacji Tel.: 75 64 36 742
kom.: 0622-635-778
■ Forda probe 1992 2,2 turbo
czer wony pełna opcja oprócz
skory. sprowadzony w lutym stan
bardzo dobry cena 4800 tel.:
0663-782-408
■ Forda transita 95r 2.5d biały
krotki podwyższony opłacony
zarejestrowany cena; 10 000 zł
tel. 0660 962 664
■ Nissan Primera 1,6 Si 1997 z
sekwencyjnym wtryskiem gazu na
gwarancji, klimatyzacja, centralny
zamek. Cena: 14 500 zł. tel. 0694
464 403
■ Opla ascone, rok produkcji
1984, stan dobry, przegląd do X
07, ubezpieczenie do IV 08, cena
do uzgodnienia. Kontak t 667
130 571
■O p l a
corse rok
pr od.1994,pr z ebieg 116 t y s.
km.cent ralny zamek, alar m,
świeżo po przeglądzie cena 7.000
zł - do uzgodnienia tel. 0886-4277-88 lub 0-75 6451998
■ Opla kadeta rok. 1990, centralmy zamek, do jazdy, autoa l a r m , t e l . 0668 - 0 47- 58 4

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

11 czerwca 2007 r.
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OG£OSZENIA

Opla Vectra sedan, rok 1995,
1,6 benzyna, przebieg: 111 tys.
km., biały, atrakcyjny wygląd. 2
airbagi, el. szyby, ABS, wspomaganie kierownicy. Zarejestrowany,
nie eksploatowany w kraju. Cena
ok 7300zł. Jelenia Góra, tel. 0607
301 812
■ Opla wectre A 1990r. sedan
Granat. stan dobry tel. 0605117-974
■ Peugot model 405, wersja GLI
sedan, rok produkcji 1991, przebieg 160tys, silnik 1600, kolor
grafitowy metalik, stan bardzo
dobry. Cena 3200zł. Ewentualnie
zamienię na Clio, Fiestę, Corsę,
Polo - autko dla kobiety. Tel.
0510-172-688
■ Poloneza caro 2001r 3500 zł
tel. 075/71-83-165
■ Poloneza Atu,rok97stan blacharki dobry, stan silnika, dobry.
Tel. 0781-952-061
■ Poloneza Caro GLD diesel sprzedam na części lub w całości
kontakt tel. 0693-295-537
■ RENAULT 19 1,9 DIESEL. Samochód zadbany. W dobrym stanie
technicznym, posiada OC i AC. tel.
0662-153-058
■ Renault 19 Sedan Rok produkcji: 1996 Przebieg: 138 tys. Km
Pojemność silnika: 1 400 ccm
Rodzaj silnika: benzyna Kolor:
czerwony Opis: alarm, airbag,4drzwiowy,bez wypadku, garażowany, kup w salonie, I właściciel,
serwisowany Cena: 4 500 PLN
Kontakt: 0696-443-133
■ Renault 5 1991r, poj 1400ccm,
Auto po wymianie przedniego
zawieszenia tj. sworznie, końcówki
drążka + drążki, oleje w silniku i
skrzyni, wszystko wymieniane
2miesiace temu, w zeszłym tygodniu wymienione świece + kable
zapłonowe, auto w 100% sprawne,
ważny przegląd i OC tel. 0516-755199 - cena 1499 zł
■Renault Clio II rok
prod.1999/2000 Przebieg 147tys
poj.1200 Benzyna AirBac Imobilaizer Welurowa Tapicerka 3 Drzwi
kupiony w salonie w Polsce Ważne
OC i Przegląd do 2008 cena 11900
zł Tel. 0604-837-827
■ Renault Kangoo 2001, 1,9
Diesel, biały, 2 osobowy, zarejestrowany jako ciężarowy, Homologacja Vat, Cena brutto, wystawiam
pe łną fak turę VAT. Poduszka
powietrzna, elektryczne szyby
i lusterka, w pełni sprawny. Tel.
0693 100 000
■ Renault Megane Coupe, poj. 1,6,
rok prod. 1996, żółty, poduszka
powietrzna kierowcy, ABS, elektr yczne sz yby, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
sportowy układ wydechowy, lotka,
■

drugi właściciel, auto zakupione
w Polsce. Niska cena, tel. 669416-293
■ Seata ibize 1991 rok, 1.2 benzyna, 2/3 drzwiowy stan dobry.
cena 1200zł telefon kontaktowy
0785-978-369
■ Skodę Felicję, 1999/2000
(grudzień) czerwona, bezwypadkowa, pierwszy właściciel, przebieg 96000km, ABS, 4 poduszki,
garażowana, centralny zamek,
immobilajzer, dodatkowo 4 koła
z oponami zimowymi. Atrakcyjna
cena. tel. (075)7543749
■ Stara 1142 izoterma Cena netto
13000.Pierwszy właściciel, stan
dobry. Nadwozie izotermiczne z
agregatem. Izoterma firmy Matczak stan bardzo dobry. Przednie
koła bezdętkowe. Możliwość sprzedaży bez izotermy. Już tylko jedna
szt. Takich samochodów + jedno
podwozie z uszkodzonym silnikiem
cena do negocjacji. Tel.: 0606 791015, piotr@fromako.pl
■ Subaru Just y 4WD rocznik
1988, serwisowany w ASO, drugi
właściciel, rejestrowany w Polsce,
przegląd ważny do 08.2007,komplet nowych opon letnich i zimowych, napędy na 4 koła, rozłączne,
stan dobry, cena 3.000 zł (do
negocjacji), kontakt, tel. 0605596-167
■ Volvo 340, poj. 1.6 DIESEL,
1988 rok, kolor: grafitowy, centralny zamek, skórzana tapicerka,
ważny przegląd i OC. cena: 1200zł,
do negocjacji tel. 0663 22 60 70
■ VW galaxy 1,9 tdi 98rok. Więcej
informacji pod tel. 0601-9464-24
■ VW golfa 3 1992 rok 1400 cm
uszkodzona maska pas przedni
zderzak chłodnica i szyba przednia zarejestrowany opłacony tel.
0792-58-83-45
■ VW Passat combi 1,9TD ,rok
produkcji1991,stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd
i ubezpieczenie. Kolor biały, centralny zamek, alarm, hak, radio,
atrakcyjna cena. Tel. kont. 0607
223 424
■ VW passat kombi 90/97skladak
1,6 benzyna + gaz opłacony ważny
przegląd i oc tel. 0665-733-364
■ VW passata b5 98rok tel. 0516366-829
■ VW T4 BUS 1995 rok, przedłużony ,zarejestrowany na 3 osoby,
hak, wspomaganie, pomarańczowy, 275000 km 13.800, - tel.
0880-491-908
■ Części do forda escorta 89 rok:
oraz zderzak niebieski tylny do
bmw e-36. Tel.: 0663-782-408
■ Części do OPL A CORSY A,
rok. 1991, poj. 1,4i. tel. 0505
530 518

MOTORYZACJA
Zamienię
■ Busa reno trafic 1992 r na auto
osobowe tel. 0512-156-156
■ Playststion 2, 1 pad i 4 gry na
radio samochodowe z cd i Mp3.
Tel. 0 605-383-009
■ VW Golfa 2 1988r biały 5drzwiowy zadbany na Fiata Siene
z dopłatą do 4000 tel.: 0781951-965
■ Forda Galaxy 7 os. stan dobry,
rok prod. 96 na samochód osobowy combi z gazem lub disel.
Za dopłatą. Poważne oferty. tel.
693 340 134
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Zdecydowanie kupię kawalerkę
lub małe mieszkanie (bez pośredników) tel. 0609-969-416
■ Kawalerkę na Zabobrzu, bez
pośredników. Cena do 80.000
zł telefon kontaktowy: 0661870-427
■ Szukam działki budowlanej w
okolicach Cieplic w rozsądnych
pieniądzach!! 0603-325-910
■ Garaż murowany z gruntem. tel.
0609-80-20-51
■ 2- pokojowe mies zkanie w
kamienicy o powierzchni 40-50
m/2. Tel. 0508-240-822
■ Niewielki dom w okolicach Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuję.
tel. 0508-370-523
■ Mały dom w okolicach Jeleniej
Góry. Cena do 250 tys. 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. 0512-034474
■ Dom mieszkalno-pensjonatowy
w Sudetach. tel. 0660-773-345
porto2@poczta.onet.pl
■ Poszukuję małego domku w
okolicy Jeleniej Góry kontakt email: klazar@gmx.net
■ M a ł y dom (mo ż e b y ć do
remontu) poza Jelenią Górą (do
20km). cena do 100000 zł tel.
0512 435 505
■ Działkę budowlana w promieniu
10-15km od centrum Jeleniej Góry,
ok 1000m2, z mediami, cena max.
50 tys. Oferty proszę na e-maila:
user007@alehost.pl
■ Działkę budowlaną jeżów lub
czarne 0608 384 283
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Garaż murowany w centrum
miasta. Tel. 0665-722-600
■ Grunty rolne - łąkę o powierzchni
ok. 2 hektary położoną w malowniczym miejscu w KOPAŃCU. Kontakt
pod nr. tel.0697284785.

Mieszkanie, pow. uż. 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 now ym
budynku, mieszkanie położone
na parterze, Tel. 0504 891 144,
cena 193 000 zł
■ Kawalerkę na Zabobrzu tel.
0663-259-092
■ Duże dwupoziomowe w centrum
Piechowic, 105m + antresola,
nowe budownict wo , co gaz,
komfortowe 0605 449 514
■ Kiosk na osiedlu robotniczym
cena 9 tyś. nr tel. 0661-383663
■ Dom wolnostojący w Jeleniej
Górze; jednorodzinny; piętrowy;
5 pokoi; 2 łazienki; kuchnia;
garaż. Powierzchnia mieszkalna
200mk.Cena ok. 300 tys. zł..
Kontakt 0506-684-615 lub 0517353-128
■ Mieszkanie w Mysłakowicach
82m2 do remontu z ogrodem. Tel.
0662-009-700
■ Komfor towy dom w bliskim
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
■ Nowy dom 320m.kw. w Czernicy, działka 1903m.kw. Cena 600
tys. zł. Tel. 0790-432-320
■ Mieszkanie w Mysłakowicach
po kapitalnym remoncie. tel.
0662-009-700
■ Mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2,
III piętro, rozkładowe, dwustronne,
duży balkon. Ładne widoki na góry.
Osiedle XX lecia w Cieplicach.
Mieszkanie jest już wolne. Cena
134 tys. tel. 0507-844-292
■ Działkę ogrodowa z altanka tel.
0667-219-836
■ Działkę budowlana w Karpnikach o powierzchni 2800 m2 .Tel.
075 61 37 603
■ Działkę budowlaną w Małej
Kamienicy ok 15 km od Jeleniej
Góry. 0504 043 740 075 75
544 56
■ Działkę w Karkonoszach na
osiedlu domków jednorodzinnych,
cisza i spokój. Powierzchnia 27
arów, budowlana. Media wszystkie: gaz, woda, kanalizacja oraz
wydane warunki zabudowy.Tel.:
0514-332-317
■ Dom w Jeżowie Sudeckim ,stan
surow y - ot war t y. Wykonany
solidnie z dobrych materiałów.
Pow.130 m2. Działka 1200 m2.
Tel.075 6416480 wieczorem lub
0609-299-361
■

Garaż (boks) w kompleksie
garaży przy ul. Wyspiańskiego w
Jeleniej Górze. Cena 27 000 zł. Tel.
0504-891-144
■ 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
m/2 posadowiony na działce o
powierzchni 1,07 ha z pięknymi
widokami. 0508-240-822
■ Trzypokojowe mieszkanie na
Zabobrzu III. Powierzchnia 70
m/2, II-gie piętro, niski czynsz.
Tel. 0508-240-822
■ Działkę budowlaną, uzbrojoną.
Tyniec Mały pow. 7,23a 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 85000zł.Pośrednikom dziękuję. Kontakt 0512306-993
■ Lokal 20m.kw.w centrum Piechowic. Lokal nadaje sie na każda
działalność. Wyremontowany,
witryna, siła. ew. wynajme. tel.
0502-169-410
■ Dom w Staniszowie tel. 0605134-074
■ Działka budowlana w Mysłakowicach o pow. 700 m , media
- CENA tylko 50 tys. zł 0515570-82 1
■ Mieszkanie na Zabobrzu 52m2
w b. dobrym stanie, XI piętro. Cena
145 tys. Bez pośredników. Tel.
0660-795-530, 075/613-70-76
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę
■ Mieszkanie w Podgórzynie,
duży str ych, komórka, ogród
zamienię na dwu pokojowe w
Jeleniej Górze (oprócz Zabobrza)
tel. 075/762-18-25
■ Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
łazienka – Wojcieszyce tel. 0692347-761
■ Mieszkanie dużą kawalerkę
lub 2-pokoje w pobliżu ul. Kochanowskiego za 500+ opłaty tel.
0885-401-710 gg.5567262
■ Kawalerka w centrum Cieplic
CENA 450Zł plus opłaty telefon
kontaktowy 0756436863 lub
0692-336-793
■ Mieszkanie bardzo komfortowe,
dwupoziomowe, 2 sypialnie +
salon z aneksem kuchennym,
zamykany parking, blisko centrum
lecz w spokojnej części miasta.
Więcej informacji przęśle e-mailem. Cena: 1000pln + liczniki
Kontakt: rosikluk@interia.pl
■

Duża, wyremontowana, umeblowana kawalerka w centrum
Jeleniej Góry (przy ulicy 1-go
Maja). Zainteresowanych proszę
o kontakt pod nr tel. 0693 326
255
■ 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
zabobrzu3. 075-753-18-40.350+
media
■ Wolne 2 pokoje jednoosobowe z
oddzielnym wejściem w Cieplicach
tel. 075 75-524-65
NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 77 m2 centrum miasta
o podobnym metrażu64 – 68 m2
parter lub I piętro na Zabobrze II
tel. 0510-290-063
■ Mieszkanie 48 m2, położone
na 1 piętrze w cichej dzielnicy (5
min. do centrum),słoneczne, po
remoncie na dom lub mieszkanie
z ogrodem. tel. 075 64 64 664
po 18:00
■ 40 m własnościowe na Różyckiego w dobrym stanie na większe, może być do małego remontu.
Tel. 0-513-14-14-79
■ Własnościowe 56 m2,ścisłe
centrum, duży pokój, loggia, kuchnia, duża łazienka, pomieszczenie
gospodarcze, p/pokój na I piętrze
w budynku z cegł y, 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
PRACA
Dam pracę
■ Szukasz zmiany – poszukuje
osób ambitnych, przedsiębiorczych i kreatywnych do współpracy zapewniam szkolenie. Tel.
0669-367-184
■ Weź swój los w swoje ręce.
Dodatkowo 1000 zł/m-c na stałe
2200 zł/m-c list motywacyjny +
CV wyślij na adres: bobowskiw@
tlen.pl tel. kom. 0785 636 539
■ Firma Limon s.c. zatrudniosoby
do obsługi atrakcji turystycznych
na terenie Karpacza i Szklarskiej
Poręby. Tel. 0661-222-055
■ Na stale 6 osób, 1200 netto
tel. 75/648-06-20
■ Młodych, dyspozycyjnych, kat.
b. Tel. 0668 187 645
■ Z a t r udnię do sk lepu spo ż y w c z e g o n r. k o n t a k t o w y
0506242727
■ Firma Złoty Widok w Przesiece
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA / REKLAMA
SA - producent papieru toaletowego i ręczników higienicznych w
Piechowicach ul. Tysiąclecia 49
zatrudni pracowników na stanowisko produkcyjne: operator maszyn
pr zet wórst wa i w y t wórs t wa.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt z działem kadr - telefon:
075/7547818
■ Potrzebna fryzjerka do pracy
od zaraz kontakt tel. 075/75574-07
■ Poszukuje jednego lub dwóch
tynkarzy (TYNKI TRADYCYJNE)TEL.
0606-224-367
■ Ho t el Vi valdi w K ar pac z u
zatrudni recepcjonistę-kelnera.
Tel. 075 761 99 33
■ Pos zukiwany t rak tor z y s t a
do prac polowych w Holandii.
Wymagany polski paszport. Start
pracy 4 czerwiec. CV na e-mail;
info@advisergroup.pl Tel. 077
4425577
■ Zatrudnimy na etat montera
wykładzin PCV. Możemy przyuczyć
w zawodzie. Wysokie wynagrodzenie, samochód służbowy. Oczekujemy doświadczenia w pracach
w ykończeniow ych, zdolności
manualnych, zdrowia. konstansjg@onet.eu
■ Tegorocznych maturzystów na
stałe. Praca od poniedziałku do
piątku 1200 zł/mc. Przeszkolimy.
Tel. 75/64 80 640
■ Zatrudnię wokalistkę: wesela,
dancingi, imprezy okolicznościowe. Tel. Kom. 0 505 336 296
■ Potrzebna osoba wykonująca
projekty instalacji gazowych.
Jelenia Góra tel. 0502 548 834
■ Potr zebna pielęgniarka do
opieki nad osobą starszą w Niemczech. Praca od zaraz. Wiek 25-50
lat. Konieczna jest znajomość w
stopniu komunikatywnym języka
niemieckiego. Doświadczenie w
opiece nad osobami starszymi,
zakwaterowanie i wyżywienie na
koszt rodziny niemieckiej. Zarobki
od 1100 do 1200 euro. Proszę o
kontakt na nr. tel. 669-494-854
lub 515-486-512. adres e-mail:
annabakes@vp.pl
■ Praca dla kierowcy autobusu
kontakt i info 0504-613-722
■ Autorów obrazów olejnych i
innych prac plastycznych poszukuję do stałej współpracy. Zdjęcia
prac, wymiary oraz cennik proszę
przesłać na adres: art_media@

onet.eu Poszukuję szczególnie
osób z województw dolnośląskiego i
opolskiego, ewentualnie lubuskiego i
wielkopolskiego
■ Firma działająca w branży
WELLNES poszukuje menagerów
sprzedazy. Cv i list motywacyjny
proszę przesłać na adres:bobowskiw@o2.pl Mile widziane osoby
posiadające wiedzę i doświadczenie
w zakresie żywienia człowieka lub
branży kosmetycznej ale nie tylko.
Tel.kom. 0785-636-539
■ Poszukuję kierownika budowy do
poprowadzenia księgi budowy. Tel.
0693 100 000
■ Zatrudnię kierowcę-akwizytora
do pracy w hurtowni chemicznopapierniczej.Tel.0 663 500 666
■ Poszukujemy pomocników do
pracy przy montażu konstrukcji
metalowych. tel. 075 642 19 46,
0506 354 144
■ 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 mężczyzn ). Oferujemy
pracę w czekoladowej atmosferze.
Wymagamy; zaangażowania i pogodnego usposobienia oraz ukończonej
minimum szkoły zawodowej. Mile
widziana znajomość języka niemieckiego. Oferty proszę przesyłać na
adres : galeriaczekoladowa@wp.pl
■ Firma handlowo - us ł ugowa
zatrudni na stałe. Praca w młodym
zespole, możliwości rozwoju na
dziale technicznym i w obsłudze
klienta. min 1200 zł netto. 75/64806-40
■ Zatrudnimy spedytora w transporcie miedzynarodowym, wymagana
komunikatywna znajomość języka
niemieckiego mile widziany angielski
także ,samodzielność w podejmowaniu decyzji, dyspozycyjnosc,.
Zapewniamy dobre warunki płacy.
WTG -Transport- Jelenia Góra. Tel.
0607 377 280; 075 64 38 354
■ Zatrudnimy kucharza, kelnerkę
, pomoc w Ośrodku Wczasowym w
Karpacz. Możliwość zamieszkania.
Informacja 0606 30 36 25
PRACA
Podejmę pracę
■ Poszukuję pracy dodatkowej na
wieczory i weekendy: sprzątanie,

Stomatolog

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

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

obsługa imprez okolicznościowych,
drobne prace biurowe w Świeradowie
Zdr. lub okolicach tel. 0505-534442
■ Uczciwy 36 latek podejmie dodatkowo każdą pracę, jestem zmotoryzowany tel. 0609-708-873
■ Posprzątam biura lub inne
pomieszczenia mam 49 lat, średnie
wykształcenie. Tel. 075/64-23755
■ Podejmę pracę jako stróż tel.
0609-494-710
■ Szukam pracy do opieki nad
starsza osoba w Niemczech tel.
0600-967-119
■ Szukam pracy na okres wakacji
oraz weekendy lub popołudnia w
sklepie lub każdej innej. Jestem
pełnoletnia i posiadam orzeczenie o
niepełnosprawności. ewelina_z1@
vp.pl
■ Mam 40lat,szukam stalej pracy
jako kierowca posiadam duże
doświadczenie trasy krajowe. Prawo
jazdy kat B,C Pracodawco wspomóż,
daj szanse podjęcia pracy, zadzwoń
teraz a zyskasz lojalnego, uczciwego
pracownika.( Praca w delegacji
nie będzie przeszkoda )Posiadam
aktualne badania okresowe i psychotechniczne dla kierowców.
Poważne oferty proszę o kontakt
tel.+48694365347 0756421657
■ Posiadam wykształcenie wyższe
w kierunku pedagogika opiekuńcza
i resocjalizacyjna, jednak szkołę
średnią ukończyłam z wykształceniem ekonomicznym. Interesuje
mnie praca na cały etat. Kontakt:
0511-866-757
■ Podejmę prace jako kierowca
z własnym samochodem lub bez
,dyspozycyjny tel. 0514-084-204
■ Jestem studentka pedagogiki
opiekuńczej mogę zaopiekować
się dzieckiem u siebie w domu
od poniedziałku do piątku w razie
potrzeby proszę pisać na adres:
marcelina@op.pl
■ Poszukuje pracy na okres wakacji
jako kierowca busa lub coś podobnego. Możliwość pracy w nocy lub w
dłuższe trasy. Tel. 0605-060-748
■ Podejmę pracę w budownictwie
na okres wakacji, doświadczenie. w
pracy przy budowie i wykończeniu
domów tel. 0605-060-748
■ Szukaj pracy na terenie Niemiec
lub polski prawo jazdy b uregulowany
stosunek do służby wojskowej szukam jakiejkolwiek pracy nawet jako

kierowca prywatny dyspozycyjny
uczciwy podejmę od zaraz, prócz
budowy tel. 0502-981-854
■ Zaopiekuje się starsza osoba
- posprzątam, zrobię zakupy itp. mam
27 lat i mieszkam w Strzegomiu(
dolnyśląsk) tel. 074-649-11-55
■ Młody, 22lata, wykształcenie
średnie z maturą, dyspozycyjny,
punktualny, uczciwy, prawo jazdy
kat.B. Podejmę pracę na terenie
Jeleniej Góry jako ochroniarz (może
być w nocy), magazynier lub inne.
Tel.667268946
■ Podejmę prace jako opiekunka
do dziecka lub jako sprzątaczka nr.
kontaktowy 0785-816-544
■ Mężczyzna 37 lat, dyspozycyjnyślusarz- mechanik z 14-letnim
doświadczeniem z posiadanymi
uprawnieniami do obsługi urządzeń
dźwigowych oraz uprawnieniami
elektromechanicznymi(obsługa,
naprawa, konserwacja urządzeń
elektromechanicznych) podejmie
prace na terenie Jelenia Góra-Cieplice i bliskie okolice. Praca nie musi
wiązać się z moimi kwalifikacjami.(
Konserwator, ochrona ,produkcja..
itp)Zainteresowanych proszę o
kontakt na e-mail lub pod numerem
telefonu 660707657.(Nie zawsze
mogę odebrać)
■ Malowanie, gładzie, regipsy,
p a nele, inne pr a c e r emon towo- naprawcze. Solidnie. Tel.
0889385757
RÓŻNE
Sprzedam
■ Lodówkę na chodzie. Tel. 0609494-710
■ Segment pokojowy 3-czesciowy
o wym:205*90*60/45 z barkiem
.tel.: 0663-782-408
RÓŻNE
Różne
■ Schudnij raz na całe życie
– opieka gratis tel. 0669-367184
■ Przyjmę konia na hotel – Wojcieszyce tel. 0692-347-764
■ Pomogę w opłatach w zamian
za wynajęcie pokoju nie stać mnie
na wysokie opłaty jestem sama i w
ciąży. Tel. 0609-851-868
■ Przyjmę za darmo każda ilość
używanego sprzętu rtv, agd i komputerowego tel. 0602 705 108
RÓŻNE
Usługi
■ Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów,

Polska
Finansowa
Kredytowa

sp. z o.o.

poszukuje osoby dyspozycyjnej na
stanowisko palacz-konserwator.
Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV na adres mailowy
info@zlotywidok.pl
■ P r ac a pr z y dociepleniach
budynków elewacje-styropian
t y nk i cienko war s t w o w e t el.
0603332134
■ Zatrudnię pracowników budowlanych KOŁBUD Kołtowski Leon
tel.601852 210
■ Pos zukuje kandydatów do
pracy w ośrodku wypoczynkowym D.P.J.”ADALBERTUS” w Wojcieszowie Informacja: tel.: 0889
257 474
■ Firmma Limon S.C. zatrudni
osoby do obsługi atrakcji turystycznych na terenie Karpacza
i Szklarskiej Poręby. tel. 0661
222 055
■ Wynajmę stanowisko fryzjerce
na dogodnych warunkach w nowo
otwartym salonie w centrum. tel.
0697-232-114
■ Zatrudnię w sklepie spożywczym od zaraz nr. kontaktowy
0516-125-311
■ Zatrudnię kucharza, najlepiej
ze starzem gwarantuje wysokie
zarobki. Przyjmę również kelnera.
Telefon kontaktowy, 0601771986,
0698-658-672
■ Zatrudnię osoby młode (uczące
się, pełnoletnie) na okres wakacji
i nie tylko do pracy na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze na
stanowiska kasjer sprzedawca.
tel. kontaktowy 0664 043 530
(na sms-y nie odpowiadam)
■ Biuro podróży w Jeleniej Górze
poszukuje osoby do pracy w charakterze konsultanta - sprzedawcy.
Na początek praca na pół etatu
maksymalnie do 4 dni w tygodniu. Wymagania: - umiejętność
obsługi komputera (znajomość
pakietu office), - umiejętność
nawiązywania kontaktu z klientem, - prezencja, - wysoka kultura
osobista, - znajomość geografii i
tematyki związanej z podróżowaniem jako dodatkowy plus. CV proszę wysyłać pod maila(dodatkowo
mile widziany list motywacyjny):
biuro@podrozezpasja.pl
■ Agencja Pracy Tymczasowej
poszukuje glazurników z kwalifikacjami do pracy we Francji. tel. 075
642 19 46, 509 478 274
■ Wepa Professional Piechowice
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wysoka jakość prac. Bezpyłowo,
zachodnie maszyny. tel. 075/76479-90
■ Parkieciarstwo układanie podłóg, parkietów, cyklinowanie i
lakierowanie tel. 075/641-75-25,
0692-159-693
■ Przewóz osób Niemcy, Holandia, Belgia na adres ROMBUS
Wałbrzych Słowackiego 20A tel.
074/840 20 25
■ Szkolenia wstępne i okresowe w
zakresie bhp. tel. 691 824 739
■ 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
■ Zgrabna sylwetka odchudzanie,
korygowanie sylwetki, poprawa
kondycji. Specjalista ds. zdrowego
odżywiania i dietetyki. Tel. 0785636-539 lub e-mail: bobowskiw@
tlen.pl
■ Instalacje gazowe, grzewcze
odbiory, uprawnienia tel. 0501666-098
■ Brukarstwo granit beton profesjonalnie tel. 0502-137-019
DROBNE
■ Przyjmę udziałowca wspólnika
celem uruchomienia produkcji
kwota min. 8000 pln maks 20000
pln lub inne propozycje. Ewentualnie pożyczę w/w kwotę na
rozsądnych warunkach. Tel. 0506487-498 lub 075/75-525-88
■ Instalacje gazowe, c.o. , woda
tel. 0508-647-464
■ Poszukuje osoby, która udzieli
pożyczki na procent w wysokości
2000 zł. Splata ratalna do 500zl
miesięcznie. stała praca. Tel.
0602-705-108
■ Przyjmę za darmo każda ilość
używanego sprzętu rtv, agd i komputerowego tel. 0602 705 108

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

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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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

REGION

Jak niemiecki Hirschberg stawał się polską Jelenią Górą (III)

(Nie)znośna moc przemiany

Niemieckie czasy w Rynku, ale pocztówka sprzedawana już
w polskich realiach, o czym świadczy pieczątka na zdjęciu

miasta zabytkowych przedmiotów
w głąb Polski, głównie do Warszawy, Władysława Gomułkę, towarzysza Wiesława, który zanim zamkną
go w stalinowskim więzieniu, jest
ministrem Ziem Odzyskanych.

Słynny reżyser
traci brata

Do Jeleniej Góry przybędzie także
skromny rzeźnik z rodziną, Sylwester Bareja. Prowadzi sklep wędliniarski na ulicy W. Pola, później
pracuje w zakładach mięsnych. To
ojciec Stanisława, znanego reżysera, który jeleniogórski czas wspomni ponad 30 lat później w „Misiu”
słynnym zdaniem: „Kamień panu
przywiozłem z Jeleniej Góry… Pan
wie, kto po nim stąpał”. Stanisław
zda maturę po roku powtarzania
klasy w Liceum im. Żeromskiego
w roku 1949.
Dwa lata wcześniej bracia Barejowie, Staszek i Wiesiek z ojcem
wybierają się do Przesieki, wtedy
Matejkowice (na cześć malarza mistrza, którego płótna zrabowane z
okupowanej Polski hitlerowcy tam
właśnie ukryli). Stamtąd zmierzają
ku wodospadowi Podgórnej. Tam
młody Wiesław Bareja postanawia
pozować do kilku oryginalnych
fotografii, które wykona Stanisław.

REGION W tym schronisku wszystko ma swój charakter i duszę

Cud przy Małym Stawie
Miejsce wszystkim znane, ale chętnie nawiedzane wielokrotnie. Nigdy się nie nudzi i zawsze daje możliwość
odkrycia górskich wspaniałości. A ducha historii czuć
w każdym kącie. I to zaledwie kilkadziesiąt minut
marszu z górnej części Karpacza.
Schronisko Samotnia. Ostoja
w Kotle Małego Stawu. Jedna z
najpiękniejszych górskich budowli
w Polsce. Ikona Karkonoszy – pochlebne epitety można mnożyć. Na
pewno warto przy okazji pobytu w
Karpaczu schronisko odwiedzić. A
nie wątpimy, że pośród mieszkańców regionu są jeszcze tacy, którzy
tam nie byli. Zaległość konieczna
do nadrobienia!
Zabawić się można w swoiste
odkrywanie historii. Poczuć się jak
poeta Bogusz Zygmunt Stęczyński,
który opiewał w wierszach Karkonosze po swojej wędrówce po Dolnym
Śląsku z roku 1844.
– Czarny Staw połyskuje się wśród
skał ołtarza; wdzięczy się z odległości,
a z bliska przeraża. A u stóp mamy
jezioro drugie; tylko głębsze, smutniejsze, bez ozdób natury; ponieważ
ma wokoło obnażone góry – pisze
o okolicach stawów karkonoskich
wielki nazywając czarnym, a mały
– drugim jeziorem.
Patrząc oczyma Stęczyńskiego
na Dolinę Małego Stawu widzimy
skromne schronisko, wówczas
zwane budą, do którego zmierzają
nieliczni wędrowcy obładowani

plecakami, aby znaleźć schronienie
w tym magicznym miejscu.
Przespać się na nieco przegniłym
sianie, zjeść czarnego chleba, mleka i
masła – jedynych produktów dostarczanych przez karkonoskich górali.
Zresztą za cenę dwukrotnie wyższą
niż, na przykład, w Jeleniej Górze.
Dwieście lat zanim okolicę obserwował Stęczyński, wznosił się
przy Małym Stawie zwykły szałas
pasterza, strażnika wód, który na
pobliskich karkonoskich łąkach
wypasał kozy, a w sezonie hodował
w akwenie ryby.
Już po wizycie polskiego poety
w Karkonoszach powstają kolejne
schroniska w miejsce nadżeranych
zębem czasu oraz karkonoskich
śniegów i wichrów drewnianych
konstrukcji.
Na naszej historycznej ścieżce
spotykamy Heinricha Richtera z
Miłkowa, który w 1891 roku wyciąga cztery tysiące talarów i kupuje
„Budę przy Małym Stawie” od poprzedniego pana na Samotni Karla
Horinga.
Ten sam Karl, który jeszcze w
1831 roku jako mały chłopiec z
pieskiem, u boku swojego ojca, został

uwieczniony na jednym spośród
setek obrazów przedstawiających
schronisko w bajkowym otoczeniu
dumnych Karkonoszy.
Richter daje budowli charakterystyczną sygnaturkę. Wieżyczkę, w
której wisi ze swoim sercem dzwon
odlany w Jeleniej Górze 20 lat przed
wspomnianą transakcją. Poszerza
także budę o dwie sale noclegowe.
Wtedy do schroniska możemy nie
tylko dojść, ale i dojechać konnym
zaprzęgiem wybudowaną przez
Horinga drogą.
Po roku 1910 jesteśmy świadkami
niepokoju ówczesnych turystów i
działaczy Towarzystwa Karkonoskiego: są plany, aby całą działkę
przy Małym Stawie sprzedać i wybudować tam zajazd i osiedle domków.
Jak widać już wtedy cywilizacja
brutalnie sięgała swoimi mackami
w jeszcze dziewicze karkonoskie
polany. Na szczęście zamiar pozostał
tylko w planach.
W latach 30-tych wieku ubiegłego
wyłania się naszym oczom obraz
bardzo podobny do dzisiejszego.
Schronisko nabiera znanych dziś
kształtów po rozbudowie w roku
1934.
Damą i panią na Samotni jest
niejaka Margareta Hesse, która placówkę prowadzi przez lata II Wojny
Światowej, aż do 1945 roku.
Kontemplując wspaniały pejzaż
karkonoski widziany z okien schroniska znad kufla zimnego piwa

Wdrapuje się na wysoką, niemal
pionową skałę przy wodospadzie.
Kiedy przyszły reżyser już mierzy
do brata z celownika aparatu,
kamienie obsuwają się. Chłopak
spada kilka metrów do płytkiej
rzeki. Rozbija czaszkę. Mimo szybkiego przewiezienia do cieplickiego
szpitala wypadku nie przeżyje.
Podobno jego mogiła znajduje
się gdzieś na cieplickim cmentarzu.
Zapomniana. Stanisław Bareja
będzie miał tablicę upamiętniającą
zdobywanie wiedzy w „Żeromie”,
którą już w XXI wieku odsłoni jego
syn Jan.

kojącego trudy szybkiego
marszu w upale, wspominamy nazwiska polskich
opiekunów Samotni, nazwanej tak po roku 1945
i nie bardzo wiadomo, z
jakiego powodu. Bo mimo
nieco pustelniczego charakteru owego miejsca,
nikt tam samotnie się nie
czuje.
Tak oto uświadamiamy sobie, że
drewniane ściany widziały pierwszego polskiego gospodarza, Stanisława
Staronia z Krakowa oraz całą listę
innych z Waldemarem Siemiaszką
na czele, legendarnym już – choć od
Jego tragicznego odejścia mija 13 lat
– prawdziwym panem na Samotni,
który ze schroniska uczynił turystyczną rezydencję z prawdziwego
zdarzenia.
Pasjonaci Samotni nie odpuszczają
żadnej okazji, jeśli tylko mogą przekroczyć progi budynku. Mówią, że
ten dzwon w sygnaturce z roku 1861
ma w sobie jakąś magiczną siłę przyciągania. A schronisko może olśnić
duszą, której brakuje choćby futurystycznym „spodkom” na Śnieżce.
I choć bywa, że zasięg telefonów
komórkowych jest tu beznadziejny,
w oczach odpoczywających pośród
najwspanialszych cudów natury,
jakie mogą nam dać góry, jest to
raczej atut niż wada.

(tejo)

Tymczasowa wieczność

W Jeleniej Górze tamtych lat
wszyscy żyją w zawieszeniu. W
niepewności jutra. W poczuciu tymczasowości. Nie da się zlikwidować
od razu tego, co niemieckie. Choćby
wspomnianych już pocztówek z
dwujęzycznymi napisami, sprzedawanych jako polskie, bo innych
nie było.
Niemieckie napisy często zamazuje się piórem. Ale już uwiecznionych
na dawnych zdjęciach elementów
niemieckiej rzeczywistości zamazać się nie da, bo komu sprawi
przyjemność otrzymanie pokrytego
bohomazami widoczku?

Rysio Jarczyński w Jeleniej Górze
osiadł. Stał się zwykłym jeleniogórzaninem, zauroczonym miastem.
Ożenił się w latach 50-tych. Miał
dwoje dzieci.
W 1946 roku po załatwieniu
spraw w urzędzie dostaje przydział
na mieszkanie. Spóźnił się na
najlepsze poniemieckie kąski. Ci,
którzy przyjechali tu wcześniej,
biorą nieraz całe wille, w popłochu
przez Niemców opuszczone.
Rysio dostanie skromne dwa
pokoje w czynszówce na Pocztowej. Dojrzy jeszcze gdzieś dawny
napis Poststrasse. Na poczcie vis-à-vis
wciąż działa poniemiecka centrala
telefoniczna. Ma blisko do kina Lot.
Rysio Jarczyński do Lotu chodził,
bo kino praktycznie nie przerwało
działalności na czas przejmowania
miasta przez Polaków, a w 1946
roku grało pełną parą.
Ale to Marysieńce, w czasach,
kiedy jeszcze zimna wojna i
„naloty” amerykańskiej stonki
ziemniaczanej nie sparaliżowała relacji PRL – USA, grano
pierwszy amerykański barwny
pełnometrażowy film animowany disneyowską „Królewnę
Śnieżkę”.
Tyle że Rysio był już za duży na
bajki.
Ciąg dalszy za tydzień ...

Kleine Teich und Baude (Schronisko nad Małym
Stawem) na jednej z wielu niemieckich pocztówek.

Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

Władysław Lorenz, szef Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony
Zabytków. Będzie zabezpieczał
dolnośląskie zbiory i dzieła sztuki
zrabowane przez Niemców i tu
właśnie ukryte. Pojawi się w pałacu Paulinum, wówczas składnicy
zabytków, kierowanej od maja 1945
roku przez Barbarę Tyszkiewicz,
hrabinę, matkę znanej aktorki
Beaty Tyszkiewicz.
Wśród dzieł malarstwa – matejkowski „Hołd Pruski”. A Lorenz bezpośrednio informuje o wywożeniu z

Fot. Archiwum

Funkcjonariusze MO mówią z
kresowym zaśpiewem i mają opaski
na ramieniach. Część z nich polegnie w tajemniczych okolicznoś-

ciach w walce z „wrogami władzy
ludowej”. A ich koledzy napiszą na
zachowanych do dziś nagrobkach,
że pomszczą ich pamięć.
Niemców jest w Jeleniej Górze
więcej niż przed wojną, kiedy – jak
pisze Łuczkiewicz – Jelenia Góra
liczyła 30 tysięcy mieszkańców.
Teraz tę liczbę zwiększają uciekinierzy, którzy w Jeleniej Górze szukali schronienia przed alianckim
natarciem.
Wspomina o Muzeum Sudeckim.
Do Jeleniej Góry przybędzie prof.

Fot. Archiwum

Wieczorny spacer. Przybysza zatrzymuje milicja.
Po mieście wolno chodzić tylko do godziny 22.
Niemcy muszą wrócić do
domów o godz. 21. Nikt
tego nie nazywa godziną
milicyjną…

Samotnia w zimowo-wiosennym pejzażu:
kwiecień 2007

Staw czy jezioro
Wbrew potocznej nazwie Mały Staw nie jest stawem, ale typowym
górskim jeziorem, położonym na wysokości 1183 m npm. Ma powierzchnię 2,9 ha i głębokość około 7 m. Woda jest bardzo czysta i
niemal przezroczysta, ale zimna: w największe upały jej temperatura
rzadko przekracza 14 stopni. Roślinność ma bardzo ubogą: głównie
jest to wirek, reklikt roślinny z epoki lodowcowej.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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
PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

już od

23 200 zł *

AUTO-GIEŁDA

TARGOWISKO, BAZAR SIEDLĘCIN, UL. LWÓWECKA 17
ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW NA TERENIE AUTOGIEŁDY
(SAMOCHODY, CZĘŚCI, AKCESORIA ... ODZIEŻ, IMBIS, itd.)

OFERUJEMY:

DOPROWADZI CIĘ
DO CELU

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

NAWIGACJA W STANDARDZIE
ŠkodaRoomster Navi jest najlepiej zorientowana w terenie. W jej wyposażeniu znajduje się system nawigacji, który obejmuje
41 krajów Europy. Škoda Roomster Navi dostępna jest w limitowanej serii. Teraz możesz wyjechać nią z salonu już za pół ceny.
Pozostałe 50% zapłacisz dopiero za rok, bez prowizji i odsetek, korzystając z „Kredytu 50/50” Volkswagen Bank Polska.
Alternatywnie, jeżeli zdecydujesz się na Škodę Roomster spoza edycji Navi, możesz ją kupić w „Kredycie 3x1/3” Volkswagen
Bank Polska. O szczegóły oferty zapytaj Autoryzowanego Dealera Škody. www.skoda-auto.pl
* Podana kwota stanowi 50% ceny modelu Škoda Roomster Navi 1.2 51 kW (70 KM) w wersji podstawowej. Pozostałe 50% płatne dopiero za rok, bez prowizji i bez odsetek
w Kredycie 50/50 Volkswagen Bank Polska. Przykładowa RRSO z uwzględnieniem kosztu ubezpieczenia AC dla samochodu o wartości 46 400 zł wynosi 6,41%.

Przez pierwszy miesiąc otrzymasz miejsce hanPR K
O U
M P
O ON
C
Y
JN

Wartość uśredniona zużycia paliwa i emisja CO 2 : Škoda Roomster 1.2/51 kW (70 KM) – 6,7 l/100 km, CO 2 159 g/km.
Informacje na temat przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne pod adresem internetowym: www.skoda-auto.pl

Zapraszamy do salonu Škody:

Za następny miesiąc zapłacisz tylko połowę

Y
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ULTIMA® Sp. zo.o.

ŠkodaKredyt

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
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