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Tragiczny wyścig
67-letni kolarz zmarł na
trasie mistrzostw Polski,
które odbyły się w naszym
regioinie.

Fot. Angelika Grzywacz
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– Niech jakiś urzędnik wsiądzie na
wózek i przekona się, co czuje inwalida przejeżdżając przez Jelenią Górę!
– zachęca Zbigniew Kijowski, jeden
z tysięcy niepełnosprawnych, którzy
nie tylko w centrum pomstują na
mnóstwo barier.
Więcej: strony 4 i 5
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Nowo otwarty Gabinet Kosmetyczny
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ul. M. Konopnickiej 19, tel. 075 754 07 80

Kredyty
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- proste szybkie procedury
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(do 6 000 bez zaświadczeń o dochodach)
logo- kolor podstawowy
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Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 15
tel. 075 754 05 50 - 59

Teraz wielka promocja
zwrot % odsetek

5

NIE MA TAKIEJ OFERTY NA RYNKU!

Karkonoskie Biuro Kapitałowe
Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a, tel. 075/752-27-72; 075/642-13-53

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 wrzeœnia 2007 r.

WYDARZENIA / OPINIE

Dzikie piękno

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fascynujące fotografie przyrodnicze w Biurze Wystaw Artystycznych oglądali podczas środowego wernisażu ważni jeleniogórzanie.
Zatrzymane w kadrze sceny z życia dzikich zwierząt, niezwykłe i
malownicze krajobrazy, nieskażona przyroda. To plon wystawy
Fotografia Przyrodnicza Roku 2006 „Wildlife Photographer of
the Year 2006”. Ekspozycja jest jednocześnie czynna w Muzeum
Przyrodniczym w Cieplicach.

Na brak zajęć nie będzie także
narzekał Zbigniew Ładziński,
starszy jeleniogórskiego cechu
rzemiosł, radny LiD oraz prezes
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Tyle że pan Zbyszek odda się swojej
misji aż w Senegalu. Do Afryki trafi
jako członek oficjalnej delegacji
Wrocławia u boku ministra kultury Kazimierza Ujazdowskiego oraz
prezydenta Rafała Dutkiewicza.
Cel eskapady: promocja stolicy Dolnego
Śląska przed wystawą EXPO 2012.
Mamy nadzieję, że
radny Ładziński
w subtropikalnych upałach
nie zapomni
o chłodnej
Jeleniej Górze.

Zbigniew Ładziński

Fot. rylit

Jerzy Górniak

JELENIA GÓRA Nazwisko radnego na wyborczej liście to trampolina wielkiej kariery

Urzędnicza
przysługa
temu gonić przez całe miasto, aby
mój błąd naprawić. Zastanowiłem się jednak, czy aby wysłanie
listu ze sporo ważącą zawartością
nie kosztuje więcej niż moje nieszczęsne 28 groszy niedopłaty na
poczet przyszłej – marnej zresztą
– emerytury. Do pełni szczęścia
brakowało tylko, aby to był list
polecony. Droższy i wymagający
dodatkowej wycieczki na pocztę,
gdyby nie było mnie w domu.
Na przyszłość, aby urzędniczej
nadgorliwości stało się zadość,
proponuję pracownikom ZUS-u
zastosowanie takiego właśnie
rozwiązania.

Konrad Przezdzięk

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

Dobre wampiry

w Jeleniej Górze. Akcję organizuje cyklicznie Niezależne
Zrzeszenie Studentów oraz poszczególne uczelnie we współpracy Regionalnych Centrów
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

Angela

Ruszą tyły elity
Sejm rozwiązany. W październiku – przedterminowe
wybory. Czy w spisie kandydatów na posłów i senatorów zobaczymy dobrych znajomych samorządowego
starcia sprzed 11 miesięcy?
W sobotę działacze i sympatycy
Platformy Obywatelskiej mieli udać
się po „namaszczenie” z pielgrzymką
do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Zarezerwowano
ławki dla asów PO pewnych pierwszych miejsc na listach wyborczych.
Z Jeleniej Góry kandydował będzie
Grzegorz Schetyna. Niemal przesądzona jest powtórka wejścia w
wyborcze szranki posłanki Beaty
Sawickiej.
Podobnie na liście Prawa i Sprawiedliwości otwierającą lokatę
będzie miał poseł Adam Lipiński,
szef gabinetu politycznego premiera. Kamiennogórzanka Marzena
Machałek także jest pewna drugiej
pozycji.
Jednak prawdziwa walka o przedwyborcze miejsca może rozegrać się
na partyjnej drugiej linii. Dla obecnych, zwłaszcza młodych działaczy,
którym udało się wejść do jeleniogórskiej rady miejskiej, zaistnienie na
listach może się okazać trampoliną
do ambitniejszej kariery.
Mówi się o możliwości kandydowania w wyborach do Senatu
Jerzego Łużniaka, zastępcy prezydenta Jeleniej Góry. Umieszczenia
swojego nazwiska na wyborczych
listach ostatecznie nie wykluczył
prezydent miasta Marek Obrębalski. Karierą posła nie pogardziliby
zapewne szef rajców Hubert Papaj,
ani Zbigniew Sawicki, prywatnie

mąż posłanki Beaty.
Radny Prawa i Sprawiedliwości
Krzysztof Mróz kategorycznie zaprzeczył, że zamierza ubiegać się
o wybór. Ale partyjne kadry PiS są
mocne. Lider tej formacji, Ireneusz
Łojek, ma już co prawda posadę
szefa Centrum Rehabilitacji KRUS w
Szklarskiej Porębie, ale… fotel posła
brzmi kusząco.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
też węszy szansę na powrót do roli
politycznego lidera. Pewnikiem

jest maszynista wyborczej lokomotywy Jerzy Szmajdziński. Czy na
kandydowanie do Senatu zgodzi się
Józef Kusiak, wicekanclerz Wyższej
Szkoły Menedżerskiej w Legnicy,
eksprezydent Jeleniej Góry i wciąż
niekwestionowana postać numer jeden jeleniogórskiej lewicy? Poselskie
ambicje miała już Grażyna Malczuk,
kanclerz Kolegium Karkonoskiego i
radna Lewicy i Demokratów. Może
liczy w październiku na sukces po
wyborczej porażce z roku 2000? Na
razie G. Malczuk tajemniczo milczy.
– Wszystko będzie jasne w tym tygodniu – daje do zrozumienia.
Czy przyspieszonymi wyborami
są zainteresowani radni Wspólnego

Miasta? To ugrupowanie o charakterze wybitnie lokalnym. Na tym
też skupiali się dotychczas działacze
WM nie pretendując ani razu do list
parlamentarnych.
Ale w Polsce i w Jeleniej Górze
wszystko zdarzyć się może.
Gdyby ewentualny start radnych z
dalszych miejsc w październikowych
wyborach zakończył się sukcesem
– co jest raczej mało prawdopodobne
– w ławach rajców zasiądą ci kandydaci, których rok temu szczęście
minęło o kilka głosów i wylądowali
na drugich i trzecich lokatach.

Konrad Przezdzięk
(ROB)
Fot. rylit

FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

Co najmniej 100 litrów krwi
udało się pozyskać dzięki ofiarności krwiodawców podczas
piątkowej III edycji Jeleniogórskiej Wampiriady. Życiodajny
płyn zostanie przebadany i zasili
zapasy szpitala wojewódzkiego

Z długiego, bo półtoramiesięcznego urlopu wrócił Jerzy
Górniak, komendant Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze. Pan
Jerzy trafił niemal na przymusowe wakacje, bo na wywczasach przebywał na polecenie
Państwowej Inspekcji Pracy.
Miał sporo niewykorzystanych
dni wolnych i zaległości w tym
temacie musiał nadrobić. Po
takiej labie werwa do pracy będzie godna pozazdroszczenia.

Władza (nie)zapracowana

(tejo)

(AGA)

Jak każdy porządny obywatel
opłacam składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O niedorzeczności systemu ubezpieczeń
w Polsce napisano już tyle, że
moje trzy grosze okażą się zbędne. Ale nie okazało się zbędnymi
dwadzieścia osiem groszy, o które
pomyliłem się wypełniając skomplikowane urzędowe formularze.
Błąd skrzętnie wychwycili jak
zwykle czujni urzędnicy rezydujący w rzucającej się oczy siedzibie
zakładu przy ul. Sygietyńskiego.
Odpowiednie zawiadomienie z
kilkoma innymi papierkami – w
sumie grubaśną kopertę – przysłano mi do domu. Bardzo miło,
bo przecież nie musiałem dzięki

NA JÊZYKACH

Fot. Agnieszka Gierus

Fot. Agnieszka Gierus



Beata Sawicka i Marek Obrębalski podczas ubiegłorocznego spotkania
z Donaldem Tuskiem. Czy lider PO postawi na swoich jeleniogórskich asów?
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WYDARZENIA

Tanecznie w wieży

16 września o godz. 16 średniowieczne wnętrza siędlęcińskiej
książęcej wieży mieszkalnej staną
się miejscem, gdzie każdy będzie
mógł nie tylko zobaczyć, ale także
spróbować swoich sił w dawnych
tańcach z okresu renesansu.
Pokazy i warsztaty zostaną przeprowadzone przez wrocławskie
Towarzystwo Kultury Dawnej
"Serenissima Wratislavia".

(tejo)

Wyciąganie z długów
Największa lecznica w mieście ma szansę wyjścia na
prostą.
Wszystko dzięki 16 milionom 400 tysiącom złotych,
które dodatkowo pozyskali z
budżetu województwa radni
Marcin Zawiła i Jerzy Pokój.
Trafią one na konto szpitala
wojewódzkiego w Jeleniej
Górze.
Ten będzie miał możliwość
zapłacenia długu Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych.
Ureg u lowa n ie za leg łośc i
nie oznacza końca kłopotów
finansow ych szpitala, ale
prz ynajmniej g warantuje
pewność dalszego funkcjonowania.
– Pieniądze przeznaczone
są na zm i n i ma l i zowa n ie
deficytu – mówił w piątek

JELENIA GÓRA Strażnicy miejscy bliżej policji

Pakują walizki
Stróże miasta wyprowadzą się z obskurnej komendy
przy ul. Pijarskiej.
Plusem nowej lokalizacji
będzie również sąsiedztwo policji. Strażnicy mają nadzieję, że
zaowocuje to dobrą współpracą.
Liczą też, że w kwestii miejsc
parkingowych dojdą do porozumienia z jednostką policji.
Przyszła siedziba wyposażona jest już w łącza telekomunikacyjne i posiada instalację
sanitarną. – Z niecierpliwością
oczekujemy przeprowadzki.
Już teraz prowadzona jest ewidencja, a wydział architektury pracuje nad tym, abyśmy
jak najszybciej mogli przejąć
budynek – dodaje Grzegorz
Rybarczyk.
Stróże miasta muszą się jednak uzbroić w cierpliwość.
– Wszystko wyjaśni się do
połowy przyszłego roku, gdy
zakończy się inwentaryzacja
– poinformował prezydent
miasta Marek Obrębalski. Są
plany, aby w nowej siedzibie
wybudować salę audiowizualną
i umieścić centrum monitoringu, które zajmie górne piętra
budynku. Na remont i budowę
sali audiowizualnej miasto chce
pozyskać dofinansowanie z
Unii Europejskiej.
Do nowej siedziby wprowadzi się też Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Fot. Agnieszka Gierus

Nowy lokal czeka na strażników przy ul. Armii Krajowej.
To była siedziba biura paszportowego, położona niemal
naprzeciw Komisariatu Policji
Śródmieście.
SM od początku swojego
istnienia pracuje w fatalnych
warunkach w rozsypujących
się i zagrzybionych oficynach
przy ul. Pijarskiej.
– Mieliśmy opuścić to miejsce już w październiku dwa
lata temu – mówi mł. insp.
Grzegorz Rybarczyk, rzecznik
SM.
Lokale pod zmianę siedziby
poszukiwane były już wcześniej. Pod uwagę brano m.in.
budynek po „Chemiku”, Technikum Weterynaryjnym, a
nawet przedszkolu nr 14 w
Cieplicach.
– Do końca nie odpowiadała
jednak lokalizacja. Zależało
nam, aby nowa siedziba nie
znajdowała się poza miastem
lub daleko od centrum. Budynek po biurze paszportowym
jest najlepszy. To zarówno udogodnienie dla mieszkańców,
jak i możliwość bardziej efektywnej pracy naszych służb.
Patrole piesze będą mogły
przemieszczać się sprawniej
i dużo szybciej – wyjaśnia
Grzegorz Rybarczyk.

Pełen „Uśmiech” pod ratuszem

JELENIA GÓRA Radni wywalczyli pieniądze dla
szpitala wojewódzkiego

Budynek po byłej paszportówce
od kilku miesięcy stoi pusty

(AGA)

radny Marcin Zawiła. Pracownicy szpitala tej kwoty
nie zobaczą, bo wpłynie ona
od razu na konta ZUS. Ale w
tej sytuacji pozostały dług
największej lecznicy w wysokości około 30 milionów
z łot ych może zost a ć zre strukturyzowany na zobowiązania długoterminowe.
Dzięki temu szpital będzie
mógł funkcjonować, rozwijać się i przede wszystkim
zaoszczędzić na odsetkach,
które musiałby zapłacić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, gdyby te pieniądze
się nie pojawiły.

Angela

24 młodych artystów z Centrum Dziecięcej
Twórczości w Tarnopolu zabawiało jeleniogórzan
w rynku. Goście przebywali w Jeleniej Górze na
zaproszenie prezydenta Marka Obrębalskiego.

Zwiedzili region i otrzymali wiele prezentów na
pamiątkę pobytu w Kotlinie Jeleniogórskiej.

(AGA)

JELENIA GÓRA Studenci największej uczelni mogą zostać bez dachu nad głową

Żacy pod most
Domy studenckie przy Kolegium Karkonoskim zostaną
wystawione na sprzedaż. Czy blisko 200 osób będzie
musiało żyć pod chmurką?
– Agencja Mienia Wojskowego,
która jest właścicielem budynków,
nie przedłużyła nam umowy dzierżawy tych obiektów i może ogłosić
przetarg na sprzedaż ich w każdej
chwili – mówi Andrzej Kuczkowski,
prezes spółki Promar, która prowadzi domy studenckie przy Kolegium
Karkonoskim.
Gdyby do tego doszło, studenci
musieliby szukać sobie innego
miejsca.
– Przystąpimy do przetargu, ale
jeśli znajdzie się bogaty deweloper,
który zechce tam zrobić mieszkania,
nie będziemy mieli szans – mówi
Andrzej Kuczkowski. – To atrakcyjne
miejsce, jest bardzo prawdopodobne,
że ktoś się nim zainteresuje.

Tanio i blisko

W domu studenckim w sezonie
mieszka ok. 200 studentów. Niewykluczone, że będą musieli opuścić
pokoje kilka miesięcy po rozpoczęciu
roku akademickiego.
– Nawet nie dopuszczam takiej
myśli – mówi Marta z Bolesławca,
studentka polonistyki. - To idealna
lokalizacja. Na uczelnię mam 5
minut. W przerwie między zajęciami
można wyskoczyć do domu, by się
przebrać, albo zjeść śniadanie. Nie
trzeba dźwigać w plecaku zaopatrzenia na cały dzień – mówi.
– Uczelnia jest na obrzeżach
miasta. Wokół nie ma stancji. Jeśli

znajdziemy nawet lokal w centrum,
będziemy musiały dojeżdżać autobusem, a to dodatkowe koszty – mówi
Tomek.
Atrakcyjna jest też cena. Za miejsce w pokoju o podstawowym standardzie miesięcznie należy zapłacić
niecałe 300 złotych. Ceny stancji są
nawet dwukrotnie wyższe.

Urzędniczy galimatias

Jak twierdzi Andrzej Kuczkowski,
próbował rozmawiać z przedstawicielami agencji, by sprzedała
budynki z zaznaczeniem na cele
internatowe. – Na razie bez odzewu
– mówi. Podobny wniosek przesłał
też rektor uczelni. Sprawą zainteresował się poseł Jerzy Szmajdziński.
Zwrócił się do marszałka Sejmu
Ludwika Dorna z prośbą o zbadanie
sprawy.
– Agencja Mienia Wojskowego nie
planuje innych wariantów zbycia
nieruchomości, jak w przetargu
otwartym – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania skierowane
do agencji. Pismo podpisane jest
przez Małgorzatę Golińską z AMW
w Warszawie. Twierdzi ona, że
agencja wywiązała się z dotychczasowego porozumienia z Kolegium
Karkonoskim a do prośby rektora o
wystawienie budynków na sprzedaż
pod internat ustosunkowała się
negatywnie. Dlaczego? Bo nie może
ograniczać nabywcy sposobu zago-

Uczelnia kupi?
Kanclerz Kolegium Karkonoskiego Grażyna Malczuk spokojnie przygląda się
sprawie. – Zwróciliśmy się do Ministra Obrony Narodowej, by sprzedano budynki
z przeznaczeniem na domy studenckie – mówi. – O pomoc poprosiliśmy też
parlamentarzystów. Zakładam, że nasza prośba będzie rozpatrzona pozytywnie.
W ostateczności, wystartujemy w przetargu i będziemy chcieli go wygrać.

spodarowania obiektu – wyjaśniono
lakonicznie w piśmie.

– Można było starać się o wykupienie
obiektów na własność – mówi Jerzy
Łużniak. – Teraz rozporządzenie
przestało działać i agencja ma prawo
zrobić z obiektami, co chce.
– Wielokrotnie zwracaliśmy sie o
wykupienie budynków, ale nas zwodzono – uważa Andrzej Kuczkowski.
– Argumenty były różne. Najpierw,
że nie dokonano podziałów geodezyjnych, potem – że nie są ustalone
sprawy przynależności dróg.

Gra na czas

– Tę sprawę można było załatwić
kilka lat temu – mówi Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Wówczas obowiązywało rozporządzenie ministra obrony narodowej
o modernizacji sił zbrojnych w
latach 2001-2006. Według zapisów
tego dokumentu, byli pracownicy
wojskowi – aby nie zostać na bruku
– mieli zakładać spółki, by prowadzić
działalność na obiektach powojskowych. Do takich należy właśnie
„Promar”.

Robert Zapora

Fot. Robert Zapora

Od środy Miejski Zakład Komunikacyjny wprowadza kolejne
korekty do rozkładu jazdy autobusu nr linii 15. Odjazd z Sobieszowa
do dworca PKP z godz. 7:26
zostanie przyspieszony na godz.
7:14. Wyjazd z przystanku „Dom
Haptmanna” do Sobieszowa w
niedziele i święta z godz. 8:24n
będzie przesunięty na godz. 8:10
n. Z kolei z Sobieszowa do Piechowic autobus odjedzie w dni
robocze nie o godz. 13:24*, lecz
o 13:40*M.

Fot. Agnieszka Gierus

Wygodniej piętnastką

– Studenci bardzo sobie
chwalą warunki
w akademiku. Szkoda
by było, gdyby został
on zlikwidowany
– mówi Bożena Iłowska
z recepcji.
REKLAMA

db kredyt

Jelenia Góra

ul. M. Konopnickiej 19, tel. 075 754 07 80

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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FOT. M. TKACZ A. PIEKARZ

(U)lotna
wizja
Utwardzony pas startowy ma zachęcić kibiców Euro
2012 do lądowania w Jeleniej Górze. Samorządowcy
chcą szybkiej przebudowy lotniska przy ulicy Łomnickiej.
nej. Zostaną omówione aspekty
techniczne, organizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia.
Marek Obrębalski uważa, że już
za dwa, trzy lata będzie możliwość
rozbudowy lotniska. – Po odpowiedniej modernizacji powstanie
pas startowy o długości 1,2 tys.
metrów. Wystarczy do przyjęcia
ruchu samolotów pasażerskich
przystosowanych do przewozu
20-30 osób. Braliśmy pod uwagę
jeszcze inne miejsca, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na teren
obecnego lotniska, ponieważ w
rejonie ul. Łomnickiej stosunki
własności gruntów są najbardziej
uporządkowane – mówi Marek
Obrębalski. Wraz z rozbudową
lotniska planowane jest poszerzenie ulicy Łomnickiej.
Inwestycja ta jest punktem
kluczowym, jeżeli Jelenia Góra
chce przyjąć gości zjeżdżających
na Euro 2012. Wybrane zostaną

A co z hałasem lotniczym?
Na razie zagrożeń nie ma, a skargi na głośne silniki samolotów krążące nad
miastem zdarzają się sporadycznie. Mimo to miasto już wyznaczyło obszar, na
którym nie można budować domów i innych obiektów bliskości pasa startowego.
Przed rozbudową lotniska na pewno zostanie jeszcze wyznaczona odpowiednia
strefa ochrony akustycznej.

Inwalidom
– Niech jakiś urzędnik wsiądzie na wózek i przekona
się, co się czuje przejeżdżając przez miasto! – grzmią
mieszkańcy, którzy nie mogą poruszać się o własnych
siłach. Takie i podobne dolegliwości ma 17 procent
jeleniogórzan. 30 obiektów publicznych jest dla nich
niedostępnych.

W ubiegłym roku na płycie przy ul. Łomnickiej lądowały
antonowy z całej Europy

W związku z organizowanymi
w Polsce mistrzostwami Europy
w piłce nożnej w 2012 roku,
urzędnicy w ratuszu snują wiele
planów. Wśród nich mowa jest o
przebudowie lotniska.
– Z wyliczeń komitetu organizacyjnego wynika, że podczas tej
imprezy Dolny Śląsk odwiedzi ok.
300 tysięcy turystów. Z tego tylko
20-25 procent znajdzie nocleg
we Wrocławiu. Pozostałych gości
przyjmą inne miasta. To szansa
dla nas – mówił już w maju
prezydent Jeleniej Góry, Marek
Obrębalski.
Obecnie podejmowane są
pierwsze, konkretne kroki. Już
teraz samorządowcy analizują
aspekty techniczne i organizacyjne kilku polskich lotnisk
regionalnych, a w najbliższym
czasie planowane jest spotkanie
z przedstawicielami lokalnego
biznesu, w tym branży turystycz-

JELENIA GÓRA Jesteśmy na pierwszym

bowiem te miejscowości, które
zaoferują kibicom nie tylko miejsca noclegowe, ale odpowiednio
urozmaicone możliwości spędzania wolnego czasu.
Ponadto zgodnie z wymogami
organizatorów mistrzostw, od
hotelu do najbliższego lotniska
międzynarodowego nie może
jechać dłużej niż godzinę autokarem. – W przypadku Jeleniej
Góry jest to zdecydowanie mniej.
No i mamy tę przewagę, że jest
u nas międzynarodowe lotnisko
– dodaje Marek Obrębalski. Kiedy przy ul. Łomnickiej lądują

zagraniczne maszyny, pojawiają
się funkcjonariusze służby celnej,
którzy dokonują odprawy.
Sam pas startowy to nie wszystko. Lotnisku z prawdziwego
zdarzenia potrzebny jest także
terminal. Na razie celnicy pracują
pod chmurką lub w namiocie. Nie
ma nawet przyzwoitej poczekalni.
O budowie takiego obiektu mówi
się już od 30 lat. Jednak sprawa
rozbudowy lotniska okazuje się
bardzo ulotną wizją. Nie wychodzi poza opracowania i plany.

(AGA)

Bez boeingów
Choć nad Jelenią Górą przebiega korytarz powietrzny dla potężnych samolotów
pasażerskich – nad naszym miastem lecą, między innymi, do Pragi – na to, aby
lądowały w stolicy Karkonoszy nie ma żadnych szans. Warto tymczasem wiedzieć,
że regularne połączenia pasażerskie z Berlinem i innymi miastami ówczesnych
Niemiec Jelenia Góra miała do 1939 roku.

Nie wjadą na pocztę główną,
nie obejrzą sztuki w teatrze,
będą mieli kłopot nie tylko z
dotarciem do niektórych urzędów, lecz także z przejechaniem
przez zbyt wysokie krawężniki.
Nawet podczas remontów nikt
ich nie obniża zapominając o
ludziach niepełnosprawnych.
– Samorządowcy z kadencji
na kadencję obiecują, że będzie
lepiej. Tymczasem przeszkód dla
niepełnosprawnych przybywa
– mówią zainteresowani.
Stanisław Schubert, prezes
Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych, bije na
alarm. Siedemnaście procent
mieszkańców miasta dotkniętych jest dolegliwościami, które
utrudniają im normalne życie.
Zamiast likwidować stojące
przed nimi bariery, miasto je
piętrzy.

Palcem po mapce

W 2003 roku KSON przekazał do urzędu miasta mapkę,

na której zaznaczone zostały
istniejące barier y komunikac yjne. Od tamtego czasu
niewiele zrobiono, by zmodernizować 30 miejsc, które
zostały uznane za najbardziej
newralgiczne i zagrażające
życiu ludziom jeżdżącym na
wózkach inwalidzkich, niedowidzącym czy niesłyszącym.
– Miasto odrzuca ludzi chor ych , t a k ja k by n ie m ia ło
obowiązku opieki nad nimi
– mówi Zbigniew Kijowski,
jeden z niepełnosprawnych.
– Wy st a rc z y w si ą ś ć jeden
dzień na wózek czy założyć
okulary z nieprzezroczystymi
szk łami, by przekonać się,
cz ym to grozi i ja k my się
czujemy. Chodniki mają wysokie krawężniki, przez które
przedostanie się zajmuje mi
czasami kilkanaście minut.
W w ięk szości sk lepów n ie
można podjechać wózkiem.
Nawet urzędy nie mają dla nas
takich podjazdów, nie mówiąc

Czarna lista barier
przejście przez tunel na ulicy 1 Maja
zejście z wiaduktu przy ul. W. Pola na ul. Drzymały
zejście ulica Górną,
większość kościołów
Teatr Jeleniogórski
zejście do biblioteki i Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
schodki przy ul. Jasnej na Podwale
parki miejskie
gmach poczty głównej przy ul. Pocztowej
sklep EMPiK-u przy ul. 1 Maja
piętro w delikatesach D&D przy ul. Szkolnej
większość autobusów MZK
piętra przychodni przy ul. Bankowej
i wiele innych, na które zabrakłoby miejsca w artykule

JELENIA GÓRA Szukuje się poważna przebudowa sygnalizacji świetlnej

REGION Alarm przeciwpowodziowy

Wideodetektory usprawnią ruch

Czwartkowe ulewy

Mniejsze korki na newralgicznych skrzyżowaniach.
Do 30 listopada zostaną przebudowane światła w al. Wojska
Polskiego, przy ul. Matejki, placach
Niepodległości i kard. Wyszyńskiego
oraz Osiedlu Robotniczym.
– Sygnalizacja jest już przestarzała
i zostanie zmieniona na system z
wideodetekcją. Na skrzyżowaniach
zostaną zamontowane kamery,
które będą liczyły m.in. przejeżdżające pojazdy – wyjaśnia Czesław
Wandzel, dyrektor zarządu dróg.
Wideodetekcja, czyli wykrywanie sygnałów lub zdarzeń, działa
na zasadzie przetwarzania przez
moduły wideodetektorów obrazu
dostarczanego przez kamery zainstalowane w pasie drogowym lub
na skrzyżowaniu.

Dokonują one podziału obrazu
na piksele, a następnie analizując
poszczególne klatki “filmu” z kamer
wykrywają zmiany obrazu wywołane pojawianiem się pojazdów
w zadeklarowanych obszarach
obrazu.
– Głównym celem takiego systemu jest usprawnienie komunikacji
poprzez przystosowanie sygnałów
świetlnych do natężenia ruchu
– mówi Igor Pieńkos z MZDiM.
Całkowita kwota przedsięwzięcia
wynosi 1 mln 336 tys. zł. Wykonana
zostanie również m.in. budowa
przyłączy elektroenergetycznych,
montaż konstrukcji wsporczych,
przycisków zgłoszeniowych, przepustów kablowych pod jezdniami,
budowa studni kablowych i ułożenie
rur osłonowych oraz odtworzenie

Roboty na skrzyżowaniu pl. kard. Wyszyńskiego
i ul. Sobieskiego już się zaczęły

nawierzchni jezdni i chodników.
Prace będą prowadzone etapami,
aby utrudnienia w ruchu były jak
najmniejsze. Nie obędzie się jednak
bez korków i kłopotów.
O innych utrudnieniach w ruchu
z powodu prac drogowych przeczytają Państwo na stronie 9.

(AGA)

Padało przez kilka godzin. Rzeki omal nie wystapiły z brzegów. Mieszkańcom pomogli strażacy i zakupione przez
miasto rękawy wodne, które zapobiegły zalaniu posesji.
Alarm przeciwpowodziowy
ogłosił prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski po tym, jak
stan Kamiennej niebezpiecznie
przekroczył poziom ostrzegawczy. W szczytowym momencie
wynosił 232 cm.
W okolicy ul. Mieszka I w
Cieplicach przystąpiono do
rozstawiania napełnianych
wodą rękawów przeciwpowodziowych.
Na miejscu był szef sztabu
kryzysowego Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej
Góry, który koordynował akcję.
– Zabezpieczyliśmy drogę a

także cmentarz – mówił. Zrzucono także wodę ze zbiornika
retencyjnego w Sosnówce, aby
zabezpieczyć się przed dłuższymi opadami.
– W garażu będę miał ponad
pół metra wody – denerwował
się Bogdan Kordyś z ulicy Objazdowej. – Wyniosłem już cenniejsze przedmioty. Jak twierdzi, za
każdym razem kiedy Kamienna
wylewa, w ogródku jego domu
jest woda. Podobnie jest przy
wszystkich posesjach leżących
przy Kamiennej.
Ulewy na szczęście ustały, ale
przypomniały o tym, że licho

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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miejscu w tworzeniu barier mentalnych i architektonicznych dla niepełnosprawnych

zejścia po schodach przy placu
Ratuszowym.

Spi….laj, bo jestem
spóźniony

Mimo przeprowadzonego w
Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym szkolenia, kierowcy
wc i ą ż by wa j ą c h a m s c y w
stosunku do mniej sprawnych
pasażerów, którzy potrzebują
więcej czasu, aby wejść lub
wyjść z autobusu.
– Pewien kierowca nie dość,
że nie podjechał pod krawężn i k w odpow iedn i sposób,
by lud zie o k ula ch cz y na
wózkach mogli wejść do autobusu, tylko stanął kilkanaście
cent ymetrów od chodnika,
to jeszcze po zwróceniu mu
uwagi wyzwał mnie mówiąc,
że mam spier..., bo on jest spóźniony. Oczywiście zgłosiłem
to dyspozytorowi – opowiada
Stanisław Schubert.
Nawet ci szczęśliwcy, którym w pokony waniu barier
codzienności pomaga specjalnie przystosowany samochód,
mają problem, kiedy chcą, na
przykład, zaparkować.
– Miejsc z „kopertami” w
mieście jest jak na lekarstwo,
a poza tym każdy staje tam
gdzie chce zajmując przeznaczoną dla niepełnosprawnych
przestrzeń – mówi Elżbieta
Kircz.
Wiele do ż yczen ia pozo stawia również sygnalizacja
dźwiękowa dla osób niedow id z ą c ych n a przej śc i a ch
dla pieszych. Albo w ogóle jej
nie ma, albo jest ona niemal
niesłyszalna.
– Często stoję i czekam na
pozostałych pieszych, aż zaczną przechodzić – mówi Marek Głowacz. – Boję się przejść
szczególnie przez obwodnicę
koło kościoła na Zabobrzu.
Po prostu niedowidzę, a często

Droga rowerowa do Siedlęcina została wykonana
zgodnie ze sztuką budowlaną – tak wynika z opinii biegłego, który badał sprawę kontrowersyjnej
inwestycji. To może oznaczać przełom w procesie
sądowym przeciwko wykonawcy.

Pan Zbigniew uważa, że Jelenia Góra
jest najeżona barierami komunikacyjnymi

kierowcy patrzą na mnie jak
na pijaka czy jakiegoś głupka
– dodaje.

przymierzają się do burzenia
barier i współpraca przebiega
dość owocnie.
Urzędnicy usprawiedliwiają
się, że przez lata zbudowano
barier y, któr ych zburzenie
w y m a ga sporego n a k ł a du
pracy i czasu. Niechętni do
adapt a cji pom ieszczeń dla
niepełnosprawnych są także
prywatni inwestorzy.
Problem jest aktualny od
d aw n a , a pr z ez t en ok re s
mog l iby pomóc t e ba r ier y
zlikwidować.

Słowo (nie) stało się
ciałem

O morzu kłopotów dowiedział się podczas spotkania
z K SON prez yd ent m i a st a
Marek Obrębalski. – Zrobimy
wszystko, co w naszej mocy
by tą sytuację zmienić – powiedział.
Od słów do realizacji jednak
długa droga, choć członkowie
Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych potwierdzają, że władze miasta już

Angelika Grzywacz

Pokonać słabości

wycieczkę, w której trakcie niepełnosprawni poznają ciekawe miejsca
Europy. Chcą w ten sposób udowodnić,
że potrafią przełamać słabości i żyć
jak normalni ludzie. Przy okazji mogą
porównać, jak o niepełnosprawnych
myślą zagraniczne ośrodki turystyczne. Podczas tegorocznego turnusu
rehabilitacyjnego niepełnosprawni
zwiedzą Wenecję, Rzym, Watykan,
Monte Casino, Pompeje, Capri, San
Giovanni Rotondo, Rimini, San Marino
i Florencję. W wyjeździe pomogli
sponsorzy. Na zdjęciu – wycieczkowicze przed wyjazdem z Leszkiem
Karbowskim, prezesem PTWK w
Jeleniej Górze.

Już po raz dziewiąty Oddział Terenowy
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze zorganizował

postawił na nogi służby ratownicze i zagrożonych mieszkańców

Magnes w łapach

postraszyły potopem
Fot. Robert Zapora

nie śpi. Wystarczy
kilka godzin deszczu
i zagrożenie potopem
staje się bardzo realne. A dopiero w tym
roku zaczęto prace
przy regulacji najbardziej niebezpiecznej Kamiennej. Tym
razem rękawy okazały się skutecznym
zabezpieczeniem.
Łatwo jednak przewidzieć, co stałoby się,
jeśli deszcz popadałby
dłużej…

(ROB/tejo)

Kręcenie ścieżką

16-latek okradł trzy firmy
z elementów metalowych.
Wcześniej za takie występki
trafił do domu wychowawczego. Kiedy wyszedł kradł dalej,
póki nie wpadł. Skradzione
elementy sprzedawał w punktach skupu złomu. Zajmie się
nim sąd rodzinny.

Z celi na wolność

Strażacy przy rękawach
nad brzegami Kamiennej

Skazany w 2003 roku przez
bolesławiecki sąd na dwa lata
więzienia były dziennikarz
lokalnych mediów, eksdoradca
polityków i zwolniony z pracy
specjalista ds. promocji Kolegium Karkonoskiego Krzysztof
M. wyszedł na wolność. Za
kratki trafił latem, bo uchylał
się od spełnienia warunków
zawieszenia kary. W więzieniu
siedział za oszustwa i przestępstwa samochodowe.

(tejo)

Budowa była prowadzona
zgodnie z dokumentacją a
zmiany były weryfikowane
przez upraw n ione osoby
– stwierdził we wnioskach
biegły. Jeśli już były odstępst wa od dokumentacji, to
w ynikał y one z obostrzeń
ODGW i spółki Wodnik. Z
opinii wynika też, że prace, z
których zrezygnowano, były
zastępowane innymi, a ich
wartość kompensowała się.
Na opinię czekano prawie
rok , bow iem bieg ł y m ia ł
kłopoty zdrowotne. Dokument jest obszerny, liczy ok.
200 stron.
Ścieżkę rowerową wybudowano czter y lata temu.
Wykonawcą był Zakład Budowy Dróg i Mostów. Prokuratura zarzuca szefowi tej
firmy Andrzejowi M., że wykonane prace znacznie odbiegały od tych zawartych w
dokumentacji. Przykład? Na
jednym z odcinków wykonano nawierzchnię asfaltową a
powinna być z kostki brukowej. Przy ścieżce położono
betonowe koryta a powinny
być z kostki. Cieńsze niż to
w ynikało z projektu był y
też warstwy konstrukcyjne
pod drogą.
Prokuratura w ylicz yła ,
że rzeczywista wartość prac
znacznie odbiegała od tej,
jaką miasto zapłaciło wykonawcy. Śledczy wyliczyli, że
miasto straciło na tym ponad 50 tysięcy euro, czyli ok.

200 tysięcy złotych. Według
wyliczeń biegłego, różnica
ta jest o połowę mniejsza
– w ynosi 23 t ysiące euro
(ok. 100 t ys. złot ych). Na
ławie oskarżonych, oprócz
i nwe stora , za sia d ają t eż
kierownik budowy Edmund
M. oraz Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
Był on odpowiedzialny za
nadzorowanie inwestycji z
ramienia miasta. Prokuratura wini go za to, że dopuścił
do wykonania zadania, które tak znacznie odbiegało
od dokumentacji. – Opinia
jest dla nas korzystna, ale
mam pewne uwagi do tego
dokumentu – przyznał Jerzy Bigus. – Są to drobne
szczegóły, których biegł nie
uwzględnił.
Podkreślił kolejny raz, że
nie było przekrętów przy tej
inwestycji. – Na wykonanie
ścieżki inwestor miał 2,5
miesiąca, czyli bardzo mało
– mówi. – Chcieliśmy zdążyć, żeby nie stracić dotacji.
St ą d być może dosz ło do
pewnych niedopatrzeń, ale
były one drobne.
Ostateczna decyzja będzie
należała do sądu a ten może
nie wziąć pod uwagę opinii
biegłego przy ogłaszaniu wyroku. Najbliższa rozprawa
odbędzie się 19 września.

(ROB)

Błoto i ciężarówki
Dziś trakt przypomina plac budowy. Rozjeżdżają ją ciężkie samochody, które
pracują przy budowie elektrowni wodnej Bobrowice IV. Inwestycję prowadzą
Jeleniogórskie Elektrownie Wodne. Wykonawca po zakończeniu inwestycji
będzie musiał doprowadzić ścieżkę do poprzedniego stanu. Budowa zakończy
się w przyszłym roku.
Fot. Agnieszka Gierus

już nawet o przychodniach
czy pogotowiu – dodaje pan
Zbigniew. W jego opinii Jelenia
Góra jest na czołowym miejscu, ale mało chwalebnym:
tworzy najwięcej przeszkód
dla niepełnosprawnych.
Centrum miasta. Ratusz,
a niemal naprzeciw przybudówki, gdzie pracuje armia
urzędników, schody. Nawet
n ie ma oznaczen ia ostrze gają cego przed st romy m i
niew ygodnym zejściem. Inwalida niedowidząc y r yz ykuje upadkiem i poważnymi
urazami. Wózkowicz nie ma
szans, aby to miejsce pokonać. Ale nawet objazd nie jest
łatwy. – Wybrukowanie kostką
ulic starego miasta to fatalny
pomysł – przekonywał Leszek
Ka rbowsk i, prezes oddział u Pol sk iego Towa rz yst wa
Walki z Kalectwem. Wie, co
mówi, bo sam jeździ na wózku.
Do przybudówki wprawdzie
wjedzie, ale już na piętro się
nie dostanie. W obiekcie nie
zainstalowano windy. Podobnie jest w urzędzie przy ul.
Sudeckiej.
Cza sa m i w y st a rc z y n ie wiele. Trochę farby i dobrych
chęci. Ale nawet na to nie stać
miejskich włodarzy.
– Niewidomy może namacać
schody laską. Niedowidzący
takiej laski nie posiada – mówi
St a n isław Schuber t , któr y
sam jest inwa lidą wzroku.
– Prosiliśmy władze o uzupełnienie tego oznakowania,
proponowaliśmy nawet, że
sami to oznakujemy z pomoc ą na sz ych wolont a r iusz y
za cenę potrzebną na zakup
pędzli, farby czy taśmy. Powiedziano nam, że wykonają
to pracownicy firmy, która
wygrała przetarg na pomalowanie pasów w mieście. Do tej
pory jednak nie oznakowano

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

wstęp wzbroniony

REGION Zaskakujące ustalenia w sprawie traktu na
Perłę Zachodu

Ścieżka jest zaniedbana
REKLAMA

db kredyt

Jelenia Góra

ul. M. Konopnickiej 19, tel. 075 754 07 80

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 wrzeœnia 2007 r.

 WYDARZENIA / REKLAMA
Oblegani przez chorych
Wszędzie gdzie się pojawią się specjaliści od terapii naturalnej, powstają tasiemcowe kolejki ludzi czekających na
pomoc, gdzie w wielu przypadkach medycyna akademicka
jest bezradna.

Przyjmują na terenie całej
Polski oraz w Europie Zachodniej.
Adam Maczuga z Gryfina
– prawie 40 lat doświadczenia i wiedza potwierdzona
w ieloma ś w ia dect wa m i i
dyplomami państ wow ymi
– jest specjalistą od manualnego nastawiania kręgosłupa, potrafi za pomocą wzroku
i dot yku palcami znaleźć
przyczynę bólu kręgosłupa
i jego schorzeń – choćby w
przypadkach bolesnej lordozy czy skoliozy – wykonać
manualny zabieg, masaż z
uciskami na odpowiednie
partie ciała, który przynosi
ulgę w cierpieniu.

Adam Maczuga

Prawie 40 lat pracy przy
kręgosłupach to tysiące ludzi, którym przyniósł ulgę w
cierpieniu i radość życia, likwidując dyskopatie, lordozy,
kifozy, skoliozy, chorobę Szejermana, rwę kulszową, bóle
głowy, w wielu przypadkach
przepuklinę jądra miażdżystego i inne dolegliwości.
Adam Maczuga swoje umiejętności doskonalił w latach
80. u Edwarda Mat usza z
Konina.
Miesięcznik „Uzdrawiacz”
umieścił A. Maczugę pośród
100 najskuteczniejszych naturoterapeutów i pięciu najskuteczniejszych kręgarzy
w LEKSYKONIE POLSKICH
UZDROWICIELI wydanym w
2007 roku.

Józef Pietraszko

Jest to sama energia, dzięki
której karateka rozbija ściany
a jogin chodzi po ogniu bez
poparzeń. Duchowa postawa
pacjenta jest pomocna przy
uzdrawianiu.
Józef Pietra sz ko d zięk i
swej niezwykłej mocy uzdrawiania likwiduje wszelkie
schorzenia. Likwiduje chore
tkanki i guzy, pomaga przy
schorzeniach serca, nerek,
wątroby, trzustki, białaczkach, wrodzonej ślepocie,
epilepsji, paraliżach, kamicach nerkowej i żółciowej,
prostacie, wrzodach cystach,
alergiach, moczeniu nocnym,
depresji, chorób o podłożu
psychicznym. Itp.
Jan Kolano o swoim 20 letnim doświadczeniu pomocy
chorym mówi, że jest
nietuzinkowe. Zaczynał
jako zielarz, aby po 10 latach
zacząć pogłębiać swa wiedze w suplementacji, a po
następnych 10 latach podjąć
naukę w trzyletnim studium
o profilu homeopatii, które
kończy w tym roku z dyplomem homeopaty.
Jak sam mówi połączenie
wiedzy z zakresu suplementacji, zielarstwa, homeopatii
daje szanse skutecznie dobierać leki i metody w leczeniu
schorzeń układu krwionośnego (helatacja), chorób wieńcow ych, schorzeń uk ładu
moczowego, hemoroidów,
kłopotów z przewodem pokarmowym, opryszczkami,
trądzikiem, czy też stwardnieniem rozsianym.
Jako jeden z niewielu stosuje leki na bazie ziół, które nie
są szkodliwe dla organizmu,
a wręcz przynoszą nieoczekiwany powrót do zdrowia.
Nat uroterapeuci na mawiają swoich pacjentów, aby
nadal korzystali z pomocy
swoich lekarz y, ponieważ
współpraca w zakresie działań naturoterapeuty, kręgarza oraz lekarza przynosi
bardzo pozytywne skutki.
TS

Józef Pietraszko, dyplomowany bioenergoterapeuta z
Bielska Białej pomaga innym
przekazując swoja potężną
energię dzięki intensywnej
koncentracji. Uzdrowiciel wytwarza bardzo silną energię
wokół swoich rąk.

Jan Kolano

Tel. 503 099 029 / 885 200 663
Na pół godziny przed każdym spotkaniem
Józef Pietraszko prowadzi wykład na temat
bioenergoterapii i naturoterapii.
Prosimy o wcześniejsze przybycie. Jelenia Góra,
Klub Nauczyciela, ulica Bankowa 15 od godz. 1100.
Terminy przyjęć:
We wrześniu 10.09.07 godz 1100
nastepny termin 11.10.07 godz. 1100

REGION Plaga szerszeni i os zagraża ludziom

Żądło może zabić
W wyniku ataku szerszeni
zmarł ojciec i syn, a żona
w ciężkim stanie znalazła
się w szpitalu. Działo się
to w okolicach Zielonej
Góry. W Jeleniej Górze
do tragedii nie doszło,
ale jest coraz więcej interwencji związanych z
użądleniami.
Szybka i upalna wiosna szczególnie sprzyjała rozwojowi niebezpiecznych dla człowieka owadów.
– Miałem do czynienia z dwoma
kokonami szerszeni, które zalęgły się
pod zadaszeniem na strzelnicy „Zielona” w Jeżowie i u mnie na działce
– powiedział Szymon Dadaczyński,
sekretarz Zarządu Rejonowego Ligi
Obrony Kraju i wieloletni działkowicz. Nie zlekceważył obecności
groźnych owadów i powiadomił o
tym strażaków, którzy jednak już nie
zajmują się likwidacją szerszeni i os,
chyba że zalęgną się w budynkach
użyteczności publicznej (szkoły,
urzędy itp.) i znajdują się na dużych
wysokościach.
W pozostałych przypadkach
likwidacją niebezpiecznych owadów
zajmują się specjalne firmy i kosztuje
to od 50 do 150 zł, plus koszty przejazdu. Nie każdego na to stać i często
ludzie rezygnują z tak kosztownej
interwencji.
Zamieszkały w Cieplicach Piotr
Wincenty zajmuje się likwidacją
gniazd szerszeni i os. Działa w Jeleniej Górze i w najbliższych okolicach.
Zna się na tych groźnych owadach.
Nie spala ich, tylko zatruwa i jeśli da
się to zrobić, kokony np. szerszeni
wywozi do lasu. Za usługę bierze od
50 do 100 zł. Na razie jednak zawiesił
działalność. Na szerszą skalę w tym

Fot. Janusz Cwen

JELENIA GÓRA Naturoterapeuci w naszym mieście

Szymon Dadaczyński w tym roku miał na działce groźnych
sąsiadów, ale szerszenie nie zaatakowały go
względzie działa firma „Dezder”
obsługując cały powiat. W tym roku
zlikwidowała około 20 kokonów
szerszeni. Za usługę bierze 150 zł.

– Cena środków chemicznych dochodzi niekiedy do 70 zł – powiedział
Antoni Barczykowski prowadzący
tę firmę.

Nie drażnić szerszenia
Pięć lat temu pod dachem jednego z domów w Kowarach, zagnieździły się szerszenie. – Przemieszkaliśmy
z tym owadami cały rok. Nie chciałem likwidować
owadów, bo musiałbym rozebrać spory kawałek
dachu. Tylko przed snem dokładnie badaliśmy
wszystkie pomieszczenia i sprawdzaliśmy, czy jakiś
szerszeń nie zmienił miejsca zamieszkania. Po roku
ich nie było, a żona – nauczycielka biologii, zabrała
kokon i posługiwała się tym na lekcjach jako pomocą
naukową – mówi lokator budynku, Jerzy Sładczyk,
szef jeleniogórskich pożarników.

Szerszenie to jednoroczne owady,
ale pojawiają się coraz liczniej i w
wielu miejscach naszego regionu.

(JEN)

Zdążyć do lekarza
W przypadku użądlenia przez osy lub pszczoły należy zgłosić się do
lekarza lub na oddział ratunkowy jeleniogórskiego szpitala. Zwłaszcza,
jeżeli użądleń jest wiele.
Jad os i szerszeni zawiera toksyny i jeśli ich dawka jest duża, to
na skórze występują obrzęki. Charakterystycznym objawem są też
trudności z oddychaniem. Pracownicy oddziału ratunkowego szpitala
potwierdzają, że w tym roku było więcej niż zwykle przypadków
użądleń przez owady. – Niedawno zgłosił się człowiek zaatakowany
przez osy. Miał kilkasiedziąt śladów po żądłach na skórze. Przyjechał
sam samochodem, bo nie chciał czekać na pogotowie. Podaliśmy
mu leki i nie doszło do tragedii – dowiedzieliśmy się.
(ROB)

JELENIA GÓRA Sztuczne lodowisko powstanie w Parku Zdrojowym

Śliska atrakcja
Wystarczy temperatura
nie wyższa niż 10°C i amatorzy skorzystają z uroków prawdziwej zimy już
jesienią.
Jeśli aura będzie sprzyjała, pierwsi
łyżwiarze poślizgają się na lodowisku o tafli 20 na 30 m już 15
listopada. Obiekt może być otwarty
nawet do pierwszych dni marca, w
zależności od pogody.
Nowa “ślizgawka” pomieści jednocześnie ok. 120 osób. Lokalizacja
w Parku Zdrojowym umożliwi też

tańszą eksploatację. Wszystko dzięki
drzewom, które będą zacieniać płytę
lodowiska, dzięki czemu będzie można oszczędzić energię potrzebną do
schłodzenia tafli.
Miasto chce, aby jeleniogórzanie
mogli poślizgać się za przysłowiową
złotówkę, lub nawet za darmo.
– Można pokusić się o to w przypadku dużych wpływów z reklam.
Na reklamodawców czeka 240 m
kw. powierzchni. Zależy nam, aby
jak najwięcej osób mogło skorzystać
z tej atrakcji. Takie usytuowanie i
piękna sceneria Parku Zdrojowego

Mniejsze koszty
Koszt zakupu lodowiska wyniósł 509 tys. brutto. To prawie 100 tys.
mniej niż początkowo przewidywano. Teren pod lodowisko przygotowuje
miasto, które musi zająć się m.in. zasypaniem wszelkich nierówności.
W tym roku lokalizację przewidziano w Parku Zdrojowym koło Muszli
Koncertowej, niewykluczone jednak, że za rok zostanie przeniesione
w inne miejsce.

przyciągnie wielu chętnych – ma
nadzieję Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.
Przy lodowisku zostanie otwarta
również wypożyczalnia łyżew – miasto zakupiło już 200 par w różnych
rozmiarach.
– Pomysł świetny, wreszcie w
mieście pojawi się jakaś ciekawa
atrakcja. Na pewno przyjdę tam nie
raz – mówi Mateusz Szelążek. Jego
kolega, Szymon Frączek, zastanawia
się, czy nie byłoby lepiej, gdyby lodo-

wisko postawić na placu Ratuszowym. – We Wrocławiu taki pomysł
wypalił rewelacyjnie – dodaje.
Marek Obrębalski uważa jednak,
że lokalizacja w rynku nie wchodziła
w grę, głównie ze względu na hałas
z agregatów. – Musimy brać pod
uwagę, że mieszkają tam ludzie,
którym zakłócalibyśmy spokój nie
tylko wieczorem, ale i w ciągu dnia.
Poza tym nie chcieliśmy kopiować
pomysłu Wrocławia – wyjaśnia.

(AGA)
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Do widzenia, do lata!

Fot. Marek Tkacz

WYDARZENIA / FOTOREPORTA¯

Bojowy wrzesień

Fatalna pogoda nie przeszkodziła w sobotnim uroczystym
otwarciu Września Jeleniogórskiego. Tym razem na modłę średniowieczną. Na placu Ratuszowym między innymi walczyli czescy
rycerze, oklaskiwani przez licznych widzów.
Więcej zdjęć na www. jelonka.com

Najcieplejszą porę roku na wesoło pożegnali w sobotę jeleniogórzanie
związani z Młodzieżowym Domem Kultury. Przy okazji była prezentacja
działalności MDK, aby zachęcić młodzież do udziału w zajęciach.

Angela

Taniec ognia
Krótka rozgrzewka, w tle
ostre – rockowe i metalowe
– brzmienia, gotowe do podpalenia poi zakończone tubą
kewlarową lub kostką z dżinsu, płonące kije... Czas zacząć
pokaz.
Z ciemności wyłaniają się
sylwetki młodych ludzi, którzy rozpoczynają niezwykle
efektowny taniec. Płonące
kule wirują wokół tancerzy
tworząc

niepowtarzalne i malownicze
smugi ognia. Ogromne opanowanie i zręczność potrzebne
są przy wykonywaniu nawet
podstawowych elementów.
Incedio Cuori (Płonące
Serca) to grupa sześciu młodych ludzi z Jeleniej Góry,
których połączyła wspólna
pasja. Mają od 14 do 18 lat.
Gosia Siemińska, Gosia Rusek
(pseud. “Czarna”), Dominik Janusiewicz (“Mod”, “Modziak”),
Marcin Łapa (“Promyk”), Tomasz Jasiński (“Paco”), Paweł
Bernacki.– Wybraliśmy taką
nazwę, ponieważ nasze zajęcie
związane jest z ogniem, a to, co
robimy wypływa z głębi nas, z
naszego serca – mówią. Spotkali się właściwie przypadkiem
miesiąc temu w parku przy
kościele garnizonowym. – Po
prostu podeszliśmy do siebie i
podczas rozmowy stwierdzili-



śmy, że założymy zespół – mówi
Gosia Siemińska.
Wyjaśniają, że poi to para
linek lub łańcuszków z podczepionymi na końcu ciężarkami
w różnej postaci. W celu uzyskania efektu pirotechnicznego
używa się piłek bądź kostek
wykonanych z kevlaru lub dżinsu nasączonych łatwopalną
substancją (np. parafiną).
Choć dopiero zaczynają,
mają za sobą pierwsze występy.
Debiutowali na urodzinach
dziewczyny lidera, a 3 września
dali pokaz podczas koncertu
Rock Jelenia. W miniony weekend wystąpili również podczas

Jarmarku Karkonoskiego na
placu Ratuszowym. Część z nich
należy do Karkonoskiej Frakcji
Fantastyki. Dzięki pomocy klubu i Jeleniogórskiego Centrum
Kultury, udaje im się zdobyć
pozwolenia na występy.
Rodzice wiedzą o oryginalnym hobby. – Na szczęście
akceptują, że wybraliśmy taki,
a nie inny sposób spędzania
wolnego czasu – mówi Marcin.
– Moja mama nawet ucieszyła
się, jak jej powiedziałam, co
robię – dodaje Gosia Rusek.

Większość rówieśników podziwia ich pasję.
Są samoukami. Inspiracji
szukają m.in. w internecie. Na
co dzień kręcą poi i kijem bez
ognia, aby jak najlepiej opanować kolejne triki. – Staramy
się zachować jak największą
ostrożność, ale kilka razy zdarzyły się delikatne podpalenia
ubrania i straty w sprzęcie
– stwierdza Gosia Siemieńska.
Jednak, aby osiągnąć perfekcję,
muszą ćwiczyć. – Największej
umiejętności wymaga zgranie

ruchów ciała, kręcenia poi lub
kijem z muzyką i całą choreografią – dodaje Tomek.
Podczas wakacji spotykali się
codziennie. Teraz, ze względu
na szkolne zajęcia, trochę rzadziej. W przygotowaniu jest
już strona internetowa grupy
– www.incediocuori.prv.pl. –
Chęci mamy wiele, ale musimy
się jeszcze lepiej zorganizować.
Chcemy rozwijać naszą pasję
i wierzymy, że uda nam się
osiągnąć sukces – mówi Marcin,
lider grupy.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

REKLAMA
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Grupa Kapitałowa POLCOLORIT S.A. producent płytek ceramicznych
zatrudni osoby na stanowiska:
Operator wózka widłowego
- wykształcenie min zawodowe;
- uprawnienia do obsługi wózka widłowego;
- mile widziane osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku;
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy:
POLCOLORIT S.A.,ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice
Dział Kadr lub mailem jkarwin@polcolorit.pl

REKLAMA
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Droga jak marzenie

Uratuje życie

Nowoczesny pulsoxymetr podarowała oddziałowi dziecięcemu
szpitala wojewódzkiego Fundacja
Jeleniogórska Akcja „Bezpieczna
Droga”.
Przy poważnych urazach,
kiedy liczy się każda minuta,
nowoczesne urządzenie pozwoli
na szybką diagnostykę stanu
zdrowia chorego dziecka. Aparat
zakłada się na palec. Pokazuje
on parametry życiowe łącznie
z natlenieniem organizmu czy
stanem hemoglobiny. Sprawdza
się on również przy ciągłym
monitorowaniu stanu dziecka.
Koszt daru to 1500 złotych.
– Już planujemy kolejne zakupy – mówi Mariusz Synówka,
prezes fundacji. Z prezentu, który
pomoże małym pacjentom cieszą
się pielęgniarki, w tym Krystyna Górnisiewicz (na
zdjęciu) z oddziału
dziecięcego.

Angela

Fot. Angela

Od węzła Grabarowskiego,
ulicą Wincentego Pola, wiaduktem nad Łomnicką, pod
Wzgórzem Paulinum aż do ul.
Sudeckiej. Potem ku osiedlu
Czarne i ul. Mickiewicza, przez
tunel pod wzgórzem Złomy, do
ul. Wolności. Później estakadą i
mostem do Trasy Czeskiej.
Niestety, to nie opis właśnie
oddanej do użytku oczekiwanej
od lat obwodnicy południowej
miasta, lecz tylko jej przebieg
przedstawiony komputerowo
przez projektantów.
Na zdjęciu – fragment przyszłej drogi przy osiedlu Czarne.
Nie u wszystkich budzi entuzjazm. Choć obwodnicy jeszcze
nie ma, ludzie już boją się hałasów i spalin przed domami.
Tego uniknąć się nie da, bo
miasto jest zbyt zurbanizowane,
aby obwodnicę wytyczyć bez
konieczności „przecinania”
zamieszkałych części.
Jej powstanie to jednak melodia nie tak odległej przyszłości.
Rozpoczęcie pierwszego etapu
planowane jest za rok lub dwa
i zależy od wsparcia z unijnych
pieniędzy. Póki co, pozostaje się
cieszyć wirtualnym obrazem
tego, co nas czeka za kilka lat.

Fot. www.osiedleczarne.pl

JELENIA GÓRA / REGION
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Sukces
po dzwonku

JELENIA GÓRA Kierowcy przestaną narzekać na dziury

Będzie równo na Jana Pawła
Do końca listopada potrwa remont estakady nad
torowiskiem.
składa się w ponad 70 procent
z frakcji grysowej, tworzącej
stabilny szkielet z ziaren oraz z
mastyksu wypełniającego przestrzenie między grysami.
Taki skład mieszanki mineralno-asfaltowej, po ułożeniu
i prawidłowym zagęszczeniu,
gwarantuje zaklinowanie grysów, i co za tym idzie, utworzenie odpornej na koleinowanie
warstwy.
Owa mieszanka ma więc
rozwiązać problemy, które na
estakadzie pojawiły się niemal
w pierwszych miesiącach oddania jej do użytku. Od tego
czasu nikt jej nie remontował,
a jedyne prace, jakie były tu wykonywane, to powierzchowne
łatanie dziur.
– Dlatego teraz nawierzchnia jest tam popękana i wymaga wzmocnienia – powiedział
dyrektor Wandzel.
Poza wzmocnieniem i wymianą nawierzchni jezdni w
planach remontu ujęte zostały
również chodniki, które od
dłuższego czasu pozostawiały
wiele do życzenia.

Angela

Angela

Fot. Angela

Fot. Angela

W miniony piątek zaczęły
się roboty na odcinku od ulicy
Grunwaldzkiej do Różyckiego. Na drodze pojawiły się już
pierwsze utrudnienia w ruchu
i ograniczenia prędkości. Z
użytkowania wyłączona została
część jednego pasa ruchu, na
której zrywany jest asfalt.
Całość inwestycji kosztuje
około czterech milionów złotych. Za te pieniądze drogowcy wykonają wzmocnienie
nawierzchni na całej długości
modernizowanego odcinka
oraz wymianę nawierzchni na
chodnikach.
Na alei Jana Pawła II pojawiła
się ekipa ze sprzętem. Prace będzie wykonywało Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Już zerwano pierwszy
odcinek asfaltu. Ma się tam
pojawić tak zwana nawierzchnia SMA.
– SMA ma zwiększoną odporność na koleinowanie – mówi
Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze. Odporność
ta ma swoje źródło w składzie
mieszanki mineralnej o nieciągłym uziarnieniu. Mieszanka

Oliwia Bełta i Basia Kaczorowska z II klasy Szkoły
Podstawowej nr 7 zdobyły
cenne nagrody w konkursach. Basia została jedną
z triumfatorek ogólnopolskich zmagań plastycznych,
podcza s któr ych trzeba
było narysować przyjaciela.
Oliwia została laureatką
Ogólnopolskiego Konkursu Plast ycznego Dzieci i
Młodzieży na projekt witraża "Krakowskie witraże
nawiązujące do tradycji
przedlokacyjnej i lokacyjnej mia sta". Jej opiekun
artystyczny i wychowawca
Piotr Grosman otrzymał list
gratulacyjny z rąk Senatora
RP – Piotra Boronia.
– To dla mnie prawdziwa
n iespod zia n k a i powód
do radości – powiedział
Piotr Grosman. Radości
też nie kr yją uczennice,
dla któr ych to pier wsz y
poważny sukces w rozpoczętym tydzień temu roku
szkolnym.

JELENIA GÓRA Urzędnicy nie będą rozmawiać na migi
z zagranicznymi inwestorami

Marsz do lekcji!
130 pracowników magistratu
pójdzie na kurs języka niemieckiego, a dla 60 osób przewidziano miejsca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania
usługami publicznymi.
Wszystko w ramach Transgranicznej Akademii Samorządowej
dofinansowanej przez unijny
program Interreg. Chętni do nauki mogą się już zapisywać. Kurs
języka niemieckiego na różnych
poziomach zaawansowania potrwa cały rok. Podobnie jak studia
podyplomowe.

– Obecnie we współpracy z
Akademią Ekonomiczną powstaje
program. Kursy, na które wyślemy pracowników urzędu, mają
posłużyć nie tylko im, ale przede

wszystkim miastu i mieszkańcom
– informuje Marek Obrębalski.
Urzędnicy rozpoczną naukę jeszcze w tym roku.

(AGA)

Czy nauka urzędników będzie efektywna?
* Piotr Wołkowski
* specjalista glottodydaktyki
Wszystko zależy od zdolności i pracowitości uczniów w tym wieku. Prawdą jest,
że im człowiek starszy, tym trudniej z przyswajaniem wiedzy, zwłaszcza tak
praktycznej jak język obcy. Ale przy uporze i samozacięciu dobre poznanie obcej
mowy i pisowni jest możliwe. Zwłaszcza, że większość kursantów na pewno miała
już kontakt z niemieckim.

REGION Świeradowski hotel doceniony za udaną modernizację

Nagroda za upór
Opłacało się odnowić i rozbudać Park Hotel SPA w Świeradowie. Docenili to jurorzy
X I edyc ji ogól nopol sk iego
konkursu „Modernizacja Roku
2006”.
Na g r o d z on y pi e r w s z y m
miejscem „mister” to robiący wrażenie kompleks połączonych ze sobą budynków,
który tworzy swego rodzaju
miasteczko. Kiedyś sk ładał
się z dwóch budynków i przybudówki, ale dzięki inwencji
gospoda rza rozrósł się n ie
tracąc przy tym stylu.
Konkurs swoim patronatem objęł y, między innymi,
Ministerstwa: Budownictwa,
Gospodarki Morskiej, Sportu
oraz Zdrowia. W zmaganiach
wzięło udział 421 obiektów.

Daria Pyrzanowska
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KOWARY Kolejarze nie chcą oddać dworców

KOWARY Szansa na wyjście lecznicy z finansowego dołka

Miasto chce przejąć nieodpłatnie nieużywane stacje.
Polskie Koleje Państwowe się nie zgadzają, a obiekt
popada w ruinę.

Sposoby nowej szefowej

Dopiero ostatnie pismo do spółki, w którym grozi się ukaraniem
kolejarzy mandatem poskutkowało. Właściciel obiektów obiecał
wysprzątać całą posesję, łącznie z
wykarczowaniem zarośli.
– Chcieliśmy przejąć ten obiekt
za darmo od PKP, ale to się nie
udało – mówi Tadeusz Cwynar.
– Kolej chce nam sprzedać dworzec, który przecież już jest prawie ruiną na parterze. Będziemy
nadal się starali o przejęcie go
nieodpłatnie.
– Obok jest duży ruch. Przychodzą pasażerowie autobusów
PKS i prywatnych przewoźników.
Myślę, że w końcu ktoś z odpowiedzialnych za stan stacji pójdzie po
rozum do głowy i przekaże nam
ten obiekt razem z przyległymi
terenami, inaczej zamieni się on
w kompletną ruinę – przewiduje
Tadeusz Cwynar.

Szpitalem w Bukowcu od
września rządzi Wiesława
Gajewska. Czy dokona
cudu i uzdrowi placówkę?

(JEN)

Fot. JEN

Dworce Kowary Główne i Kowary Średnie są systematycznie
dewastowane.
Szczególnie żal tej drugiej,
drewnianej i zabytkowej stacji.
Została doszczętnie wyszabrowana i ogołocony ze wszystkiego.
Budynek raz omal nie spłonął,
ale w porę przybyli strażacy i
ugasili ogień. Jednak ten obiekt
jest już w tak fatalnym stanie, że
nie warto go odnawiać.
Podobnie wygląda sytuacja z
dużym murowanym dworcem
głównym, w którym na piętrze
mieszkają dwie rodziny. Parter
tego obiektu jest również rozkradany a plac wokół dworca
od strony torów – strasznie zaniedbany.
Jak powiedział przewodniczący rady miejskiej Tadeusz
Cwynar, władze Kowar wysyłają
co jakiś czas monity, domagając
się od PKP uporządkowania tego
terenu, ale nie odnosi to skutku.

PKP nie dba o dworzec w Kowarach,
ale nie chce go oddać miastu

Szefuje ona Powiatowemu
Centrum Zdrowia. W skład tej
placówki wchodzą: szpital w
Bukowcu (kontrakty na 150
łóżek), przychodnia zdrowia
i hospicjum. Jednostka zatrudnia 250 osób, które od
pewnego czasu cią gle boją
się o utratę prac y, bo szpital goni w piętkę. Aktualnie
PCZ ma większe zadłużenie
n i ż kapit a ł spó ł k i. Jedna k
W. Gajewska chce utrzymać
obecne zatrudnienie w placówce, oraz zwiększyć zyski
i odzyskać renomę, poprzez
zdobycie większ ych pieniędzy z Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz współpracę ze
szpitalami w Jeleniej Górze,
Kamiennej Górze i lecznicą
„Wysoka Łąka”. Jednocześnie
chce roz winąć dzia łalność
przychodni, a zwłaszcza rehabilitacji oraz hospicjum,
które uzupełnią dodatkowo
pozyskani specjaliści.
– Nie można też dopuszczać
do tego, by nie były w pełni
w ykorz yst a ne kontra kt y z
NFZ , a ta k było w tamt ym
roku. Zanosiło się na to, że po-

dobnie będzie i w tym – mówi
Wiesława Gajewska. Zamierza
wprowadzić w PCZ poradnię
chirurgii przewodu pokarmowego i diabetologii w Bukowcu. – Nie zamierzam zwalniać
ludzi, a jedynie ograniczyć
koszty i zwiększyć wpły w y.
Do tej pory było tak, że pieniądze otrzymy wane z NFZ
w ystarczały tylko na w ynagrodzenie pracowników PCZ.
Nie starczyło na utrzymanie
budynków, stąd powstawały
długi. Chcę jednak pozyskać
pieniądze na to ze wspomnianej dodatkowej działalności.
Konsultant do spraw diabetologii wydał już pozytywną
opinię na temat rozszerzenia działalności oddziału
wewnętrznego w szpitalu
– podsumowała Wiesława
Gajewska.

(JEN)

Wiesława Gajewska jest magistrem wychowania opiekuńczego i absolwentką
dwuletniego studium zarządzania w ochronie zdrowia i ubezpieczeniach
społecznych. W pracy zawodowej przeszła wszystkie prawie szczeble kariery,
od pielęgniarki poprzez starszą pielęgniarkę, oddziałową, przełożoną w kasie
chorych po szefową placówek służby zdrowia. Wchodząc w skład kierownictwa
Uzdrowiska w Świeradowie Zdroju przyczyniła się do tego, że ta placówka w
ciągu 2,5 roku pozbyła się długów. Wiesława Gajewska w Ośrodku Kształcenia
Kadr Medycznych we Wrocławiu wykłada ekonomię w ochronie zdrowia, jakość
usług medycznych oraz teorię pielęgniarstwa.

POWIAT JELENIOGÓRSKI Zadbajmy o własne bezpieczeństwo

Na każde wezwanie
Z komendantem miejskim
Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze – st.
kpt. Jerzym Sładczykiem
rozmawia Janusz Cwen.
- Strażak kojarzy się przeważnie z gaszeniem pożarów,
a wiadomo, że nie tylko tym się
zajmujecie.
- Jesteśmy wszędzie, gdzie wydarzyły się pożary, powodzie lub
inne kataklizmy, wypadki drogowe ogólnie określane mianem
miejscowych zagrożeń. Ale nie
tylko, często ściągamy np. kotka z
drzewa. Zapobiegamy też zagrożeniom życia. Wykonujemy również
czynności kontrolno-rozpoznawcze
przy odbiorze wznoszonych lub
remontowanych budynków, które
sprawdzamy pod względem zgod-

ności wykonania z projektem, jak
również kontrolujemy przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
w obiektach, w których przebywa
podczas wypoczynku dzieci i młodzież podczas ferii i wakacji.
- Czy często można uniknąć
szkód lub, gdy one już nastąpiły,
ponosić mniej bolesne, z tego
tytułu, skutki?
- Zawsze powtarzam: nie ma
obowiązków ten, który nic nie ma.
Jeśli się ma mieszkanie lub dom,
trzeba chronić te miejsca przed zniszczeniami, a przede wszystkim dbać
o dobrze funkcjonujące ogrzewanie.
Czy to będzie piecowe, elektryczne
czy też gazowe. Ponadto, trzeba
szybko reagować, gdy zdarzają się
kataklizmy, a mieliśmy taki przypadek, że podczas gwałtownych roztopów przyjechaliśmy do gospodarza,
któremu woda z topiącego się śniegu

Straż zawsze gotowa
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze zatrudnia 122
mundurowych oraz trzech pracowników cywilnych: informatyka, księgową oraz
konserwatora-magazyniera. Składa się z sekcji kontrolno-rozpoznawczej, wydziału
operacyjno-szkoleniowego i komórek pomocniczych: kwatermistrzostwa, kadry i
organizacyjno-prawnej. Ma pod opieką Jelenią Górę i powiat liczące w sumie 162
tys. mieszkańców na powierzchni 727 kilometrów kwadratowych. Dysponuje dwoma jednostkami ratowniczo-gaśniczymi przy ul. Sudeckiej i przy ul. Sokoliki.
Ponadto, od czerwca tego roku funkcjonuje posterunek w Kowarach. Rocznie
jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżają na ok. 2 tysiący interwencji.
Połowa z tego to pożary.

wlewała się do piwnicy. W ciągu
kilku minut wykopaliśmy rowek w
kierunku rzeczki i było po problemie,
a mógł to zrobić gospodarz z rodziną
w ciągu pół godziny, kiedy czekał na
nasz przyjazd. Nie zawsze jednak
da się uniknąć szkód, dlatego warto
się ubezpieczyć przed tym. Kosztuje
to tylko ok. 250 zł rocznie, a jeśli się
zdarzy nieszczęście, otrzymuje się
spore odszkodowanie. Oszczędzanie
w tym przypadku jest bezmyślne.
Wystarczy przecież zrezygnować
tylko z jednej paczki papierosów w
tygodniu.
- Nieustającą od lat plagą i
sporym zagrożeniem było bezmyślne wypalanie traw.
- Zlikwidowała ten problem Unia
Europejska,

Fot. Janusz Cwen

Psy ogrodnika

która w przypadku stwierdzenia
wypalania trawy lub ścierniska na
terenach rolnych, odmawia przyznania dotacji. Teraz robią to zwykle
dzieci i tylko na nieużytkach.
- Czego sobie życzy komendant miejski PSP z ponad dwudziestoletnim stażem w pożarnictwie?
- Świadomych obywateli, którzy
zdają sobie sprawę ze szkodliwości
niektórych bezmyślnych działań
i wzajemnego pomagania sobie
w przypadku zagrożeń powodowanych przez szeroko rozumiane
czynniki atmosferyczne. Nie zawsze
tak się dzieje, choć takie zachowanie
jest ustawowo wymagane.
- Dziękuje za rozmowę

– Nie zamierzam
zwalniać ludzi – mówi
Wiesława Gajewska.

KARPACZ Sprzedali samochody za złotówkę, teraz
odpowiadają przed sądem

Majątek za pół darmo
Po wakacjach na wokandę wraca sprawa przekształceń w karpackim Centrum Pulmonologii i Alergologii,
na których – zdaniem prokuratury – skarb państwa
stracił 10 milionów złotych.
Prowadzący tę operację lekką
ręką wyzbywali się państwowego
mienia za grosze, nie bacząc na
wycenę środków przeprowadzonych przez rzeczoznawców. I
tak na przykład za symboliczną
złotówkę sprzedawali komputery
a nawet samochody. Lista przedmiotów sprzedanych za złotówkę
wynosi ponad 120 pozycji! Na
trop nieprawidłowości wpadła
Najwyższa Izba Kontroli, która
zawiadomiła prokuraturę.
To jednak tylko jeden z zarzutów i to nie najważniejszy. Prokuratura zarzuca oskarżonym, że
sprzedali budynki centrum wraz
z gruntem za cenę pięciokrotnie
niższą od wyceny. Budynki warte
były ponad 11 milionów złotych
a sprzedano je spółce za 2,3 mln
złotych.

Na ławie oskarżonych zasiada
6 osób. Wśród nich jest m.in Beata
B. – likwidator centrum a także
były burmistrz Kamiennej Góry
Artur Z. W owym czasie był on
członkiem zarządu województwa
– organu prowadzącego centrum.
Miał z ramienia zarządu nadzorować przekształcenia.
Na razie próżno spodziewać się
końca sprawy. Do przesłuchania
pozostało jeszcze także kilku
świadków. Ponadto sąd na wniosek obrony poprosił zarząd województwa o informacje dotyczące
przekształceń w szpitalu Izer Med
w Szklarskiej Porębie. Być może
obrońcy będą chcieli porównać
oba przekształcenia i wskazać
podobieństwa. Termin najbliższej
rozprawy zaplanowano na 18
września.
(DOB)
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REGION JELENIOGÓRSKI Tour de Pologne zawita w Karkonosze

Objazdem przez Kotlinę Jeleniogórską
Kto planuje na weekend wyjazd do Wrocławia, Legnicy lub
Karpacza – powinien zrobić to z
rozwagą. – Aby uniknąć stania w
korkach, warto wcześniej dokładnie zaplanować trasę przejazdu
– radzą urzędnicy.
Kolarze przyjadą w najbliższy
piątek. Już od 6 rano tego dnia w
Jeleniej Górze będzie wyłączona

ul. Sygietyńskiego, od Kiepury do
Bacewicz. Ruch wróci do normy
dopiero o godz. 19. Kierowcy
przyjeżdżający z Legnicy i Wrocławia będą musieli do tego czasu
korzystać z objazdu, od węzła zabobrzańskiego do ul. Ogińskiego,
Różyckiego i Jana Pawła II.
To nie wszystko. Od 14 do 17
zostanie całkowicie wstrzymany
ruch na ulicach, którymi ma
przejechać peleton, tj. Konstytucji
3 Maja, Jana Pawła II, Bacewicz,
Ogińskiego, Różyckiego, Traktorowej, Złotniczej, Wincentego

jedna jezdnia ul. Jana Pawła
II w kierunku od Wrocławia
(pomiędzy skrzyżowaniami z ul.
Kiepury i Bacewicz). Na drugiej
jezdni, w kierunku Wrocławia
– ruch będzie prowadzony jednym pasem. To w związku z
montażem barierek, mety oraz
trybuny honorowej. Od godz. 8
zamknięty zostanie także odcinek

Kilometr po kilometrze
W piątek będzie odbywał się 6. etap wyścigu, z Dzierżoniowa do Jeleniej góry. Zawodnicy po 13.30
będą w Kamiennej Górze, skąd udadzą się w kierunku Przełęczy Kowarskiej. O godz. 14.06 pierwszy
zawodnik powinien dojechać do Kowar. W tym mieście wyścig będzie prowadził ul. Kamiennogórską,
dalej ul. Zamkową, przez przejazd kolejowy w kierunku Karpacza. W mieście pod Śnieżką pierwszy
zawodnik powinien pojawić się o godz. 14:16. Dalej trasa prowadzi przez centrum aż do Białego Jaru.
Stamtąd w lewo w kierunku stacji wyciągu Orlinek a następnie do Sosnówki Górnej. Następnie zawodnicy
udadzą się do Miłkowa (godz. 15.11) i ponownie do Karpacza a potem przez Miłków do Jeleniej Góry.
W stolicy Karkonoszy powinni być już o 15.56, obok hotelu przy ul. Sudeckiej. Trasa prowadzi dalej
ulicami: Wojska Polskiego do wiaduktu, za wiaduktem na ulicę Różyckiego i dalej do ul. Jana Pawła II
w kierunku na Wrocław. Na skrzyżowaniu z ul. Noskowskiego i Kiepury jest nawrót i meta. Na mecie
zawodnicy powinni pojawić się w godz. 16.04 – 16.45.
W sobotę natomiast odbędzie się 7. ostatni etap, z Jeleniej góry do Karpacza. Start honorowy rozpocznie
się z placu Ratuszowego o godz. 10.50. Start ostry zaplanowano z ul. Sudeckiej, obok Hotelu Jelenia
Góra (godz. 10.56). Zawodnicy pojadą do Karpacza a dalej wykonają 5 pętli: Karpacz – Karpacz Biały
Jar – Orlinek – Sosnówka – Mików – Karpacz. Meta 64. Tour de Pologne będzie na Orlinku (planowany
przyjazd zawodników w godz. 14.32 – 15.09).

Tysiące głosów protestu i prywatne śledztwo przeciwników niszczenia natury okazały się skuteczne.
Skromny udział ma także w
tym portal i tygodnik Jelonka.com
oraz inne lokalne media, które
wspierały protestujących.
Gdyby powstała tam elektrownia, strumień wody zostałby
ograniczony niemal do minimum,
co unicestwiłoby jedną z największych atrakcji turystycznych
Kotliny Jeleniogórskiej.
Sprawa będzie jednak miała
ciąg dalszy. Zajmie się nią prokuratura, gdyż istnieje podejrzenie,
że w planie określającym warunki zagospodarowania okolic
Podgórnej ktoś dopisał obok słów
"dla potrzeb lokalnych" – "w tym
elektrowni wodnych". Zdaniem
protestujących dokumentacja
gminna została w ten sposób
sfałszowana.

(tejo)
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Obronili unikalny wodospad

Jelenia Góra

kładu Komunikacyjnego – www.
mzk.jgora.pl
W sobotę natomiast utrudnienia będą znacznie mniejsze.
Wyłączony na krótko (do godz.
11) zostanie jedynie odcinek od
placu Ratuszowego, przez ul.
Szkolną oraz ul. Sudecka.
Na organizację tegorocznego
Tour de Pologne miasto wyda ok.
150 tysięcy złotych. To w sumie
niewiele.
– Taki wyścig to znakomita promocja naszego regionu
– podkreśla prezydent Marek

Strzeliła czterdziestka

Postaci Liczyrzepy, dzieła uczniów
Liceum Plastycznego z Cieplic,
plenerowa wystawa fotografii „Perły
z lamusa” oraz stoisko, w którym
można było nabyć wyroby szklane i tym samym pomóc domowi
małego dziecka w Pakoszowie – to
tylko niektóre akcenty obchodzonego w weekend jubileuszu 40-lecia
uzyskania praw miejskich przez
Piechowice.
W sobotę u rytownika można
było sobie zażyczyć dowolny grawerunek na szkle. Na naszą prośbę

Obrębalski. – Warto zauważyć,
że Jelenia Góra jest jedynym
miastem, w którym odbędą się
aż dwa etapy.
Prezydent jednocześnie zaprzeczył, jakoby wyścig odbywał się
po raz ostatni w Karkonoszach.
– Nasza współpraca z panem Czesławem Langiem układa się bardzo dobrze i nie widzę przeszkód,
abyśmy gościli zawodników w
kolejnych latach – powiedział.

(ROB)

Objazd
(z wyjątkiem
godz. 14 -17)

PIECHOWICE Deszczowe święto miasta

JELENIA GÓRA Nie będzie elektrowni wodnej
w Przesiece na rzece Podgórna

Pozytywne wieści napłynęły w
miniony wtorek z biura wojewody dolnośląskiego, który cofnął
wydane przez starostę jeleniogórskiego pozwolenie wodno-prawne
inwestorowi z Poznania na budowę elektrowni wodnej poniżej
dziewiczego wodospadu na rzece
Podgórna w Przesiece.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami starosta Jacek Włodyga
zapowiedział, że nie będzie wnosił
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Skuteczna obrona wodospadu
to wielki sukces społeczności
lokalnej Przesieki i wszystkich
obrońców natury przedgórza
Karkonoszy z Maciejem Popkiewiczem, który od początku
pomagał w działaniach ratujących
wodospad.

Pola, Wojska Polskiego, Sudeckiej.
Urzędnicy apelują do mieszkańców Zabobrza oraz innych
dzielnic, przez które przebiega
trasa, o zostawienie samochodów
przed domem i korzystanie z
komunikacji miejskiej. – Kto nie
musi jechać własnym autem,
lepiej niech wsiądzie do autobusu
– usłyszeliśmy.
Zmiany na trasach autobusów
będą wywieszone na przystankach, będą także podawane na
bieżąco na stronie Miejskiego ZaRYS. WYDAWNICTWO PLAN

Najlepsze zespoły kolarskie z całej Europy już w najbliższy weekend będą finiszować w stolicy Karkonoszy
i w Karpaczu. Dla fanów sportu to wielkie święto. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

jeden z rzemieślników starannie
wygrawerował logo Jelonki na
naczyniu.
To ukłon organizatorów w stronę szklarskiej tradycji Piechowic i
Szklarskiej Poręby. Jeszcze nie tak
dawno temu region ten był szklarską
potęgą. Teraz entuzjaści tej sztuki
robią wszystko, aby tę wielkość
przywrócić.
To wszystko przy niemal bez
przerwy padającym deszczu, który
nie ułatwiał świętowania.
Wieczorem na scenie przy dworcu

w Piechowicach wystąpiły lokalne
zespoły muzyczne.
Wcześniej odbyła się uroczysta
sesja rady miejskiej, na której wręczono honorowe obywatelstwo
Piechowic osbom zasłużonym dla
miasta. Wyróżnienie otrzymali: Paweł Trybalski, Irmina Paszkowska,
Stanisław Capała oraz pośmiertnie
Aleksy Fidoruk, Henryk Halada i
Zdzisław Babkiewicz.

(tejo)

Gra z zadęciem
Tradycje orkiestry dętej
w Kowarach sięgają 1975
roku. Przez długie lata liczyła około 20 muzyków.
Jeszcze dwa lata temu było
ich 15. Niestety, w ubiegłym
roku było ich tylko pięciu,
orkiestra istniała tylko teoretycznie. Miejski Ośrodek
Kultur y w październiku
minionego roku ogłosił nabór na członków orkiestry
wśród uczniów miejscowego gimnazjum i liceum.
Zgłosiło się 15 osób, zostało
w zespole pięciu, w tym
trzy dziewczyny. Dobrym
duchem odradzającej się orkiestry dętej jest związany z
nią od lat Ludwik Szulia.
– Chcieliśmy pozyskać
pieniądze z krajowych funduszy na oriestrę. Zgłosiliśmy projekt do ministerstwa kultury, ale to się nie
powiodło. Dlatego złożymy
podobny projekt, wspólnie
z Czechami i Niemcami do
Euregionu Nysa, proponując
założenie międzynarodowej
orkiestry dętej. Mam nadzieję, że tym razem nam się
powiedzie w staraniach o
fundusze na ten cel – powiedział dyrektor MOK Dariusz
Kaliński.

(JEN)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION – Nie jestem człowiekiem nawiedzonym – mówi Maciej Gałęski

Realne science fiction
Tunelem do Czech pod Śnieżką i w kolejce po bilety na zawody zimowych igrzysk olimpijskich w Karkonoszach.
To nie mrzonki, ale możliwa rzeczywistość. I niewykorzystane szanse, które skwapliwie podchwycili inni.
W 2000 roku wokół ambitnego urzędnika i działacza
Euroregionu Nysa zrobiło się
bardzo głośno po tym, jak niemal z dnia na dzień wypalił:
zbudujmy tunel pod Śnieżką i
zorganizujmy w Karkonoszach
zimową olimpiadę!

Wizja marzeń

Fot. Archiwum

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Władza słowa
dotrzymała
Czy Wrocław jest lepszy od
Jeleniej Góry? A czy lepszy jest
Kliczków, Legnica, Bardo Śląskie,
Kamieniec Ząbkowicki, Oleśnica,
Lubiąż, Brzeg, Głogów, Oława,
Kłodzko, Świdnica, Polkowice,
Milicz, Bolesławiec, Zgorzelec albo
Lwówek Śląski?
Chyba tak. Bo we wszystkich
tych miastach odbędą się w tym
roku koncerty 42. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia
Cantans, a w Jeleniej Górze nie.
Jeleniogórzanom wystarczy
festiwal “Piasta”, wystawa grzybów i warsztaty pszczelarskie. W
niczym nie ujmując tym trzem
imprezom, nie zastąpią one jednak koncertów dawnej muzyki,

granej przez najwybitniejszych
artystów z całego świata.
“Kto oddaje i zabiera, ten się
w piekle poniewiera”, dziecięca
rymowanka przestrzega przed
tym, co uczyniły władze Jeleniej
Góry: pozbawiły miasto kolejnej
imprezy kulturalnej, do której
trochę się już przyzwyczailiśmy.
Nie tak zrośniętej z Jelenią Górą
jak dogorywający Festiwal Teatrów Ulicznych, ale jednak ważnej
i cenionej.
Niewiele zmienia to, że najzagorzalsi miłośnicy muzyki mogą
na koncert Wratislavia Cantans z
łatwością pojechać do pobliskiego
Lwówka Śląskiego czy trochę
odleglejszego Bolesławca lub

zgodzą się na inwestycję drogową. – Dodatkowo dochodzi
problem zimowego utrzymania
szosy. Lekko stwierdza się, że
Czesi mają dojazd do granicy, ale
tam jest w okolicy bardzo wiele
schronisk, hoteli i innych obiektów, u nas biednie: schronisko
Odrodzenie i obiekt po Straży
Granicznej. Czy nie jest najlepszym rozwiązaniem połączenie
tunelem? – pyta pomysłodawca.
I podkreśla, że dla podziemnego
przejazdu trudno znaleźć lepszą
alternatywę. Twierdzi także, że
nie spotkał się jeszcze z rzetelnymi argumentami, które obalałyby
jego koncepcję.

Nadmienia też, że wcale nie
chciał budowy długiego tunelu, a
jego myśl została zniekształcona
przez interpretatorów, bo zaczęto
mówić – wbrew intencjom zainteresowanego o – jak przypomina
M. Gałęski – wielkich budowach,
kilkunastu kilometrach i innych
bezsensownych wariantach.
Animator idei powstania tego
podgórskiego połączenia przypomina o historycznych losach
kłopotu z przejazdem przez Karkonosze. – Już w połowie ubiegłego wieku mieszkańcy tych
terenów widzieli konieczność
połączenia zlokalizowanego
pomiędzy Jakuszycami a Okrajem
– mówi Maciej Gałęski.
Wówczas w latach 40-tych
naziści wykorzystali jeńców i
więźniów wojennych do budowy tak zwanej Drogi Sudeckiej
Zgorzelca. We wszystkich festiwalach najważniejsi są ci widzowie,
którzy przychodzą z ciekawości,
ze snobizmu, ze względów towarzyskich albo przypadkiem i dzięki
festiwalowej imprezie odkrywają
w sobie zamiłowania do muzyki
czy teatru. Wielkie, głośne imprezy
z udziałem sław, gwiazd, mistrzów
są dla wielu ludzi szansą wejścia w
kontakt z jakąś dziedziną sztuki,
wzbogacenia siebie i swego życia.
Ktoś w ratuszu uznał jednak, że
szkoda pieniędzy na Wratislavię,
więc tej szansy jeleniogórzanie
mieć nie będą.
Młodzi ludzie skarżą się, że
Jelenia Góra staje się coraz nudniejszą, coraz bardziej bezbarwną
prowincją, która ani szans czy
perspektyw nie zapewnia, ani
codziennych atrakcji nie oferuje.
Wielu – piszemy o tym – wyjeżdża
albo szuka szans wyjazdu czy
tylko o wyjeździe marzy. W efekcie
nie tylko spada liczba mieszkańców, ale też miasto się starzeje,

m

Futurystyczne wizje Śnieżki z początku
XX wieku

Nie te intencje

.co
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Czy Maciej Gałęski, z perspektywy siedmiu lat, które
minęły od czasu, kiedy ożywił
dyskusję na temat możliwości
organizacji wielkich imprez i
budowy nieprzeciętnych inwestycji, wciąż zasługuje tylko na
pośmiewisko?
Zainteresowany ciągle broni
swoich racji i twierdzi, że jego
koncepcja – choć przez wielu

olimpiady zimowej, Maciej
Gałęski wciąż jeszcze pamięta
ironiczny śmiech i lekceważenie jego pomysłu. Na poważnie
zareagowali tylko Czesi.
– Rzetelnie przeanalizowali
pomysł i uznali, że mogą z
niego skorzystać. Wystąpili więc skutecznie o
organizację zimowych
m i st rzost w ś w i at a ,
które dostali. A cho-

lon
Je

To ma sens

prowadzonej przez niemal dziewicze tereny górskie. Dziś nikt
nie kwestionuje – mimo historycznego kontekstu okrucieństwa
Niemców wobec budowniczych
– zasadności powstania takiej drogi.
Ale – jak argumentuje Maciej Gałęski
– ani Lasy Państwowe, ani Karkonoski
Park Narodowy nie

t.
Fo

Gdyby pomysły Macieja Gałęskiego zostały urzeczywistnione, dziś w górach trwałyby
wzmożone prace nad budową
skoczni, nartostrad, obiektów
sportowych i hoteli. Za sześć lat
w Karkonoszach i Górach Izerskich mieliby gościć zawodnicy
i kibice z całego świata.
Niewykluczone, że gdyby
Maciejowi Gałęskiemu udało
się przeforsować budowę tunelu
pod Śnieżką, samorządowcy
dziś nie musieliby toczyć wojny
o pieniądze i poparcie ekologów
w planowaniu obwodnicy Karpacza lub Szklarskiej Poręby.
Nie byłoby utarczek o tiry
wijące się po krętych górskich
drogach. Załatwiona by została także sprawa przejścia
granicznego w Jakuszycach, bo
– przy możliwości przejazdu pod

Karkonoszami – nikt by z niego
nie korzystał.
Ale pana Macieja wykpiono
po publikacji w lokalnych mediach, kiedy to swoje pomysły
nagłaśniał. Mamy wprawdzie
w perspektywie wielką imprezę
sportową Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012, ale
mamy też pewność, że w Kotlinę
Jeleniogórską trafi ona jedynie
za pośrednictwem telewizji. W
mieście i okolicy nie ma ani
porządnego stadionu, ani drogi
czy też innego połączenia z
Wrocławiem, co niewątpliwie
uczyniłoby organizatorów Euro
bardziej skłonnymi do wzięcia
pod uwagę Ziemi Jeleniogórskiej
przy planowaniu imprezy.

uważana za niedorzeczną i
bez jakichkolwiek szans na
realizację – ma sens. I dodaje,
że nie wszystkie pomysły są jego
autorstwa.
– Zamysł budowy tunelu pod
Śnieżką powstał około roku
1940. Plany w archiwum w
Celwiskozie widział na własne
oczy mój ojciec, który był w
1945 roku pierwszym polskim
komendantem wojennym Jeleniej Góry – tłumaczy Maciej
Gałęski.
Jak wyjaśnia, tunel ten lokowany był w Kozackiej Dolinie.
Planowano, że będzie miał długość około jednego kilometra,
ale danych o jego rzeczywistej
budowie nie ma.
Gałęskiego dziwi, dlaczego
w Polsce do sprawy budowy
tuneli pod górami podchodzi
się z rezerwą i niepewnością.
– Taka inwestycja trwa, na
przykład w Austrii, około pół
roku. Nie rozumiem, dlaczego
tam tunel jest sprawą normalną,
a u nas wymysłem księżycowym
– pyta.

– Nie jestem człowiekiem nawiedzonym
i stąpam mocno po ziemi – mówi o sobie
Maciej Gałęski

Skoki wyobraźni

Po kilku latach od medialnego nagłośnienia sprawy zorganizowania w Karkonoszach
więcej jeleniogórzan umiera niż
się rodzi.
Zniknięcie Wratislavii z kalendarium imprez dostarczy rozczarowanym kolejnego argumentu.
Choćby nawet nigdy w życiu na
koncercie dawnej muzyki nie byli.
Centralistyczny system polityczny w Polsce spycha mniejsze
ośrodki – takie jak Jelenia Góra – w
otchłań prowincjonalnych dziur.
Takich, w których jest zwyczajnie
nudno. Pieniądze – również na
kulturę – trafiają do miast wojewódzkich, dla innych zostają tylko
ochłapy.
Wszyscy to wiedzą, przecież
właśnie z braku pieniędzy umiera
sztandarowa impreza, dzięki której
niegdyś przez kilka letnich dni
w roku Jelenia Góra stawała się
kulturalnym ośrodkiem w skali
kraju: Festiwal Teatrów Ulicznych.
Dopóki w Jeleniej Górze dzielony
był budżet wojewódzki, festiwal był
dofinansowywany i rozwijał się.
Teraz z budżetu wojewódzkiego

dziło tylko o wywołanie dyskusji i rzetelnej analiz y w
uk ładzie potencjał u trzech
krajów: Polski, Czech i Niemiec – podkreśla.
Pomysł olimpiady w Karkonoszach zaowocował także pytaniami z innych części świata, które prowadzą współpracę
przygraniczną. Wiele z nich,
zdaniem Macieja Gałęskiego,
na podstawie jego zamysłu, od
roku 2000 już zgłosiło międzynarodową organizację dużych
imprez sportowych.

– Trzeba dostrzec w pomyśle
olimpiady szansę (tak jak zrobili
to Czesi), a nie siedzieć w fotelu i
śmiać się z uciekających kolejnych
szans. Piszecie często – słusznie
– o postępującej degradacji roli i
znaczenia naszego regionu.
Ale czemu nie ma klimatu do
śmiałych i jednoczących pomysłów, aby temu zaradzić – pyta.

Coś z niczego

Startując w gronie kandydatów
do Euro 2012 Polska nie miała
ani dobrych stadionów, ani dróg.
Było i jest za mało odpowiednich
hoteli i innych obiektów. Ale
organizacja została Polsce przyznana. Wraz z nią wielka szansa
na to, że potrzebna infrastruktura
powstanie i będzie służyła długo
po zakończeniu mistrzostw.
Gdyby zgłoszono kandydaturę Karkonoszy do organizacji
zimowej olimpiady, wiedziano
by doskonale, że w górach bywają bezśnieżne zimy, skocznie
narciarskie można policzyć na
palcach jednej ręki, porządnego
lodowiska nie ma wcale, a na
nartostrady amatorów białego
szaleństwa wwożą przestarzałe
wyciągi.
Gałęski chciał, aby wspólnie
kandydowali Polacy, Czesi i Niemcy, bo razem – rzeczywiście – potrzebne obiekty mogą sportowcom i kibicom zapewnić. Wybór
regionu do przeprowadzenia
takich zawodów niesamowicie
ożywiłby też koniunkturę na
rynku inwestycji.
Ale Macieja Gałęskiego wyśmiano. Jak widać, niesłusznie.

Konrad Przezdzięk

Kolej na kolej
Ze swoim niewyczerpanym entuzjazmem M. Gałęski zajmuje się także sprawą
rewitalizacji kolejowych połączeń regionalnych na zasadzie trójstronnej
współpracy Polski, Czech i Niemiec. Na tym polu starania pana Macieja też nie
przekładają się na rzeczywistość, bo – z różnych względów – tych połączeń
dotychczas nie ma.
dofinansowywane są imprezy w
stolicy województwa, więc jeleniogórski festiwal stał się imprezą w
skali okolic miejskiego rynku. Ale
nikt się przed tym nie broni.
Nie wiem, dlaczego ktoś z ratusza
pożałował w tym roku pieniędzy
na Wratislavia Cantans. Jestem
pewien, że on sam również nie
wie, choć gdyby go spytać, pewnie wygłosiłby kilka mniej lub
bardziej gładkich zdań jakiegoś
uzasadnienia.
Z politycznego punktu widzenia
wykreślenia z miejskiego budżetu
wydatków na festiwal Wratislavia

Cantans to decyzja ze wszech
miar trafna.
Brak odczuje tylko kilkaset
osób, a że do wyborów nie daleko,
nie zdążą się przyzwyczaić, że
festiwalu nie ma, więc władza
straci niewiele głosów.
Samiśmy sobie winni. Kandydaci na prezydenta i na radnych
obiecywali jeleniogórzanom różne rzeczy. Nikt nie obiecywał
kulturalnego ożywienia miasta.
I zwycięzcy wyborów słowa dotrzymali.

Wojciech Jankowski

REKLAMA

db kredyt

Prowokacyjna obniżka
oprocentowania Kredyt 2% w dół!
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KRAJ Oryginalny pomysł strażników miejskich na zapewnienie ładu i porządku społecznego

Z interesującą inicjaty wą
obywatelską wystąpili funkcjonariusze Straży Miejskiej w
Oświęcimiu. Aby położyć kres
panoszącym się w mieście bandom wyrostków uzbrojonych w
ciśnieniowe pojemniki z farbą,
strażnicy postanowili dać przykład, jak można pozytywnie
wykorzystać zawartą w nich
substancję.
Otóż zlecono pomalowanie
na jedny m z pla ców obrazów miasta sprzed lat. Będą
one wykonywane przez tych
grafficiarz y, którz y złoż yli
samokrytykę i pokornie wrócili w ramy cywilizowanego
społeczeńst wa, chcąc nieść
jemu radość swoją twórczością,
chwalącą pozytywne przejawy

Bohater obiektywu

Postać Marka Obrębalskiego, ku uciesze większości
mieszkańców grodu Krzywoustego, miłościwie sprawującego władzę prezydencką,
została zauważona przez
fotoamatorów w konkursie
„Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2007”. Część zdjęć uwieczniających charakterystyczną
sylwetkę i szczery uśmiech
naszego włodarza miejskiego
powstała, zanim objął on tę
zaszczytną funkcję. Fotografujący okazali się nijako wizjonerami, ponieważ w październiku roku ubiegłego lud
jeleniogórski podjął jedynie
słuszną decyzję powierzając
M. Obrębalskiemu najzacniejsze miejsce w ratuszu. Za te i
inne obrazy przedstawiające
piękno miasta i przy okazji
swoją osobę, podziękował
autorom osobiście sam pan
prezydent miasta nad Bobrem
podczas poniedziałkowego
wernisażu z okazji otwarcia
pokonkursowej wystawy w
Osiedlowym Domu Kultury
na Zabobrzu. Należy dodać, że
włodarz jeleniogórski osobiście przedsięwzięciu patronował.

(anzol)

współczesności oraz wybrane
odcinki dziejów.
Pierwszy już powstał i przedstawia plac Kościuszki, jeden z
głównych w mieście. W inauguracyjnej legalnej sesji graffiti w
Oświęcimiu wzięło udział kilkanaście osób. Oprócz oświęcimian goszczono delegacje
miast zaprzyjaźnionych, które
doceniły pomysłowość autorów
całego przedsięwzięcia.
Niestety, wśród bacznych obserwatorów zabrakło Jerzego
Górniaka, komendanta straży
miejsk iej w Jeleniej Górze.
Przebywał on na zasłużonym
urlopie wypoczynkowym, ponieważ od kilku lat pracował
ciężko i bez wytchnienia nad
zapew n ien iem porzą d k u i
ładu publicznego w stolic y
Karkonoszy.
Ale pomysł oświęcimskich
strażników miejskich bardzo

się komendantowi Górniakowi podoba. – Ciekawa sprawa – mówi. – Ale należałoby
wcześniej uzgodnić to z konserwatorem zabytków i architektem miejskim. Potrzebne są
także zgody zarządców nieruchomości – dodaje komendant
Górniak.
Bohomazy na kamienicach
to prawdziwa plaga nie tylko
Jeleniej Góry. Ich autorzy, de
facto przestępcy, którzy niszczą
mienie, są często nieuchwytni.
Straż Miejska w Jeleniej Górze
prowadzi wiele działań prewencyjnych. Warto więc, aby
tym ważnym społecznie tematem także się zainteresowała.
Konstruktywne decyzje na
tym polu działań miejskich
stróżów mogą zapaść wkrótce.

(anzol)

Komendant Górniak uważa, że graffiti to prawdziwa plaga

OKIEM NACZELNEGO Mimo wielkiej akcji oczyszczania,
kaganek oświaty śmierdząco kopci

Całowanie w cztery litery
Pi****lenie kotka za pomocą
młotka – tak rozpoczyna swój
internetowy poemat czternastolatek z wrocławskiego gimnazjum elitarnego. Dwujęzycznego zresztą. Podmiot liryczny
nie napisał bynajmniej wiersza
na lekcji języka polskiego,
choć podobno polska młodzież
zdolną jest. Jak widać nie tylko
w ściśle naukowych tematach,
lecz w „łacinie” podwórkowego
rynsztoka.
Zdolną jest do zamieszczenia na internetowej stronie
bluzgów, których ów wiersz
był tylko jednym z łagodniejszych elementów. Przy innych
uszy zwiędłyby nawet mojemu
imiennikowi, byłemu komendantowi głównemu policji panu
Kornatowskiemu, który ostatnio pochwalił się, że świetnie
zna polską łacinę.
Tudzież byłemu marszałkowi
Sejmu Józefowi Zychowi, któremu zdarzyło się nie wyłączyć
mikrofonu i użyć przy szerokim
audytorium telewizyjnym słowa, będącego polskim zapożyczeniem z przeniesieniem pola
znaczeniowego łacińskiego
curva, ae, um.
Uszy nie więdną tylko rodzicom owych zdolnych dzieci. Mamusia jednego z nich
twierdzi nawet, że to w sumie
normalne, iż chłopcy w tym
wieku używają słowa k…. zamiast przecinka, oraz ch…. jako
dwukropka. – W domu tak nie
mówią – rozbraja szczerością
mamusia. – I pewnie z tego
wyrosną – zapewnia solennie.
Owe internetowe wpisy weszły w rzeczywistość szkoły,
która tydzień temu zaczęła
nowy rok nauczania.

I to już bez ministra Giertycha, którego nazwisko działało
nie tylko na uczniów jak płachta
na byka. Ortograficznego przy
okazji, bo łatwo o błąd. Nie tylko
w nazwisku. Szef Ligi Polskich
Rodzin nie dokończył misji
zbawczej polskiej edukacji, z
której oświaty kaganek miał
wyjść wyczyszczony z sadzy i
błyszczący nieskazitelnością
płomienia. I pilnie strzeżony
przez szkolną służbę bezpieczeństwa.
Wbrew zamiarom ministra,
mundurkom i całej akcji wymierzonej przeciwko szkolnej
przemocy, kaganek ów cały czas
kopci. I to śmierdząco. Niczym
komin pieca, w którym ktoś
napalił śmieciami, a cuchnący
dym zatruwa jeszcze nieskażone brudem środowisko.
Nowy minister Ryszard Legutko przyznał wprawdzie, że
niektóre pomysły poprzedniej
ekipy były do bani. Przywrócił
skazanego po raz drugi na
banicję – tym razem przez
pana Romana – Gombrowicza.
Książki Jana Dobraczyńskiego,
apologety stanu wojennego i
kompromisu za wszelką cenę,
wyrzucił z powrotem na zarośnięte kurzem półki archiwów.
Ale szkoły też nie uzdrowi, bo
pewnie wkrótce przestanie być
ministrem zostawiając owo
oświatowe pole (czy raczej
wciąż nieużytek) do odchwaszczenia i zaorania innemu specjaliście.
W spisie lektur nie ma wielce
pouczającego dzieła Juliana Tuwima. Może i dobrze, bo różnie
można je interpretować.
Fragment owego „Wiersza,
w którym autor grzecznie,

ale stanowczo uprasza liczne
zastępy bliźnich aby go w dupę
pocałowali”, pozwolę sobie
zacytować.
/…/
„Socjały nudne i ponure,
Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fizyki,
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez
lupę
I wszystko wiecie: co, jak,
kiedy,
Całujcie mnie wszyscy w
dupę.”
I tak oto wiedzą wszyscy
poprawiacze oświaty, gdzie
mogą panu majstrowi skoczyć
– tę myśl rozwinął Wiesław
Gołas, Jaś w skeczu kabaretu
„Dudek”. Bo nie od dziś robią
wszystko, aby edukację zepsuć.
No i przy okazji psują samą
młodzież. Jej kwiat do placówek
oświaty podąża po raz pierwszy
jako niezabrudzona tabula rasa
i dopiero piętno edukacji w
dużym stopniu formuje osobowość i zachowanie dziewcząt i
chłopców.
Fot. Archiwum

Jak zniechęcić grafficiarzy do zanieczyszczania
elewacji kamienic.

Fot. Agnieszka Gierus, Jelonka.com

Przykład z Oświęcimia

A co szkoła na to? Wspomniane dw ujęzyczne gimnazjum, którego uczniowska
brać popisała się kreatywnością językowego bagna, umyło
w nim ręce, bo stwierdzono,
że uczniowie „pier*** kotka”
poza jej murami, więc nauczycielom nic do tego.
W końcu mamy wolność.
Szkoła może być obozem koncentracyjnym, ale macki nauczycieli poza nią nie sięgają.
I za postępowanie młodych
ludzi ponoszą odpowiedzialność rodzice. Słusznie.
Tylko, że rodzice sądzą,
że wszystko jest w porządku
i kółko się zamyka. A raczej
zapętla w trudny do rozwiązania gordyjski węzeł kłopotów
z w ychowa n iem m łodego
pokolenia. Ono, strach się
bać, będzie k iedyś Polską
rządzić. Ale, bądźmy dobrej
myśli: może z tego bagienka
wyrośnie. Przecież młodość
musi się wyszumieć.

Konrad Przezdzięk

PLOTKI I FAKTY
Władza w ulu

Rozpuściliśmy plotkę, jakoby
jeleniogórskie VIP-y odpuściły
sobie warsztaty pszczalarskie
zorganizowane na początek
Września Jeleniogórskiego.
Do porządku przywołał nas
Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej.
– O godzinie 9 miałem
przyjemność brać udział we
mszy świętej w Kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia koncelebrowanej
przez Biskupa dr Stefana
Regmunta – napisał. Dał też
do zrozumienia, że w imprezie uczestniczył nie tylko
jako bierny widz. – Byłem
obecny w Parku Zdrojowym
zapoznając się z ofertą warsztatów pszczelarskich i
zakupując pewne produkty
pszczelarskie
Nie czyniłem tego dla rozgłosu, ale z wewnętrznej
potrzeby, ale boli mnie takie
nieprawdziwe przedstawianie sprawy przez Państwa redakcję – dodał pan Hubert.
Cóż, nam też jest przykro,
że nasz reporter nie dostrzegł
pana przewodniczącego w
pszczelarskim tłumie. Mamy
nadzieję, że zakupiony podczas jarmarku miód złagodzi
ból, jaki pan Papaj poczuł
przez brak wymienienia Jego
szacownego nazwiska.

(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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Brakuje chętnych do sędziowania meczów piłkarskich

PODGÓRZYN Śmierć zawodnika

Tragiczny wyścig
67-letni kolarz zmarł na trasie mistrzostw Polski,
które odbyły się w naszym regionie.
Zawodnik wypadł z trasy
na jednym z zakrętów przy
zjeździe z Borowic, podczas
drugiego okrążenia. Zamiast
skręcić, jak prowadziła droga,
pojechał prosto. Wjechał do
lasu i stoczył się ze stromego
zbocza.
Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Podejrzewa się,
że kolarz tuż przed zakrętem
zasłabł. Mniej prawdopodobna
jest wersja, że jechał za szybko.
– To był łagodny zakręt, na
trasie są o wiele trudniejsze
– mówi Waldemar Twardziszewski, jeden z organizatorów
kolarskich Górskich Mistrzostw
Polski Masters.
Ustalenie przyczyny jest o
tyle trudne, że nie ma świadków zdarzenia. Kolarz jechał
samotnie. – W górskich wyścigach rzadko można spotkać
peleton, każdy jedzie swoim

tempem – wyjaśnił Waldemar
Twardziszewski.
Do zdarzenia doszło w sobotę
przed południem, jednak ciało
zmarłego odnaleziono po kilku godzinach. Organizatorzy
na mecie zorientowali się, że
67-letni Roman G. nie wrócił z
trasy. Z protokołów sędziów wynika, że kolarz zaliczył pierwsze
okrążenie.
Roman G. pochodzi z Sulęcina. Policja zabezpieczyła ciało.
Sekcja zwłok wykaże, co było
przyczyną zgonu.
Organizatorzy podjęli decyzję
o kontynuowaniu zawodów.
Dzisiejsze starty odbywają się
zgodnie z harmonogramem.
Wójt gminy Podgórzyn Anna
Latto w imieniu organizatorów składa rodzinie zmarłego
kondolencje.

(ROB)

Mokro i zimno
Tragiczny wypadek spowodował, że sportowa część zawodów przeszła na drugi
plan. Tegoroczne mistrzostwa były niezwykle trudne. Było zimno, niemal przez
cały czas padał deszcz. To wpłynęło na frekwencję. W pierwszy dzień wystartowało 81 zawodników w drugi jeszcze mniej – 60. Mieli oni do pokonania
kilka pętli o długości 14,5 km: Sosnówka Górna – Borowice – Podgórzyn
Metgum – Podgórzyn – Sosnówka. Liczba pętli była zróżnicowana, w zależności
od wieku startujących. Najstarsi (kategoria VA i VB) musieli przejechać 3
okrążenia, młodsi (I) – 8. Podajemy zwycięzców poszczególnych kategorii
(do chwili zamknięcia numeru nie wszysckie wyścigi się zakończyły): V A
– Marian Stasiak (Poznań), V B Jerzy Leśniak (Kołobrzeg), IV A – Zbigniew
Bielski (Gdańsk), IV B Stanisław Nahajowski (Ustrzyki)m III A – Andrzej
Krzysztofiak (Łódź), III B Grzegorz Fajkowski (Wrocław).

Fot. Dariusz Gudowski

Chojnik zmiata rywali

Nie mają sobie równych piłkarze
Chojnika Jelenia Góra w rozgrywkach piłkarskich klasy B. W pierwszych 4 meczach grupy II zdobyli
komplet punktów z imponującym
dorobkiem 34 zdobytych bramek.
To daje średnio prawie 8 goli na
mecz! Liderem strzelców w drużynie jest Łukasz Ceratowski (na
zdjęciu z prawej), który do siatki

Gdzie ci sprawiedliwi?
– To niesprawiedliwe. Na mecz derbowy do Karpnik
nie przyjechał sędzia. Później w związku piłki nożnej
dowiedzieliśmy się, że tak miało być – mówi Sebastian
Białożył, prezes Potoku Karpniki. OZPN tłumaczy,
że nie ma kto prowadzić meczów.
Karpniki w minioną środę (5.
września) podejmowały u siebie
LZS Kostrzyca. Wygrały 1:0 a
spotkanie poprowadził jeden z
kibiców.
– To był mecz derbowy, obu
drużynom bardzo zależało na
zwycięstwie – mówi Sebastian
Białożył. – Nie było sędziego i teraz zawodnicy jednego i drugiego
zespołu mają do siebie pretensje.
Goście są niezadowoleni bo
przegrali, ale w meczu mieli
dwa rzuty karne i ich nie wykorzystali. – Jeśli rzeczywiście nie
ma sędziów, czy nie można było
dokonać inaczej obsady? - pyta
prezes Karpnik. – Są takie mecze,
w których z góry wiadomo, że
jedna z drużyn wygra i to wysoko.
Po co tam sędzia? Można było go
skierować do nas na derby.
– Wszystko przez to, że brakuje sędziów – mówi Ireneusz
Wójtowicz, zajmujący się obsadą
spotkań w regionie jeleniogórskim. – Próbowaliśmy zmienić
obsady. Z niektórych meczów
klasy A ściągaliśmy po jednym
liniowym (mecz sędziują 3 osoby:
sędzia główny oraz dwaj liniowi),

żeby poprowadził spotkanie klasy
B. Ale i to nie pomogło. Dość że
sędziów jest mało, to jeszcze nie
wszyscy z tych, którzy są, przyjeżdżają na mecze. Czasem coś wypadnie, sędzia zachoruje lub musi
iść do pracy. Co tydzień mamy
kłopot z obsadą - przyznaje.
Jak stwierdził, ostatni kurs
sędziowania ukończyło 15 osób,
ale prawie połowa z nich już
zrezygnowała, po kilku meczach.
– Nie dziwię im się, to młodzi
inteligentni ludzie, często po
studiach. Nie chcieli słuchać wyzwisk ze strony piłkarzy i kibiców
– mówi Ireneusz Wójtowicz.
Inna sprawa, że i wynagrodzenie sędziów nie zachęca do
biegania przez 90 minut po boisku. Prowadzącemu mecz klasy
B przysługuje wynagrodzenie w
wysokości 32 zł plus zwrot kosztów dojazdu. W klasie A kwoty są
o kilkanaście złotych większe. Ale
to i tak niewiele.
– Rzeczywiście, zostają tylko
pasjonaci – mówi jeden z sędziów, prowadzących spotkania
klasy A. Przyznaje, że co mecz
na swój temat słyszy po kilka-

Fot. Dariusz Gudowski
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Sędziowie to zadanie dla wytrwałych.
Na zdjęciu Jakub Ożga
naście niewybrednych epitetów.
– Jestem odporny, ale kilka razy
też już miałem dość. Sędzia to
tylko człowiek i też ma prawo
do pomyłki.
Co się dzieje, kiedy na mecz
nie przyjeżdża sędzia? Według
przepisów, należy sprawdzić,
czy na trybunach nie ma osoby z
uprawnieniami do prowadzenia
meczów. Jeśli nie, wówczas każda
z drużyn przedstawia swojego
kandydata i odbywa się losowanie.
Sędziuje ten, na kogo wypadnie.

W minioną środę odbyło aż 6
spotkań w klasie B bez obsady
sędziowskiej. – To był wyjątek.
Wszystko przez to, że mecze
odbyły się o tej samej porze.
W weekend mam więcej możliwości, bo drużyny grają o różnych
porach. Dlatego często sędziowska trójka prowadzi najpierw
mecz o godz. 11 a potem na 15
jedzie na inne spotkanie – mówi
Ireneusz Wójtowicz.

(ROB)

Sedziowie poszukiwani
Chcesz zostać sędzią? Zgłoś się do Okręgowego Związku Piłki Nożnej, przy ul.
Złotniczej 12 w Jeleniej Górze. Tel. (0 75) 75 267 83. – Kurs sędziowania
niedawno się zakończył, ale jeśli zbierze się grupa chętnych, zrobimy następny
– mówi Ireneusz Wójtowicz. – Każdy sędzia jest dla nas na wagę złota.

BOROWICE Hottur liczy na awans

Przełamać złą passę
Hottur Borowice przed
sezonem wzmocnił się
kilkoma zawodnikami.
Trener Roma n Wojno
mówi o awansie, ale jego
drużyna jak na razie nie
spełnia oczekiwań.

rywali trafił już 10 razy.
Podopieczni Dariusza Michałka
na razie grali z drużynami z końca
tabeli. Przed nimi jeszcze spotkania
z innymi kandydatami do awansu:
KKS-em Jelenia Góra oraz Sudetami Giebułtów. Jeśli Chojnik ich
pokona, będzie miał otwartą drogę
do awansu do klasy A.

(ROB)

REKLAMA

db kredyt

Prowokacyjna obniżka
oprocentowania Kredyt 2% w dół!

Latem do Hotturu przeszedł
Daniel Szwarga, który wcześniej występował w Woskarze
Szklarska Poręba. Ponadto
przyszli zdolni młodzieżowcy
Norbert Maćkowiak i Dawid
Gajda. Ten ostatni na za sobą
występy w drużynie juniorów Karkonoszy. Ponadto, w
bramce drużyny gra doświadczony Armand Gadecki, który
przez wiele lat strzegł bramki
Woskaru Szklarska Poręba.
– Chcemy włączyć się do walki
o awans – mówi trener. Jak
twierdzi, drużyna jest prawie
kompletna. – Brakuje nam jedynie ostatniego stopera. Na tej
pozycji gra awaryjnie Leszek
Dalidowicz, ale przydałby mu
się młody zmiennik.
Jak twierdzi, klub jest też
przygotowany na grę w wyższej
lidze pod względem organizacyjnym. – Naszym sponsorem
jest hotel Hottur. Będziemy się

Hottur Borowice. Stoją od lewej: trener Roman Wojno, Armand Gadecki, Marcin Wojno, Zbigniew Wieleba, Michał Łatko, Oktawian Gawroński, Tomasz Buluk, Beniamin
Grzesik, Grzegorz Romański, Leszek Dalidowicz. Poniżej od lewej: Dawid Gajda,
Tomasz Kazimierczak, Adrian Gawroński, Adrian Klimas, Ireneusz Lubojański, Adrian
Bredzicki, Rafał Gruszewski. Leży Łukasz Bolek.

także starać o dotację z urzędu
gminy. To powinno wystarczyć
– mówi Roman Wojno.
W sparingach Hottur spisywał się nieźle. Przegrał z
Chojnikiem Jelenia Góra 3:4,
do przerwy prowadząc 3:0,

oraz zremisował 4:4 z KS Maciejową. Początek sezonu nie
był udany dla zawodników
Romana wojny. Przegrali oni
2 spotkania i jak na razie zajmują odległe miejsce w tabeli.
– W każdym meczu stwarzamy

sporo sytuacji, ale zawodzi
skuteczność. Musimy w końcu
się przełamać – powiedział
Roman Wojno.

(ROB)
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Nasi futboliści wygrali pierwszy mecz w rozgrywkach o
mistrzostwo IV ligi i oby tak dalej.
Z jednym jednak zastrzeżeniem:
muszą zdecydowanie poprawić
grę w ataku, gdzie nie należy się
bać piłki i czekać nieruchomo
na to, co zrobi kolega z piłką.
W grze jeleniogórzan jest za
mało ruchu w przy atakach na
bramkę przeciwnika. Ponadto
i cały zespół gra bez sportowej
złości i jakby bez ikry.
Miejscowi w pierwszej połowie
mieli kilka okazji do zdobycia
gola m.in po strzałach głową
z kilku metrów: Marka Wawrzyniaka (15. min.) i Macieja
Wojtasa (38.). Najlepszą jednak
okazję do zdobycia bramki miał
Jarosław Wichowski, który z
kilku metrów trafił w sytuacji
sam na sam w bramkarza.
Druga część meczu zaczęła
się pomyślnie dla gospodarzy,
bo już 59. min. Daniel Kotarba
podczas akcji po rzucie rożnym,
uderzył mocno tuż za linią pola
karnego i zdobył pierwszego

gola dla Karkonoszy. Miejscowi
poszli za ciosem i w 64 min.
podwyższyli wynik na 2:0. Strzelcem był Krzysztof Józefiak, który
strzelił karnego na raty. Pierwsze
jego uderzenie odbił bramkarz
gości, ale już dobitka K. Józefiaka
trafiła do siatki.
Goście, po nieudanej interwencji Adama Małeckiego, zdobyli w
zamieszaniu podbramkowym
kontaktowego gola w 71 min. Po
strzale Dziągwy. Rywale do końca
spotkania dążyli do uzyskania
remisu. Choć byli bliscy tego,
bo obrona gospodarzy grała
wyjątkowo niefrasobliwie, to na

szczęście wynik meczu nie uległ
już zmianie.
Leszek Dulat: Mecz toczył się
pod nasze dyktando, ale mamy
kłopoty ze zdobywaniem bramek, dlatego do przerwy było 0:0
Co prawda po przerwie zdobyliśmy dość szczęśliwie dwa gole,
bo nie padły z przemyślanych i
składnych akcji, ale potem rywal
strzelił nam „głupią bramkę” i
była nerwowa końcówka meczu.
Ja myślę, że ten zespół będzie
powoli szedł w górę, ale za dużo
oczekiwano od chłopców i trochę
się spalili na starcie. Byli pod dużą
presją w meczach u siebie i grali
gorzej niż na wyjazdach. Mam
jednak nadzieję, że wreszcie się
odblokowali i łatwiej im będzie
zdobywać kolejne punkty.
MKS Karkonosze Jelenia Góra
– GKS Kobierzyce 2:1 (0:0)
Bramki: Daniel Kotarba (59.) i

Mogły wygrać wyżej
oraz Marta Oreszczuk, która
od początku sezonu wykazuje
znakomitą formę.
Zdzisław Wąs (Finepharm):
Mieliśmy słabego przeciwnika.
Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić: zdobyliśmy punkty. Teraz
jedziemy w sobotę do Lublina
i tam będzie
bardzo ciężko,
ale powalczymy
mocno o jak najlepszy wynik.
Jednak prawdziwą próbą sił
będzie dla nas
mecz, który rozegramy u siebie
w środę (godz.
17) z Ruchem
Chorzów.
Adam Federowicz (Słupia):
Mamy budżet
w w y s o ko ś c i
200 tys. zł na
sezon i dlatego
np. przyjechałem tylko z 10
zawodniczkami.

1. Polonia/Sparta Swidnica
2. BKS Bobrzanie Bolesławiec
3. MKS Oława 		
4. Motobi Bystrzyca Kąty Wroc.
5. Wulkan Wrocław 		
6. Górnik Polkowice 		
7. Śląsk II Wrocław 		
8. Pogoń Oleśnica 		
9. Lechia Dzierżoniów 		
10. GKS Kobierzyce 		
11. Prochowiczanka Prochowice
12. Polonia Trzebnica 		
13. Górnik Złotoryja 		
14. Górnik/Zagłębie Wałbrzych
15. Karkonosze Jelenia Góra
16. Orla Wasosz 		
17. AKS Strzegom 		
18. Miedz II Legnica 		
19. Nysa Zgorzelec 		

7
8
8
8
6
8
7
7
7
8
7
8
7
8
7
7
7
7
8

21
19
17
16
15
13
12
12
11
10
10
10
10
7
5
4
2
1
0

17-3
15-4
17-6
12-4
10-5
27-5
13-10
12-11
6- 6
14-13
13-12
9-12
5-8
9-16
3-8
5-16
3-14
3-16
3-27

Rosjanie byli mocniejsi
Sudety Jelenia Góra przegrały
z Tent Rewda 72:87 w meczu
sparingowym. Rywale to 19.
zespół minionego sezonu w
Rosji. Przebywają na obozie
treningowym w Dzierżoniowie.
Imponowali zwłaszcza bar-

dzo dobrym przygotowaniem
fizycznym. Na zdjęciu z piłką
– Jakub Czech.
Sudety Jelenia Góra – Tent
Rewda 72:87 (19:19, 19:25,
19:17, 15:26)

(ROB)

Fot. Dariusz Gudowski

Choć jeleniogórzanki bez trudu
pokonały młodziutkie rywalki, to
początek tego spotkania nie
zapowiadał łatwego zwycięstwa
miejscowych. Działo się tak, bo
gospodynie w 14. min wygrywały tylko dwoma bramkami (6:4),
nieznacznie również prowadziły
w 20. min. (8:5) i w 25. min.
(12:8), a po zakończeniu pierwszej połowy było tylko 14:9.
W drugiej części meczu do 40.
min. trwała jeszcze wymiana
ciosów (20:15), ale potem gospodynie uzyskały zadecydowaną
przewagę i w 49. min. zrobiło
się 27:15. Od tego momentu
trener Zdzisław Wąs dał pograć
wszystkim zawodniczkom z ławki, a mimo tego przewaga miejscowych nieustannie wzrastała.
Mogły wygrać dużo wyżej, ale
miały pecha w sytuacjach podbramkowych. Na przykład Marta
Gęga oraz Irina Latyszewska po
kilka razy obijały niemiłosiernie
słupki i poprzeczki.
Bardzo dobrze zagrały najbardziej doświadczone zawodniczki
naszej ekipy: Katarzyna Jeż

Na wiosnę, kiedy wróci z urlopu zar, Bogusławska i Dąbrowska
macierzyńskiego Anita Augusty- po 1.
niak, będziemy silniejsi.
Dla Słupii bramki zdobyły:
KS Finepharm Carlos Jelenia Pniewska 7, Muchocka i ŁazańGóra - KS Słupia Słupsk 34:19 ska – Korewo po 4, Stasik 3 i
(14:9)
Głodek 1.
Finepharm Carlos: MaliczJanusz Cwen
kiewicz, Skompska – Jeż 7,
Oreszczuk i Gęga
po 5, Latyszewska
4, Dyba i Dąbrow- POZOSTA£E WYNIKI
18:21 (10:10)
ska po 3, Buchcic Zgoda Ruda Śląska – Piotrcovia 		
29:24 (14:12)
i Kocela po 2, Kob- Start Elbląg – Łącznościowiec Szczecin

Krzysztof Józefiak
zdobył bramkę dla
Karkonoszy

Tabela

Pozostałe wyniki
Pogoń Oleśnica - BKS Bobrzanie Bolesławiec
2:3
Prochowiczanka Prochowice - Górnik Polkowice
1:2
Motobi Bystrzyca Kąty Wr. - Polonia/Sparta Świdnica 0:1
Górnik/Zagłębie Wałbrzych - Polonia Trzebnica
2:1
Nysa Zgorzelec - Śląsk II Wrocław		
0:2
Miedź II Legnica – Wulkan Wrocław 		
3:2
Lechia Dzierżoniów – MKS Oława 		
0:3
Spotkanie AKS Strzegom – Górnik Złotoryja odbyło się po zamknięciu tego wydania
naszego tygodnika

JELENIA GÓRA Spacerkiem zdobyły punkty

W drugim meczu tego sezonu o mistrzostwo ekstraklasy
piłki ręcznej KS Finepharm Carlos pokonał zdecydowanie beniaminka Słupię Słupsk 34:19 (14:9). Rywalki
prowadzi znany w Jeleniej Górze Adam Federowicz.

Krzysztof Józefiak (64.
– karny) oraz Dziągwa
(71.).
Karkonosze: Adam Małecki – Marek Siatrak,
Wojciech Bijan, Marek
Wawrzyniak, Przemysław
Wajda – Tobiasz kuźniewski,
Krzysztof Józefiak, Daniel Kotarba (59. Marcin Zagrodnik)
– Łukasz Kusiak (81. Paweł Walczak), Maciej Wojtas (53. Łukasz
Kowalski), Jarosław Wichowski
(69. Leszek Kurzelewski).
Widzów: 250

i
sk
ow
ud

Karkonosze zdobyły pierwsze trzy punkty i odbiły się od
dna. Zajmują 15 miejsce w tabeli i wyszły z grupy spadkowej.
Warto teraz postarać się o następną wygraną w przyszłej
kolejce, kiedy biało – niebiescy walczyć będą z Górnikiem
w Złotoryi (15 IX, godz. 16).

G
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JEN

Cenne punkty
t.
Fo

W meczach o mistrzostwo
dolnośląskiej LDJ, juniorzy
starsi Karkonoszy pokonali
Lechię Dzierżoniów 3:2 (0:0),
a juniorzy młodsi zanotowali
pierwsze zwycięstwo w tym
sezonie pokonując rówieśników z Dzierżoniowa 5:3
(2:1).
Spotkanie juniorów starszych miało dramatyczny
przebieg ze szczęśliwym zakończeniem dla jeleniogórzan. Prowadzili już 2:0 w 65
min. po golach Marcina Krupy
(55.) i Filipa Kostka (65.), ale
goście w 80 min. wyrównali
na 2:2. Całe szczęście F. Kostek
trafił do siatki w 85 min. i trzy
pkt. pozostały u nas.
Natomiast juniorzy młodsi
po czterech porażkach zanotowali pierwsze zwycięstwo i
to bardzo cieszy, tym bardziej
że po wakacyjnym okresie
skompletował się lepszy skład
tej drużyny. Bramki zdobyli:
Sylwester Komorowski i Daniel Pietrzykowski po 2 oraz
Sławomir Sobczak.

JELENIA GÓRA Pierwsze zwycięstwo Karkonoszy w tym sezonie

Fot. Marek Tkacz

Dwie wygrane

REKLAMA

db kredyt

Jelenia Góra
Marta Dąbrowska (po prawej)
zdobyła w sobotę 3 bramki

ul. M. Konopnickiej 19, tel. 075 754 07 80

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA / KULTURA

Będzie się działo
KINO

Kino Lot
Harry Potter i Zakon Feniksa
(dubbing)
10 – 13 IX, godz. 17
przygodowy/fantasy, prod. USA
2007, od 12 lat
Czarna dalia
10 – 13 IX, godz. 20
dramat, prod. USA 2006, od 12 lat
Marysieńka
W świecie kobiet
10 – 13 IX, godz. 16, 18

komedia, dramat, prod. USA 2007,
od 12 lat
Zakochany Molier
10-13 IX, godz. 20
biograficzny, komedia, prod. Francja
2007, od 15 lat
Grand
Transformers
10-13 IX, godz. 15, 17.30, 20
przygodowy, science fiction, prod.
USA 2007, od 12 lat

IMPREZY, WYDARZENIA
Kariera Artura Ui
15, 16 IX, godz. 19, Teatr Jeleniogórski – Duża
Scena. 15 IX – premiera. Bilety w cenach: 18
i 27 złotych.
Konkurs dla fotografów amatorów
do 10 IX, MDK „Muflon”
Nabór prac do konkursu dla fotografów
- amatorów. I temat „Detale architektoniczne
ulicy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze”, II
temat „Kapliczki przydrożne i krzyże pokutne
na Dolnym Śląsku”. Każdy może nadesłać do
10 fotografii barwnych lub czarno-białych o
formacie co najmniej 15 x 21 cm. Szczegóły pod
numerem telefonu: (075) 75 537 70.
Czeski film w DKF
11 IX, godz. 18, sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30. Bilet: 9 złotych, karnet 28 zł
W ramach DKF „KLAPS projekcja filmu „Obsługiwałem angielskiego króla” – komedii w reż. Jiří
Menzel (Czechy).
Wydra w przeźroczach
13 IX, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami
„Z życia wydry” Eckhard Bahr (prelekcja po
niemiecku z tłumaczeniem na język polski).
Rzeźba i malarstwo w DODN
14 IX, godz. 16, Galeria N... – DODN w Jeleniej
Górze, ul. 1 Maja 43
Otwarcie wystawy „Powrót do rozmów w
podróży” „Dzień i noc” Janina Sarzyńska
(Polska) rzeźba i druk cyfrowy oraz „Wyspy
czasu” Grażyna Marschner (Austria) malarstwo.
Wystawa będzie czynna do 30 października.
Aleja Wojska Polskiego na fotografii
14 IX, godz. 16, MDK „Muflon”
Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym
„Detale architektoniczne ulicy Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze” oraz „Kapliczki przydrożne i
krzyże pokutne na Dolnym Śląsku”. Spotkanie
z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków.
Początek sezonu w filharmonii
14 IX, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska, bilety
20 i 25 złotych
Inauguracja 44. sezonu artystycznego
2007/2008 – koncert pod dyrekcją Jerzego
Swobody w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza
(skrzypce) i Tomasza Strahla (wiolonczela) z
towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. W programie Johannes Brahms – Koncert
podwójny a-moll op. 102 na skrzypce i wiolonczelę, Cesar Franck – Symfonia d-moll.

Bajka o Lwówku
15 IX, godz. 16, galeria „Pod Brązowym Jeleniem” - JCK
Otwarcie wystawy Małgorzaty Zubel - Bajka
o Lwówku Śląskim - pejzaże wewnętrzne
(pastela).
Uliczna parada na dwóch kółkach
15 IX, godz. 8.30, plac Ratuszowy
Parada Rowerów – o godz. 8.30 z placu
Ratuszowego wystartują rowerzyści biorący
udział w kolejnej Paradzie Rowerów. Trasa
będzie przebiegać ulicami: Szkolną, Bankową,
Sudecką do Karpacza.
Prawdziwki i muchomory na wystawie
16 – 17 IX, godz. 10 – 17, Muzeum Przyrodnicze
XIX Wystawa świeżych grzybów. Będzie można
zobaczyć świeżo zebrane grzyby jadalne, niejadalne i trujące zebrane w lasach Karkonoszy, Gór
Kaczawskich i Izerskich, Rudaw Janowickich
oraz w Borach Dolnośląskich przez pracowników
Muzeum Przyrodniczego oraz zaprzyjaźnione z
nim osoby.
Koncert tyrolaczyków
16 IX, godz. 9.30, plac Ratuszowy
Koncert Tyrolczyków Kotliny Zillertal z Austrii w
170 rocznicę przybycia grupy Tyrolczyków do
Kotliny Jeleniogórskiej. Wystąpią dwie orkiestry,
łącznie 130 osób.
Zdrowa żywność na ratuszu
16 IX, godz. 10, plac Ratuszowy
XIX Kiermasz Ekologiczny – prezentacja producentów zdrowej żywności oraz gospodarstw
oferujących usługi agroturystyczne.
Święto ośrodka kultury i „mieszkaniówki”
16 IX, godz. 12 – 21, ODK
Dzień otwarty w ODK, w godz. 12. – 16., otwarte
zajęcia we wszystkich pracowniach i klubach
działających w ośrodku, próbne lekcje języków
obcych, zapisy do pracowni, klubów na kursy,
pokaz filmów archiwalnych z wydarzeń w ODK.
Na wszystkie zajęcia w tym dniu wstęp wolny.
W godz. 16. – 21. - piknik artystyczny przed
ośrodkiem. Wszystko w ramach obchodów 20lecia ODK i 50-lecia Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Stompersi w pałacu
16 IX, godz. 17, taras Pałacu Paulinum
Koncert z cyklu „Muzyka w Paulinum” w
wykonaniu Karkonoskich Stompersów.

JELENIA GÓRA Na początek „Miś”, a na zakończenie – „Ryś”

Śmiechu warte
Filmy niezależnych twórców z całej Polski wezmą
udział w tegorocznym
festiwalu „BAREJAda”.
Impreza rozpoczyna się
już w najbliższą środę.
W przeglądzie mogą wziąć udział
komedie, filmy fabularne, dokumentalne, nadesłane przez twórców
niezależnych.
– Piąta edycja festiwalu będzie okazją do podsumowania i prezentacji
najlepszych nagrodzonych filmów
poprzednich edycji BAREJAdy – zapewniają organizatorzy.
W tegorocznym konkursie będzie
kilka nowości, jedną z nich jest m.in
wprowadzenie dodatkowej kategorii
konkursowej: filmy inspirowane
twórczością Stanisława Barei.
Będzie też okazja do obejrzenia
kultowych komedii Barei. Już w
pierwszy dzień na ekranie sali widowiskowej będzie wyświetlony
„Miś”. Na zakończenie widowie
obejrzą następcę kultowej komedii
– film „Ryś”.

(ROB)

Fragment ubiegłorocznej „Barejady”

Program imprezy
środa, 12 IX: godz. 17. – pokaz specjalny najlepszych filmów komediowych poprzedniej edycji, 20. – pokaz specjalny, film Miś
czwartek, 13 IX: g odz. 17. – oficjalne rozpoczęcie festiwalu, 17.10 – 22. - bloki konkursowe, projekcje filmów, spotkania z twórcami,
22. – klub „Kwadrat” – DJ SZYMA – muzyka lat 80.
piątek, 14 IX: godz. 16. – rozpoczęcie III dnia festiwalu, 16.10 – 22.30 - bloki konkursowe, projekcje filmów, spotkania z twórcami,
22.30 - klub „Kwadrat” – DJ SZYMA muzyka lat 80. i nie tylko...
sobota, 15 IX: godz. 15. – rozpoczęcie IV dnia festiwalu, 15.10 – 21.30 - bloki konkursowe, projekcje filmów, spotkania z twórcami,
21.30 - klub „Kwadrat” – DJ SZYMA muzyka lat 80. i nie tylko

Wyleczy sztuka

Nowoczesne metody rozwoju
ruchowego, edukacja poprzez
sztukę, zajęcia warsztatowe,
światowej sławy specjaliści – organizatorzy międzynarodowej
konferencji z zakresu technik
edukacyjnych i arteterapii przygotowali bogaty program.
Wszystkich zainteresowanych zapraszają w dniach 27-30
września. Zaproszenie przyjęli
światowej sławy specjaliści – dr
Swietłana Masgutowa, prof. Wiesław Karolak, Dorota Rzepczyńska i Koryna Wnuk.
Udział w konferencji wynosi:
dla osób spoza Jeleniej Góry
250zł (w tym wyżywienie,
noclegi, materiały, udział w
wykładach i warsztatach);dla
osób z Jeleniej Góry 60zł (bez
wyżywienia, istnieje możliwość
zamówienia obiadów w cenie
15zł).
Zgłoszenia należy zgłosić do
10 września 2007 na adres: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.
1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra,
tel. 075 64 23 880 – 881, e-mail:
jck@jck.pl (ze strony www.jck.
pl można również pobrać kartę uczestnictwa). Warunkiem
uczestnictwa jest dokonanie
wpłaty (50% wymienionej kwoty na konto): Bank Millennium
SA Jelenia Góra 0211602202000
0000045589216.
Pierwsze spotkanie zaczyna się
27.09.2007 o godz. 17.00 w JCK
ul. Bankowa 28/30. Konferencja
finansowana jest ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

(AGA)

MICHA£OWICE Benefis Jadwigi Kuty w Teatrze Naszym

Ćwierć wieku na scenie
Znana aktorka komediowa
i dramatyczna, jeden z
najpiękniejszych głosów
wśród śpiewających aktorek (laureatka XIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu) obchodzi
13 i 14 września jubileusz
pracy scenicznej.
Z tej okazji Jadwiga Kuta, Muza
dyrektora Teatru Naszego, jednoosobowy kierownik działu logistyki, marketingu oraz zaopatrzenia.
Scenograf, kostiumolog, strażnik
kostiumów i rekwizytów, operator
kasy fiskalnej i szef kuchni Teatru

Naszego wystąpi w okolicznościowym benefisie w trakcie przedstawienia Kabaretu z Kącikiem.
To tryskający śmiechem autorski kabaret Jadwigi i Tadeusza
Kutów na najwyższym poziomie:
błyskotliwe skecze i dowcipne
dialogi przeplatane piosenkami
w brawurowej interpretacji pani
Jadwigi.
– A wszystko ujęte w formie
różnorodnych „kącików”, czyli
kilkuminutowych zabawnych
impresji o absurdach życia nas
wszystkich – zwykłych ludzi.
Spektakl będzie można także
obejrzeć 20 i 27 września.

(tejo)

Fot. ARCHIWUM TEATRU NASZEGO

REGION Wydarzenia i kultura

Fot. Archiwum
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Jadwiga i Tadeusz Kutowie

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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Licea i szkoły
policealne dla dorosłych
Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU
Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23
tel. 075 7525645

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl

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

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

z tym ogłoszeniem
do 15.09.2007
BEZ WPISOWEGO

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

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

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

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?
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
(wejście od strony ul. Piłsudskiego) w Jeleniej Górze

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zostań handlowcem Jelonki.com - ogłoszenie
Poszukujemy kandydata na stanowisko przedstawiciela handlowego.
Od naszych przyszłych pracowników oczekujemy:
- wykształcenia wyższego lub średniego ekonomicznego
- miejsca zamieszkania – Jelenia Góra lub okolice
- ważnego prawa jazdy
- mile widziany samochód
- umiejętności obsługi komputera
- silnej motywacji własnych osiągnięć
i komunikatywności
- dobrej organizacji czasu pracy

Do głównych zadań i obowiązków wybranego
kandydata należeć będzie między innymi:
- promocja tygodnika i portalu Jelonka.com na
lokalnym rynku
- r ealizacja planu sprzedaży
Oferujemy
- pracę w dynamicznym zespole
- możliwości rozwoju zawodowego

Oferty proszę wysyłać na adres e-mail: marketing@jelonka.com Skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r Dz. U. Nr 133, poz. 883).\"

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Nokia N73 Music Edition lub Plum
Silver, nowy lub mało używany na
gwarancji bez abonamentu – Tel. 0
604 842 511
■ Pamięć 128 DIMM RAM (PC 133)
i Dysk Twardy 20GB lub 40GB ATA w
rozsądnej cenie e-mail: marcin.janicki@
poczta.onet.eu - Tel. 0 503 715 094
■ Tuner Pioniera lub Philipsa 30106010 z oprogramowaniem na Cyfrę+.

Kontakt na e-mail: waldek35j.g@wp.pl.
Pozdrawiam. Jelenia Góra – Cieplice
■ Mam do sprzedania monitor CRT 17".
Stan bardzo dobry. Cena 120 zł. - Tel. 0
502 302 349 (po godz.15)
■ MP4 Philips SA 3125 /02 2GB FM
– Tel. 0 601 904 412
■ Kasety Video - filmy o różnej tematyce
cena 5 zł /sztuka Tel. 075 64 32 761
Tel. 0 783 032 707
■ Nagrywarkę dvd/cd numer Tel. 0 789
086 558 może być sms

ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Lampę Nikon SB - 800 ( najwyższy
model) na rocznej gwarancji. Cena
1200 zł. - Tel. 0 508 082 888 lub
jack011@wp.pl
■ Aparat cyfrowy ( lustrzanka ) Nikon
D 70 + obiektyw Nikon DX 18 - 70 +
filtr UV Super HMC HOYA + karta CF 1
GB . Aparat niewiele używany w bardzo
dobrym stanie - całość 2000 zł. - Tel. 0
508 082 888 lub jack011@wp.pl

Samsunga d-410 z dużym i czytelnym wyświetlaczem, dobr ym
aparatem, wysuwaną klapką i irdą
telefon w stanie tech. bdb wiz. db
pytania proszę kierować pod nr gg
6610608
■ W800i 1gb cena 650zł igła tylko
GG 6610608 Jelenia Góra
■ Motorolę V3 - różową w kartonie
stan idealny sprowadzona polskie
menu bez simloka tanio – Tel. 0 514
429 751
■

Zamienię komputer Pentium Dual
Core dobre podzespoły półroczny
stan bardzo dobry gwarancja, na
Xboxa 360, ps3, laptopa - Tel. 0
663 044 949
■ Najlepszy jakościowo w swojej
klasie cenowej obiektyw TAMRON
28-75mm F2.8. Każdy kto zna się na
rzeczy wie co to za szkło. Mocowanie
Canon. Cena 1050 zł z papierkami,
pudełkiem i osłoną p/s – Tel. 0 695
212 075 lub krzys_jg@interia.pl
■ Sony Black Panel – 390 zł. Tuba
300W, 25cm - 140zł. głośniki Phonocar 13cm - 140zł, 15cm. - 140zł,
owalne Rocker 150 zł. Profesjonalne
okablowanie - 50zł. Przy zakupie
całości dodatkowo zniżka – Tel. 0
509 907 119
■ Playstation w komplecie 2 oryginalne pady Dual Shock, kar ta
pamięci, okablowanie oraz kilka
■

gier. Cena 190 zł GG 3273580 Tel.
0 607 954 075
■ Nowy Fax firmy Philips hfc 242
na papier termiczny za 70 % ceny
sklepowej – Tel. 0 695 808 166
■ Świetnie działającą konsole Playstation2 nieprzerobioną w zestawie
2 pady karty pamięci i 3 gierki
- całość za 450zł – Tel. 0 691
331 103
■ Spr zedam monitor 17" cena
150 zł., telewizor 20" cena 150 zł.,
lodówka Amoca - mała 150 zł. - Tel.
0 510 117 312
■ Sony Ericssona K310i na gwarancji, w bardzo dobrym stanie, komplet.
Cena 240 zł. Tel. 0 691 921 313
■ Siemens c75 stan bdb (pudełko,
słuchawki, instrukcja) za 120 zł,
Nokia 7101 stan dst za 100zł. – Tel.
0 505 094 514
■ Monitor HP 19 - cechy Monitora:

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

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

www.peter.autogielda.pl

w Jeleniej Górze i Zgorzelcu prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Rozpoczęcie nauki WRZESIEŃ 2007 r. Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła organizuje również kursy:
• Licencji I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
• Zabezpieczenia imprez masowych
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP) tel./fax. 075 75 268 39
Zgorzelec ul. Francuska 6 tel./fax. 075 77 52 393 wew. 238
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej www.szkolakobra.webpark.pl

TRANSBUD Jelenia Góra Sp. z o. o.

zatrudni kierowcę Tira, wymagane prawo
jazdy kat. C+E + kurs na przewóz rzeczy.
Znajomość języka niemieckiego lub
angielskiego w stopniu podstawowym.
Wynagrodzenie miesięczne ok. 3000 zł netto.
– Tel. (075) 75 265 13 – Kom. 0 665 722 600

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39

Wyprzedaż drzwi wejściowych
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywłamaniowe pełne już od
Drzwi przeszklone:
- Szczecin 700zł 649 zł
- Bydgoszcz 750zł 649 zł
- Warszawa 850zł 690 zł
Asotyment dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych

499 zł

W sprzedaży również okna
nowe i z demontażu oraz
wewnętrzne drzwi pokojowe
Największy wybór okien nowych do
natychmiastowego odbioru
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

www.impolsc.pl

AUTO KOMIS

ALF
A

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

Auto Komis Alfa

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
kolor szary stan - bdb. (bez przebarwień na kineskopie) rozdzielczość
do 1200x1600 pikseli - wtyczka
VGA 9pin. Sprzedaję, bo chcę kupić
LCD. Cena 180zł Tel. 0 606 104 186
- Jelenia Góra – Zabobrze
■ Antena CTE do Scanera 25-1300
MHz. Antena jes t prawie nowa
używałem ją 1 miesiąc, sprzedałem skaner więc antena jest mi
nie potrzebna. Cena nowej anteny
kosztuje 210zł. Ja chcę za nią 140zł
– Tel. 0 661 266 902

MOTORYZACJA
Kupię
■ Kupię każde auto uszkodzone
,niesprawne, lub cale lub przyjmę
za wyrejestrowanie – Tel. 0 783
043 706
■ Karoserię do Citroena ZX 3 drzwiowego z 94r - Tel. 0 693 232
832
■ Wał przegubowo - teleskopowy
używany, nie musi być ciężki – Tel. 0
695 604 878 ; 0 695 174 052
■ Każde auto całe lub uszkodzone

NIE MA TAKIEJ
OFERTY NA RYNKU!

Karkonoskie Biuro Kapitałowe
Sony Black Panel - stan b. dobry
z joystickiem - cena 390zł. - Tel. 0
509 907 119
■ Monitor CRT 15 cali za 25zł
- Kieszeń na dysk twardy z wentylatorem za 10zł - Cartridge hp27
black napełniany za 15zł - Tel. 0
663 577 377
■ Nokia 6020; stan idealny - bardzo
mało używana ; plus ładowarka,
oryginalne pudełko, kolor - kość
słoniowa. Polecam – Tel. 0 669
393 091
■ Siemens c75 stan bdb, pudełko,
instrukcja, słuchawki, ładowarka
- cena 120zł. Nokia 7101 stan dst.
ładowarka cena 100zł więcej informacji Tel. 0 505 094 514
■ Toyota Celica Turbo 4wd rok
produkcji 1991 pojemność 2000
benzyna turbo, napęd na cztery koła,
moc 204 kM, czerwony, legendarny,
topowy model celiki,o-100 km/h 7
sekund, stan idealny, ALU 16 " - Tel.
0 695 462 402
■ Seat Cordoba kombi rok
prod.2000,1900 tdi 110 km, przebieg 150000 km, czarny metalik,
klimatronik, centralny zamek, alarm,
alu 15 ", komputer, 100% bezwypadkowy – Tel. 0 695 462 402
■

kupione w salonie, sprowadzone, wersji angielskiej, brak oc lub przeglądu
Jelenia Góra e-mail:autodoktor@vp.pl
- Tel. 0 516 346 494
■ Relingi do Volvo V40 w rozsądnej
cenie - Tel. 0 604 483 116
■ Poloneza na gaz z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem - Tel. 0 792
322 426 lub 075 75 15 247
■ Pow ypadkowe i uszkodzone.
Zapewniam własny transport. Jelenia
Góra i okolice –Tel. 0 507 736 710
■ Fiata 126p w stanie obojętnym
- cena do 200 zł – Tel. 0 785 524
378 sms też
■ Motocykle MZ CZ Jawa proszę
dzwonić na Tel. 0 516 520 291 lub
pisać na gg 5733667
■ Spręż yny albo całe przednie
zawieszenie do Hondy Accord Aerodeck wersja CB87, rocznik 91-93.
lub całe auto na części – Tel. 075
71 30 268
■ Kupię gaźnik do Golfa II z 1988
r. Oferta na mail:wert100@op.pl lub
sms - Tel. 0 500 614 009
MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Felgi stalowe, 3 szt., 5-cio otworowe 14. Pasują do samochodu
Mazda 626 2 litry. – Tel. 0 75 75
35 473

Części używane do : Audi 100,
c s, "cygaro" , 2 – Tel. 0 661
452 667
■ Części do Forda Escorta 89 rok
oraz zderzak tył niebieski do Bmw
e-36 Tel. 0 515 206 283
■ Fiata Palio - 2000r. czerwony,
poj.1200, benzyna - gaz z salonu,
1 właściciel, przebieg 87tys.km,
cena 8200. Tel. 075 75 15 525, 0
600 240 729
■ Renault Clio 1.1 benzyna + nowa
instalacja gazowa 94 rok czerwony
■

Citroena AX z gazem - czerwony,
rok prod.1991, poj. 1100, 5 bieg,
3 drzwi, instalacja gazowa, ekonomiczny (6.5l/100km), szyberdach
+ drugi samochód na części, Cena
2200 zł – Tel. 0 695 455 522
■ Citroena Berlingo 96 w dislu - nie
drogo – Tel. 0 507 870 086
■ Citroena Berlingo - 1,9D 80tyś.
km przebiegu, zarejestrowany na 5
osób, wyciągana tylna kanapa, abs,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, prawe lusterko elektryczne,
■

Fiat 126p - opony zimowe, alternatory, silnik, lampy, maska i inne z
demontażu - Tel. 0 603 265 722
■ Fiat 126p - części - drzwi lewe i
prawe, szyba tylna, szyby boczne, amortyzatory tylne i przednie, przekładnia
kierownicza. resor przód, regulator
napięcia, prądnicę, rozwiertaki do regeneracji sworzni, sprężyny tylne - Tel. 0
781 244 029
■ Forda Galaxy 2.0 ciemnozielony
metalik, siedem siedzeń ze stolikami,
przednie obrotowe, ABS, Klimatyzacja
■

Teraz wielka promocja
zwrot % odsetek
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kolor brązowy metalik (miedziany).
Cena: 16000 zł do negocjacji - Tel.
075 752 3108 lub 0 516 089 305
■ Fiata Cinqecento 704, rok produkcji 1994, kolor niebieski, stan
dobry, ubezpieczony, zarejestrowany.
Więcej informacji pod Tel. 0 880 371
707. Cena 1600 zł
■ Fiata Cinquocento - rok produkcji
1997. Kolor biały. Stan dobry. Zarejestrowany i ubezpieczony. Cena 3.000
zł do negocjacji - Tel. 0 509 282 640
lub 506 166 013
■ Fiata Uno ważny przegląd i oc. 87r.
500zł - Tel. 0 667 209 919
■ Fiata CC z 93r kolor srebrny ważny
przegląd i oc stan dobry cena 1400
zł - Tel. 0 691 039 973
■ Fiata 126p BIS na części lub do
remontu. Rok produkcji 1989, opłacone OC. Cena 150 zł (do negocjacji)
- Tel. 0 609 271 103
■ Fiata 126p na chodzie 96 rok cena
470 zł - Tel. 0 609 437 664
■ Fiata 126p rok produkcji 1994,
po wymianie układu hamulcowego,
rozrządu i olejów (skrzynia biegów,
silnik) w ser wisie Fiata - Tel. 0
605 330 868. Cena 800 zł - do
negocjacji

berdach, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy. Kolor ciemny niebieski metalik.
Auto przyjechało z Niemiec. Do opłat. Stan
bardzo dobry, zadbany. Jedyne 4500 zł - Tel.
0 509 208 755
■ Forda Escorta 1,6 92r czarny 3D,
benzyna + lpg. Spojler cosworth, halogeny,
sportowy tłumik, pełna elektryka (lusterka,
szyberdach, szyby), wspomaganie, centralny zamek, alarm. Alufelgi 15", zmienione
filtry, paski, dużo części zapasowych, kpl.
kół zimowych, Zadbany, bardzo ładny
wygląd. Cena 3000zl Tel. 0 508 268 137

- proste szybkie procedury
- kredyty gotówkowe do 60 000
(do 6 000 bez zaświadczeń o dochodach)

- kredyty konsolidacyjne do 96 000
- okres spłaty nawet do 8 lat

Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a, tel. 075 / 752-27-72;
3 drzwiowy zarejestrowany ubezpieczony stan b dobry Tel. 694 054
544 i Tel. 0 662 266 704
■ Golfa III 94 rok 1.4 benzyna
czerwony 3 drzwiowy stan igła
sprowadzony do opłat 694 054 54
40 / 662 266 704
■ Seata Ibizę 92 rok poj.1.2cm3
. system. Porsche, 106 tys. km.
szyby elektryczne, centralny zamek
stan dobry, 1800 zł do uzg. – Tel.
0 661 452 667
■ Astra - przekładnia kier ze wspomaganiem, silnik w ycieraczek,
pompa abs, zaciski i inne z demontażu – Tel. 0 603 265 722
■ Audi A4 uszkodzony - kolor zielony, poj.1600, uszkodzony przód,
ważne opłaty cena 9200 Tel. 0 516
346 494
■ Bmw E46 kombi 2001r. diesel
pełne wyposażenie pół skóry uszkodzony prawy tylny błotnik drzwi cena
27 tys. zł - Tel. 0 609 437 664
■ Bmw 520 24V. Kolor zielony,
el. szyby, wspomaganie c - zamek
+ alarm. Ważny przegląd brak oc.
Auto uszkodzone przetarty prawy
bok - jeżdżące - cena 2800 zł - Tel.
0 516 346 494
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075 / 642-13-53

dwustrefowa, podgrzewana podłoga,
alufelgi, przegląd do sierpnia 2008 r,
radio + 6 głośników, elektryczne szyby,
bezwypadkowy, zakonserwowany.
Dodatkowo rozsądna cena - Tel. 0 509
156 631
■ Forda Mondeo 1.6 hatchback 1995
rok. Elektryczne szyby, 2 x poduszka, szy-

Forda Escorta w nowszej wersji
92/93 zadbany bez korozji zarejestrowane - nie drogo – Tel. 0 507
870 086
■ Forda Escor ta, kolor biały, 3
drzwiowy, c - zamek, brak oc i przeglądu, uszkodzony tłumik. cena 800zł
- Tel. 0 889 206 890
■

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

Ogłoszenia

do następnego numeru Jelonki.com
będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

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

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fiesta – silnik 1.4, lampy, chłodnica, komputer i inne z demontażu
– Tel. 0 603 265 722
■ Kawasaki zł 440 motocykl nie
posiada papierów jest po małych
przeróbkach Cena 900zł – Tel. 0
693 662 312
■ Kadet - maska, lampy, drz wi
(3dzwiowy) zawieszenie i inne z
demontażu – Tel. 0 603 265 722
■ Matiza uszkodzonego rok produkcji 2000 grudzień cena 12000 zł. Tel.
0 607 157 072
■ Mercedes 123 - rożne części z
demontażu – Tel. 0 603 265 722
■ Mercedesa kombi c-klasę 2.2
diesel 97r. pełne wyposażenie stan
bardzo dobry zarejestrowany, środek
jak nowy - Tel. 0 609 437 664
■ Mazda 121 poj.1,3 16v rok prod.
1993 – Tel. 0 603 265 722
■ Opel Vectra 1.8 na gaz za 400 zł
czerwona rok prod. 1989 uszkodzony
bok silnik w bardzo dobrym stanie
dużo części nowych wszystko pod
numerem - Tel. 0 502 360 945
■ Opla Omegę 1988 1,8 gaz przegląd
06.2008 ubezpieczenie 01.2008 Tel. 0 607 357 107 Jeżów Sudecki
■ Opla Combo 1994r - 1.4 benzyna,
2 osoby + ładunek, granatowy,
airbag, wbudowane oryginalne radio,
termometr, blokada zapłonu, hak,
kratka, stan bdb, zadbany, używany
pry watnie, ważne OC i przegląd
- sprzedam lub zamiana na 5 osobowy
- Tel. 0 601 437 091
■ Opla Corsę 92r. 144 tys km.
Przegląd do kwietnia 2008 roku. Olej
wymieniony w sierpniu. Stan dobry+.
1700 zł Tel. 0 508 209 733
■ Poloneza Caro Z 94r poj 1,6 benzyna z gazem uszkodzony prawy bok
,auto jeździ ma ważny przegląd i oc
przed wypadkiem stan bardzo dobry,
sprzedam w całości lub na części
cena 500 zł Tel. 0 691 039 973
■ Poloneza Caro 1993r stan idealny
w 100% sprawny i w 100% oryginalny.
Inst. gaz. i dużo części zamiennych 2
komplety opon z felgami. (Letnie na
Alu) RO, 4 głośniki hak. mały przebieg
Tel. 0 513 018 530
■ Peugota 205 XR 1990, pojemność
1,1, czarny 3 drzwiowy, el. szyby,
szyberdach, katalizator - Tel. 0 669
823 900 lub 0 501 087 092
■ Peugeota 309 1,6 SR, rok prod.
1986, poj. silnika 1580/55, kolor
biały, benzyna / gaz, 5 drzwiowy,
elektryczne szyby, welurowa tapicerka - Cena 1000 zł - Tel. 0 607
278 343
■ Peugeota 309, rok 1989, kolor
biały, stan ogólny dobry, nie wymaga
wkładu finansowego, pięciodrzwiowy,
■

silnik 1.8 l, instalacja gazowa - Tel.
075 71 83 267
■ Renualt Clio 94r 155000 km
przebiegu - b. atrakcyjny - polecam
– Tel. 0 517 566 460
■ Renault 19 21 głowica do 1,7 na
wtrysku wtryski, rozrusznik, skrzynia
biegów i inne z demontażu – Tel. 0
603 265 722
■ Renault Laguna - stan bardzo
dobry 2,0 16v zielony metalik combi
niska cena - Tel. 0 601 228 521
■ Suzuki Vitara kabrio 92 1600
tylko 2500 zł – Tel. 0 694 258 713
■ Seata Ibiza 92, poj 1200 – 700 zł
kolor czerwony, szyberdach, alu felgi,
brak oc Tel. 0 889 206 890
■ Seata Toledo z radiem CD/mp3
oraz ex tra felgami+nowe opony
15/55/205 – Tel. 0 604 414 902
■ Suzuki Vitara`97 - terenowy,
metaltop, 1,6 benzyna + gaz, ,
kolor biały, stan bdb, przebieg 132
tys. cena do uzgodnienia Tel.0 602
694 757
■ V W B or a 1,6 16 V 105 K M,
2000/2001 przebieg 155 t yś.,
kolor czarny, gaz sek wencyjny,
klimatronik, elektryczne szyby *4,
elektryczne lusterka, AIRBAG*2,
regulacja fotela kierowcy, kierownica
regulowana w dwóch płaszczyznach,
centralny zamek, immobilazer, ABS,
wspomaganie kierownicy - cena
26.000 tys. ( do negocjacji) - Tel. 0
669 158 832
■ VW Golfa II, kolor zielony, rok
produkcji 1987, przebieg 210 tys.
km. Auto zadbane, atrakcyjny wygląd,
,przyciemnione szyby, spor towy
wydech, obniżony, alusy ''15'', dużo
nowych części, ważne OC i przegląd
- cena 3100zł. do negocjacji. Więcej
informacji pod numerem Tel. 0 667
264 170
■ VW Golf III rok produkcji 1993,
czer wony, trzydrzwiowy, diesel,
dobrze utrzymany, w ubiegłym roku
sprowadzony z Niemiec, cena do
uzgodnienia - Tel. 0 693 309 663
■ VW Golfa III 1,8 benzyna, 1992
rok. Wspomaganie kierownicy, szyberdach. Kolor czarny. Auto sprowadzone z Niemiec, do opłat. Odpala
"od pierwszego strzała". Jeździ się
nim super. Prawdziwa okazja - jedyne
3300 zł – Tel. 0 509 208 755
■ VW Golfa IV silnik diesel (sdi),4x
airbag, c-zamek. Ważne opłaty. Cena
do uzg - Tel. 0 889 206 890
■ VW Golfa III kombi, biały, 1.8
benzyna, przebieg 170 tys., centralny
zamek, alarm, immobiliser, elektryczny szyberdach, relingi – 7500zł
- Tel. 0 502 102 342
■ VW Transporter diesel 3200 zł rok

db kredyt

Prowokacyjna obniżka
oprocentowania Kredyt 2% w dół!

prod. 1982, poj1600 D, 6 osobowy +
350kg, przeszklony, ekonomiczny,
przegląd do sierp. 2008r, aktualne
OC, nie wymaga wkładu finansowego
– Tel. 0 695 455 522
■ V W Pas s at a 1.9T DI r ok 94,
180000 km stan bardzo dobry, wspomaganie, klimatyzacja, poduszki,
centralny zamek, elektryczny szyber
dach, cena 12000zł dla zainteresowanych podaje mój e-mail jacekglaz@
onet.eu
■ V W Passata kombi 2002r.tdi
130koni pełne wyposażenie leciutko
uszkodzony cena do uzgodnienia
sprowadzony Tel. 0 609 437 664
■ VW Polo Coupe z 90roku pierwsza
rejestracja 92 rok ważne oc i przegląd stan techniczny dobry. Model
jeszcze z okrągłymi światłami – Tel.
0 691 125 465
MOTORYZACJA
Zamienię
■ Golfa 3 1997r dizla na kombi - Tel.
0 607 138 056
■ Golfa 1 - Cabrio 1987r, poj1800 E
+ gaz, nowa instalacja gazowa, biały,
biała tapicerka, alu 15", Cena 5500 zł
lub zamienię na Kombi inny niż Ford
– Tel. 0 695 455 522
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Nowy lub kilkuletni dom z garażem
w Jeleniej Górze. najchętniej około
150-230 m2, działka 7-12 arów –Tel.
0 509 208 799, easy1003@wp.pl
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze lub
okolicach 2-3 pokojowe52m2 w
cenie do 130 tys. - Tel. 0 509 815
517
■ Mieszkanie lub niewielki dom
min. dwu pokojowe w Rybnicy, Starej
Kamienicy lub okolicach może być do
remontu - Tel. 0 609 456 633
■ Mieszkanie w Cieplicach, 3-pokojowe może być do remontu – Tel. 0
608 846 189
■ Kawalerkę do 35m w Jeleniej
Górze, w okolicach Karłowicza,
Szymanowskiego, bądź szkoły nr
4. Cena do 85 bądź 90 tysięcy
- andzi19@wp.pl
■ Działkę budowlaną w bliskich
okolicach Jeleniej Góry do 45000 zł.
- Tel. 0 662 009 700
■ Dom w Szklarskiej Porębie, może
być mały, ważne aby była spora
działka – Tel. 0 507 758 456
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze w
cenie 2000-2700 za metr do remontu
lub po remoncie – Tel. 0 660 041
935
■ Gospodarstwo rolne, duże zabudowania, z ziemią, pastwiskiem, przy
budynkach – Tel. 0 669 095 777
■ Mały domek wiejski, może być
do remontu konakt: klazar@gmx.net
Proszę o zdjęcia
■ Stary dom "z dusza" w centrum
Jeleniej Góry – Tel. 0 509 397 276
■ Małe mieszkanie w centrum 2
pokoje ewentualnie kawalerka. Może
być do remontu Tel. 0 508 245 505

pilne - saldojakubiak@neostrada.pl
■ Kawalerkę w Jeleniej Górze. Najlepiej na Zabobrzu - Tel. 0 663
937 173
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Pół domu I piętro, pow. użytkowa
104m2, ogrzewanie gazowe nowe po
remoncie, działka 1650m2 – piękna
okolica – środek gór. Karkonosze
Przesieka – cena do uzgodnienia
– realna – Tel. 075 762 16 11
■ Kiosk „Ruch” ul. Noskowskiego 8
– Tel. 0 604 989 026
■ Działkę budowlaną – własność,
uzbrojona – wszystkie media z widokiem na Śnieżkę w pobliżu Western
City. Pow. 2 tys. m2 – Cena 100zł
/ m2 w Karpaczu – Ścięgny – Tel.
075 75 59 539
■ Kiosk na targowisku Zabobrze
9m2 w dobrym punkcie Tel. 0 601
429 089
■ Mieszkanie - 63m na Zabobrzu
2. Ciekawy rozkład mieszkania, dwa
balkony, zabudowany przedpokój,
umeblowana kuchnia – 200 tys.- Tel.
0 662 645 774
■ Działkę 1250m2 budowlaną z
wydaną decyzją o warunkach zabudowy. 12 km od Jeleniej Góry – Tel.
0 693 056 760
■ Działkę usługowo-mieszkalną,
1500m2 pod zabudowę wielorodzinną
w centrum Jel. Góry. (zatwierdzony
warunek zagospodarowania przestrzennego) Tel. 0 691 800 131
■ Now y dom wolnostojący, rok
budowy 2005. Dzielnica willowa,
dogodny dojazd, wszystkie media.
Cena 1.090.000; zł. Tel. 0 508
439 665
■ Domek parterowy wolno stojący z
garażem 150m 10,60ara działka 7
km od Lubania Tel. 0 503 484 806
■ 3 działki siedliskowe po 0,30 ha
z widokiem na Karkonosze - razem
lub oddzielnie -35zł za m2. Tel. 0
512 034 474
■ Mieszkanie na Zabobrzu 3 pokoje
65m - Tel. 0 600 052 204
■ Mieszkanie o pow. 46m2 po
kapitalnym remoncie 2 lata temu.
Zlokalizowane w centrum Jeleniej
Góry, położone na pierwszym piętrze,
bezczynszowe, stare budownictwo,
zadbana klatka schodowa cena - 167
tys. - Tel. 0 668 321 943
■ 2 pokojowe w okolicy sądu w
Jeleniej Górze. 47 m2 ogrzewanie
z sieci, niski czynsz, świetna lokalizacja. Pierwsze piętro – Tel. 0 501
736 644
■ Gospodarstwo z 24 ha gruntu w
jednym kawałku przy domu. Duży
dom ok 500 m.kw. z częścią gospodarczą. Lokalizacja w malowniczej,
górskiej wsi pomiędzy Jelenią Górą
a Wałbrzychem. Bardzo dobry dojazd
asfaltem. Cena 445 tyś zł. tj. 245
ziemia + dom – Tel. 501 736 644
■ Działkę w Wojcieszycach
3000m/2 w cenie 25zł za metr/2.
Działka ta jest w kształcie pro-

stokąta, teren płaski, droga do
działki asfaltowa, media 5 metrów od
działki, ładna lokalizacja, atrakcyjna
cena – Tel. 0 662 009 700
■ Mieszkanie 70m2 przy ul. Kiepury
– Tel. 0 886 676 855 075 643 78
99, pośrednikom dziękuję
■ Mieszkanie w centrum miasta
Jeleniej Góry 70m/2. Mieszkanie
jest po remoncie do zamieszkania.
Kuchnia i AGD w cenie. Cena za m2
3000zł. – Tel. 0 662 009 700
■ Mieszkanie 3 - pokojowe na Zabobrzu III, - Tel. 0 601 882 748
■ 3 pok. Zabobrze II, 64m 230 tyś
do negocjacji Tel. 0 500 751 700,
075 64 35 613
■ Działkę typowo widokową, jest to
działka budowlana, cena za metr/2
63zł. Media prąd, droga do działki
asfaltowa, kształt prostokąt, widoki
na całe pasmo górskie – Tel. 0 662
009 700
■ 2 pokojowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry do remontu cena
100 000 metraż 45m – Tel. 0 603
788 610
■ Mieszkanie czteropokojowe 67m
na osiedlu Orlim. Drugie piętro po
częściowym remoncie. Cena 210000
– Tel. 0 603 788 610
■ Tanie, tylko 130 tys. zł. dwupokojowe - 38 m2 mieszkanie w
Karpaczu. Wysoki parter, blok 4
- piętrowy, blisko centrum – Tel. 0
507 932 248
■ Ładne po remoncie dwupokojowe
mieszkanie w Miłkowie. Cena 150
tys. zł. Tel. 0 507 932 248
■ Bardzo ładne mieszkanie, częściowo urządzone - kuchnia, przedpokój. Cena do negocjacji na Kiepury
– Tel. 0 507 932 248
■ Bardzo ciekawe, nowocześnie
urządzone mieszkanie dwupokojowe
na 3-piętrze przy ul. Sobieskiego.
Pow.50 m2. cena 165 tys. do negocjacji – Tel. 0 507 932 248
■ Mieszkanie bezczynszowe 3 pokojowe 70m2 z centralnym ogrzewaniem z ogródkiem i murowaną altaną
– Tel. 0 694 172 156
■ Duże, ładne, 6 - pokoi, kuchnia
połączona z salonem, ładna łazienka.
Mieszkanie zlokalizowane na 1 - piętrze przedwojennej, solidnej kamienicy przy ul. Partyzantów w centrum
Bolesławca Tel. 0 507 932 248
■ Duże 121 m2 mieszkanie, zlokalizowane na 1-piętrze przedwojennej,
solidnej kamienicy. W cenie mieszkania również garaż. Mieszkanie 4pokojowe, nadaje się też na gabinety,
biura itp. - Tel. 0 507 932 248
■ 4 pokojowe mieszkanie w Cieplicach. 65 m2. 3 piwnice. Ogródek
działkowy w cenie Tel. 0 691 210
677
■ Duże - 101 m2 mieszkanie zlokalizowane na 1-piętrze, solidnej,
przedwojennej kamienicy. Bardzo
ładne, stylowe. Można je wykorzystać
również na biura, gabinety itp. 0 507
932 248
■ Mieszkanie 3- pokojowe w bloku z

cegły. Ładne, zadbane, po remoncie.
Ogrzewanie własne gazowe. Nowa
instalacja. Opłaty miesięczne 150 zł
- Tel. 0 691 210 677
■ Trzypokojowe, rozkładowe mieszkanie położone na wysokim parterze
w bliskim, cichym centrum Kowar.
Powierzchnia 65 m2. Cena 135 tys.
zł.- Tel. 0 507 932 248
■ Dom w zabudowie bliźniaczej w
Cieplicach 340 tys .zł. – Tel. 0 691
210 677
■ Duży, wielofunkcyjny (mieszkanie
oraz usługi) dom w bliskim centrum i parku Zdrojowego Cieplice.
Powierzchnia domu - 450 tys. Cena
480 tys. do negocjacji – Tel. 0 507
932 248
■ Duży, tani dom z warsztatem
samochodowym, budynkami gospodarczymi, 3 - garaże. Ładna, zagospodarowana działka - 1750 m2. Całość
ogrodzona. Kowary Cena tylko 270
tys. zł. – Tel. 0 507 932 248
■ 2 - pokojowe mieszkanie do
remontu – Tel. 0 508 269 880
■ Ładnie położony, tani pensjonat w
Karpaczu – Tel. 0 507 932 248
NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia
■ Wynajmę pokój na dłuższy okres
czasu - szukam współlokatora – Zabobrze – Tel. 0 606 994 801
■ Pokoje z Internetem dla studentów, pracowników, wczasowiczów,
firm, osób indywidualnych, baza
sportowa, gastronomiczna, przyjęcia
okolicznościowe w Jeleniej Górze ul.
Nowowiejska 43 (Gwardia) – Tel.
075 75 25 50 17 – Tel. 0 606
360 443
■ Wynajmę boks dla konia ładna
okolica – Jelenia Góra – 300zł miesięcznie Tel. 0 692 347 761
■ Pokój 2-osobowy do wynajęcia
w centrum Cieplic – Tel. 075 648
07 32
■ Wynajmę pokój studentce - Tel. 0
507 815 269
■ Lokal produkcyjno - magazynowy
na warsztat, hurtownię itp. z dużym
, ogrodzonym placem. cena 1200zł./
mies. Tel. 0 602 732 135
■ Lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry do wynajęcia – Tel. 0 603
347 415 603 347 415
■ Pokoje 2,3,4 osobowe o różnym
standardzie na terenie Jeleniej Góry
i Cieplic. Tel. 0 500 454 940
■ Wynajmę 2-pokojowe ładne, nowe,
słoneczne mieszkanie w Cieplicach
(najlepiej małżeństwu). 600 zł +
czynsz + liczniki + kaucja zwrotna
Tel. 0 604 465 435
■ Lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry do wynajęcia. Informacje
– Tel. 0 603 347 415
■ Do wynajęcia nowy lokal usługowy
na biura lub gabinet lekarski o
powierzchni 42 m2 w centrum Cieplic
Tel. 0 509 714 212
■ Mieszkanie dwupokojowe, 54m2,
umeblowane, kuchnia łazienka, parter, 150 metrów od Akademii Ekono-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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micznej 700zł + liczniki (ogrzewanie
gazowe) + kaucja. Tylko studentki
- Wolne od 17 IX Tel. 0 512 255 334
(od 8h-16h)
■ Posiadam do wynajęcia atrakcyjne
lokale handlowe (120 i 130 m.kw)
oraz biurowe (115 i 60 m2).Ścisłe
centrum, duży parking, świetna
lokalizacja. Budynek po kapitalnym
remoncie. Tel. 0 691 962 877
■ Do wynajęcia wolny pokój w mieszkaniu uczniowskim, studenckim – Tel.
075 75263 51, 0 502 161 453
■ Wynajmę pokoje lub całe mieszkanie (3 pokoje) na ulicy Szymanowskiego (Zabobrze), niedaleko KK oraz
centrum – Tel. 0 505 033 104
■ Mieszkanie 2pok, 41m2, na Zabobrzu, częściowo umeblowane. Cena 750zł + liczniki + kaucja Tel. 075 713
02 68 dla spokojnych studentów
■ Wynajmę pensjonat w Karpaczu,
25 miejsc, ogród, blisko las, spokój i
cisza, stołówka. 4900zł miesięcznie
– Tel. 0 507 758 456
NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć
■ Młoda para pilnie szuka mieszkania 2 lub 3-pokojowego najlepiej w
okolicy Zabobrza do 700zl. + liczniki.
Para pracująca - posiadająca wlana
firmę budowlana - Tel.075 64 51 998
lub 0 880 759 343
■ Poszukuję garażu lub innego
niewielkiego pomieszczenia z bezpośrednim dojazdem. 075 76 73 971
– Tel. 0 694 559 227
■ Poszukuję kawalerki lub pokoju,
może być w mieszkaniu studenckim,
najlepiej w śródmieściu. Tel. 0 600
251 840
■ Studentka poszukuje pokoju jednoosobowego do wynajęcia od października ze swobodnym dostępem
do kuchni, łazienki, mile widziane
osobne wejście. Kontakt mailowy:
dadaart@o2.pl
NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Zamienię mieszkanie I piętro
kwaterunkowe 77m2 z możliwością
adaptacji strychu w centrum miasta
na Zabobrzu II lub III na parter
lub I piętro 3 pokoje – Tel. 0 510
290 063
■ Zamienię 70m2 z garażem na
mniejsze do I piętra – Tel. 075 75
14 507
■ Zamienię kawalerkę po remoncie
na większe. Może być z dopłatą – Tel.
0 502 337 625
PRACA
Dam pracę
■ Szukam opiekunki do rocznego
dziecka – Tel. 0 509 208 915
■ Zatrudnię pracowników budowlanych – Tel. 0 602 250 728
■ 100 zł dniówka, młodych min
średnie – Tel. 0 668 187 645
■ Praca od zaraz w nowo otwartej
firmie, stała, 1400 zł netto – Tel. 0
600 094 671

Hotel Sasanka zatrudni osobę na
stanowisko - recepcjonistka. Wymagana komunikatywna znajomość
j. niemieckiego - cv - hotel@hotelsasanka.pl, Tel. 075 752 80 00
■ Zatrudnię dekarzy, blacharzy,
cieśli lub całą brygadę Tel. 0 693
788 140
■ Doradca Finansowy Profesjonalne
szkolenia. Wysokie zarobki - Wymagane wykształcenie min. średnie,
niekaralność wiek min. 23 lata
- rekrutacja ep@vp.pl
■ Zatrudnimy 3 osoby z terenu
Lubania, Jeleniej Góry lub okolic
na stanowisko doradcy finansowoubezpieczeniowego. Rozpatrywane
będą jedynie kandydatury osób, które
nie są karane, posiadają minimum
średnie wykształcenie, wiek 24-48
l. Oferty proszę przesyłać na adres
org.info.zg@onet.eu
■ Przyjmę do pracy na Rynku Flora
kobietę (do lat 35) komunikatywną
oraz uczciwą w charakterze sprzedawcy ar t. odzieżowych. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt
pod. nr. Tel. 0 500 375 581
■ Osoby młode, min średnie. Praca
stała na trzech działach w nowej filii
Tel. 0 600 094 671
■ Zatrudnimy samodzielnych Cieśli do prac przy wykonaniu dachu
budynku w Szklarskiej Poręnie. Tel.
0 603 350 370
■ Zatrudnimy - operatywne osoby z
samochodem do Biura Nieruchomości
Żebrowscy. Wykształcenie - min.
średnie. Tel. 0 505 074 854
■ Przyjmę do pracy tynkarza do
agregatu. Tel. 0 660 470 138
■ Atlas APT Sp. z o.o. poszukuje
dla swojego klienta renomowanego
hotelu w Jeleniej Górze osób na
stanowisko kelner/kelnerka. Oferujemy ciekawą pracę w młodym
zespole oraz możliwość rozwoju
zawodowego. CV prosimy przesyłać
na adres akostur@atlas-apt.pl
■ Zorka Sp. z o.o. - Jel. Góra, ul.
Dworcowa 19 zatrudni: - modelarza
- operatorów maszyn stolarskich
(stolarz maszynowy) - operatorów
CNC - lakierników Umowa o pracę,
wynagrodzenie akordowe - Tel. 075
64 66 300
■ Zatrudnię w charakterze pracownika fizycznego. Rodzaj pracy to montaż mebli i produkcja na warsztacie.
Mile widziane osoby ambitne, szybko
wchłaniające wiedzę praktyczną
- Tel. 0 603 074 297.
■ Zatrudnię osobę na stanowisko
architekta oraz osobę na stanowisko technika kreślarza do biura
projektowego. Wymagana znajomość
programów: ArchiCad, AutoCad oraz
innych programów do obróbki graficznej – Tel. 0 605 081 437
■ Zatrudnię pracowników ochrony,
na umowę o pracę z Mysłakowic,
Miłkowa i okolic. Wymagana niekaralność i orzeczenie o niepełnosprawności - Tel. 0 75 753 42 22
■ Kat B dyspozycyjnych - Do nowego
■

oddziału, do 30 lat - Tel. 0 600
094 671
■ Zlecę postawienie kiosku na targu
z blachy.2.60 x 1.60. Tel. 0 515 206
246 lub 075 75 244 07
■ Zatrudnię cukiernika piekarza
- Tel. 075 75 516 43
■ Zatrudnię montażystę drzwi - Tel.
0 601 891 161
■ Ogólnopolska sieć sklepów komputerowych DIVICOM poszukuje
kandydatów na stanowisko: Handlowiec. Aplikacje zawierające CV i list
motywacyjny prosimy przesyłać na
adres: praca@jpkomputery.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej
klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych
Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883
z póżn. zm. )
■ Recepcjonistka/sta pilnie poszukiwany - znajomość komputera, j.
niemiecki - Karpacz 075 76 16 098
■ Zatrudnię osobę niepełnosprawną
- st. umiarkowany na terenie Lubawki.
Obsługa komputera, wykształcenie
średnie. Praca w biurze przy kredytach i ubezpieczeniach – Tel. 075 75
44 544 (10-17)
■ Zatrudnimy kasjera walutowego
w kantorze w Karpaczu. Wiadomość
Biuro Turystyczne "Karpacz"- 075 76
195 47, 0 606 303 625
■ Zatrudnię do pracy rencistkę
lub emerytkę z dobrą znajomością
księgowości i obsługi komputera.
Kontakt abkontysta@wp.pl
■ Pilnie zatrudnię na stanowisko
sprzedawcy w saloniku prasowym na
terenie C.H. "ECHO" . Mile widziane
osoby z uprawnieniami do obsługi
lottomatu. Kontaktk e-mail s1303@
hds.pl Tel 075 75 43 010
■ Firma budowlana zatrudni legalnie
murarzy, tynkarzy oraz pracowników
niewykwalifikowanych do przyuczenia. Oferujemy umowę na pełny
etat i wysokie zarobki – Tel. 0 503
069 600
■ Firma Złoty Widok poszukuje
specjalisty do MARKETINGU. Miejsce
pracy Przesieka. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres
info@zlotywidok.pl.
■ Przyjmę do recepcji na 1/2 etetu
studentkę. Znajomość j.niemieckiego
lub angielskiego – Tel. 0 602 800
090
■ Firma zajmująca się : opracowywaniem profili diet dla poszczególnych klientów zatrudni : 10 osób
na stanowisko : Asystentów na
terenie Jeleniej Góry. Zarobki 1000
zł-3000zł. Praca stała lub dodatkowa. Miła bez stresowa atmosfera.
Zgłoszenia: List motywacyjny + CV
e-mail: portal-welnes@wp.eu
■ Szpital Wojewódzki w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza. Numer
kontaktowy Tel. 7537182
■ Producent opakowań drewnianych

zatrudni mężczyzn na stanowiska:
stolarz, montażysta, pracownik
produkcyjny do wykonywania prostych czynności m.in. szlifowanie,
bejcowanie -Tel. 075 75 532 51
■ Przyjmiemy na praktykę na stoisku handlowym w Galerii Karkonoskiej - Tel. 0 603 948 774, 075
644 20 99
■ Szukam opiekunki do dziecka
(14-mc) - Jelenia Góra Zabobrze 3
- Tel. 0 696 078 931
■ KS Finepharm - Carlos piłka ręczna
Kobiet pilnie poszukuje masażysty
- bardzo dobre warunki, umowa o
pracę – Tel. 0 693 295 508
■ Recepcjonistka/sta pilnie poszukiwany - znajomość komputera, j.
niemiecki - Karpacz -Tel. 075 76
16 098
PRACA
Podejmę pracę
■ Mężczyzna 42 lata podejmie
każda pracę, dyspozycyjny, uczciwy
– Tel. 0 604 147 034
■ Mam 27 lat i szukam dobrze
płatnej pracy na stałe od zaraz.
Posiadam prawo jazdy kat. b ,
podst. kilku jez. obcych, nie karany.
Proszę o poważne oferty – Tel. 0
505 868 304
RÓŻNE
Sprzedam
■ Rowerek Gianta – kolor różowy w
kwiatki z koszykiem dla dziewczynki
w wieku od 4 do 7 lat – Tel. 0 601
330 569
■ Mę s k i pamią t k o w y z egar ek
wydany w 1975 roku z okazji 85
lecia Aeroklubu. Cena do uzgodnienia
– Tel. 075 75 154 49 – dzwonić
wieczorem
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36, kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym trenem + gratis
halka, rękawiczki, szal – cena do
negocjacji. Zapraszam do przymiarki,
stan bardzo dobry – jak nowa – Tel.
0 500 183 197
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją na kole, kolor biały. Zdjęcia na
maila lub przymiarka osobiście - Cena
550 zł – mail: jack011@wp.pl lub Tel.
0 508 082 888
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska
24 (koło PKS – pod Arkadkami)
Fronty: drewno, MDF, płyta fornirowana, lakier. Doradztwo. Projekt.
Transport. Montaż. Tel. 0 75 76
76 289
■ Fotel stomatologiczny – konstrukcja hydro-mech. do regulacji. Jelenia
Góra – Tel. 0 75 76 75 473 od 11
do 19 Tel. 0 607 737 034 Tel. 075
613 78 02
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za
m2 netto. Listwy wykończeniowe,
montażowe – producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 0
605 306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe,
woskowane do pensjonatów, sypialni,
kuchni, pokoi - producent ul. Koper-

nika 2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub
Tel. 0 605 306 250
■ Stare sprawne radia: Pionier, Aga
– Tel. 0 603 646 803
■ Pianino Legnica, ciemne – trzy
pedały, cena 2500zł – dolnośląskie
– Tel. 0 692 347 761
■ Dwie klacze rasy śląskiej, księga
gł. pod dotacje. bardzo spokojne w
rodowodzie: butanolszach, centimo
– Tel. 075 71 398 62
■ Segment używany pokojowy 3
elementy 80*205*60 tanio Tel. 0
515 206 283
■ Wózek 2-funkcyjny na gwarancji
firmy karex, kolor ciemna zieleń
łączona z jasną, stan bardzo dobry
do tego parasolka i folia cena 280
zł – Tel. 0 605 252 208
■ Oddam małe pieski - kundelki w
dobre ręce - Tel. 075 75 15 572
■ Mini wieża Gold Star na 3 cd, 2
kasety, pilot, 2 x 50w stan bdb.- Tel.0
608 034 794
■ Mini wieża Karcher na 1 kasetę,
radio, 2 głośniki, pilot, w pudełku
(nie działa cd) - 50 zł. tel.0 608
034 794
■ Buty do Motokrosa Forma i spodnie - stan idealny. Cena 520 zł. za
komplet – Tel. 0 886 413 746 lub 0
695 462 402
USŁUGI
■ Biuro rachunkowe w pe ł nym
zakresie - usługi: księgi handlowe,
podatkowe, VAT, kadry, płace, ZUS.
Prowadzenie wszystkich rodzajów
księgowości. Rzetelnie prowadzone
księgi rachunkowe to niezbędny
element funkcjonowania każdej firmy
– Tel. 0 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i
szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807
i 075 642 03 15
■ Karcher - Podciśnieniowe pranie
dywanów i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Odchudzanie – zdrowo, bezpiecznie, skutecznie. Efekt gwarantowany.
Specjalista ds. zdrowego odżywiania
i dietetyki. – Tel. 0 785 636 539 lub
e-mail: bobowskiw@tlen.pl
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka
jakość prac. Bezpyłowo, zachodnie
maszyny - Tel. 075 764 79 90
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener,
kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne
ceny i wysoka jakość usług - Tel. 0
500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
■ Profesjonalna obsługa księgowa
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podmiotów gospodarczych i osób
fizycznych Certyfikat Ministerstwa
Finansów pełna księgowość, książka
przychodów i rozchodów, ryczałt,
rozliczenia roczne, ZUS, kadry.
Jelenia Góra - ul. W. Polskiego 54
- obok sądu Tel. 0 601 837 677
e-mail: alakow@onet.eu
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc
psychologiczną, terapeutyczną,
pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
życiowej Słowackiego 13 pokój 25
od 8:00 do 20:00 – Tel. 075 57
55 91 99
■ Szeroki asortyment Mebli Kuchennych - Fronty: drewno, MDF, płyta
fornirowana, lakier. Doradztwo.
Projekt. Transport. Montaż. Ul:
Poznańska 24 (koło PKS) Jel. Góra
- Tel. 0 75 76 76 289
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w
pozyskiwaniu środków unijnych,
pisanie prac i dokumentów - Tel. 0
663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@wp.pl
■ Naprawa pralek i sprzętu agd.
Dariusz Simoniuk. Zakład czynny
pn-pt 10-17 sobota 10-13 Zabobrze
Karłowicza 25 – Tel. 0 603 835 483
– Tel. 075 64 21 598
■ Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie, terminowo – Tel. 0 660 360
718, 075 613 7 613
■ Firma ogólnobudowlana i wykończeniowa przyjmie każde zlecenie
w JG. Konkurencyjne ceny. Usługi
objęte gwarancją. Wystawiamy FVAT.
Wysokiej klasy narzędzia – Tel. 0
695 435 006
TOWARZYSKIE
Trzydziestolatek – pozna szczupłą
dziewczynę w celach towarzyskich
– Tel. 886 537 439
■

EDUKACJA
Angielski - skuteczne lekcje,
wszystkie poziomy, egzaminy FCE,
CAE indywidualnie lub małe grupy
– Tel. 0 660 360 718, 075 61
37 613
■ Profesjonalna nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych
– Tel. 0 608 700 184
■

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ
Jelenia Góra
OKRZEI 20
tel. 075 75 26 043
weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

db kredyt

Jelenia Góra

ul. M. Konopnickiej 19, tel. 075 754 07 80
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

JELENIA GÓRA O najstarszym niemym świadku dziejów stolicy Karkonoszy (IV)

Hirschbergiem rządzą święci
Sam wielebny Putzel, jak i inni
proboszczowie, mają swoją rezydencję tuż przy kościele. To
dawna szkoła łacińska, universa
igni civitas cecidiset – wzniesiona
od podstaw w 1533 roku, o czym
informuje stosowna inskrypcja
wykuta w języku Cycerona.
W tejże rezydencji zbudowano
przejście pomiędzy placem Kościelnym a sąsiednim Przedmieściem
Wojanowskim (Schildauerstrasse, dziś Konopnickiej), wiodące
prosto do pomocniczego kościoła
świętej Anny oraz bramnej wieży
Wojanowskiej, jednego z głównych
wjazdów w jeleniogórskie progi.
Jak pisze Henzel, obok, w dawnej
siedzibie straży pożarnej, przeznaczonej później pod hodowlę
jedwabników, mieszka dzwonnik
Peltzold, człowiek prawy i rozumny. A obok stoi sławna lipa. Ta
sama, z której wróżbita lewitujący, a w rzeczywistości szarlatan
paralityk.
Rischmann wróży same nieszczęścia katolikom oraz snuje
inne apokaliptyczne wizje dla
Hirschbergu. – Ta przepowiednia,
jak i inne nie spełniły się i zarówno
lipa, jak i kościół oraz religia katolicka istnieją do dziś – konkluduje
kronikarz.
W „poczcie” proboszczów

parafii św. Erazma i Pankracego
szczegółowo opracowanym
przez Johanna Daniela Hensela widnieją 43 nazwiska: od
pewnego Bulko (kapelana w
czasach Bolka I Świdnickiego)
po wspomnianego już Johanna
Putzego, jezuitę zresztą.
Bo od 1670 roku w Hirschbergu pieczę nad Erasmusem sprawują właśnie przedstawiciele
Towarzystwa Chrystusowego,
którzy trafiają tu w czasie zamętu reformacji.
W owym czasie kościół św.
Erazma i Pankaracego przechodzi od rąk katolickich do
protestanckich. Na początku
duchowni katoliccy są usunięci,
później wracają i „wymieniają
się” z reformatorami.
A po roku 1640 następuje
swoisty podział władzy nad stadkiem jeleniogórskich owieczek.
Kościół „dzielony” jest między
ks. Christophem Frantzem Kubrickiem, a pastorem Tobiasem
Rochrichtem.
Duchowni jakoś się dogadują,
co na piśmie potwierdzają.
Ustalają porządek nabożeństw
luterańskich i katolickich, dzielą
między siebie ornaty i kielichy.
– Utrzymanie z nich każdy
miał ze swojej ofiary. Ponadto

obaj przyrzekli sobie przyjaźń
– taki zapis wieńczy ten swoisty „konkordat” zawarty przez
Rohrichta i Hubricka.
Konfliktu jednak nie udaje
się uniknąć, za sprawą magistratu zresztą, który luterańskiemu duchownemu zabrał
klucze do kościoła, nie pozwolił na wygłoszenie pożegnalnego kazania i „zesłał” z rodziną
do Lubania. Tak rozkazał
cesarz Leopold, co nie spotkało
się ze zrozumieniem wśród parafian. Pastor Rohricht zyskał
bowiem niesłychaną sympatię
wśród ludu, który prosił w
magistracie o opóźnienie wykonania cesarskiego rozkazu.
Oczywiście: na próżno.
Hensel nie może się nachwalić postaci współczesnego mu
proboszcza Johanna Putzego.
W owych czasach szefa parafii
nie wskazuje biskup, ale wybierają go parafianie, w tym
także protestanci – mają takie
prawo jako obywatele miasta.
A Putze podobał się całemu
mieszczaństwu, bo miał dobry
charakter.
– Na uroczystość ingresu
zaprosił czterech luterańskich pastorów. – Wiernym
dał przykład na zgodę, która

dotychczas nie była regułą,
choć duchowni obu stron żyli
ze sobą w pokoju, ale bez wzajemnych kontaktów – notuje
Hensel.
Jezuici rządzą parafią świętych Erazma i Pankracego do
roku 1776. Później zastępują
ich księża diecezjalni. Niemieccy duchowni opuszczają
Jelenią Górę dopiero w roku
1945 z powodów wiadomych.
Parafię przejmują najpierw
bracia z zakonu pijarów, ale
szybko trafiają do Cieplic (do
dziś w ich władaniu jest kościół św. Jana Chrzciciela).
Po pijarach pozostaje w Jeleniej Górze jedynie nazwa
sąsiedniej ulicy Pijarskiej,
zwanej zresztą zaraz po 1945
roku Pijacką. W okolicy jest
– oprócz majestatycznej świątyni – sporo wątpliwej renomy
lokali z tanim alkoholem… Za
czasów niemieckich trakt ten
zowie się Muelgrabenstrasse,
czyli ulica Młyńska.
Ciąg dalszy w następnym
numerze

(tejo)

Figura św. Jana Nepomucena na placu Kościelnym
trafiła tam po przeniesieniu z mostu na Bobrze.

Panoramy nie kłamią
Baczny obser wator wiele
może się dopatrzyć oglądając
zmieniające się co dziesiątki lat
ujęcia stolicy Karkonoszy. Od
pierwszych litografii urzekających możliwościami twórców,
którzy świetnie – bez aparatu
fotograficznego – radzili sobie
za pomocą camera obscura. Po
panoramicznie sfotografowane
ujęcia miasta, zaskakujące oddaniem szczegółów.
Częścią nieodłączną panoram naszego miasta są góry,
którym dawni artyści nadawali
kształty nieco odbiegające od
rzeczywistości. Śnieżka jawi
się jako szczyt potężny, choć
– tak naprawdę – wygląda łagodnie. Podobnie Góry Sokole
w Rudawach Janowickich, na
dawnych litografiach mocno
przerysowane.
Pewne widoki urzekają czarem atmosfery tamtych lat,
kiedy w miejscu ruchliwych dziś
arterii i ścisłych zabudowań, istniały ogrody i uprawy winorośli.
Wzgórza okalające Hirschberg
czarują pustką i bezkresem łąk
i pastwisk. Choć stopniowo zarastają zabudową, co w sposób
oczywisty uchwyciły obiektywy
ludzi, którzy w ten właśnie sposób miasto uwieczniali.

Fot. Archiwum

Wycieczka nietypowa: na pobliskie wzgórze. Najlepiej z albumem dawnych pocztówek. I dobrą pogodą.

Gdyby mieć możliwość „przyspie szen i a” h i st or yc z nego
filmu, jak grzyby po deszczu
wyrosłyby na panoramicznym
ek ra n ie w daw nej Jelen iej
Górze zakłady przemysłowe,
kominy, osiedla, zabudowania, willowe dzielnice.
A cza r nat ur y ok a lają cej
miasto sprzedaje się cy wilizacji i uchodzi w przeszłość.
Pozostaje wciąż na dawnych
panoramach.

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

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

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

C

M

Y

CM

MY

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

CMY

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

K

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

tutaj kupisz

Grupa ITI

Serafin

do OBRAZÓW

sprzedaż
montaż
serwis anten

REKLAMA

4:21:54 PM

www.n.pl

RAMY

ANTEMON

10/5/06

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

Firma PAMA Adrian Bucholc
Roboty Ziemne
- Koparko ładowarka, kopanie fundamentów itp.
- Transport od 6 do 10 ton
Przewóz i wywóz ziemi,
tłucznia, żwiru itp.
Adres:
Staniszów 104
Tel. 0 508 213 129
E-mail waski1040@wp.pl

KONKRETNE PIENIĄDZE

PALETY AGD RTV

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

Experience & Education
Szkoła Języków Obcych

Renomowana

Szkoła Języków Obcych

- bo nauka musi być skuteczna

Kursy
językowe
angielski
niemiecki
hiszpański
włoski

francuski
rosyjski
japoński
norweski

uralne
Kursy mat
lne
i gimnnazja
biologia
historia
chemia
fizyka
i inne

ul. Długa, Jelenia Góra
(075) 76 76 006

j. polski
WOS
geografia

RELAKS ZDROWIE SAMOOBRONA

Tai-Chi

Zapisy od

18.09

Pierwsze zajęcia GRATIS

Unikalna chińska sztuka walki o niezwykłych walorach
zdrowotnych. Polecana przez lekarzy i terapeutów
w przypadkach nadmiaru stresu, problemów z krążeniem
i z układem kostno stawowym.

JCK ul. 1 maja 60, J. Góra

WTORKI I CZWARTKI g.

17 00

Informacje: 0 693 647 364, www.chentaiji.pl

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie
ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni
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REKLAMA / WYWIAD
Damian

Zdjęcia z wyobraźnią
Rozmowa z Krzysztofem
Kowalskim, laureatem
konkursu „Jelenia Góra i
Jeleniogórzanie 2007”.

Klaudia

Nikola

Krystian

Klaudia

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

Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografowaniem?
Na początku gimnazjum robiłem zdjęcia tylko w rodzinie
i zwykłym aparatem. Nieco
później do moich rodziców
przyjechali ich znajomi, którzy
mieli lustrzankę cyfrową. Tak
mnie zaintrygował ten aparat,
że zacząłem zbierać pieniądze
i z pomocą rodziców kupiłem
sobie taki aparat. To był Canon
EOS 300. Kosztował ok. tysiąca
złotych, dla mnie był bezcenny.
Dlaczego postanowiłeś
wziąć udział w konkursie?
Biorę w nim udział już od
czterech lat i od czterech lat
zdobywam w nim nagrody. O
samym konkursie dowiedziałem
się w Domu Kultury „Muflon”,
gdzie brałem udział w warsztatach fotograficznych. Pierwszy
raz wysłałem zdjęcia na konkurs
kiedy miałem trzynaście lat.
Co najczęściej fotografujesz?
Tematyka moich zdjęć jest
bardzo różna. To m.in. teatry
uliczne, festiwale, zdjęcia miasta,
ulic, przyrody czy ludzi. Ze swo-

ich zdjęć próbuję zawsze ułożyć
jakąś historię, nie ograniczam
się do robienia pojedynczych
zdjęć. Miałem okazję również
zrobić zdjęcia koleżance, która
chce być modelką.
Czy do robienia dobrych
zdjęć wystarczy tylko dobrej
jakości sprzęt?
Oczywiście, że nie. Bardzo ważna jest wyobraźnia, koncepcja
na zdjęcie. W zdjęciach reportażowych natomiast niezbędna
jest łatwość nawiązywania kontaktów. Poza tym ważna jest
cierpliwość, ponieważ czasami
na dobre zdjęcie trzeba czekać
nawet kilka godzin. Z pewnością
przydaje się odrobina szczęścia
i refleksu. Trzeba być w odpowiednim miejscu o odpowiedniej
porze.
Czym się zajmujesz poza
robieniem zdjęć? Jakie jest
Twoje marzenie?
Jestem w klasie maturalnej
w II Liceum Ogólnokształcącym, już myślę o studiach na
Uniwersytecie Łódzkim na wydziale fotografiki, a poza tym
kocham sport. Szczerze mówiąc
sportem interesowałem się od
najmłodszych lat. Najbardziej
pasjonowało mnie pływanie i
jazda na nartach.
Chciałbym pokazać swoje zdjęcia w Polsce i zagranicą, wygrać

Fot. Krzysztof Kowalski

Asia

JELENIA GÓRA – Marzę o tym, żeby zostać fotoreporterem – mówi Krzysztof Kowalski

Nagrodzona praca
– „Droga krzyżowa”
kilka prestiżowych konkursów
fotografii prasowej oraz dostać
pracę w renomowanej agencji
prasowej czy fotograficznej.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała:
Angelika Grzywacz

Laureaci
konkursu
W tegorocznym konkursie „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” spośród
czterdziestu czterech uczestników
nagrodzeni zostali: Jacek Szczerbaniewicz (I nagroda), Paweł Rubaj (II
nagroda) oraz Łukasz Płocki (III nagro– Trzeba być
da). Jury wyróżniło również Ryszarda
w odpowiednim miejscu
Literackiego, Marka Pietkiewicza,
o odpowiedniej porze
Elżbietę Bojczuk, Jacka Hubnera i
– mówi Krzysztof
Jakuba Knoll. Nagrodę młodzieżową otrzymali
Krzysztof Kowalski i Maciek Przemyk.
Kowalski

REKLAMA

TEXAS
UG 300x600
TEXAS Beige

UG 300x600
TEXAS Verde

DS 300x600
Inserto TEXAS
Beige Kamień

DS 300x600
Inserto TEXAS
Verde Kamień

DS 300x300
TEXAS
Mozaico Mix

LH 42x300
Listwa TEXAS
Kamień

Grupa Kapitałowa Polcolorit
58-573 Piechowice
ul. Jeleniogórska 7
tel. +48 75/75 473 10
+48 75/75 473 12
fax +48 75/75 473 26

www.polcolorit.pl

Fot. Angela

wasze fotki Nasze Pociechy

