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Sobieszowanie mają dość
dewastacji popadającego
w ruinę basenu.
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Miasto jak
z horroru
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Marketom STOP!

Walka o drogę

Budują wodociąg, ale zniszczyli dojazd do osiedla
w Cieplicach.
str. 6

Zagłada na szynach

Likwidacja tramwajów
w Jeleniej Górze była taktyką władzy.
str. 9

SPORT

Falstart
biało - niebieskich
Słabo rozpoczęli sezon
w IV lidze piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra. Przegrali 1:2
z Prochowiczanką Prochowice
i 0:1 Pogonią Oleśnica.

FOT. AGNIESZKA GIERUS

str. 14

Dwa duże sklepy lada dzień zostaną otwarte
w Jeleniej Górze. W planach jest budowa kilku
kolejnych. Czy Bożena Pryszcz (na zdjęciu) i wielu innych drobnych handlowców muszą bać się
o przyszłość?
Więcej: strona 5

REKLAMA

Kibicuj z nami!

KONKURS

W tym numerze przedstawiamy:

Studio Paznokci
"Miraż"
Rollmasaż

Sposób na idealną sylwetkę
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Woskar Szklarska Poręba
Rudawy Janowice
Pub-Gol Jelenia Góra
Orzeł Mysłakowice
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Pierwsza w tym sezonie ofiara sromotnika

Grzyb zabójca
Edward Miś z Siedlęcina znalazł sześć
gołąbków. Przynajmniej tak mu się wydawało. Usmażył je i zjadł. Kilka dni
później już nie żył.

str. 10

Jak na spadochronie trafić w trzycentymetrowy cel
z wysokości
2 kilometrów?

str. 7

Podbój z nieba
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Fot. rylit

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

NA JÊZYKACH

Ale bryka!

Pokręcone ścieżki
Wiele obietnic, żadnych
czynów – tak podsumowują współpracę z urzędem
miasta przedstawiciele
Izersko-Karkonoskiego
Stowarzyszenia Cyklistów.
Brak miejskich ścieżek rowerowych to największa niedogodność
dla zwolenników jazdy na jednośladach w Jeleniej Górze. Wiosną IKSC
domagało się od urzędników zmiany
polityki miasta w tym względzie.
Mimo obietnic, sytuacja się nie
zmieniła.
Wbrew zapowiedziom zabraknie
obiecywanych ścieżek na osiedlu
Zabobrze, które miały się pojawić

przy remontach i przebudowach
chodników.
Choćby przy ulicy Różyckiego
nieopodal przedszkola „Kacperek”.
– Dzwoniłem do Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów z zapytaniem czy obok tego chodnika ma
powstać ścieżka rowerowa i dostałem odpowiedź, że oczywiście tak.
Tymczasem wykonawca mówi, że
nie będzie tu żadnej ścieżki – mówi
Zbigniew Leszek, przewodniczący
Izersko-Karkonoskiego Stowarzyszenia Cyklistów.
– Nie wiem, kto tu kłamie, ale
jedno jest pewne: na tych dwóch
metrach piesi i rowerzyści razem
się po prostu nie zmieszczą. Tym

przejściem chodzi mnóstwo ludzi.
Jest tu za mało miejsca – dodaje Z.
Leszek.
– Tu będzie tylko chodnik dla pieszych – potwierdzili pracownicy na
miejscu budowy. Przytakuje również
Grzegorz Jóźwiak, kierownik prac.
– To chyba jakiś żart, żeby przy
przedszkolu była ścieżka rowerowa. Ja tu nie jestem projektantem,
realizuję to, co mam w planach
– mówi.
Jak dowiedzieliśmy się w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w
projekcie budowy chodnika żadnej
ścieżki nie uwzględniono.
– Jest tam w planie chodnik. Co
do ścieżek rowerowych uważam,

że należałoby opracować ogólny
projekt ich budowy – powiedział
nam jeden z inspektorów nadzoru
budowlanego z Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów.
Protestującym wiosną rowerzystom o taki projekt chodziło.
Zastępca prezydenta miasta Jerzy
Łużniak zapewniał, że powstanie on
w najbliższym czasie. Niestety sprawa zakończyła się na zapewnieniach
i pustych obietnicach.
Prace przy chodniku przy ul.
Różyckiego potrwają do września. A
cykliści muszą obejść się smakiem i
poczekać na lepsze dla nich czasy i
bardziej przychylną władzę.

Angelika Grzywacz

W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

Kolegium Karkonoskie Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Dodatkowy nabór na następujące
kierunki studiów:
Pedagogika - studia stacjonarne
Wychowanie fizyczne
- studia stacjonarne i niestacjonarne
	Termin składania dokumentów do
20.09.2007r.
Filologia polska - studia stacjonarne
	Termin składania dokumentów do
21.09.2007r.
Filologia ze specjalnością filologia angielska
- studia stacjonarne:
Filologia ze specjalnością filologia germańska
- studia stacjonarne
	Termin składania dokumentów do
21.09.2007r.

Fizjoterapia - studia niestacjonarne
Pielęgniarstwo - studia stacjonarne
	Termin składania dokumentów do
21.09.2007r.
Elektronika i Telekomunikacja
- studia stacjonarne i niestacjonarne
Edukacja Techniczno-Informatyczna
- studia stacjonarne i niestacjonarne
	Termin składania dokumentów do
12.09.2007r.
Kolegium Karkonoskie corocznie przedstawia także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Uczelnia prowadzi
nadspecjalizację w kształceniu osób niepełnosprawnych.
Z myślą o nich przygotowało wyjątkową pomoc, tak w
edukacji, jak rehabilitacji zdrowotnej, przez cały okres
studiów.

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

Marzena Machałek oraz jej
koleżanki i koledzy po fachu
robią wszystko, aby przypomnieć o swojej obecności. I o
nieuchronności przyspieszonych wyborów.
Przeczytaj
n a s z komentarz
na stronie
12.

(tejo)

(tejo)

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

(tejo)

JELENIA GÓRA Wbrew zapowiedziom nie będzie traktu dla cyklistów na Zabobrzu

Popis posłanki

Rzadko się zdarza, aby zobaczyć Jacka Winiarskiego, zastępcę komendanta straży miejskiej,
w galowym
r ynsztunk u.
Pokazał się w
mundurze podsumowania
działań
„Bezpieczne lato” w
m i n i o ny
piątek.
Fot. Agnieszka Gierus

Pewien rolnik z Wojcieszyc wpadł na
oryginalny pomysł dowożenia mleka do
Cieplic. Dwa razy w tygodniu udaje się tam
w bryczce wykonanej z resztek małego fiata
i podczepionej pod dorodnego rumaka. Nietypowy zaprzęg wzbudza zainteresowanie
nie tylko kierowców, ale i policjantów. Ale
drogówka się nie czepia, bo pojazd spełnia
wszystkie normy przypisane konnym powozom. Krótko: właściciel tanim kosztem
zrealizował swoje marzenia. Takiej bryki
nie ma nikt!

Zastępca mundurowy

Na razie wertepy utrudniają poruszanie się
wszystkim. Chodnik nie będzie dostępny
dla rowerzystów

FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

Uroki życia
w stolicach
Zestresowani, podejrzliwi,
łykający masę prochów od bólów
wszelkich, bez wiary w lepsze
jutro – tak opisało mieszkańców
stolicy Polski „Życie Warszawy”.
Ludzie – żyjąc w molochu i uganiając się za coraz lepszą pracą
w coraz bardziej zagęszczonej
metropolii – po prostu dostają
świra. I taki swoisty dzień świra
przeżywają na okrągło, widząc, że
czas ucieka im między palcami, a
oni nie mają sekundy na drobne
przyjemności.
Obraz społeczeństwa Jeleniej
Góry opracowany na podstawie
analogicznego socjologicznego
sondażu na pewno nie przygnębiałby swoim koszmarem tak,
jak ten warszawski. W stolicy
Karkonoszy nawet stres ma inny,
bardziej swojski wymiar. Wyścig
szczurów jest, ale nie tak drastyczny w formie jak w Warszawie.
Ludzie są mniej przepracowani,
bo nie marnotrawią dziesiątek godzin miesięcznie w zatłoczonych
autobusach. Nawet w skrajnych
przypadkach przemęczenia pracą, zawsze jest czas, aby spojrzeć
przez okno i nacieszyć oko widokiem Śnieżki.

A w stolicy? Gdzie nie spojrzysz, tam betonowa dżungla.
I przytłaczający brak poczucia
bezpieczeństwa.
W tym punkcie jesteśmy z
Warszawą niemal na równi.
Wnioski, jakie można wyciągnąć po przeczytaniu opinii
mieszkańców stolicy Karkonoszy na temat bezpieczeństwa
w mieście – to wizja ultrapesymistyczna. Piszemy o tym na
stronie 4.
W Jeleniej Górze – zdaniem
jej mieszkańców – nie ma praktycznie miejsca (może poza
własnymi czterema kątami, a
i to nie zawsze), gdzie człowiek
mógłby czuć pełen komfort bezpieczeństwa. Za każdym rogiem
czai się potencjalny bandzior.
Potwornie nam się ta Polska
rozbisurmaniła. Uczciwa większość boi się nielicznej w sumie
zgrai oprychów niezależnie od
tego, czy dzieje się to w potężnej
Warszawie, czy prowincjonalnej, pozornie spokojnej Jeleniej
Górze.

Konrad Przezdzięk
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Fot. Agnieszka Gierus
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WYDARZENIA
SOBIESZÓW Mieszkańcy domagają się odbudowy zdewastowanego basenu

Święcenie
z honorami

Ks. prałat płk Andrzej Bokiej,
proboszcz parafii garnizonowej
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w minioną środę, w święto
Wniebowstąpienia Najświętszej
Maryi Panny, poświęcił przyniesione przez wiernych zioła i
bukiety. Po nabożeństwie przed
kościołem odbyły się uroczystości z okazji dnia Wojska
Polskiego. Złożono symboliczne wiązanki pod pomnikiem
papieża Jana Pawła II.

(tejo)

Skarb życia

Szpital wojewódzki po niemal trzymiesięcznym strajku
medyków narzeka na brak
krwi dla pacjentów, którzy
niebawem trafią na zabiegi
operacyjne, zaplanowane
jeszcze wiosną, ale przełożone z powodu protestu
lekarzy.
Tymczasem dawców jest
coraz mniej. Przyczyna to
małe zaangażowanie i niska świadomość społeczna
oraz przesądy. – Kiedyś sam
otrzymałem krew i teraz chcę
się odwdzięczyć – mówi Józef
Ziegiert. Mogą to uczynić
osoby w wieku od 18 do 65
lat. Trzeba być zdrowym.
Centrum (ul. Ogińskiego 6)
przyjmuje dawców od godz.
7. 30 do 11. 30.

Fot. Agnieszka Gierus

Angela

Kąpielisko przy ulicy Łazienkowskiej to obraz
nędzy i rozpaczy. Kiedyś
ten obiekt tętnił życiem.
Dziś sobieszowianie mają
dość jego ciągłej dewastacji. Czy jest szansa, aby
pływalnia odzyskała dawny blask? Jeśli inwestor
wywiąże się z obietnic, za
trzy lata będzie się można
tu pluskać cały rok w ciepłej wodzie.
– Nie mogę patrzeć na to, co się
dzieje – mówi Halina WójtowiczMoszyńska. – Przed laty kąpały się
tutaj tysiące jeleniogórzan. Przyjeżdżały całe rodziny – wspomina
jej mąż Zdzisław.
Zamknięty przed niemal dziesięcioma laty basen to kompletna ruina. Złomiarze wycięli praktycznie
wszystko, co można było sprzedać
na skupie, m.in. kilkaset metrów
ogrodzenia. W głównej niecce
rosną kilkumetrowe drzewa.
– Ten basen mógłby przyciągnąć
turystów, którzy poza spacerem na
Chojnik, nie mają powodu, by się w
Sobieszowie zatrzymać – mówią
Roman Korczyński i Jacek Jarosz.
– Mieszkańcy tej części miasta też
chętnie by z niego korzystali – wtrąca Maria Olszewska-Szurek.
Niewiele brakowało, by po basenie nie było już ani śladu. W
projekcie planu zagospodarowania przestrzennego teren ten zakwalifikowano pod budownictwo
mieszkaniowe. Sprzeciwili się temu
mieszkańcy i miasto odstąpiło od
tych zamiarów.
– Chcemy wybudować w tym
miejscu zespół nowoczesnych basenów w oparciu o wody termalne

(ROB)
Sukces w eterze

– Chcemy, by jak najszybciej odbudowano basen
– mówią mieszkańcy Sobieszowa
– mówi Maciej Bachowski, wiceprezes spółki Geo-Energia, która w
ubiegłym roku wydzierżawiła teren
od miasta na 20 lat.
Takie same obietnice Maciej Bachowski składał w ubiegłym roku,
jednak resztki basenu jak straszyły,
tak straszą.
– Zamierzaliśmy cofnąć umowę
dzierżawy, jednak pan Bachowski przekonał nas, że opóźnienia
wynikają nie z jego winy. Odstąpiliśmy od tego zamiaru. Jeśli
nadal nic się nie będzie działo w tej
sprawie, nie zawahamy się przed
wypowiedzeniem umowy – mówi
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Skąd to opóźnienie? Maciej
Bachowski chciał wydzierżawić
jeszcze jeden teren od miasta – w
okolicach Urzędu Celnego w Cieplicach. To właśnie tam miał być
wykonany odwiert i pozyskana

Cenne rady dla najmłodszych

aaaa

Co robić, aby wakacje zakończyły
się szczęśliwie? Na co uważać, gdy
zostajemy sami w domu? Jak zachować się nad wodą i na drodze? Tego
wszystkiego mogły dowiedzieć się
dzieci, które przyszły w piątek do
Parku Zdrojowego przed muszlę koncertową. Rad strażników

miejskich i policjantów posłuchały
dziesiątki maluchów z przedszkoli
i półkolonii oraz młodzi przybysze
z Charkowa (Ukraina), którzy spędzają lato w mieście na zaproszenie
Rady Przyjaciół Harcerstwa. Oprócz
mundurowych pojawili się także
przedstawiciele samorządowców i

Miasto zapłaci Ewie Ciepłej
za bezprawne zajęcie jej terenu. Chodzi o obwodnicę ulicy
Karkonoskiej prowadzącej do
Jagniątkowa, która została wytyczona przez teren należący do
Ewy Ciepłej. Zapłata dotyczyć
będzie okresu od 2 lipca do
czasu zakończenia prac. Stawki
będą wysokie, bo miasto szanuje
własność prywatną. O sprawie
było głośno, kiedy jeleniogórzanka zagrodziła wjazd na
swoją działkę, a tym samym
zablokowała obwodnicę. Urzędnicy uderzyli się w pierś, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak przeprosił, a zarząd
dróg i mostów zobowiązał się,
że zostanie podpisana umowa
dzierżawy.

Fot. ROB

Fot. Agnieszka Gierus

Głową w beton

Kosztowna pomyłka

posłanka Beata Sawicka.
Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci koncertu Zespołu Dziecięcego z Charkowa oraz nagrody
za udział w akcji w postaci kolorowych piłek, ufundowanych przez
prezydenta miasta i sponsorów.

(AGA)

woda, która zasilałaby basen w
Sobieszowie. Jednak na dzierżawę
terenu nie zgodziła się rada miejska.
– Musieliśmy zmienić nasze plany, a
to trochę trwało. Współpracujemy
z geologiem. Chcemy poszukać
źródła wody termalnej na terenie
obiektu przy ul. Łazienkowskiej.
Jeśli to się powiedzie, będziemy mogli ruszyć z inwestycją – zapewnia
Bachowski.
Jak twierdzi, cały czas opiekuje
się obiektem. – Wyburzyliśmy
szatnie, które groziły zawaleniem.
Gromadzimy gruz w jednej niecce,
który będzie potrzebny, kiedy ruszy
budowa. Wkrótce ponownie ogrodzimy teren – mówi dzierżawca.
Na terenie dawnego basenu
zamierza wybudować otwarte kąpielisko dla mieszkańców, czynne
cały rok, zasilane woda termalną
o temperaturze 36 stopni Celsjusza.
Obok ma powstać nowoczesny

Pikieta bez skutków

„PiS! Nie wyżeraj z naszych
mis!” – takie, między innymi,
hasła padały podczas pikiety,
która miała miejsce w miniony
poniedziałek przed jeleniogórskim zakładem Dolfamex. NSZZ
„Solidarność” sprzeciwiał się
zabieraniu przez Skarb Państwa
zysku wypracowanego przez
firmę.
Protestujący podkreślali, że od
lat nie mieli podwyżek pensji, a
załoga wiele zrobiła, aby zakład
wyszedł na prostą i zaczął przynosić zyski. Oburzyli się, kiedy
zdecydowano o tym, że pieniądze zabierze Warszawa.
Związkowcy nie chcieli złotówek dla siebie, ale żądali inwestycji w sprzęt, który umożliwić
produkcję narzędzi wysokiej
jakości. To miało zapewnić utrzymanie dobrej pozycji Dolfamexu
na rynku.
Rada nadzorcza nie posłuchała żądań protestujących.
Zakład odda swój zysk Skarbowi
Państwa. Strajku na razie w
Dolfamexie nie będzie, bo załoga
wciąż ma nadzieję, że decyzja
nie jest ostateczna i zostanie
zaskarżona.

Angela

hotel SPA na ok. sto miejsc. Hotel
miałby oddzielne baseny dla swoich
klientów: otwarty i kryty. – Projekt
powinniśmy mieć we wrześniu
– mówi.
Na ile są to realne plany – czas
pokaże. Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, basen ruszy najwcześniej
na początku 2009 roku. Do tego
czasu mieszkańcy, niestety, muszą
kąpać się gdzie indziej.

(ROB)

Zawrotna suma
Cała inwestycja ma kosztować ponad
20 milionów złotych. Wybuduje ją
spółka Geo-Energia z pomocą kanadyjskiego inwestora oraz banków.
Prowadzone są rozmowy już z trzema
bankami, z dwoma z nich będzie
podjęta współpraca.

Zespół Jeleniogórzanie zdobył pierwsze miejsce w edycji
wiosennej “Ludowej Listy Przebojów”, konkursie Polskiego
Radia Wrocław. Muzycy rywalizowali z 15 zespołami. W edycji
letniej zgromadzili 3428 głosów.
Do końca plebiscytu pozostał
tydzień. Kto chce grupę wspomóc, może głosować przez cały
tydzień wysyłając sms-y o treści
PRW Kapela Jeleniogórzanie
pod nr 7160 (koszt 1 sms-a 1,22
z VAT). Wygrana w konkursie
umożliwi zespołowi nagranie
płyty.

(AGA)
Marketowa szajka

Kasjer ułatwiał dwóm złodziejom wynoszenie towarów z
jednego z marketów w Jeleniej
Górze. Inny mężczyzna łupy
sprzedawał. Wszystkich złapała
policja. Sklep stracił nie mniej
niż 10 tysięcy złotych. Złodziejom grozi kara do pięciu lat
więzienia.

(AGA)

Myśl ekologicznie, lecz nie ulegaj
pozorom. Zadbaj o bezpieczeństwo
Okna z ARROW spełniają
wszelkie normy ekologiczne. Są bezpieczne, dlatego
znalazły zastosowanie w
szpitalach, szkołach i wielu
innych budynkach użyteczności publicznej. Posiadają
wszelkie obowiązkowe i nieobowiązkowe atesty.
Po czym więc poznać dobry
profil okienny? Należy pytać
o: Znak jakości RAL - przyznawany przez Stowarzyszenie
ds. Jakości Systemów Okiennych z Tworzywa Sztucznego.
Klasę A - nadaną profilom
przez normy RAL. Aprobaty

Techniczne ITB - przyznawane przez Instytut Techniki
Budowlanej. Atesty higieniczne PZH - przyznawane przez
Państwowy Zakład Higieny.
Atest PPOŻ - nadawany przez
Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej.
Certyfikat ISO 9001:2000 przyznawany przez Deutsche
Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen DQS GmbH. Tylko
profil posiadający wszystkie
te dokumenty jest naprawdę
bezpieczny!

Firma “ARROW”
jest autoryzowanym przez firmę “Veka”
producentem okien i drzwi !!!
„ARROW” Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 8
58-500 Jelenia Góra, tel. 75-64-33-063
w w w.fabr ykaokien.com

biuro@fabrykaokien.com
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Makabryczne wnioski z internetowego sondażu dotyczącego bezpieczeństwa

Fot. Wydawnictwio PLAN

Miasto jak z filmu grozy

Najgorzej jest w centrum. Ilustruje to życie. W minionym tygodniu na ulicy Skłodowskiej-Curie
nastolatka pobił i okradł pijany
22-letni bandzior. Przestępcy grozi
12 lat więzienia, na razie obserwuje rzeczywistość z celi pobliskiego
Aresztu Śledczego. Jak widać,
sąsiedztwo miejsca szczególnie
strzeżonego jeleniogórzanom
bezpieczeństwa nie zapewnia.
Najwięcej wskazań uczestników
naszego sondażu oraz telefonów,
które odebraliśmy od Czytelników,
dotyczyło skwerku przy kościele
prawosławnym w ciągu ulicy 1
Maja. Miejsce upiorne, straszne,
niebezpieczne. Biją tam w biały
dzień, na oczach przechodniów.
Ma tam swoje „terytorium” banda
z pobliskich kamienic. Siedzą na

ławeczkach, piją tanie wina i robią,
co chcą – mówią mieszkańcy.
Banda dzieciaków złodziei grasuje między ulicami Groszową,
Piłsudskiego i Bankową – to kolejny sygnał Internauty. – Mają od
8 do 11 lat. Żebrzą, niczym wilcza
horda napadają na przechodzących tamtędy rówieśników lub
starszych ludzi. Biją, kopią, szarpią
i plują.
Przechodnie czasami zareagują
i pomogą napadniętym, ale najczęściej przechodzą obojętnie.

Jak jest na peryferiach?

Nie tylko po zapadnięciu zmroku lepiej unikać wycieczki w okolice tzw. „Trójkąta Bermudzkiego”,
czyli obszaru między ulicami Drzymały, Flisaków i Złotniczą. Alkohol

i burdy, zaczepianie przechodniów
i pobicia to niemal codzienność.
Według naszych rozmówców nie
o wszystkich zdarzeniach wie policja, bo nie wszyscy poszkodowani
zgłaszają się na komisariat.
Groza bije z parków. – W Norweskim w Cieplicach pełno żuli na
ławkach – to jeden z sondażowych
głosów. Fatalnie jest w Parku im.
Żiżki przy ul. Wolności. Ludzie z
sąsiednich kamienic boją się iść
z dziećmi na spacer wśród drzew,
bo „konsumenci” tanich win
nie ograniczają się do picia. Po
kilku butlach bywają agresywni.
To właśnie w tym parku straż
miejska zatrzymała kompletnie
pijaną matkę, która zostawiła bez
opieki dziecko.
Skargi dotyczą także skweru
z obeliskiem Zamenhofa przy
pawilonie Plus, parku na Wzgórzu
Kościuszki oraz terenu wokół
kościoła garnizonowego.
Lawina niepokoju: tak określić
można uwagi mieszkańców Zabobrza, którzy samotnie boją się

wyjść z własnych czterech kątów.
– Między Gimnazjum nr 4 a pawilonem od lat stoją te same typy
w tym kilka kobiet. Nie można
spokojnie przejść do sklepów na
parterze ani iść na piętro do Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – sygnalizuje mieszkaniec
Zabobrza. Sprawą zajęła się rada
osiedla, straż miejska i policja, ale
rozwiązania problemu nie ma.
Najpewniej ta sama grupa napada na samotnych przechodniów
na skwerku przy ulicy Różyckiego.
Jedną z ofiar chuligani pobili niemal do nieprzytomności. Strażnikom udało się zatrzymać kobietę.
Mężczyźni uciekli.
Sławą czarnego punktu „cieszą
się” zaułki przy zameczku blisko
al. Jana Pawła II. – Bez przerwy
napady gówniarzy kradnących
torebki – to kolejna opinia uczestnika sondażu.
Cieplice są bardzo niebezpieczne! Wstyd od turystów i kuracjuszy! Graficiarze niszczą elewacje,
drżę o nowe ławeczki, a spacer w

parku po godz.18 to jak samobójstwo! – takie słowa robią wrażenie
i nie odbiegają daleko od rzeczywistości. Okradani są niemieccy
goście zdroju. Najczęściej kobiety.
Zdaniem Internauty za mało
w uzdrowisku jest policjantów i
strażników miejskich. Inny nikomu nie radzi spacerów placem
Piastowskim.
Jako puenta naszego raportu
niech posłuży kolejna wypowiedź

JELENIA GÓRA Tańsze kąpiele dla kuracjuszy
Fot. rylit

Bliżej z Austriakami
Milena Włodarczyk wystawiały w
lipcu swoje prace, reprezentując
jeleniogórski ZSRzA w Fuegen.
Tyrolczycy poznali szkołę, pracownie rzeźby i malarstwa, zwiedzili galerię szkolną – poinformowała
Małgorzata Kasztelan, dyrektorka
popularnych „Rzemiosł”.
W trakcie spotkania powrócono
do rozpoczętych w lipcu rozmów
o współpracy jeleniogórskiego
Liceum Plastycznego ze Szkołą
Plastyczną w Austrii, w tym o
możliwości zorganizowania w
Fugen zajęć plenerowych dla jeleniogórskich uczniów. W ramach
działań Austriacy przyjechaliby

(tejo)

Zdaniem mieszkańców śródmieście
Jeleniej Góry nie jest bezpieczne

JELENIA GÓRA Artyści z Tyrolu w Liceum Plastycznym

W czwartek w zespole Szkól
Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej
Górze miało miejsce spotkanie
nauczycieli i uczniów z artystami
z Tyrolu zrzeszonymi w Towarzystwie Kulturalnym w Fuegen
(Austria).
Goście, Alois Eberharter, prezes
towarzystwa, malarki Petra Eberharter i Inge Steiner oraz Theresia
Spindelberger, prezes Związku
Rodziców w Fuegen, przebywali
na plenerze w Bolesławcu, gdzie z
okazji Święta Ceramiki zorganizowano wystawę ich prac. Korzystając z okazji odwiedzili szkołę, której
dwie uczennice: Ania Waraszko i

uczestnika sondażu:
– Z wypowiedzi wynika, że
praktycznie wszędzie jest bardzo
niebezpiecznie. Komendancie
Policji jeleniogórskiej teraz do
roboty. Roześlijcie wreszcie piesze
patrole np. ubrane po cywilnemu,
niech zaprowadzą porządek w
naszym mieście. Niech to wreszcie
będzie planowe i systematyczne
działanie!

Fot. Jelonka.com

Poprosiliśmy Internautów o wskazanie miejsc, dokąd
w stolicy Karkonoszy lepiej nie chodzić, bo można oberwać i stać się ofiarą złodzieja. Konkluzja nie napawa
optymizmem. Ze świeczką szukać ulicy, gdzie nie ma
żadnych zagrożeń.

Rabat na zdrowie
Niższą cenę za możliwość korzystania z zabiegów
ambulatoryjnych proponuje Uzdrowisko Cieplice.

także do Polski.
Obie strony są taką współpracą
żywo zainteresowane.
Gospodarzami rewizyty byli
Małgorzata Kasztelan, Andrzej
Blusz, zastępca dyrektora ds. Li-

ceum Plastycznego oraz Marek
Mikrut, prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego, organizator
współpracy.
(rylit)

Z oferty mogą skorzystać
zainteresowani kuracją na dojazd.
– Niestety, nie możemy
wszystkich przyjąć na zabiegi
refundowane przez NFZ, ponieważ ograniczają nas limity
funduszu – mówi Roman Jałako, prezes zdroju.
Chętnych na taką formę kuracji było tylu, że uzdrowisko już
wiosną rejestrowało pacjentów
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, nawet na przyszły rok.

Teraz z kąpieli termalnych,
zabiegów w borowinie lub masaży może skorzystać każdy,
pod warunkiem, że zapłaci o 20
procent mniej niż wskazano to
w cenniku.
– Wpływy z zabiegów ambulatoryjnych to tylko pięć procent
całości naszej działalności. Chodzi tu bardziej o odbiór społeczny uzdrowiska jako instytucji
przyjaznej mieszkańcom – mówi
prezes R. Jałako.

(tejo)
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Stop dla tirów

Ograniczenie ruchu ciężkich samochodów zostanie
wprowadzone wkrótce na
drodze w Pakoszowie – dzielnicy Piechowic. Na tym odcinku będą też wzmożone
kontrole policji. To efekt spotkania burmistrz Piechowic
Zofii Grabias-Baranowskiej z
przedstawicielami powiatowego zarządu dróg oraz policji. Pędzące przez Pakoszów
tiry są zmorą mieszkańców.
Ciężkie samochody, dojeżdżające do pobliskich zakładów przemysłowych, niszczą
drogę i utrudniają przejazd
innym pojazdom. Ludzie
uważają też, że niszczą się
ich budynki na skutek drgań
wywołanych przejazdem tych
pojazdów. Tiry stanowią także zagrożenie dla pieszych,
którzy chodzą poboczem, bo
na tym odcinku drogi nie ma
chodnika.

(ROB)

Marketom STOP!
Nowe wielkie sklepy wyrastają jak grzyby po deszczu.
– To nas dobije – denerwują się handlowcy. Na szczęście,
wkrótce zmienią się przepisy i miasto uzyska kontrolę
nad takimi sklepami.
– Jest coraz gorzej. Zastanawiałam się nawet, czy nie przenieść się
do Czech – mówi Bożena Pryszcz,
która od 35 lat handluje warzywami
w Jeleniej Górze.
Pani Bożena ma stoisko na targowisku Zabobrze. Kilkadziesiąt
metrów dalej budowany jest market
Biedronka. – To nie fair, że taki sklep
powstaje w tym miejscu – mówi.
Ale zaraz dodaje, że nie boi się konkurencji. – Mam świeże i smaczne
warzywa. Co z tego, że trochę droższe – dodaje.
Najbardziej stracą ci handlowcy,
którzy sprzedają produkty spożywcze pakowane. – Ten sam towar w
hurtowniach kosztuje więcej niż w
markecie w sprzedaży detalicznej.
Jak w takiej sytuacji można mówić
o zdrowej konkurencji? – pyta pani
Jola, która ma stoisko na targowisku
Zabobrze. – Powoli się przekwalifikowuję – pokazuje nam półkę
ze zniczami. Podobne działania
podjęli inni handlowcy z branży
spożywczej.

Marketowa ośmiornica

Jelenia Góra jest rajem dla sieci
handlowych. W mieście funkcjonuje
kilkanaście marketów. To m.in. 4
dyskonty Biedronka, 2 sklepy Lidl,
Kaufland, Plus, Intermarche oraz
oczywiście największe: Tesco i Carrefour. I wciąż powstają następne.
Oprócz wspomnianej Biedronki
przy targowisku, na ukończeniu

Pomoc w wodzie
W bazie Jeleniogórskiego WOPR w Pilchowicach
zakończył się kolejny kurs na stopnie młodszego
ratownika i ratownika.

Fot. Organizator

Biedronkę powstającą przy targowisku na Zabobrzu,
handlujący nazywają żartobliwie “stonką”

jest budowa kolejnego Lidla – w Cieplicach. Rozbudowę sklepu planuje
sieć Tesco, jego właściciele złożyli już
odpowiedni wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego.
W rękach prywatnych są inne
atrakcyjne tereny, na których bez
większych przeszkód mogą powstać
duże sklepy. To m.in. działka przy ul.
Krośnieńskiej w Cieplicach, teren
obok urzędu celnego oraz działka
obok parkingu przy ul. Pijarskiej.
Budową sklepu w tym miejscu
zainteresowany jest właściciel parkingu.

Bliżej rady

– Wkrótce zmienią się przepisy
i postawienie marketu nie będzie
takie proste, jak do tej pory – mówi
Magdalena Kwasiuk, p.o. naczelnika
wydziału urbanistyki, architektury i
budownictwa w Jeleniej Górze.
We wrześniu wejdzie w życie
nowa ustawa o sklepach wielkopowierzchniowych. Zakłada ona, że na
budowę marketu od 400 do 2 tysięcy
metrów kwadratowych powierzchni
handlowej potrzebna będzie zgoda
rady miejskiej. W przypadku sklepów większych – zgodę wyrażałby
sejmik wojewódzki.
– Dzięki temu, uzyskamy większą
kontrolę nad zabudową miasta
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. – Do tej
pory zgoda rady była potrzebna
tylko w przypadku sklepów wiel-

kopowierzchniowych, powyżej 2
tysięcy metrów kwadratowych.
A takie mamy tylko dwa: Tesco i
centrum Echo.
Pozostałe markety mają mniej,
niż 2 tysiące metrów kwadratowych
powierzchni. Na ich budowę potrzeba było jedynie zgody prezydenta lub
odpowiedniego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego.
– W praktyce to formalność. Jeśli
właściciel terenu spełnił wszystkie
wymagania, nie można nie wydać
mu pozwolenia na budowę – mówi
Jerzy Łużniak. – Za każdy dzień
zwłoki, miasto musiałoby płacić
właścicielowi terenu 500 złotych.

przyglądać się rozwojowi tego typu
sklepów w mieście – zapewnia
Krzysztof Mróz z PiS-u, wiceprzewodniczący komisji rozwoju.
W podobnym tonie wypowiada
się szef komisji rozwoju Wiesław
Tomera z PO. – Martwi mnie tylko
zapis o tych największych sklepach.
Zgodę na ich budowę wydaje sejmik
województwa. Skąd może wiedzieć,
czy taki sklep jest w naszym mieście
potrzebny, czy też nie? – pyta.

Podpadną Unii?

Ustawę o sklepach wielkopowierzchniowych prezydent podpisał
w lipcu. Jednak nie jest wykluczone,
że zostanie ona zaskarżona do
Trybunału Konstytucyjnego. Wiele środowisk zarzuca, że jest ona
niezgodna z prawem, że nierówno

Radni się cieszą

– Nowa ustawa daje nam większe
możliwości. Na pewno będziemy

traktuje handlowców (podział na
większych i mniejszych), oraz że
może ułatwić korupcję. Niezgodność
dokumentu z prawem europejskim
stwierdził Urząd Integracji Europejskiej. Odrzuciły go też dwie komisje
senackie oraz Biuro Legislacyjne.
Na szczęście, zawirowania prawne nie odbiją się ze szkodą dla klientów. – Marketów w mieście jest już
dużo i można sobie wybrać, gdzie
zrobić zakupy – mówi Jan Marzec
z Jeleniej Góry. – A ja nie chodzę do
takich sklepów, bo nie lubię. Wolę
kupować u pani Grażyny, na moim
osiedlu. Tam zawsze jest świeży
towar – powiedziała nam Monika
Sobczak.

(ROB)

JELENIA GÓRA 12 tysięcy ludzi mieszka w strefie ponadnormatywnego hałasu

REGION Zakończenie szkolenia ratowników

Zajęcia dofinansowane z
budżetu miasta prowadzone
były w pięknych plenerach
Jeziora Pilchowickiego, przez
instr uktora ratownict wa
wodnego Krzysztofa Czaplickiego oraz debiutującego
w tej roli instruktora WOPR
Filipa Błaszczyka (uprawnienia zdobył w lipcu 2007).
Z własnymi słabościami
zmagało się dwanaście osób,

Fot. Agnieszka Gierus

Dwieście tysięcy złotych dotacji otrzymał zakon Pijarów
w Jeleniej Górze - Cieplicach.
Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury i mają być
przeznaczone na remont dachu kolegiaty przy kościele.
To nie pierwsza dotacja
z ministerstwa na remont
zabytków w naszym regionie.
Niedawno resort ten przekazał ponad pół miliona złotych.
W tym m.in. 300 tysięcy złotych otrzymał kościół św. Erazma i Pankracego na remont
dachu, 100 tysięcy złotych
- Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia, 42 tysiące złotych
Baszta Grodzka.

JELENIA GÓRA Koniec z niekontrolowaną budową dużych sklepów

z których osiem uzyskało
stopień młodszego ratownika, a cztery - ratownika
WOPR.
Adepci sztuki ratowniczej
podnosili także swoje umiejętności w zakresie sportów
motorowodnych.

(KED)

Absolwenci kursu prowadzonego przez
Jeleniogórski WOPR na pamiątkowym zdjęciu

Głośno, że aż głowa pęka
Mieszkańcy niektórych kamienic w Jeleniej Górze nie
bez powodu narzekają na uciążliwe hałasy. Są takie
miejsca, gdzie ze względu na dobiegające z ulicy odgłosy, nie można otworzyć okna.
– Ogłuchnąć można i kurzu
tyle, że nie nadążam z jego wycieraniem – mówi Joanna Kawecka z ul. Wojska Polskiego.
Urzędnicy opracowali niedawno wykaz ulic w Jeleniej
Górze, na których dopuszczalny
poziom hałasu przekracza obowiązujące normy. Uspokajają
jednocześnie, że w mieście nie
ma obszarów zagrożonych
akustycznie.
– W strefach ponadnormatywnego hałasu zamieszkuje
natomiast ponad 12 tysięcy
osób, z których około 470 zajmuje mieszkania zlokalizowane
w strefach dużych uciążliwości
akustycznych – poinformowano na niedawno utworzonej
stronie poświęconej ekologii w
Jeleniej Górze.
– Najwyższy poziom hałasu
(74,9dB) zanotowano przy
alei Jana Pawła II, w pobliżu

estakady kolejowej – wynika
z badań.
Można tylko współczuć lokatorom czterech budynków
przy ulicy Paderewskiego, położonych tuż przy estakadzie.
Poziom hałasu przekracza tam
72 dB, a przy 12 innych jest o
niewiele niższy.
Miejsce to zdystansowało
ulicę Wojska Polskiego uważaną
do niedawna za najbardziej hałaśliwą i ruchliwą. Ale i tak jest
ona w czołówce traktów, gdzie
cicho bywa tylko nocą. Przez
dobę przejeżdża tędy około 10
tysięcy pojazdów, trudno więc
się dziwić, że jest głośno.
Równie wysoki hałas występuje przy ulicy Wolności, choć – ze
względu na rzadką zabudowę
jej części – nie jest tak bardzo
odczuwalny. Zaopatrzyć się w
dźwiękoszczelne okna powinni
mieszkańcy Podwala, ulic Wroc-

Fot. Agnieszka Gierus

Z myślą
o zabytkach



Aleja Wojska Polskiego to jedno
z najgłośniejszych miejsc w Jeleniej Górze

ławskiej i Grunwaldzkiej.
W wykazie nie ujęto ul. Bankowej, gdzie również jest bardzo
głośno.
Jeśli chodzi o hałasy komunikacyjne, których źródłem są
przejeżdżające pociągi – z powodu coraz mniejszej liczby składów – są one mało dokuczliwe.
Najbardziej zagrożone są uszy
mieszkańców ulicy Muzycznej,
która przebiega blisko torowiska
w kierunku Wrocławia.
Na razie nie ma zagrożeń
związanych z hałasami lotni-

czymi, a skargi na głośne silniki
samolotów Aeroklubu Jeleniogórskiego krążące nad miastem
zdarzają się sporadycznie.
To się jednak może zmienić
po planowanej rozbudowie
lotniska przy ul. Łomnickiej.
Miasto już kilka lat temu „zabezpieczyło się” przed t ym
zjawiskiem. Wyznaczyło obszar,
na którym nie można budować
domów i innych obiektów bliskości pasa startowego.

(tejo)
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JELENIA GÓRA Mężowie zaufania poszukiwani

Puste ławy

W poprzedniej kadencji wybory ławników przypominały bitwę. W tym roku chętnych jest mniej niż miejsc.
Do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze zgłoszono niewiele ponad
50 kandydatów, a miejsc jest 78.
Z tej grupy kilku może odpaść po
wstępnej weryfikacji. Skąd tak
małe zainteresowanie? Po pierwsze, kandydaci sami muszą opłacić
sobie badania lekarskie, zrobić
zdjęcia oraz zapłacić za wydanie
zaświadczenia o niekaralności. To
kilkadziesiąt złotych.
– W poprzedniej kadencji jedna
z ogólnopolskich gazet wyliczyła,
że ławnik może zarobić krocie.
No i rozpoczął się wyścig – mówi
Andrzej Wieja, sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. – Rzeczywistość jest jednak inna.
Ławnik otrzymuje dietę w
wysokości 53 złotych za jedno
posiedzenie. To sporo, jednak na
łatwy zarobek nie ma co liczyć.
W praktyce najbardziej aktywni
ławnicy uczestniczą najwyżej w

3 posiedzeniach w miesiącu. Do
tego dochodzą kłopoty z uzyskaniem zwolnienia z pracy na czas
pobytu w sądzie. A i posiedzenia
nie są formalnością, niektóre
trwają po kilka godzin.
Nabór ławników zamknięto
z końcem czerwca. Co dalej?
– Wybory do Sądu Okręgowego
odbywają się także w innych
miastach. Być tam jest więcej kandydatów i będzie można uzupełnić
brakujące miejsca – mówi Andrzej
Wieja. –Sąd też może zmniejszyć
zapotrzebowanie.
Lepsza sytuacja jest w Sądzie
Rejonowym w Jeleniej Górze.
Tam kandydatów jest nieco więcej niż miejsc (potrzeba 138
ławników). Ławników wybiera
rada miejska. Głosowanie odbędzie się jesienią.

(ROB)

Akrobaci na dwóch kółkach
w Szklarskiej Porębie. Więcej
zdjęć na www. jelonka.com
(tejo)

Fot. RADOSŁAW PELISIAK

Karkołomne figury w wykonaniu rowerzystów można było
oklaskiwać na zakończonym w
niedzielę festiwalu rowerowym

JELENIA GÓRA – Robotnicy zniszczyli dojazd do osiedla – mówią mieszkańcy Cieplic

Walczą o drogę
W Cieplicach trwają duże
prace inwest ycyjne, a
mieszkańcy okolicznych
osiedli narzekają na drogę zniszczoną przez ciężki sprzęt.
Mowa o budowie infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej i budowie
drogi. Prace odbywają się w rejonie
ulic Krośnieńskiej, Wróblewskiego,
Podgórzyńskiej.
Jak wyjaśnia przedstawiciel
mieszkańców, kością niezgody jest
jest ul. Nad Stawami, łącząca ul.
Krośnieńską (gdzie znajduje się baza
sprzętu) z ul. Wróblewskiego.
Mieszkańcy narzekają, że
wzmożony ruch samochodów
ciężarowych i koparek spowodował
jej dewastację. Ul. Nad Stawami
umożliwia komunikację między kościołem przy ul. PCK i Cmentarzem
Komunalnym (ul. Krośnieńska), a
także zapewnia dojazd do ul. Szmaragdowej (Os. Panorama). O stan
nieutwardzonej nawierzchni dotąd

dbali sami mieszkańcy tej ulicy.
– Nawoziłem tam ziemię i łatałem
dziury. Ze sprawą drogi byłem też
trzy lata temu u byłego już zastępcy
prezydenta Jeleniej Góry Józefa
Sarzyńskiego. Przyznał, że nie jest to
tylko sprawa osiedla, ale sporej części
Cieplic. W tym miejscu aż prosi się o
drogę asfaltową. Wielu ludzi chodzi
tędy do kościoła, dzieci do pobliskiej
szkoły podstawowej. Gdy spadnie
deszcz, błoto utrzymuje przez wiele
godzin – mówi przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców.
Ludzie podkreślają, że cieszą się z
prowadzonej inwestycji. Uważają
jednak, że ul. Nad Stawami, która jest
piękną drogą spacerowo-widokową,
nie powinna być pominięta.
Jolanta Piasecka-Nowak z Funduszu Spójności ISPA zapewnia,
że po zakończeniu prac droga zostanie doprowadzona do stanu
poprzedniego. – Wykonawca ma
obowiązek naprawić drogi, które
zostały zniszczone w czasie prac
inwestycyjnych. Na pewno jednak

Fot. AGA



Ludzie chcą, by po zakończeniu robót
ulicę Nad Stawami pokryto asfaltem
nie będzie kładł w tym miejscu nowej
nawierzchni, ponieważ nie ma tego
w projekcie. Odtworzy tylko to, co zostało zniszczone przez ciężki sprzęt
– wyjaśnia Jolanta Piasecka-Nowak.
Dodaje, że prace powinny zakończyć
się do końca sierpnia. Wtedy też trakt
zostanie naprawiony.
Ciepliczanie dziwią się również,
że ładnie zapowiadający się odcinek
drogi rowerowo-spacerowej przy ul.
Wróblewskiego kończy się po kilku

metrach. – Powinna być ładna na
całej długości. Niestety, pośrodku
znajduje się prywatna działka, a my
nie mamy prawa do tego terenu.
Rozmowy z właścicielami i cała
procedura związana z wykupieniem
tego odcinka trwa już cztery lata.
Mam nadzieję, że uda nam się w
końcu porozumieć i budowa drogi
zostanie dokończona – dodaje Jolanta Piasecka-Nowak.

(AGA)

JELENIA GÓRA Rodzice wydadzą majątek na przygotowanie swoich pociech do
roku szkolnego

Setki złotych do tornistra

W YGRAJ

Rollmasaż

Sposób na idealną sylwetkę

Zasady są bardzo proste!
Wystarczy zebrać 4 kupony konkursowe z czterech kolejnych
numerów, wypełnić i wyciąć oraz przesłać je do naszej redakcji na
adres ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra. Można też przynieść kupony osobiście lub wrzucić do naszej skrzynki kontaktowej (wisi na
drzwiach redakcji). W losowaniu nagród wezmą udział tylko te kupony, które otrzymamy do piątku (14 września) do godz. 14.
Na kuponie należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu (tylko
do wiadomości redakcji).
Nagrodą główną jest karnet o wartości 200 zł na Rollmasaż. Rozlosujemy także nagrody dodatkowe: 2 karnety o wartości 100 zł oraz
wykonanie tipsów żelowych.
Fundatorem nagród jest p. Patryjca Jaromin właścicielka Studia
Paznokci "Miraż" - Salon Kalejdoskop, ul. Wolności 7 (wejście od strony ul. Piłsudskiego) w Jeleniej Górze

...........................................................
Imię i nazwisko

KUPON 1

.............................................................
Adres
..................................
telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby niniejszego konkursu.
...................................................
podpis

Pani Bożena Zygmunt ma trójkę
dzieci. Dwie córki chodzą już do
szkoły, najmłodsze z pociech – syn,
jeszcze nie rozpoczął edukacji.
Jak wyliczyła, przygotowanie
dzieci do roku szkolnego będzie ją
kosztowało ok. 800 złotych. Marta,
najstarsza córka, ma już kupiony
plecak, zeszyty i niektóre książki.
Wydała już około trzystu złotych.
Prawie połowę z tego kosztowały
podręczniki. Najdroższe są te
do nauki języków obcych. Ich
ceny zaczynają się od 50 złotych
wzwyż.
Jak twierdzi Bożena Zygmunt,
młodszemu z dzieci podręczniki
kupi później, bo na razie nie ma
pieniędzy.
Ale to nie jedyne wydatki, jakie
muszą ponieść rodzice. Tuż po
rozpoczęciu roku szkolnego zaczną się kolejne opłaty: na komitet
rodzicielski oraz na ubezpieczenie.
Kolejne kilkadziesiąt złotych pochłoną mundurki. A jeśli klasa wymarzy sobie wycieczkę w maju lub
czerwcu, będzie trzeba odkładać co
miesiąc po kilkadziesiąt złotych.
– Nawet nie chcę liczyć, ile będę
musiała wydać – mówi Renata
Koza, matka dwójki dzieci.
Centralne Biuro Opinii Publicznej zbadało, ile rodzice wydają

Fot. Angela

Pięćdziesiąt złotych na
mundurek, drugie tyle na
zeszyty. Do tego kilkaset
złotych na komplet podręczników. Ile kosztuje
wyprawka dla dziecka do
szkoły?

Rodzina Zygmuntów przygotowuje się
do nadchodzącego roku szkolnego
na swoje pociechy. Tylko 6 proc.
rodziców przeznaczyło nie więcej
niż 200 zł, natomiast prawie połowa wydała od 201 zł do 500 zł, a 44
proc. - więcej niż 500 złotych.
Jak obniżyć koszty? Wielu uczniów chętnie kupuje używane
książki. – Jest taniej. Komplet do
klasy pierwszej gimnazjum, na
przykład, kosztuje od 150 do 200
– mówi Agnieszka Waligórska.
Jeszcze mniej można zapłacić,
kiedy kupuje się od znajomego
sąsiada.
Ale i to nie zawsze jest skutecznym sposobem na ulgę dla
portfela. Szkoły prześcigają się
w nowościach wydawniczych.
Niektórzy nauczyciele co roku

zmieniają obowiązujący podręcznik, co powoduje, że odkupienie
książki od starszych koleżanek i
kolegów traci sens.
Na szczęście, uczniom z najuboższych rodzin pomaga państwo.
Dzieci mogą liczyć na dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Uczniowie klas I-III
szkoły podstawowej otrzymają

pieniądze na zakup podręczników i mundurków, starsze dzieci
– tylko na to drugie. Warto się
pośpieszyć. Termin składania
wniosków upływa 27 sierpnia.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w sekretariacie szkoły i
urzędzie miasta.

Angelika Grzywacz

Ile i na co?
Kwota dofinansowania na zakup podręczników szkolnych pochodząca z ministerstwa oświaty w tym roku wyniesie:
• ●dla klasy I – 130 zł,
• ●dla klasy II- 150 zł,
• ●dla klasy III – 170 zł
Dofinansowanie do mundurków wyniesie natomiast pięćdziesiąt złotych. Wnioski
należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.
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Na podbój ziemi z nieba

Zobaczyć Kotlinę Jeleniogórską z
wysokości ponad dwóch kilometrów
mając pod sobą tylko przestrzeń powietrza i kilka minut szybowania na
spadochronie – tego doświadczało
od środy do soboty 26 najlepszych
skoczków z całej Polski i Słowacji,
którzy walczyli na niebie o tytuł
najlepszego.
Słowa nie opiszą tego, co się
wówczas czuje. Trzeba spróbować.
Do odważnych świat należy, ten
podniebny także. Ale prawdziwych
śmiałków jest niewielu.
W zawodach brali udział również
młodzi ludzie, w wieku 19-22 lat.
Choć w mistrzostwach Polski startowali po raz pierwszy, na swoim

koncie mają
już pierwsze
sukcesy w
zawodach regionalnych.
Joasia
Woźniak, Gosia
Kościelna, Michał
Żmuda, Bartłomiej Wójcik i Piotr Kut
mówią, że skokami zafascynowali
się już w dzieciństwie, a na pytanie
dlaczego skaczą, odpowiadają z
uśmiechem: „A dlaczego nie?”.
– W tym jest to coś, czego nie da
się opisać słowami. W końcu wiemy,
dlaczego ptaki w powietrzu śpiewają
– mówi Joasia Woźniak.
Skoczkowie chwalili sobie atmosferę na jeleniogórskim lotnisku,
choć warunki do skakania mieli
trudniejsze niż u siebie.
– Tutaj są góry, a wiatr odbija
się od nich i utrudnia skoczkom
zadanie. Poza tym okolice są

śliczne, jest bardzo miło, a sami
zawodnicy znają się właściwie od
lat – mówi Irena Paczek-Krawczok
z WKS Wawel. Przygodę ze spadochronem zaczęła 16 lat temu, a na
swoim koncie ma już 2,32 tysięcy
oddanych skoków. – Zainteresowałam się tym sportem, bo fascynowało
mnie niebo i jego bliskość. Poza tym
skakanie jest jak narkotyk – ciężko
jest zrezygnować temu, kto już raz
zaczął i poczuł, jak to jest. Skakanie
zawodowe to ciężka praca nad wynikami, ale też i zabawa – dodaje.
Pierwszego dnia mistrzostw
wiatr nie ułatwiał skoczkom zadania.
– Częste turbulencje
i zawirowania
sprawiały, że
niektóre skoki
były przy-

padkowe. Jednak już drugiego
dnia rano, pogoda dopisała, a o
wynikach decydowały same umiejętności – usłyszeliśmy od sędziów.
– Poziom mistrzostw był wysoki,
zresztą zdecydowana większość
zawodników, to zawodowcy – mówi
jurorka Renata Gładysz.

(AGA)

W zawodach odbywających się na terenie jeleniogórskiego aeroklubu i stadionu w Karpaczu, wzięło udział 26 zawodników z całej Polski oraz Słowacji. Skakali w konkurencjach na
celność lądowania i akrobatycznych. Biorący udział w skokach akrobatycznych z 2,2 tys. metrów mieli do wykonania spiralę w lewo i prawo oraz dwa salta – w przód i w tył. Wygrali Marek
Tarczykowski z Torunia, Rafał Zgierski i Piotr Gądek z Krakowa. Piotr Augustyniak z Bydgoszczy, Marek Pietrzak z Oleśnicy i Rafał Zgierski byli najlepszymi akrobatami. Popisową celnością lądowania zabłysnęli Marek Tarczykowski, Monika Sadowy-Naumienia z Bydgoszczy oraz Piotr Gądek.

PRACA

PRACA

Grupa Kapitałowa POLCOLORIT S.A. producent płytek ceramicznych
zatrudni osoby na stanowiska:
Przedstawiciel ds. inwestycji
- wykształcenie min średnie; (mile widziane budowlane)
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
- prawo jazdy kat B

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

Wakacje coraz bliżej końca
Mili opiekunowie i wiele atrakcji. Tak najmłodsi wspominać
będą półkolonie zorganizowane
przez Polski Czerwony Krzyż. W
przyszłym tygodniu kończy się
ostatni turnus. W czasie całych
wakacji z oferty skorzystało 200
dzieci w wieku 5-13 lat. – Zwiedziliśmy Western City, byliśmy
w Cyrklandzie i gospodarstwie
agroturystycznym. Pływaliśmy w
kilku basenach – mówi 10-letnia
Nela Dradrach. – Świetne były
też dyskoteki i ogniska z kiełbaskami – uważa Michał Tarka (11
lat). – Ale najlepsze jest to, że
mamy bardzo miłych opiekunów
– stwierdza Nela. 4-letni Kamil
Kosmarewicz dodaje, że pyszne
były też obiady. Organizatorzy i
wychowawcy starali się organi-

Fot. Agnieszka Gierus

PRACA

Fot. Agnieszka Gierus

Podniebne
akrobacje i precyzja w lądowaniu
decydowały o perfekcji
spadochroniarzy.

zować jak najwięcej wycieczek.
Jak sami mówią, zależało im,
aby dzieci nie nudziły się i nie
siedziały w ośrodku, a dzięki
poznawaniu nowych, ciekawych

miejsc, wiedzę zdobywały przez
doświadczenie. Półkolonie współfinansowało miasto.

(AGA)

Zamek Chojnik z lotu ptaka wygląda okazale. Ale w minioną sobotę warto było obejrzeć go z ziemskiej perspektywy. Jak w wehikule czasu zebrani przenieśli się w średniowiecze. Kibicowali kusznikom, widzieli ślub
zawarty u bram zamczyska, aż wreszcie – w huku arkebuzów i szczęku zbrój – byli świadkami zażartego boju stoczonego o niedostępną warownię. Trup słał się gęsto. Na szczęście – na niby. O współczesności
przypomniał wszystkim fakt, że można było sobie zrobić na pamiątkę zdjęcie z prawdziwym rycerzem.
.(tejo)

Walka o fortecę

JELENIA GÓRA Turniej o Złoty Bełt Chojnika

Fot. MAREK TKACZ, DARIUSZ GUDOWSKI
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Telewizyjne
szczęście

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

Na oddział dziecięcy pewnego szpitala miała przyjechać
telewizja. Nie po to, żeby – jak
to jest teraz w modzie – zrobić
materiał o skorumpowanym
ordynatorze albo strajku lekarzy czy pielęgniarek, ale żeby
nakręcić reportaż o chorych
dzieciach.
Przyjazd został t ydzień
wcześniej zapowiedziany, dyrektor szpitala zgodził się na
wizytę, ordynator oddziału dziecięcego też nie miał nic przeciw
niej. Cały personel oddziału
znał dzień i godzinę przyjazdu
ekipy telewizyjnej.
Samochód z zespołem realizatorów przyjechał w uzgodnionym terminie, ani wcześniej,
ani później.
Operator, oświetleniowiec
oraz dźwiękowiec byli trzeźwi
i gotowi do pracy, sprzęt działał
bez zarzutu. Reportaż jednak
nie powstał. Bo okazało się, że
zamiast chorych dzieci w szpitalnych łóżkach leżą synowie
i córki pracowników szpitala,
a w pielęgniarskich czepkach
i fartuchach po szpitalnych
korytarzach i salach paradują
żony lekarzy.
Dziennikarka, która miała
być autorką reportażu o chorych dzieciach, trochę żałuje, że nie zrobiła reportażu o
zdrowych dzieciach personelu
szpitalnego udających chore
i o żonach lekarzy udających
pielęgniarki.
– Tak się wściekłam, że kazałam spakować sprzęt i wracać do redakcji – opowiadała.
– Może zmarnowałam okazję
wyśmiania w reportażu ludzi,
którzy za wszelką cenę chcieli
się zobaczyć na ekranie, ale
nie chciałam im zrobić nawet
tej przyjemności. I do dziś nie
wiem, gdzie oni wtedy upchnęli
chore dzieci. Dobrze, że przynajmniej były pod opieką prawdziwych pielęgniarek, bo je też
musieli gdzieś schować.
Historyjka ta potwierdza powszechnie znaną prawdę: największym szczęściem,
jakie może spotkać

człowieka jest pokazanie go
w telewizji. Słowa „widziałem
cię w telewizji” brzmią jak
niebiańska muzyka nawet w
uszach głównego bohatera
pięciosekundowego filmu o
zatrzymaniu przez policję pijanego rowerzysty.
A ileż szczęścia zaznaje
pani Ziuta, kiedy telewizyjna
dziennikarka podetka jej pod
supermarketem mikrofon i
zapyta „Czy często robi pani
przedświąteczne zakupy?”,
a ona odpowie: – „Hihihihi,
najchętniej tradycyjną szynkę,
hihihihi” i wszystko to pokażą
w porannych wiadomościach.
Staje się gwiazdą całego bloku
albo nawet dzielnicy, wszystkie sąsiadki zagadują ją nie
kryjąc zazdrości, że tak się jej
poszczęściło.
Sam przeżyłem parę lat temu
chwilę telewizyjnej chwały, kiedy w relacji z jakiejś konferencji
prasowej pokazywali mnie
przez całe półtorej sekundy – a
może nawet dwie – jak siedzę
wśród kolegów dziennikarzy
– których też oczywiście pokazali – i skrobię coś w notesie.
Zaraz po emisji zatelefonowało do mnie kilka osób, żeby
mi powiedzieć, że widzieli mnie
w telewizji. Był wśród nich
nawet stryj Kazik, o którym
myślałem, że zaginął gdzieś, bo
nie utrzymywał ze mną kontaktów od kilkunastu lat. Od tego
czasy systematycznie przysyła
mi pocztówki na święta.
Dlatego rozumiem prawdziwą dumę, która ogarnęła cały
nasz region, kiedy pokazują
go w „Kawie czy herbacie”.
Karpacz załapał się dwa razy.
Jelenia Góra – raz.
Na szczęście coraz szybciej,
zaciera się różnica miedzy telewizją a Internetem i niedługo
już przyjdzie chwila, w której
każdy będzie mógł sobie zrobić
własną telewizję i sam siebie
pokazywać w niej przez cale
dnie i noce. Tylko kto to będzie
wtedy oglądał?

Wojciech Jankowski

JELENIA GÓRA Ucięcie łba tramwajowej komunikacji było taktyką rządzących PRL

Zagłada na szynach
– Postawiono władze miasta przed dramatyczną
alternatywą – tak w związku z decyzją o likwidacji
tramwajów jeleniogórskich w 1969 roku piszą panowie
Cezariusz Wiklik oraz Ivo Łaborewicz w ciekawym
skądinąd albumiku ilustrującym historię komunikacji
miejskiej w stolicy Karkonoszy.
Dramatyczną alternatywą, jak
określają to autorzy pozycji, był
wybór między tramwajem lub
autobusem. Tak naprawdę nie było
żadnej alternatywy, nie była ona też
dramatyczna.
Po prostu – w ramach pędu
ku nowoczesności i wyliczeniu
samych niekorzystnych okoliczności
istnienia komunikacji szynowej
– tramwaje skazano na śmierć bez
możliwości ubiegania się o prawo
łaski.
Ówczesne władze nie rozdzierały
szat i wylewały raczej krokodyle łzy
(jeśli w ogóle się takie pojawiały)
nad losem tramwajów przeznaczonych do wywózki z miasta lub na
złomowisko.
Wiadomo, że likwidacja tramwajów w mniejszych miastach
– zwłaszcza na ziemiach zachodnich
– była wpisana w strategię władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Najważniejsze było zacieranie śladów
przeszłości. A do nich zaliczano także
szynową komunikację miejską. O
ochronie środowiska nie myślał
nikt. Pojęcie ekologii istniało tylko w
encyklopediach. Paliwo było tanie, a
autobusy – symbolem postępu.
Pod topór były przeznaczone linie
tramwajowe w Legnicy, Wałbrzychu
i Jeleniej Górze. W Wałbrzychu
– przy okazji – zlikwidowano także
trolejbusy.
W lutym 1967 roku Gazeta Robotnicza, organ Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej napisała: „Tramwaje stają się już przeżytkiem we
wszystkich miastach, gdzie dotąd
spełniały i jeszcze nadal spełniają
bardzo ważną rolę w miejskiej komunikacji, zaczynają pomału zanikać (...). Los legnickich tramwajów
został rownież przesądzony".
12 sierpnia 1952 Ministerstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatwierdziło plan przebudowy
komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Dokumentacja techniczna

sporządzona przez Zakład Kolejnictwa Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej zakładała całkowitą
likwidacje tramwajów już wówczas
i zastąpienie jej przez trolejbusy i
autobusy.
Tam tramwaje zlikwidowano w
roku 1966. I faktem jest, że wcześniej zdarzało się wiele wypadków z
udziałem tych pojazdów.
W Jeleniej Górze, jak wiadomo,
ostatni tramwaj wyjechał w trasę
oficjalnie 29 kwietnia 1969 roku.
Pożegnalny przejazd był darmowy i wzbudził w mieszkańcach
nostalgię. – Wspomnienia o niedogodnościach odeszły w tym
dniu w niepamięć – piszą panowie
Wiklik i Łaborewicz. – Pozostał żal.
I nikt nie pamiętał przeraźliwego
zgrzytu, jaki powstawał na ostrym
łuku torowiska przy placu Niepodległości – dodają autorzy, wyliczając
inne przyczyny tej „dramatycznej”
decyzji, która pozbawiła miasto
tak nostalgicznie żegnanych tramwajów.
W tym też powody cytowane w
ówczesnych mediach: zbyt ciężkie
pojazdy w stosunku do jakości
szyn (niemieckie były lżejsze), a
w związku z tym – drgania, jakie
mogły doprowadzić do zrujnowania kamieniczek oraz zaszkodzić
źródłom termalnym w Cieplicach.
Wątpić należy, czy wykonano
jakiekolwiek ekspertyzy związane
z tymi zagrożeniami. Pewne jest
jednak, że kamieniczki i tak się
sypały bez tramwajowych drgań, a
dzieła zniszczenia dopełniły te same
władze decydując się na rozbiórkę
wielu budynków i zastąpienie ich
koszmarnymi blokowiskami lub
nieudolnymi replikami zabytków.
Przy okazji wydawnictwa panów
Wiklika i Łaborewicza pojawia
się pytanie o szanse na ponowne
uruchomienie komunikacji tramwajowej w Jeleniej Górze. Sceptycy
ostatecznie przekreślili ten temat

grubą kreską, choć – nie do końca
mają rację.
Wciąż istnieje przecież niewykorzystana możliwość użycia w tym
celu torów kolejowych, które mogłyby posłużyć szybkiemu tramwajowi
miejskiemu na trasie Jelenia Góra
– Cieplice – Sobieszów. Minusem
jest brak drugiej nitki torowiska, co
oznacza konieczność powrotu do
kłopotliwych mijanek. Plusem możliwość skomunikowania centrum
– od przystanku przy ul. Kubsza
(mógłby się tam znaleźć) poprzez
Zabobrze (przystanek pod estakadą), część śródmieścia – dworzec
zachodni – do uzdrowiskowej dzielnicy, w tym osiedla Orle. Odciążyłoby
to przeładowaną komunikacyjnie
ulicę Wolności.
Układ taki byłby idealny przy
dobudowaniu odcinka torów od
dworca zachodniego w kierunku
punktu bardziej zbliżonego do
śródmieścia. Choćby odpowiednio
zaprojektowanym nasypem lub wiaduktem. Można by też taki system
rozszerzyć o skomunikowanie z
dalszą częścią Zabobrza (pasy zieleni
rozdzielające jezdnie obwodnicy
zostały zachowane być może z myślą
o budowie szybkiego tramwaju?).
Do tego dochodzi doprowadzenie
takich tramwajów choćby do Piechowic i Szklarskiej Poręby.
Nie jest to niemożliwe, ale bardzo
kosztowne.

Zresztą nikt chyba do tej pory nie
przymierzył się do realnej wyceny
takiego przedsięwzięcia. W grę na
pewno wchodzą grube miliony euro.
I kłopotliwe formalności związane z
przejęciem niewykorzystywanych w
pełni torowisk od molocha – spółki
Polskich Kolei Państwowych.
Tramwaje nie przeszkadzały w
Czechach, gdzie wagonem można
dojechać z Liberca do Jabłońca, a
warunki terenowe są porównywalne do jeleniogórskich. Tramwaje
zostawiono także w Goerlitz, wyrzucając je z byłego przedmieścia,
po 1945 roku polskiego Zgorzelca. W
Polsce komunikacja szynowa ma się
dobrze w Elblągu i Grudziądzu – to
miasta o zbliżonej do Jeleniej Góry
liczbie mieszkańców.
Wszystkie te spekulacje potwierdzają starą prawdę: łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Tak było
właśnie z tramwajami, nie tylko
jeleniogórskimi. I dobrze, że wciąż
o tym pamiętamy – także dzięki
takim publikacjom – jak „Ballada o
jeleniogórskich tramwajach”. Szkoda tylko, że jej autorzy nie do końca
wskazali na zasadniczą przyczynę
likwidacji pojazdów szynowych w
Jeleniej Górze.

Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



Tramwaj na placu
Piastowskim w Cieplicach

Elektryczna alternatywa
Jeśli nie tramwaje, to może trolejbusy? Ich trakcja została zawieszona już przez
Niemców w roku 1944, ale – z powodu kresu III Rzeszy – cała koncepcja padła.
Została wznowiona w roku 1977 w perspektywicznym planie rozwoju Jeleniej
Góry, ale zasięgiem nie wyszła poza dokumenty i rysunki. Podobnie jak wiele
innych zakładanych tam przedsięwzięć.

REGION Marcin i Konstanty Zielińscy pracują jak w XIX-wiecznej manufakturze

Zwierciadło czasu w szklanej kuli
Galerię w Piechowicach utworzyli niedawno, a już
cieszy się sporym zainteresowaniem. Prace artystów
trafiły do kolekcjonerów na wielu kontynentach.
Ojciec z synem są grawerami. Rzeźbią w szkle. Na galerię
przy ul. Kamiennej zaadaptowali
pomieszczenie po lokalu gastronomicznym. Nie wyglądało
zachwycająco, ale udało im się
doprowadzić to do porządku.
Do tego dość nietypowego
miejsca, w którym zatrzymał się
czas, przyjeżdżają i przychodzą
ludzie. Niekoniecznie kupują.
Głównie zachwycają się tym, co tu
zastają. To wykonywane ręcznie
rzeźby wg wzorów sprzed ponad

dwustu lat, ale nie tylko.
Teraz pomieszczenie przy ul.
Kamiennej to połączenie galerii
autorskiej z pracownią zrobioną
na wzór dawnych manufaktur
szklarskich, które były niegdyś
powszechne w Cieplicach, czy
Szklarskiej Porębie.
Konstanty Zieliński pokazuje
zainteresowanym, jak powstają
szklane cuda. Najrozmaitsze
szklanki z rycinami osiemnastowiecznymi, misy, kieliszki a także
współczesne rzeźby i figury

– Rzeźbimy szkło na tarczach
miedzianych tak jak odbywało się
to w XVIII wieku – mówi Marcin
Zieliński. – U nas nie ma produkcji. Każda rzecz jest wyjątkowa
i w każdą wkładamy tyle samo
siebie. Ludzie coraz częściej mają
potrzebę wracania do czasu,
kiedy wszystko wykonywano
ręcznie. Wówczas te przedmioty
miały duszę – dodaje.
Marzeniem panów Zielińskich
jest piec do wytopu szkła. To
wydatek około 70 tysięcy euro.
Artyści mają nadzieję, że zdobędą
dotację z Unii Europejskiej. – Piec
dałby nam niezależność, jeśli
chodzi o szkło i wprowadzenie

jeszcze kilku technik – mówi
Marcin Zieliński.
– Miałem dobrze płatną pracę,
służbowy samochód, ale zostawiłem to wszystko, by robić to,
co robię teraz – wyjaśnia Marcin.
W galerii odnalazł spokój i ciszę,
tę wewnętrzną. Miał dość ciągłej
pogoni za pieniądzem. Tu czas
płynie zupełnie inaczej.
Niektóre prace Konstantego
Zielińskiego można oglądać w
jeleniogórskim Muzeum Karkonoskim. Galeria w Piechowicach
czynna jest w godz. od 9 do 17.

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION Pierwsza w tym sezonie ofiara sromotnika

Grzyb zabójca
70-letni Edward Miś z Siedlęcina uważany był za znawcę
grzybów. Znalazł sześć gołąbków. Przynajmniej tak
mu się wydawało. Usmażył
je i zjadł. Kilka dni później
już nie żył.
Zawsze wszyscy przychodzili do
niego upewniać się, czy nie nazbierali jakiś trujaków – mówi pani
Stanisława, żona
zmarłego.
– Od wie-

lu lat zbierał
grzyby i doskonale
potrafił je odróżnić.
Sprawdzał te, które ja

Muchomor sromotnikowy
(amanita phalloides)

Liczy się czas
Zatrucie objawia się najczęściej
suchością w jamie ustnej, bólami
brzucha, złym samopoczuciem i
gorączką oraz wymiotami.
– W przypadku zatrucia grzybami
trzeba jak najszybciej opróżnić
żołądek, a treść zabezpieczyć do
badania i zgłosić się na płukanie
żołądka do szpitala – mówi lekarz, Jarosław Kociuba. Zawarta
w grzybie lamanityna powoduje
uszkodzenia wątroby i już w niewielkich dawkach jest śmiertelna.
Jest odporna na gotowanie i wysoką temperaturę. 50 g świeżych
grzybów jest dawką śmiertelną dla
dorosłego człowieka.

zbierałam i wyrzucał trujące, które
wydawały mi się prawdziwkami.
Zawsze brał kawałek na język i
sprawdzał czy nie pieką. Dużo o
grzybach też czytał.
Tym razem nie przeczytał wszystkiego do końca.
Niedawno, jak co roku, wybrał
się, by nazbierać grzybów na kolację. Blisko domu znalazł sześć – jak
sądził – gołąbków. Przyrządził je.
Nie czekał na żonę. Kolację zjadł
sam. Kobiecie uratował życie, siebie zabił.
–

Wcześniej widziała, jak mąż je
smaży. Przechodząc poczuła mdły
zapach. – Powiedziałam o tym
mężowi, ale on mówił, że czytał
w książce i gołąbki taki zapach
wydzielają. Niestety nie doczytał
do końca, że taki sam zapach wydają sromotniki – dodaje kobieta,
która przed kolacją poszła wieszać
pranie na strych.
Trucizna znajdująca się w grzybach zaatakowała mężczyznę
kilka godzin później. Minęło sporo
czasu zanim małżeństwo z Siedlęcina zorientowało się, że coś jest
nie tak.
– Mąż zjadł grzyby o jedenastej,
a wzięło go dopiero o trzeciej
– wspomina żona grzybiarza.
– Zabraliśmy go na płukanie
żołądka, ale było już za późno. Po
trzech dniach mąż zmarł.
Jeśli nie jest się pewnym, że znaleziony grzyb jest jadalny, trzeba
wyrzucić go z koszyka. – Najlepiej
nie zbierać grzybów blaszkowatych, bowiem te najłatwiej
pomylić ze śmiertelnie trującym
sromotnikiem – ostrzega Czesław
Narkiewicz, mykolog z Muzeum
Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Mieliśmy zjeść je razem
– mówi żona zmarłego. – Gdyby
poczekał na mnie, już byśmy
nie żyli. A ja nawet coś takiego
powiedziałam, że poczekam ze
trzy godziny, jak on przeżyje,
to i ja zjem.

REGION Na zmianach granic powiatów

Po pijaku
w rowerzystę

Angela

ROZPOZNASZ PO SYLWETCE

16-letni cyklista w ciężkim
stanie trafił do szpitala po potrąceniu przez pijanego kierowcę
przy ulicy Świerczewskiego w
Łomnicy. Rowerzysta jechał
prawidłowo. Kierowca miał
prawie dwa promile alkoholu
we krwi. Trafił do policyjnej izby
zatrzymań. Za spowodowanie
wypadku i jazdę samochodem
po spożyciu alkoholu czeka go
utrata prawa jazdy i kara – nawet do ośmiu lat więzienia.

Banda w celi

Policjanci złapali trzech
zbirów, którzy w Janowicach
Wielkich nocą napadli, pobili i
okradli kobietę. Wracała około
godz. 23 do domu. Napastnicy
zaatakowali ją na nieuczęszczanej drodze. Później powiadomiła
o zdarzeniu policję. Przestępcom
postawiono zarzut rozboju.
Zostali tymczasowo aresztowani
na trzy miesiące. Grozi im kara
do 12 lat więzienia.

Hieny przed sądem

Na ławie oskarżonych Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze
zasiądą wkrótce była kierowniczka i księgowa Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie oraz
właściciel jednego z zakładów
pogrzebowych w mieście pod
Szrenicą. Prokuratura oskarżyła
ich o wyłudzanie pieniędzy od
rodzin zmarłych krewnych za
ich pochówki. Pieniądze trafiały
na konto przestępców po sfałszowaniu rachunków za odzież
dla nieboszczyka. Zarobili na
tym kilka tysięcy złotych. Grozi
im kara od 6 miesięcy do 8 lat
więzienia.

Atrakcje do spisu

1

2

3

1 - ś mietelnie trujący muchomor sromotnikowy (m. zielonawy):
trzon wysmukły, w górze z pierścieniem, w dole bulwiasto-zgrubiały i osłonięty wyraźną porozrywaną pochwą
2 - p ieczarka: trzon stosunkowo krótki, czasem w dole nieco zgrubiały, w górze z pierścieniem, ale bez pochwy
3 - g ołąbek: trzon średniej grubości i długości, cylindryczny lub w
dole nieco zwężony, bez pierścienia i bez pochwy

Fundacja Partnerstwo
Ducha Gór spisuje atrakcje
gmin Mysłakowice, Janowice
Wielkie i Podgórzyn. To część
projektu „Duch Gór on-line:
Nowy wymiar promocji”. Cel:
zebranie danych do portalu
internetowego i przewodnika
po tych trzech gminach. Będzie on bezpłatny i dostępny
w miejscach odwiedzanych
przez turystów.

(tejo)

Małżeństwo
Samorządowcy z Gryfowa chcą do Jeleniej Góry. Rodzinna awantura z Lwówkiem może zakończyć się
separacją. Jednak nie wiadomo, czy Gryfów wniesie
do starostwa w stolicy Karkonoszy odpowiedni posag
i pierścień. W ostatniej chwili na ślub może nie zgodzić
się Rada Ministrów.
Gryfowianie widzą wiele korzyści w odłączeniu od powiatu
lwóweckiego i wejściu w struktury jeleniogórskie. Tak naprawdę
nikt na tym nie zyska: ani mieszkańcy Gryfowa, ani Lwówka, ani
okolic Jeleniej Góry.

Wskaźniki w dół

W regionie stolicy Karkonoszy
wzrośnie bezrobocie. Powiat
lwówecki jest liderem na Dolnym
Śląsku w tym niechlubnym rankingu. Stopa bezrobocia w tym
regionie wynosiła 30,5 procent
(dane Wojewódzkiego Urzędu
Pracy za styczeń 2007 roku). W
powiecie jeleniogórskim – 22,5
procent. W mieście nad Kwisą
praktycznie nie ma dużych zakładów pracy. Matka żywicielka
– firma „Gryfex” – upadła z końcem PRL-u. Późniejsze próby ratowania molocha nie przyniosły
skutku. Jedynie Zakłady Mięsne
w Proszówce i firma Matusewicz
trzymają się prężnie.

Wyleczyć szpital

Po drugie, gmina Gryfów nie
graniczy z powiatem jeleniogórskim. Jak ją zatem traktować?
Jako kolonię? Byłby to ewenement w skali Dolnego Śląska, jeśli
nie w Polsce. Wreszcie trzecia, i
chyba najważniejsza sprawa, to
gryfowski szpital. Spór o lecznicę
był punktem zapalnym.

Starania o odłączenie gminy
od powiatu lwóweckiego podjęto
po tym, jak rada tegoż powiatu
zamknęła oddział wewnętrzny
w szpitalu w Gryfowie. A że kilka
lat temu podobny los spotkał
chirurgię (hucznie otwieraną na
początku XXI wieku), w pięknie
położonym szpitalu został praktycznie tylko zakład opiekuńczoleczniczy, czyli hospicjum.
Kłopot w tym, że decyzja lwóweckiej rady, pod względem
społecznym okrutna, z ekonomicznego punktu widzenia jest
zasadna. Może ona spowodować
zahamowanie wzrostu zadłużenia lwóweckiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej. Trudno oczekiwać,
że radni powiatu jeleniogórskiego znajdą lepsze wyjście z
tej sytuacji, niż ich koledzy z
powiatu lwóweckiego. Sami od
lat nie mogą sobie poradzić ze
szpitalem w Kowarach. Placówkę
przekształcono z ZOZ-u w spółkę,
wg tzw. wariantu kamiennogórskiego, ale nadal jej działalność
przynosi straty.

Wszędzie daleko

Straci sam Gryfów. Mieszkańcy
tego miasta do lwóweckiego starostwa mają około 16 kilometrów.
Do jeleniogórskiego jest mniej
więcej 30 km. Tyle będą musieli
pokonać, chcąc wymienić tablice
rejestracyjne samochodu, uzyskać
mapę z wydziału geodezji, itp. Nie

Bilans strat i zysków
Olgierd Poniźnik – burmistrz Gryfowa
Piękne tereny turystyczne – Przedgórze Izerskie, oczywiście
w przypadku przyłączenia naszej gminy oraz gminy Mirsk.
Zyskałby też 21 zakładów pracy, które zatrudniają powyżej
10 osób. Jelenia Góra będzie miała też lepsze
połączenie komunikacyjne z północną częścią
byłego województwa. A nasza gmina? Przede
wszystkim uwolniłaby się spod dyktatu
Lwówka.

KOWARY Monumentalna warownia jak prawdziwa

Łamanie barier

W ubiegłym tygodniu Urzędzie Miejskim w Kowarach
został podpisany list intencyjny
o współpracy pomiędzy Vrchlabi
(Czechy) i Kowarami, który
sygnowali burmistrzowie obu
miast: Jan Sobotka i Mirosław
Górecki.
Podkreślano korzyści ze
wspólnej promocji walorów
obydwu regionów, doskonalenia oferty i infrastruktury
turystycznej.
Partnerskie stosunki między
sąsiadami to także krok ku likwidacji barier, jakie wciąż istnieją
na polsko-czeskiej granicy. Podpisany dokument, który Kowary
i Vrchlabi uczyni ośrodkami
partnerskimi, muszą jeszcze zaakceptować radni obydwu miast
i przyjąć stosowne uchwały.

(JEN)

Nowy hit w Parku Miniatur
Przez osiem miesięcy
dziewięciu rzeźbiarzy
skonstruowało Zamek
Czocha.
Chodzi oczywiście o replikę popularnego zabytku zbudowaną w skali
1:25. Model kilka dni temu znalazł
się w pod dachem sali wystawienniczej Parku Miniatur Zabytków
Dolnego Śląska w Kowarach.
Obiekt dołączył do kilkudziesięciu
innych, które wchodzą w skład
oryginalnych miniatur najbardziej
interesujących zabytków regionu
południowo-zachodniej Polski.
Zamek Czocha wygląda, jak
wszystkie miniatury parku: okaza-

le oraz imponująco, bo oddaje w
największych detalach autentyczny
wygląd tego zabytku ze studnią dla
niewiernych żon włącznie.
Ponadto w kowarskim parku
można obejrzeć Zamek Czocha z
każdej strony, co jest niemożliwe
w naturalnym otoczeniu warowni
nad jeziorem w pobliżu Złotnik
Lubańskich.

Szef placówki – Marian Piasecki
zapowiada, że następnym obiektem
zabytkowym i to z naszego regionu,
który wyląduje w sali ekspozycyjnej
będzie Zamek Chojnik.

(JEN)

Małe przedsiębiorstwo
W Parku Miniatur pracuje 29 osób, w tym dziewięciu rzeźbiarzy, absolwentów
Szkoły Rzemiosł Artystycznych z Jeleniej Góry-Cieplic. Przewodzi im inż. Piotr
Jaworski w specjalnie przygotowanej pracowni. Przewodnicy oprowadzają
licznych gości (latem to około 1200 – 1800 osób) tzw. systemem karuzelowym,
dzięki czemu kolejne wycieczki nie przeszkadzają sobie.

Właściciel Parku Miniatur Marian Piasecki
przy wiernej replice Zamku Czocha

Fot. JEN
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POWIAT JELENIOGÓRSKI
lwóweckiego i jeleniogórskiego stracą wszyscy zainteresowani

bez rozsądku
wspominając już o bezrobotnych.
Jak oni dojadą, skoro często nie
mają nawet na bilet?
Ponadto, w radzie powiatu lwóweckiego zasiada aż pięciu radnych
z Gryfowa. W jeleniogórskim o
tak licznej reprezentacji można
zapomnieć. Rekordowa gmina
– Karpacz – ma pięcioro przedstawicieli. Na drugim biegunie
jest gmina Janowice Wielkie,
która nie ma w radzie żadnego
reprezentanta.

Pęd do kobierca

Samorządowcy znad Kwisy nie
tracą optymizmu. Jeleniogórski
urząd pracy może otworzyć punkt
rejestracji bezrobotnych w Gryfowie. Do siedziby starostwa przy
ul. Podchorążych samochodem
można dojechać w 35 minut.
Szpital mogliby poprowadzić
sami lub przekształcić tak, by jego
działalność się bilansowała.

A brak granicy? Do przyłączenia chcą namówić także sąsiednią
gminę Mirsk, która ma wspólną
miedzę ze Starą Kamienicą.

Gryfowianie muszą
dokonać niemal cudu,
by doprowadzić do
zmiany granic.
W przeciwnym razie
będą skazani na niechciane małżeństwo
z Lwówkiem.
Największe straty poniesie
powiat lwówecki, któremu w
razie odejścia Gryfowa grozi
rozwiązanie. Lwówek straci rangę miasta powiatowego i kilka
ważnych urzędów. Może stracić
i szpital, gdyż sąsiednie powiaty
także walczą o utrzymanie swoich placówek służby

zdrowia. Trudno oczekiwać, by
wzięły się za ratowanie – było
nie było – obcego szpitala.

Wizja w snach

Szanse Gryfowa na zrealizowanie planów są niewielkie.
Zmiana granic jest niezwykle skomplikowana. Najpierw
w gminie Gryfów muszą być
przeprowadzone konsultacje
społeczne. Następnym krokiem
jest uzyskanie zgody powiatu
jeleniogórskiego na przyłączenie tej gminy. A to nie będzie
łatwe.
Samorządowcy z Karpacza,
Szklarskiej Poręby czy Kowar
nie zechcą przyłożyć ręki do rozpadu powiatu lwóweckiego. A
nawet, jeśli zechcą, to i tak ostateczną decyzję podejmuje Rada
Ministrów, którą przekonać
będzie bardzo ciężko. Rząd nie
zgodził się nawet na zmianę
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KARPACZ Miasto pod Śnieżką robi karierę na wizji

Druga promocja
W krótkim czasie miasto
pod Śnieżką gościło po raz
drugi w popularnym porannym programie TVP1
„Kawa czy herbata”.
Tym razem tematem był nie
tylko Karpacz, ale i Karkonosze.
Program nadano z Księżej Góry.
Przed kamerami wystąpili, między innymi, Andrzej Raj, dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego, słynna himalaistka Anna
Czerwińska oraz artysta plastyk i
nauczyciel Janusz Motylski.
Reporter Jedynki odwiedził
też jedno z najpiękniejszych
schronisk górskich – Samotnię.
O tym malowniczym zakątku i
magicznym miejscu Karkonoszy
opowiedziała gospodyni placówki, Magdalena SiemiaszkoArcimowicz.
Ratownicy karkonoskiej grupy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
zainscenizowali akcję

niesienia pomocy rannym turystom, a Marcin i Krzysztof,
kucharze z Chaty Karkonoskiej
przygotowali przepyszną zupę
prawdziwkową z klopsikami
z dziczyzny, polędwiczki wieprzowe nadziewane bryndzą z

dodatkiem kurek smażonych na
maśle oraz tradycyjny chleb ze
smalcem.
Program poprowadzili Katarzyna Nazarewicz i Radek Brzózka.

(JEN)

KOWARY Jedna z niewielu zintegrowanych służb ratowniczych w kraju

Silni, zwarci i gotowi
Zbigniew Jakiel – przewodniczący rady
powiatu jeleniogórskiego
Zwiększyłby się obszar naszego powiatu oraz liczba mieszkańców – co
oczywiście podniosłoby rangę powiatu.
Gryfów jest bardzo ładnym miastem,
mam też wielki szacunek do osoby
burmistrza. Oficjalnie jednak nikt się
do nas nie zgłosił o opinię w sprawie
przyłączenia gminy. Dlatego nie chcę
teraz się wypowiadać, czy byłbym za
czy przeciw. To byłoby niezręczne.

granic gminy Świeradów, która
dwukrotnie wnioskowała o
przejęcie terenów gminy Mirsk.
Terenów, na których leżą m.in.
ujęcia wody dla Świeradowa.
Samorządowcy z Gryfowa
muszą dokonać niemal cudu, by
doprowadzić do zmiany granic.
W przeciwnym razie będą skazani na niechciane małżeństwo
z Lwówkiem.

Robert Zapora

KARPACZ Powstaje kolejny ośrodek wczasowo-sanatoryjny

Inwestorzy podbijają kurort
Sieć Sandra po nadmorskiej Pogorzelicy zacznie
działać pod Śnieżką.
Wybuduje zespół obiektów
usytuowany na powierzchni 3 ha
z hotelem na 550 miejsc w 260
komfortowych pokojach, centrum
odnowy biologicznej, bazą zabiegów
rehabilitacyjnych, kompleksem
basenowo-rekreacyjnym. Będą tam
solanki, jacuzzi w gorącej wodzie,
sztuczna fala, wodospad i aż sześć
niecek, niektóre o trzech poziomach
wody.
Dech zapierają te rewelacje dotyczące rozwoju Karpacza pod
względem atrakcji szykowanych dla
turystów oraz mieszkańców miasta

i regionu. Emocje biorą się stąd, że
pod Śnieżką przecież powstaje jeszcze potężniejszy kompleks hotelowousługowy firmy Gołębiewski.
Ponadto również do podobnego
przedsięwzięcia szykuje się firma
byłego rajdowca Sobiesława Zasady, która zbuduje nieduży ośrodek
wypoczynkowo-rozrywkowy za
hotelem Skalny.

A tymczasem w Jeleniej Górze Cieplicach nie może się
doczekać realizacji plan budowy aquaparku w oparciu o
naturalne źródła lecznicze, choć
pierwszy projekt wzniesienia
takiego kompleksu powstał już
w 1975 roku.

Strażacy razem z jeleniogórskim pogotowiem ratunkowym czuwają nad bezpieczeństwem kowarzan i
okolicznych miejscowości.
Można tu także zastępczo
odsłużyć wojsko.
Jednostka działa w obiekcie należącym kiedyś do Fabryki Dywanów. Miejska Służba Ratownicza
stanowi zespół działający wspólnie przez całą dobę. Jest jedyną
taką w powiecie jeleniogórskim i
jedną z nielicznych w kraju.
W skład grupy wchodzi 51
osób. Jest jedenastu strażaków
zawodowych oraz 15 junaków,
którzy – w ramach zastępczej
służby wojskowej – odbywają tu

staże. To tego dwudziestu pożarników z szeregów Ochotniczej
Straży Pożarnej
MSR współdziała nie tylko z
pogotowiem ratunkowym, ale i z
policją. – W Unii Europejskiej jest
normą, że do wypadku czy innego zdarzenia, gdzie występuje
zagrożenie dla życia, od razu jadą
ratownicy medyczni, lekarze,
strażacy i policjanci – usłyszeliśmy w Kowarach.
Miasto nad Jedlicą wyprzedziło
inne regiony Polski, bo tutaj też
na ratunek jadą wszyscy.

Korzystne
przekształcenie

Wcześniej w Kowarach był oddział Państwowej Straży Pożarnej
z Jeleniej Góry, który dzięki stara-

Akcja kotek
Ratownicy MSR wyjeżdżają do różnych akcji. W ubiegłym tygodniu ktoś wyrzucił
ślepego jeszcze kotka, który miauczał z przerażenia całą noc w centrum miasta,
nie dając spać lokatorom pobliskich domów. Strażnicy w ciągu godziny kotka
wyciągnęli z krzaków i przekazali do prywatnej lecznicy małych zwierząt.

niom władz miasta przekształcił
się we wspomnianą jednostkę
ratowniczą. Ta, w wyniku umowy
zawartej 4 czerwca tego roku
nawiązała współpracę z PSP w
Jeleniej Górze.
Miastu to się w sumie opłaciło, bo funkcjonariusze MSR
pełnią również rolę strażników
miejskich. Ponadto 15 junaków
MSR utrzymuje Wojewódzki
Urząd Pracy we Wrocławiu.
Ci, po miesięcznym przeszkoleniu w Jeleniej Górze, stają
się zawodowymi strażakami i
mogą pozostać w kowarskiej
jednostce.
– Mamy dwa zupełnie nowe
średnie wozy bojowe marki
Mercedes oraz skuter śnieżny.
To wystarcza, by skutecznie
przeciwdziałać zagrożeniom
nie tylko na terenie miasta i
gminy Kowary, ale również,
brać udział w akcjach na terenie
powiatu jeleniogórskiego – podkreśla dyrektor MSR Janusz
Piepiora

Janusz Cwen

Janusz Cwen

Sandra SPA
To nowoczesny kompleks, który oferuje wypoczynek, relaks i zdrowie dzięki wodzie. Posiada kompleks basenów termalnych, saunę suchą z koloroterapią, łaźnię
błotną, parową, natrysk doznań z mgłą polarną i deszczem tropikalnym, grotę
lodową, solną oraz wypoczywalnię ze stanowiskami do tlenoterapii i słoneczną
łąkę. Dzięki temu przeprowadza się skuteczną odnowę biologiczną z zabiegami
upiększającymi i zwalczającymi otyłość.

Wspólny portret
Ekipa jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego ze strażakami MSR często
razem wyjeżdżają wspólnie do akcji ratowniczych. Pierwszy z lewej lekarz Paweł
Winiarski. Czwarty z lewej dyrektor MSR – Janusz Piepiora.
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JELENIA GÓRA Szef miasta lubi spadochroniarzy

Tęsknią
za MAN-em

Wakacyjny skok w bok
Marka Obrębalskiego, prezydenta Jeleniej Góry, dostrzegło sprytne oko naszej fotoreporterki podczas
uroczystości otwarcia Mistrzostw Polski w Skokach
Spadochronowych.
Obrębalski nie musiał się stresować podniosłą fetą. Mógł
przez moment chociaż pobujać głową w obłokach.
W przenośni zresztą,
bo jakoś na spadochronie nie miał
ochot y odd a ć
skoku. Choćby
honorowego.

(anzol)

Wśród pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, którym bardzo spodobał
się jeden z błyszczących nowością autobusów marki
MAN jeżdżący do niedawna
po Jeleniej Górze, zapanował
smutek i żal. Pojazd już na
linie nie wyjeżdża. Cztery
używane many, które zakupił
przewoźnik, są wprawdzie
wygodne, ale nie takie, jak
ten, który odjechał w siną dal.
Okazało się, że był to tylko gadżet promocyjny lidera wśród
producentów autobusów.

(anzol)

Fot. Agnieszka Gierus

Nic dziwnego w tym by nie
było, gdyby wówczas czasie
głowa Jeleniej Góry nie przebywała na zasłużonym urlopie
w ypoczynkow ym. Otwarcie
miało miejsce 15 sierpnia, czyli
w święto Wojska Polskiego.
W tym samym czasie, kiedy
odziany w strój wypoczynkowy prezydent Obrębalski oglądał popisy spadochroniarzy,
uwięzieni w odświętnych garniturach zastępcy szefa Jerzy
Łużniak i Zbigniew Szereniuk
stali w upale z delegacją miasta
przed pomnikiem Jana Pawła II
i składali wiązanki w hołdzie
żołnierzom.
Trójpodział jeleniogórskiej
władz y dobrze w t y m
momencie jej posłużył.
Zrelaksowany Marek

Wiedział, że na straży godności jeleniogórskiego samorządu
dzielnie stoją jego zastępcy. W
tym wspomniany Zbigniew
Szereniuk, który do Jeleniej Góry
trafił po „skoku na spadochronie” z niedalekiego Świeradowa
Zdroju.

JELENIA GÓRA Zielone światło dla rowerzystów

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

Zdrowe dwa kółka

Miasto jest zatłoczone samochodami. Ciężko przejechać przez centrum w godzinach szczytu. Ale nie jest
to problem dla naszych samorządowców.
– Dla nas to jak małe jasne
przed śniadaniem – mówią i…
proponują rowery.
Rewolucją będzie wypożyczalnia cichych jednośladów. Miasta,
niestety, nie stać na zakup nowych
rowerów.
Stąd pomysł, aby jeleniogórzanie, którzy chcą pozbyć się nieco
już wiekowych ukrain i rometów,
dostarczyli je do wydziału komunikacji urzędu.
– W ramach wygospodarowanych środków naprawimy te
pojazdy tak, aby jeździło się na
nich wygodnie i bezpiecznie. Będą
także dostosowane do jeleniogórskich, specyficznych warunków,
gdzie ścieżek rowerowych jest jak
na lekarstwo – usłyszeliśmy od
pomysłodawców akcji.
Dowiedzieliśmy się także, że zamysł użycia rowerów nie nowych
jest celowy. Organizatorzy boją się,
że górale prosto z fabryki mogą
„przykleić” się do nieuczciwych

cyklistów i do wypożyczalni już
nie wrócić.
Docelowo każdy chętny jeleniogórzanin i turysta będzie
mógł taki rower wypożyczyć
za symboliczną opłatą, która
zostanie mu zwrócona w chwili,
kiedy jednoślad odda. Na razie
będzie tylko jeden punkt przyjęć,
ale miasto nie wyklucza inwestycji
i dalszego rozwoju akcji.

(anzol)

JELENIA GÓRA Plac Ratuszowy skwerem radiowej Trójki

Cała Polska i Europa usłyszała w miniony poniedziałek
miłosne zwierzenie zastępcy
prezydenta Jerzego Łużniaka,
który na antenie Programu
Trzeciego Polskiego Radia powiedział wprost, że zakochał
się w Jeleniej Górze.
Okazja to inauguracja Wakacyjnego Klubu Trójki właśnie w stolicy Karkonoszy. Jak
obliczyli radiowcy, w naszym
mieście słuchalność popular-

nego programu jest jedną z
najwyższych w Polsce.
Reporterzy spędzili kilka
godzin na placu Ratuszowym.
Zaprosi l i zespó ł Haba k uk ,
który przed magistratem dał
koncert.
Trójka odwiedziła mieszkanie państwa Kuchcińskich w
Cieplicach, gdzie zachwycano
się wartym milion dolarów
widokiem na najwyższe pasmo Sudetów. Szkoda, że kra-

jobrazów mikrofonem nie da
się pokazać, ale promocja w
eterze też dobra.
Podczas audycji wręczono
medale zwycięzcom konkursu
Trójki „Autostopem dookoła
Europy”. Zadaniem uczestników było zwiedzenie dziewięciu europejskich miast, m.in.
Pragi, San Sebastian, Saint
Tropez , Av ig non ora z Sa n
Gimignano. Aby potwierdzić
swoją obecność w każdej z

tych miejscowości, fotografowali ich tablice.
Autostopowicze nie mogli
podróżować międz y 20 a 6
rano. Każdy dostał fundusz
(1000 euro). To, co zaoszczędzili, trafiło do ich kieszeni.
Wyg r a ł Ja k ub Tom a jc z yk ,
drugie miejsca zajęli: Janka
Wrońska, Jadwiga Czerwczak
oraz Mateusz Bowgierd.

(AGA/anzol)

Autostopowiczom gratulowali radiowcy
oraz słuchacze

Fot. Agnieszka Gierus

Promocja miasta na falach eteru

OKIEM NACZELNEGO W
 yborców czeka festiwal poselskich pochwał i samozachwytu nad skutecznością

Kiermasz POPiS-ów
Lekarze z Jeleniej Góry zawiesili strajk. Wiadomość ta
przypomniała ludziom, że
doktorzy nie pracowali, o czym
większość zapomniała. Gdyby
strajku nie zawiesili, pacjenci w
ogóle zapomnieliby o zbuntowanych medykach. A oni dalej
by strajkowali pełni marzeń o
spełnieniu swoich postulatów,
które są nie do spełnienia.
Niektórzy posłowie są równie bierni, co protestujący medycy, ale znaczna większość nie
pozwala o sobie społeczeństwu
zapomnieć. Szkoda, bo taka
chwila bez posłów przydałaby
się, choćby podczas wakacji. A tu – gest Kozakiewicza.
Parlamentarzyści, choć są na
urlopach, kanikułę spędzają
bardzo pracowicie.
Niestety, żaden nie wpisał
sobie do wyborczych deklaracji, że da zmęczonym polityką
ludziom święty spokój. Choćby

z wymuszoną promocją telefonów komórkowych oraz dyktafonów z przemyconą instrukcją
manipulowania nagraniami
nieprzypadkowych rozmówców.
Z tego wywiązują się, zwłaszcza
ostatnio, nadgorliwie.
Gorzej z robotą, którą wzięli na
swoje bary. Ale i tu niebawem wiele zmieni. Zanosi się na przedterminowe wybory poprzedzone festiwalem wyliczania osiągnięć, co
to dla regionu udało się załatwić.
Parlamentarzyści jeleniogórscy
sporo przy tworzeniu takich
argumentów nagimnastykują.
Bowiem, moim zdaniem, nie załatwili nic znaczącego. Owszem,
za tym i tamtym „lobbowali”, ale
z takim lobem posłali piłkę ponad
bramką.
Spośród poselskich tuzów
najbliżej spełnienia swoich
obietnic jest Adam Lipiński. Wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości zrazu zapowiedział,

że nie zamierza zajmować się
„załatwianiem”.
Zresztą, jak zapewnił Krzysztof
Mróz, prawa jeleniogórska ręka
A. Lipińskiego, jest on członkiem
rządu. A to nie wypada, aby
członek rządu sam z sobą coś
załatwiał. Uznane byłoby to za
objaw politycznej schizofrenii,
o co – kogo, jak kogo – ale pana
posła Adama nie można podejrzewać.
Więcej – K. Mróz dał do zrozumienia, że poseł Lipiński nie
jest posłem, bo działalność w
parlamencie zawiesił, gdyż jest
w rządzie. Nieco to zagmatwane,
bo na dyżury poselskie formalny
poseł, który nie jest posłem, podobno przyjeżdża. Więc sam już
się pogubiłem.
Ale – jak przekonywał sam
Adam Lipiński (tego chyba Renata Beger nie nagrała) – nie od
tego jest poseł, żeby – jak to za
Peerelu bywało – coś tam spod

lady na Wiejskiej załatwiał. Tak
oto parlamentarzysta z czystym
sumieniem spojrzy w oczy swoim
wielbicielom i nie będzie musiał
wcale kręcić, że coś tam zrobił.
Jak szczerze – to szczerze.
W tej perspektywie ułatwione zadanie będzie miał Jerzy
Szmajdziński z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Załatwił koszykarkom Kolegium Karkonoskiego
sponsora.
Napisałem kiedyś w rozpędzie,
że postarał się o to dla piłkarek
ręcznych. Po trosze wynikło z pośpiechu, ale też z podświadomej
pewności o potędze posła, który
i dla szczypiornistek stanie na
głowie, aby im zrobić dobrze.
Pani poseł Beata Sawicka na
pewno pochwali się statystykami.
Ze swoimi 130 interpelacjami
jest jedną z najaktywniejszych
posłanek tej kadencji. Do tego
jeszcze jej osobiste zaangażowanie się w sprawę osobistej siostry

ciotecznej, która pozostaje w
ekskomunikowanym zakonie
betanek.
Na deser: zaproszenie żandarma w spódnicy, który twardo stoi
na straży obrony praw człowieka.
Stróża w postaci Julii Pitery,
która obiecała wytoczyć armaty
przeciwko sprawcom rzekomych
nieprawidłowości w Hucie Julia w
Szklarskiej Porębie.
Kamiennogórzanka z PiS, pani
posłanka Marzena Machałek na
pewno usprawiedliwi się zbyt
krótkim stażem parlamentarnym. Dlatego nie mogła zabłysnąć skutecznością. Ale – co to
dużo ukrywać – robi wszystko,
aby ją media zauważyły. Ostatnio
ramię w ramię pozowała do zdjęcia z aktorami, którzy przybyli
na festiwal komedii filmowych
w Lubomierzu.
W sumie słusznie, bo Sejm to
swego rodzaju komedia (czasami
nie najwyższych lotów), a zasia-

dający w nim panie i panowie
– lepsi lub gorsi aktorzy. Tym
bardziej, że na lubomierskiej
scenie brylował Olgierd Poniźnik, który karierę w Sejmie
zakończył.
W kłopotliwej sytuacji przy
tym parlamentarnym rachunku sumienia znajdą się nasi
senatorowie. Przede wszystkim
będą musieli przypomnieć
się jakoś społeczeństwu, bo
ani praktyczną, ani medialną
aktywnością przez niecałe dwa
lata kadencji nie grzeszyli. Podobnie jak strajkujący medycy
przez długi czas protestu.
Ale, o ile zapomniany lekarz
jeszcze sobie w życiu jakoś
poradzi, o tyle polityk, którego
nazwisko trzeba wyborcom
przypominać, szans na kontynuację swojej – jakże często
– synekury nie ma żadnych.

Konrad Przezdzięk
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
KINO

Kino Lot
Głosy 2
20-23 VIII, godz. 18.15
thriller, prod. USA 2007, od 12 lat
Szklana pułapka 4
20-23 VIII, godz. 16, 20.15
sensacyjny, prod. USA 2007, od 12 lat
Kino Grand
Na fali
20-23 VIII, godz. 14, 16, 18, 20
animowany, prod. USA 2007, b/o
IMPREZY, WYDARZENIA

Filmy na dziedzińcu
24 VIII, godz. 21, dziedziniec ODK
Rowerowe Letnie Kino - pokaz filmów nagrodzonych na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach kina niezależnego, wieczór
IV pt. „50 lat Federacji Niezależnych Twórców Filmowych”.
Organowy popis Karcza
25 VIII, godz. 19, kościół pw. Zbawiciela, plac Piastowski 18,
bilety 7 i 5 zł
W ramach cyklu Cieplickie Koncerty Organowe, koncert w wykonaniu Krzysztofa Karcza; w programie: J. S. Bach - Preludium i fuga
e-moll, C. Franck – Priere, L. Virne - Romanze i Final z IV Symfonii,
N. Hakim - Fantazja symfoniczna „Per Coro, Cordis et Organi”.
Kino pod Ratuszem
25 VIII, godz. 21, Plac Ratuszowy
Z cyklu Filmowe Lato Ratuszowe, projekcja filmu „Dublerzy” w
reż. Marcina Ziębińskiego i Denisa Delić (z udziałem m.in. Roberta
Gonery, Andrzeja Grabowskiego i Zbigniewa Zamachowskiego).
Gorączka złota
25-26 VIII, godz. 10, Western City - Ściegny
V międzynarodowe zawody w płukaniu złota. W programie
konkurencje związane z płukaniem a także rodeo oraz koncert
muzyki country.
Lato z Rynkowskim i DeMono
26 VIII, godz. 16, lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego przy ul.
Łomnickiej
Najlepsze Lato 2007: Siła Muzyki Radia ZET i Tygodnika NAJ
czyli program dla dzieci Pana Japy, kabaret OTTO oraz koncert z
udziałem De Mono i Ryszarda Rynkowskiego.
Country z Liberca
26 VIII, godz. 16, muszla koncertowa w Parku Zdrojowym
Koncert w wykonaniu „Seslost” z Liberca z cyklu „Koncerty
Promenadowe”; w programie muzyka country. W razie deszczu,
koncert odbędzie się w Teatrze Zdrojowym.
Rowerem pod górę
26 VIII, godz. 11, ośrodek Łysa Góra w Dziwiszowie
Zawody rowerowe MTB „Łysogórki”. Zapisy w dniu zawodów w
godz. 9.00 – 10.30. Więcej informacji na stronie internetowej
www.aesculap.com.pl. Po zakończeniu tych zawodów rozpoczną
się zawody na hulajnogach zjazdowych w konkurencji slalom
(zapisy od godz. 9.00).
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JELENIA GÓRA Powtórzenie z więziennego eksperymentu

Żmijewski w BWA
Wizyta znanego filmowca
może być jednym z najważniejszych wydarzeń
tego sezonu w BWA.
20 sierpnia odbędzie się w
Biurze Wystaw Artystycznych
przy ul. Długiej 1 spotkanie z
Arturem Żmijewskim. Rzeźbiarz,
filmowiec, kurator oraz członek
redakcji „Krytyki Politycznej”
wydał niedawno książkę „Drżące
ciała” – zbiór rozmów z polskimi
artystami reprezentującymi nurt
sztuki krytycznej, m. in. Zbigniewem Liberą, Katarzyną Kozyrą,
Jackiem Markiewiczem. Prace
Żmijewskiego zapisały się jako
najważniejsze w historii polskiej
sztuki wideo.

„Drżące ciała” otwiera esej
autora pt. “Stosowane sztuki społeczne”, w którym Żmijewski
pyta o efekt działania artysty,
polityczne znaczenie sztuki oraz
rolę samego artysty.
Zamieszczone w tej pozycji
wywiady z artystami, których
działania określane są często jako
puste, a ich celem jest podobno
wywołanie tylko skandalu, są próbą odpowiedzi na wiele istotnych
pytań dotyczących roli sztuki we
współczesności.
Spotkanie z Arturem Żmiejewskim to jednak nie wszystko. W
programie zaplanowano m.in.
projekcję filmu „Powtórzenie”, który reprezentował Polskę podczas
51. Biennale Sztuki w Wenecji.

Film to dokumentalny
zapis odtworzenia Stanford Prison Experiment
- słynnego eksperymentu
psychologicznego z 1971
roku, dotyczącego zachowań w ośrodkach karnych.
Eksperyment, który wymagał odizolowania grupy
Artur Żmijewski
wolontariuszy wcielających się w rolę więźniów
poznać odpowiedź na to pytai strażników, został przerwany po nie, warto 20 sierpnia odwiedzić
sześciu dniach. W obu grupach BWA.
pojawiły się zachowania, które
„Powtórzenie” projekcje: 20
w normalnych społecznościach sierpnia o godz. 12 i 16.30. Spotuchodzą za patologiczne: sadyzm, kanie z Arturem Żmijewskim o
przemoc, upokarzanie.
godzinie 18.
Powtórzenie eksperymentu w
Polsce po 35 latach przyniosło
W. Wojciechowski
zaskakujące rezultaty. Jakie? Aby

– Po prostu siadamy i gramy – mówią Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski

Rytm bez rygoru
Rozmowa z Dorotą Miśkiewicz i Markiem Napiórkowskim, którzy wystąpili
w kolejnej edycji “Gitarą i
Piórem” w Borowicach.
Wojciech Wojciechowski:
Gdzie poszukujecie Państwo
inspiracji?
Marek Napiórkowski: Muzyka
jest dla mnie abstrakcją. W moim
przypadku nie konkretne widoki
lub obrazy stanowią inspirację,
ale suma różnych życiowych
doznań. Oczywiście najbardziej
potrafi mnie zainspirować inna,
piękna muzyka.
Dorota Miśkiewicz: Przy pisaniu słów również te inspiracje
są niezbadane. Płyną bardziej z
wnętrza niż spoza człowieka.
W.W.: Jak zabieracie się do
komponowania muzyki?
M.N.: Za każdym razem jest
inaczej. Nie ma takiego rygoru jak
u niektórych pisarzy, że wstajemy
o konkretnej godzinie i piszemy.
Ma to bardziej luźny charakter.
Czasami jakaś przypadkowa
melodia lub pomysł rytmiczny
rozpoczyna ten proces. Przydatne
są dziś także komputery. Wszyst-

kie pomysły można rejestrować,
a potem wracać do nich.
D.M.: Bardzo dużo jeździmy,
więc rygor byłby niemożliwy.
Jednak prawie codziennie mamy
kontakt z instrumentami. Ćwicząc, wpadnie czasem interesujący motyw, z którego można
potem napisać utwór. Warto go
nagrać nawet w telefonie, żeby
nie zapomnieć. Kiedy wracam do
domu, potrzebuję ciszy i pianina,
żeby rozwinąć swoje pomysły.
W.W.: Od pewnego czasu
piszecie muzykę razem. Jak
wygląda współpraca?
D.M.: Po prostu siadamy i gramy – to w skrócie. Ja wymyślam
melodię, a Marek akordy, aczkolwiek podział nie jest aż tak
sztywny.
W.W.: Jak odnajdujecie się
Państwo w dzisiejszym pejzażu muzycznym, w którym
dominuje chillout oraz inna
muzyka klubowa?
M.N.: Istnieją takie gatunki, jak
chillout lub muzyka klubowa, ale
dla mnie nie są to gatunki, które
wnoszą coś szczególnego, odrębnego do muzyki, a co za tym idzie,

wyodrębnienie tych stylów jest
zabiegiem marketingowym. Są
to zjawiska wynikające z mody,
które na moje oko nie zapiszą się
w historii muzyki. Kiedyś muzyką
w klubach był jazz czy blues,
a teraz dominuje elektronika.
Tylko sfera brzmieniowa jest inna
Nie patrzę pod kątem gatunków.
Mi chillout przynosi słuchanie
Franka Sinatry, Shirley Horn czy
Keitha Jarretta. To zabiegi marketingowe tworzą dziś szufladki
muzyczne.
D.M.: Zauważam, że muzyka
która teraz jest modna, jest na
jednym poziomie emocjonalnym
i dynamicznym. Jeden utwór się
kończy, a drugi zaczyna się w
tym samym tempie. To może być
ciekawe, ale ja akurat wpadam w
trans pod wpływem silniejszych
emocji. Potrzebuję różnorodności
w rytmie i dynamice oraz czarownika, który mnie w ten trans
wprowadzi.
M.N.: Dzisiejsza „transowość”
rytmu jest mechaniczna, elektroniczna, nie ma w niej tyle prawdy,
co w muzyku grającym muzykę
ludową z głęboką tradycją. Dla
mnie to jest prawdziwy trans.
Tak jak na przykład muzycy z

Afryki, Ameryki Południowej,
krajów bałkańskich czy nawet
nasi górale.
W.W.: W takim razie, na
czym polega wyjątkowość
Państwa muzyki?
M.N.: Trudno powiedzieć, ale
grając staramy się, aby była to
muzyka jak najbardziej indywidualna i odrębna. Staramy się
w tych naszych poszukiwaniach
odnajdywać swój głos, ale całość i
tak muszą ocenić słuchacze.
W.W.: Panie Marku, pochodzi Pan z tego regionu. Czy
Karkonosze są wciąż dla Pana
magnesem?
M.N.: Ogromnym. Tu są przepiękne tereny, do których chciałbym wracać częściej, ale czas na
to nie pozwala. Muszę mieszkać
w Warszawie, ponieważ mam
po prostu bliżej do pracy. Gdybym miał prywatny samolot lub
potrafiłbym się teleportować, to
bywałbym tutaj częściej, ponieważ jest tu przepięknie i wciąż
tak dziko.
W.W.: Dziękuje za rozmowę.

WA¯NE TELEFONY

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
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JELENIA GÓRA Drużyna z ograniczoną
odpowiedzialnością

Profesjonalny klub
Do istotnych zmian organizacyjnych doszło w Klubie
Sportowym Piłki Ręcznej Finepharm Jelenia Góra.

Fot. MT

KS PR Finepharm Jelenia Góra przenieść te doświadczenia do
działał dotychczas jako stowarzy- jeleniogórskiego klubu.
szenie. Teraz zespół ekstraligi i
W ubiegłym tygodniu kierowdrugą drużynę, występującą w I nictwo klubu odbyło rozmowy z
lidze, przejmie będąca w trakcie zawodniczkami, w trakcie których
rejestracji, spółka z ograniczoną nowo powstająca spółka podpisyodpowiedzialnością. Jednak w wała z nimi umowy kontraktowe.
klubie będą nadal funkcjonowały Nadal trwają rozmowy z bramna zasadzie stowarzyszenia ze- karką Iwoną Pabich oraz Iriną
społy młodzieżowe, utrzymywane Latyszewską.
przez spółkę i z dotacji miejskiej.
Mimo zmian organizacyjnych
– Status klubu, gdy działał jako nie zmieni się polityka szkolestowarzyszenie był dobry, gdy niowa klubu, który nadal będzie
na jego utrzymanie otrzymywał stawiał przede wszystkim na
pieniądze z dotacji państwowych pracę z młodzieżą. W szkołach
lub samorządowych, które razem w Jeleniej Górze oraz w Starej
z naszymi pieniędzmi podlegały Kamienicy i Janowicach Wielpewnym rygorom przy ich wy- kich ruszą szkolenia piłki ręcznej
dawaniu. Chcemy jednak mieć prowadzone przez zawodniczki
pełny wpływ na to, co się dzieje z posiadające uprawnienia do tego,
naszymi funduszami i na co będą czyli Martę Oreszczuk, Dilę Samaprzeznaczane. Łatwiej też będzie dową i Katarzynę Jeż. Da to solidne
pozyskać kolejnych sponsorów. podstawy do rozwoju klubu w
Już mamy nowego inwestora – To- oparciu głównie o wychowanki,
masza Maciulaka, przedsiębiorcę z bo prezes Czarnecki chce, aby w
branży budowlano - turystycznej ciągu dwóch - trzech lat seniorki
ze Świeradowa Zdroju – mówi Finepharmu walczyły ponownie
prezes klubu Jan Czarmecki.
o medale mistrzostw Polski oraz
To spowoduje, że zwiększy się wystartowały w europejskich
budżet klubu oraz zmieni
pucharach.
nazwa pod jaką będą wy(KED)
stępowały drużyny na Klub
Sportowy Finepharm Carlos
Jelenia Góra. Będzie również
w klubie menager. Funkcję tę pełnić będzie były
futbolista Remigiusz Jeż,
który podczas pobytu
za granicą miał okazję
podpatrzeć rozwiązania funkcjonujące
w tamtejszych kluZdzisław Wąs
bach i ma zamiar

Chudy skład
W pięcioosobowym składzie
rozpoczęły przygotowania do
nowego sezonu rozgrywek w
ekstraklasie koszykarki AZS
Kolegium Karkonoskie. W
pierwszych treningach, które
odbyły się w poniedziałek
(13 sierpnia) uczestniczyły:
Natalia Małaszewska, Dorota Arodź, Agnieszka Kret,
Agnieszka Balsam i Joanna
Dłutowska. Wkrótce ma dołączyć do nich Magdalena
Gawrońska, która z akademicką reprezentacją Polski
przebywa na Uniwersjadzie
w Bangkoku. Zawodniczki
ćwiczą w sali w SP nr 10
i powoli wchodzą w rytm
treningowy. Do 20 sierpnia
wyjaśni się sprawa Doroty
Wójcik, która aktualnie przebywa za granicą i jak wróci
będzie wiadomo, czy zagra w
tym sezonie w jeleniogórskiej
drużynie. W kręgu zainteresowań kierownictwa KK AZS
znajduje się kilka młodych
zawodniczek. Nadal jednak
nie wiadomo, jakim budżetem będzie dysponował klub,
bo nadal toczą się rozmowy z
ewentualnym sponsorem.

(KED)

DOLNY ŒL¥SK

Falstart biało – niebieskich w IV lidze

Karkonosze miały nieudany debiut w dolnośląskiej
IV lidze, przegrywając
dwa pierwsze pojedynki
1:2 (1:1) z Prochowiczanką Prochowice i 0:1 (0:1)
z Pogonią Oleśnica.

Fot. Dariusz Gudowski

SPORT

Huśtawka formy
Marek Siatrak (na
pierwszym planie) mimo
ambitnej postawy nie był
w stanie zapobiec utracie
dwóch goli w meczu
z Prochowiczanką

W żenującym stylu

Fatalnie wypadli nasi futboliści w pierwszym meczu u siebie
z przeciętną Prochowiczanką
Prochowice. Szkoda, bo oprawa
spotkania mogła się podobać,
gdyż na trybuny odnowionego
stadionu przy ulicy Złotniczej
przyszło blisko tysiąc kibiców,
w tym prezydent Marek Obrębalski i jego zastępca Jerzy
Łużniak. Niestety, Karkonosze
zagrały bez polotu i dynamiki,
praktycznie bez drugiej linii, na
żenującym poziomie bramkarz
- Adam Małecki. Już w 2 min.
popełnił kardynalny błąd, nie
przejmując łatwej piłki przy
linii pola karnego. Bezlitośnie
wykorzystał ten kiks Łukasz
Filipiak i bez trudu umieścił
futbolówkę w bramce gospodarzy. Jeleniogórzanie szybko
ruszyli do odrabiania straty i
udało im się to w 22 min. Do
piłki zagranej z głębi pola przez
Przemysława Wajdę doszedł
Łukasz Kowalski i po indywidualnym rajdzie pewnie pokonał
bramkarza z Prochowic. W
drugiej połowie gra toczyła się

głównie w środku pola i mało
było sytuacji podbramkowych.
Losy meczu rozstrzygnęły się w
75 minucie. Wtedy to na strzał z
ok. 20 metrów zdecydował się
pozostawiony bez opieki przez
jeleniogórskich defensorów Filipiak i futbolówka zatrzepotała
w siatce bramki gospodarzy.

Zrehabilitowali się

W Oleśnicy skazani na pożarcie podopieczni trenera Leszka
Dulata zagrali na znacznie lepszym poziomie niż w debiucie.
Byli równorzędnym partnerem
dla faworyzowanych oleśniczan, ale nie mieli szczęścia w

CUNOV Dobre wyniki naszych kajakarzy

Kolejny udane starty mają
za sobą kajakarze freestylowcy z Karkonoskiego
Klubu Kajakowego Jelenia
Góra.
Jeleniogórscy freestylowcy wzięli
udział w mistrzostwach Słowacji
w Cunovie obok Bratysławy na
jednym z najtrudniejszych torów
kajakowych Europy. W kategorii
juniorów zawodnicy Karkonoskiego
Klubu Kajakowego Jelenia Góra
odnieśli sukcesy zajmując miejsca
na podium. Drugie miejsce zdobył
Jakub Hankiewicz nieznacznie
ulegając najlepszemu europejskiemu juniorowi Jiriemu Langerowi.
Trzecie miejsce zajął Michał Wrzal.
Poziom rywalizacji w kategorii
mężczyzn był bardzo wysoki. Nasz
reprezentant Tomasz Czaplicki w
doborowej stawce rywali ostatecznie
zajął ósme miejsce. Zaraz za Tomkiem uplasował się J. Hankiewicz,
który miał prawo startu w dwóch
kategoriach. – Choć zawodnicy
odczuwają już trudy startów podczas
długiego sezonu, to w dalszym ciągu
utrzymują się w znakomitej formie. Zajmowane przez nich lokaty

świadczą o dobrym wytrenowaniu i
utrzymywaniu wysokiego poziomu.
Należy podkreślić, że w kategorii seniorów startowało 45 zawodników,
z których przynajmniej 15 prezentuje najwyższą klasę europejską
– powiedział trener KKK Krzysztof
Czaplicki.
Wysoką formę potwierdził również J. Hankiewicz w mistrzostwach
Czech na torze kajakowym Troja w
Pradze. W rywalizacji juniorów zajął
trzecie miejsce. Siódmy w tej samej
kategorii był M. Wrzal. Startujący w

sytuacjach podbramkowych.
W 30 min. padła jedyna, jak się
okazało, bramka meczu, a jej
strzelcem po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego był rutynowany
Tomasz Jurkiewicz. Najlepszą
okazję na wyrównania miały
Karkonosze po kontrataku w
wykonaniu Łukasza Kowalskiego i Łukasza Kusiaka w 65 min.
Niestety ten ostatni w dogodnej
pozycji zamiast do siatki trafił w
bramkarza gospodarzy.
Karkonosze Jelenia Góra Prochowiczanka Prochowice
1:2 (1:1)
Bramki: Kowalski 22 min.
oraz Filipiak 2 i 75 min.

Karkonosze: Małecki, Siatrak,
Bijan, Wawrzyniak, Suchanecki
(Wajda 20 min, Smoliński 74
min.) Lis (Dutka 46 min.),
Kotarba, Józefiak, Wichowski,
Kowalski (Wojtas 84 min.),
Kusiak.
Pogoń Oleśnica - Karkonosze
Jelenia Góra 1:0 (1:0)
Bramka: Jurkiewicz 30 min.
Karkonosze: Dubiel, Siatrak,
Wawrz yniak, Bijan, Wajda
(Walczak 70 min.), Kurzelewski (Dutka 79 min.), Kotarba
(Wojtas 75 min.), Józefiak, Zagrodnik (Wichowski 46 min.),
Kusiak, Kowalski.

(KED)

KALENDARIUM

Walczyli mimo zmęczenia
gronie seniorów T. Czaplicki tym
razem wypadł słabiej. Zmęczony
już długim sezonem oraz nękany
awariami sprzętu był poza najlepszą
dziesiątką.
Na klasyfikację zawodów duży
wpływ mieli czescy sędziowie, którzy
oceniali przejazdy poszczególnych
zawodników według tylko sobie znanych zasad, niekoniecznie zgodnych
z regulaminami międzynarodowymi. Cóż, jak freestyle to freestyle.

Fot. Archiwum klubu
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(KED)

ŚRODA 22 VIII
– piłka nożna, III kolejka IV ligi, Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów,
godz. 17.00, stadion przy ul. Złotniczej
– strzelectwo, wakacyjny turniej w strzelectwie sportowym, godz. 11.00,
strzelnica przy ul. Lubańskiej
PIĄTEK 24 VIII
– piłka wodna, wakacyjny turniej w piłce wodnej, godz. 11.00, basen przy
ul. Sudeckiej
PIĄTEK – NIEDZIELA 24-26 VIII
– koszykówka mężczyzn, turniej towarzyski im. Korwina, piątek od godz.
11.00, sobota i niedziela od godz. 10.00, hala przy ul. Sudeckiej
SOBOTA 25 VIII
– piłka nożna, III kolejka klasy okręgowej, Lotnik Jeżów Sudecki - Bobrzanie
Bolesławiec, godz. 17.00, stadion w Jeżowie Sud, przy ul. Sportowej
NIEDZIELA 26VIII
– piłka nożna, II kolejka klasy B, KKS Jelenia Góra - Metgum Podgórzyn,
godz. 15.00, stadion przy ul. Podchorążych
– piłka nożna, II kolejka klasy B, Chojnik Jelenia Góra - Sokół Sokołowiec,
godz. 15.00, stadion w Parku Norweskim

Jakub Hankiewicz został wicemistrzem
Słowacji juniorów

(KED)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SKARB KIBICA
NASZA PROGNOZA – Mogą być groźni

Woskar sprawia wrażenie, jakby dopiero kilka dni temu
„pozbierał się” po czerwcowym spadku z ligi okręgowej.
Doświadczeni zawodnicy latem błąkali się po innych
klubach, ale jak przyszło co do czego, pozostali wierni
biało-czarnym. Największą stratą było odejście Arkadiusza
Gawlika do Olimpii Kamienna Góra. Choć napastnik ten
minionego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Woskar
pozyskał natomiast z Orła Mysłakowice doświadczonego
Tomasza Tarczyńskiego. W drużynie jest też kilku obiecujących młodzieżowców. Jeśli oni jak i starsi zagrają na miarę
oczekiwań, Woskar znajdzie się w czołówce tabeli klasy
A. Jeśli nie, marzenia o awansie trzeba będzie odłożyć,
przynajmniej o rok.
(ROB)

REGION Klasa A - grupa I

Woskar Szklarska Poręba
Stoją od lewej: Tomasz Stefanowicz, Mateusz Misiura, Tomasz Tyburek, Mateusz Karmelita, Michał Mackiewicz, Ryszard Krzak, Rafał Kowalski, Rafał Masłowski, Tomasz
Sobolewski, prezes Krzysztof Jahn. Poniżej od lewej: Michał Misiura, Jan Tkacz, Piotr
Kamiński, Jakub Łopata, Emil Kandyba, Paweł Stefanowicz.

Terminarz - Grupa II klasa A

3. kolejka (2 IX):
Czarni – Bazalt, Fatma – Kwisa, Chmielanka – Cosmos M., Sudety – Włókniarz, Granica – Stella, Skalnik – Cosmos R., Olsza – Orzeł.
4. kolejka (5 IX):
Bazalt – Orzeł, Cosmos R. - Olsza, Stella – Skalnik, Włókniarz – Granica,
Cosmos M. - Sudety, Kwisa – Chmielanka, Czarni - Fatma.
5. kolejka (9 IX):
Fatma – Bazalt, Chmielanka – Czarni, Sudety – Kwisa, Granica – Cosmos
M., Skalnik – Włókniarz, Olsza – Stella, Orzeł – Cosmos R.
6. kolejka (16 IX):
Bazalt – Cosmos R., Stella – Orzeł, Włókniarz – Olsza, Cosmos M. - Skalnik,
Kwisa – Granica, Czarni – Sudety, Fatma – Chmielanka.
7. kolejka (23 IX):
Chmielanka – Bazalt, Sudety – Fatma, Granica – Czarni, Skalnik – Kwisa,
Olsza – Cosmos M., Orzeł – Włókniarz, Cosmos R. - Stella.
8. kolejka (30 IX):
Bazalt – Stella, Włókniarz – Cosmos R., Cosmos M. - Orzeł, Kwisa – Olsza,
Czarni – Skalnik, Fatma – Granica, Chmielanka - Sudety.
9. kolejka (7 X):
Sudety – Bazalt, Granica – Chmielanka, Skalnik – Fatma, Olsza – Czarni,
Orzeł – Kwisa, Cosmos R. - Cosmos M., Stella – Włókniarz.
10. kolejka (14 X):
Bazalt – Włókniarz, Cosmos M. - Stella, Kwisa – Cosmos R., Czarni – Orzeł,
Fatma – Olsza, Chmielanka – Skalnik, Sudety - Granica.
11. kolejka (21 X):
Granica – Bazalt, Skalnik – Sudety, Olsza – Chmielanka, Orzeł – Fatma,
Cosmos R. - Czarni, Stella – Kwisa, Włókniarz – Cosmos M.

MLKS Woskar
Szklarska Poręba - Wojcieszyce

Adres: ul. Odrodzenia 35, 58-580 Szklarska
Poręba
Rok założenia: 1946-47 (klub występował
pod
nazwą Julia
Szklarska Poręba)
Prezes: Krzysztof Jahn
Największe sukcesy: 14. miejsce w IV lidze
w sezonie
2003/04
W poprzednich dwóch sezonach:
sezon 2006/07 klasa okręgowa 1 4. miejs
ce i spadek do
klasy A
sezon 2005/06 klasa okręgowa 8. miejs
ce
Wyniki meczów sparingowych Woskaru:
z
wary 4:4, z Kwisą Świeradów 1:3, z Choj Olimpią Konikiem Jelenia
Góra 3:4.

Skład drużyny
Fot. Dariusz Gudowski

1. kolejka (19 VIII):
Kwisa Świeradów – Bazalt Sulików, Czarni Strzyżowiec – Cosmos Milików,
Fatma Pobiedna – Włókniarz Leśna, Chmielanka Chmieleń – Stella
Lubomierz, Sudety Sieniawka – Cosmos Radzimów, Granica Miłoszów
– Orzeł Platerówka, Skalnik Rębiszów – Olsza Olszyna.
2. kolejka (26 VIII):
Bazalt - Olsza, Orzeł – Skalnik, Cosmos R. – Granica, Stella – Sudety,
Włókniarz – Chmielanka, Cosmos M. - Fatma, Kwisa - Czarni.

Wrócić do okręgówki
Marcin Ramski ma 31 lat, a w piłkę
nożną zaczął grać w wieku 8 lat.
Niemal całe jego sportowe życie jest
związane z Lechią Piechowice. W tym
klubie grał przez niemal całą karierę,
z krótkimi epizodami w Woskarze
oraz LZS-ie Wojcieszyce. Szybko też
wziął się za szkolenie innych. Trenerem grup młodzieżowych został,
kiedy miał 17 lat. Największe sukcesy
odnosił z juniorami Lechii oraz
Woskaru. Kilkakrotnie wywalczył
awans do ligi okręgowej juniorów,
ale z powodów pozasportowych
jego drużyna nie grała w wyższej
klasie. Dopiero w ubiegłym roku
jego podopieczni (juniorzy Wo-

skaru) zasmakowali gry w
młodzieżowej okręgówce.
Zespół seniorów Woskaru
objął w połowie minionego
sezonu. Wcześniej przez 2 lata
prowadził drużynę rezerw.
– Chcemy wywalczyć awans
do ligi okręgowej – mówi
Ramski. – Wiem, że to będzie
bardzo trudne. Najgorsze,
że nie wiemy do końca, na
co nas stać, bo w każdym
meczu sparingowym graliśmy innym składem. Więcej
na temat naszych planów
będziemy wiedzieć po kilku
kolejkach ligowych.

REGION Klasa A - grupa I

Rudawy Janowice Wielkie
W górnym rzędzie od lewej: trener Zdzisław Radziszewski, Dariusz Górnicki, Łukasz
Pacocha, Łukasz Czerniawski, Cezary Witkowski, Piotr Wojtarowicz, Marcin Proniewicz,
Andrzej Fornal, prezes Janusz Głowacz.
W dolnym rzędzie od lewej: Piotr Szwajgiel, Adam Chochoł, Piotr Śmiech, Przemysław
Świerczek, Waldemar Przywara, Łukasz Chochoł.

Obrońcy
Grzegorz Hornicki (84)
Krzysztof Jahn (70)
Rafał Kowalski (80)
Rafał Masłowski (81)
Maciej Wesołowski (88)
Jarosław Woś (71)
Daniel Woźniak (81)

Napastnicy
Robert Bińczyk (72)
Paweł Stefanowicz (87)

Gminny Ludowy Klub Sportowy
Rudawy Janowice Wielkie
Adres klubu: Janowice Wielkie ul. Sportowa
4
Rok założenia: 1948
Największe sukcesy: gra przez dwa sezo
ny (2000/01 i
01/02) w klasie okręgowej
W poprzednich dwóch sezonach:
sezon 2006/07
klasa A 9. miejsce
sezon 2005/06
klasa A 8. miejsce
Wyniki meczów sparingowych: z Pogonią
Wleń 5:3 i z Pub
Golem Jelenia Góra 4:0.

Skład drużyny
Bramkarze
Marcin Proniewicz (91)
Bartosz Górka (87)
Krzysztof Kulas (67)
Piotr Śmiech (86)

13. kolejka (4 XI):
Skalnik – Bazalt, Olsza – Granica, Orzeł – Sudety, Cosmos R. - Chmielanka,
Stella – Fatma, Włókniarz – Czarni, Cosmos M. - Kwisa.

Fot. Dariusz Gudowski

NASZA PROGNOZA
– Grają dla przyjemności

(KED)

Bramkarze:
Tomasz Niemiec (76)
Tomasz Stefanowicz (88)
Jarosław Janusz (88)

Pomocnicy
Piotr Kamiński (78)
Jakub Łopata (84)
Mateusz Misiura (88)
Michał Misiura (88)
Marcin Ramski (76)
Tomasz Sobolewski (83)
Krzysztof Tatomir (84)
Maciej Wołczyk (84)
Tomasz Tarczyński (70)

12. kolejka (28 X):
Bazalt – Cosmos M., Kwisa – Włókniarz, Czarni – Stella, Fatma – Cosmos
R., Chmielanka – Orzeł, Sudety – Olsza, Granica – Skalnik.

W składzie Rudaw znajdują sie głównie młodzi piłkarze oraz kilku ligowych wyjadaczy. Po zakończeniu
poprzedniego sezonu z klubu odeszło kilku graczy,
którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu chleba.
Ich miejsce zajęło kilku zdolnych wychowanków.
Rudawy są klubem typowo amatorskim, nastawionym
głównie na szkolenie młodzieży, w którym gra się
przede wszystkim dla przyjemności. Celem drużyny
w bardzo trudnej grupie I klasy A jest zajęcie miejsca
w środku tabeli. W okresie przygotowawczym Rudawy
zagrały tylko dwa sparingi i trudno wyrokować w
jakiej dyspozycji znajduje się ten zespół na początku
sezonu. Janowiczanom może sprzyjać terminarz, gdyż
na początku rozgrywek przyjdzie im rywalizować z
drużynami teoretycznie słabszymi, dzięki czemu
drużyna ma czas na zgranie się przez pojedynkami
z faworytami ligi.

15

Przybysz z Karkonoszy
Zdzisław Radziszewski (51 lat)
jako trener, a wcześniej zawodnik
był związany głównie z Karkonoszami Jelenia Góra. Wychowanek tego
klubu, właściwie prawie przez całą
karierę grał w klubie z ul. Złotniczej.
Zaliczył też krótkie epizody w Chojniku Jelenia Góra i Łużycach Lubań.
Występował na lewej stronie boiska:
zaczynał jako napastnik, a występy
na boisku kończył jako obrońca.
Jako szkoleniowiec dwukrotnie pro-

wadził juniorów i dwukrotnie seniorów Karkonoszy w IV lidze. Od
dwóch sezonów trenuje piłkarzy
Rudaw Janowice Wielkie. – Grupa
pierwsza, w której przyjdzie nam
grać w tym sezonie, jest bardzo
mocna i naszym marzeniem jest
zajęcie miejsca gwaranującego
utrzymanie – mówi trener Radziszewski. – Zespół jest młody i
pespektywiczny co rokuje duże
nadzieje na przyszłość..

Obrońcy
Piotr Wojtarowicz (91)
Cezary Witkowski (74)
Andrzej Fornal (81)
Łukasz Chochoł (81)
Łukasz Czerniawski (86)
Dariusz Górnicki (83)
Pomocnicy
Adam Chochoł (89)
Mateusz Czerniawski (86)
Dariusz Dembicz (88)
Tomasz Golis (87)
Piotr Ignaczak (83)
Przemysław Świerczek (81)
Waldemar Przywara (89)
Napastnicy
Radosław Cybula (87)
Łukasz Pacocha (83)
Piotr Pacocha (80)
Jarosław Szeszko (64)
Radosław Szymula (81)
Kamil Weber (84)
Piotr Szwajgiel (91)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 sierpnia 2007 r.
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SKARB KIBICA

NASZA PROGNOZA – Sporo niewiadomych
Orzeł Mysłakowice dość pechowo przegrał w minionym sezonie rywalizację o awans do „okręgówki” ze
Zjednoczonymi Bolków, bo miał o jeden punkt mniej.
Z zespołu odszedł trener Leszek Żołędziejewski i kilku
podstawowych zawodników: Piotr Grycki, Marek Paul,
Krystian Pogoda, Sławomir Bącal, Mateusz Kraiński i
Tomasz Tarczyński, a doszło tylko kilku zawodników z
drugiej drużyny i kilku wróciło z innych zespołów. Zespół
w ostatniej chwili przejął Marek Ociepa, który odniósł z
Orłem największy sukces w historii klubu, awansując w
sezonie 2002/03 do klasy okręgowej. Czy uda mu się to
samo powtórzyć z tak przemeblowaną drużyną?

REGION Klasa A - grupa I

Orzeł Mysłakowice

(JEN)

MGKS Orzeł Mysłakowice

Międzyzakładowy Gminny Klu
b Sportowy
Orzeł Mysłakowice
Adres: ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakow
ice
Rok założenia: 1946
Prezes: Janusz Płachta
Największe sukcesy: awans do klasy okręgowe
j w sezonie
2002/03
W poprzednich dwóch sezonach:
2006/07 klasa A 2 miejsce
2005/06 klasa A 6 miejsce
Wyn iki mec zów spar ingowych : z LZS
z Chmielanką Chmieleń w Pucharze Polsk Woja nów 3:1,
i 0:9 (Orzeł grał
juniorami) i z LZS Maciejowa 0:1.

Terminarz rozgrywek klasy B
- grupa I i II

NASZA PROGNOZA – Wszystko możliwe
Drużyna składa się w większości z utalentowanych
zawodników, którzy uprawiają futbol dla przyjemności.
Każdy pracuje i grę w zespole traktuje jako niezłą przygodę. Jedno ich łączy: bez względu na aktualną formę nie
odpuszczają w każdym meczu i walczą o zwycięstwo.
Nie było to łatwe, kiedy Pub Gol znalazł się „oczko wyżej”,
czyli w A klasie, bo formę szlifują tylko podczas sparingów
rozgrywanych w czwartki i na treningach zabawowych,
kiedy raz w tygodniu spotykają się na boisku Szkoły
Podstawowej nr 2.
W tej sytuacji trudno przewidzieć, jakie miejsce w tym
sezonie zajmie Pub Gol, bo to drużyna nieobliczalna i
z charakterem. Jeśli zechce awansować, zrobi to, tym
bardziej że w najbliższym czasie wzmocni się jeszcze
kilkoma zawodnikami z klasy okręgowej.

(JEN)

W górnym rzędzie od lewej: trener Igor Demianienko (zrezygnował z prowadzenia Orła tuż
przed sezonem), Maciej Wateha, Mateusz Śliwiński, Adam Kondrat, Sylwester Mnich, Bartosz
Wateha, Dawid Zieliński, Robert Raczyński, prezes Janusz Płachta.
Poniżej od lewej: Maciej Szczepkowicz, Dawid Michalik, Łukasz Mamet, Patryk Dziedzina,
Tomasz Batkowski, Jacej Szeszko, Paweł Kacprzak, Jacek Bębenek.

Fot. Dariusz Gudowski

Skład drużyny

Powtórzy sukces?
Marek Ociepa (29 lat) pochodzi z Lubina i tam uczył
się abecadła futbolowego na
początku kariery sportowej.
Potem już doskonalił umiejętności w Orle Mysłakowice, grając z tą drużyną w A
klasie. Przez jeden sezon
w ystępowa ł w Woska rze
Szklarska Poręba, ale wrócił
do Mysłakowic i z Orłem,
jako grający trener, awan-

sował do klasy okręgowej,
po czym odszedł z zespołu.
Ostatnio przez pół sezonu
nigdzie nie grał. Teraz odrabia stracony czas i zamierza
po kilku kolejkach włączyć
się do gry jako zawodnik.

Bramkarze:
Jacek Szeszko (69)
Patryk Dziedzina (90)
Obrońcy
Tomasz Batkowski (85)
Bartosz Gerono (84)
Sławomir Kamiński (82)
Marcin Kamiński (87)
Sylwester Mnich (86)
Marcin Pożoga (79)
Robert Raczyński (80)
Marcin Szymański (86)
Bartosz Wateha (80)
Maciej Wateha (90)
Pomocnicy
Filip Błaszczyk (80)
Adam Kondrat (68)
Szymon Konieczny (89)
Dawid Zieliński (79)
Napastnicy
Grzegorz Chałupiński (80)
Szymon Szkoła (87)
Rafał Rosiński (89)

REGION Klasa A - grupa I

Klub Sportowy Pub Gol (wcześniej KS
Gaz)

AAdres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka
Rok założenia: 1991
Prezes: Sebastian Boszczyk
Największy sukces: awans do klasy A w sezon
ie 2005/06
W poprzednich dwóch sezonach:
W górnym rzędzie od lewej: Tomasz Walczak, Piotr Zieliński, Jacek Hobgarski, Andrzej 2005/06 klasa B
1. miejsce i awans do klasy A
Ambroży, trener i kierownik drużyny Lech Walczak, Tomasz Kocioła. Poniżej od lewej: 2006/07
klasa A 5. miejsce
kibic Janusz Stradowski, Andrzej Pieroń, Sebastian Bakaszyński, Piotr Grzyl, Bartłomiej
Drużyna przed sezonem nie rozgrywała spari
Skałka, kibic Sylwester Pazurkiewicz, Kamil Grunwald i Dariusz Celencewicz.
ngów.
W meczu Pucharu Polski wygrała w Świerzaw
ie
z Pogonią
2:1 (1:1).

Pub Gol Jelenia Góra

Skład drużyny
Bramkarze:
Andrzej Ambroży (86)
Obrońcy:
Kamil Grunwald (80)
Jacek Ochlik (69)
Piotr Zieliński (88)
Dariusz Celencewicz (69)
Gabriel Kaczmarek (87)
Fot. JEN

1. kolejka (19 VIII):
I: KS Maciejowa – Czarni Przedwojów, Nysa Wolbromek – Dolomit Pisarzowice, KS Łomnica
II – Amfibolit Leszczyniec, Lesk Sędzisław – Potok Karpniki, LZS Lipa – Orły Lipienica, Dragon
Miszkowice – Uran Okrzeszyn, LZS Kostrzyca – Halniak Miłków. II: Sudety Giebułtów – Bazalt
Wojciechów, GLKS Jeżów Sudecki – Czernica – UKS 06 Sosnówka, LZS Dobków – KS Stara
Kamienica, KS Pasiecznik – Chojnik Jelenia Góra, Sokół Sokołowiec – KKS Jelenia Góra, Metgum
Podgórzyn – Bobry Wojanów, Woskar II Szklarska Poręba – Hottur Borowice.
2. kolejka (26 VIII):
I: Czarni – Halniak, Uran – Kostrzyca, Orły – Dragon, Potok – Lipa, Amfibolit – Lesk, Dolomit
– Łomnica II, Maciejowa – Nysa. II: Bazalt – Hottur, Bobry – Woskar II, KKS – Metgum, Chojnik
– Sokół, St. Kamienica – Pasiecznik, Sosnówka – Dobków, Sudety – GLKS.
3. kolejka (2 IX):
I: Nysa – Czarni, Łomnica II – Maciejowa, Lesk – Dolomit, Lipa – Amfibolit, Dragon – Potok,
Kostrzyca – Orły, Halniak – Uran. II: GLKS – Bazalt, Dobków – Bazalt, Dobków – Sudety, Pasiecznik
– Sosnówka, Sokół – St. Kamienica, Metgum – Chojnik, Woskar II – KKS, Hottur - Bobry.
4. kolejka (5 IX):
I: Czarni – Uran, Orły – Halniak, Potok – Kostrzyca, Amfibolit – Dragon, Dolomit – Lipa, Maciejowa
– Lesk, Nysa – Łomnica II. II: Bazalt – Bobry, KKS – Hottur, Chojnik – Woskar II, St. Kamienica
– Metgum, Sosnówka – Sokół, Sudety – Pasiecznik, GLKS – Dobków.
5. kolejka (9 IX):
I: Łomnica II – Czarni, Lesk – Nysa, Lipa – Maciejowa, Dragon – Dolomit, Kostrzyca – Amfibolit,
Halniak – Potok, Uran – Orły.II: Dobków – Bazalt, Pasiecznik – GLKS, Sokół – Sudety, Metgum
– Sosnówka, Woskar II – St. Kamienica, Hottur – Chojnik, Bobry – KKS.
6. kolejka (16 IX):
I: Czarni – Orły, Potok – Uran, Amfibolit – Halniak, Dolomit – Kostrzyca, Maciejowa – Dragon, Nysa
– Lipa, Łomnica II – Lesk. II: Bazalt – KKS, Chojnik – Bobry, St. Kamienica – Hottur, Sosnówka
– Woskar II, Sudety – Metgum, GLKS – Sokół, Dobków – Pasiecznik.
7. kolejka (23 IX):
I: Lesk – Czarni, Lipa – Łomnica II, Dragon – Nysa, Kostrzyca – Maciejowa, Halniak – Dolomit,
Uran – Amfibolit, Orły – Potok. II: Pasiecznik – Bazalt, Sokół – Dobków, Metgum – GLKS, Woskar
II – Sudety, Hottur – Sosnówka, Bobry – St. Kamienica, KKS – Chojnik.
8. kolejka (30 IX):
I: Czarni – Potok, Amfibolit – Orły, Dolomit – Uran, Maciejowa – Halniak, Nysa – Kostrzyca,
Łomnica II – Dragon, Lesk – Lipa. II: Bazalt – Chojnik, St. Kamienica – KKS, Sosnówka – Bobry,
Sudety – Hottur, GLKS – Woskar II, Dobków – Metgum, Pasiecznik - Sokół.
9. kolejka (7 X):
I: Lipa – Czarni, Dragon – Lesk, Kostrzyca – Łomnica II, Halniak – Nysa, Uran – Maciejowa,
Orły – Dolomit, Potok – Amfibolit. II: Sokół – Bazalt, Metgum – Pasiecznik, Woskar II Dobków,
Hottur – GLKS, Bobry – Sudety, KKS – Sosnówka, Chojnik – St. Kamienica.
10. kolejka (14 X):
I: Czarni – Amfibolit, Dolomit – Potok, Maciejowa – Orły, Nysa – Uran, Łomnica II – Halniak,
Lesk – Kostrzyca, Lipa – Dragon. II: Bazalt – St. Kamienica, Sosnówka – Chojnik, Sudety – KKS,
GLKS – Bobry, Dobków – Hottur, Pasiecznik – Woskar II, Sokół - Metgum.
11. kolejka (21 X):
I: Dragon – Czarni, Kostrzyca – Lipa, Halniak – Lesk, Uran – Łomnica II, Orły – Nysa, Potok
– Maciejowa, Amfibolit – Dolomit. II: Metgum – Bazalt, Woskar II – Sokół, Hottur – Pasiecznik,
Bobry – Dobków, KKS – GLKS, Chojnik – Sudety, St. Kamienica - Sosnówka.
12. kolejka (28 X):
I: Czarni – Dolomit, Maciejowa – Amfibolit, Nys a- Potok, Łomnica II – Orły, Lesk – Uran, Lipa
– Halniak, Dragon – Kostrzyca. II: Bazalt – Sosnówka, Sudety – St. Kamienica, GLKS – Chojnik,
Dobków – KKS, Pasiecznik – Bobry, Sokół – Hottur, Metgum – Woskar II.
13. kolejka (4 XI):
I: Kostrzyca – Czarni, Halniak – Dragon, Uran – Lipa, Orły – Lesk, Potok – Łomnica II, Amfibolit
– Nysa, Dolomit – Maciejowa. II: Woskar II – Bazalt, Hottur – Metgum, Bobry – Sokół, KKS
– Pasiecznik, Chojnik – Dobków, St. Kamienica – GLKS, Sosnówka - Sudety.

Człowiek orkiestra
Lech Walczak (54 lata), zwany „Walusiem”,
wrósł w historię jeleniogórskiego futbolu jako
facet z charakterem. Nieustępliwie walczy o
miejsca w stworzonych przez siebie drużynach
dla takich futbolistów z Jeleniej Góry, którzy
odpowiadali mu charakterem, a jednocześnie
nie znajdowali uznania w innych klubach.
Dlatego stworzył z rezerw dawnych Karkonoszy
Klub Sportowy Niezrzeszeni, zwany „Kufelkami”, bo jego zawodnicy nie stronili od piwa po
treningach i po meczach. Mimo tego zdobyli
pod koniec lat 80 – tych Puchar Polski szczebla
wojewódzkiego, co uczcili zresztą niezłą fetą. Ma
za sobą karierę kierownika drużyny II – ligowego KemBudu Jelenia Góra oraz III – ligowych i
IV – ligowych Karkonoszy Jelenia Góra. Sercem

jest z chłopakami z Pub
Gola, których trenuje,
pełniąc jednocześnie
funkcję kierownika
drużyny.

Pomocnicy:
Sebastian Bakaszyński (77)
Piotr Grzyl (83)
Mariusz Golonka (76)
Robert Jałgiełczuk (69)
Bartosz Królikowski (84)
Wiktor Michnowski (73)
Robert Pisarz (69)
Bartosz Skałka (84)
Tomasz Walczak (87)
Piotr Zimorski (87)
Napastnicy:
Jacek Hobgarski (80)
Tomasz Kocioła (72)
Andrzej Pieroń (76)
Jacek Sztajerkowski (79)
Maciej Wojciechowski (86)

Skarb kibica redagowali:
Ja n u s z C we n , G r ze g o r z
Kędziora i Robert Zapora
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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
KONKRETNE PIENIĄDZE

AUTO - CAMPING PARK

PALETY AGD RTV

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

SlawiNET

z tym ogłoszeniem
do 25.08.2007
BEZ WPISOWEGO

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

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

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

Stomatolog

Jacek Łoś
UMOWA Z NFZ
Jelenia Góra

OKRZEI 20
tel. 075 75 26 043
weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Nokie -N70 3G, cały komplet z
kartą pamięci, instrukcja - cena
600zł – Tel. 0 781 957 491
■ Obudowę typu desktop najchętniej typu media center, może być
bez zasilacza. Ofertę z fotkami
proszę wysyłać na maila: pk@
wordjg.pl ew. gg 2578722
■ Telewizor ok. 21”, uży wany,
sprawny za 50 zł - Tel. 0 609
763 703
■ Sprawną drukarkę laserową
– wiadomość - Tel. 0 698 674
272
■ Dowolną, używaną, sprawną
nagrywarkę DVD do 70 PLN. – Tel.
0 600 853 079
■ Nokię E50 pracującą w sieci
ORANGE. E-mail: hgselectronic@
poczta.fm. - Tel. 0 75 75 35 333
– Tel. 0 603 320 692

Komputer P4 za 200 PLN. - Tel.
0 602 368 070
■ Notebook’a IBM T40 lub T41 dysk
co najmniej 40Gb,512 Ram’u, WiFi.
– Tel. 0 601 694 006
■ Tuner satelitarny Philips 3010
lub 6010 z oprogramowaniem na
Cyfrę+. - Tel. 0 695 401 472
■ Nokia N73 – mail: vukojg1@
wp.pl
■ Radio samochodwe na CD ( mile
widzialne mp3 ale nie koniecznie )
w cenie do 150 zł. sprawne. – Tel. 0
665 445 176
■ Siemens SL 45i. – Tel. 0 504
727 202
■ Radio samochodowe na CD,
sprawne po niskiej cenie. – Tel. 0
695 112 905
■ Używane komputery i części
komputerowe, notebooki, monitory,
drukarki. - Tel. 0 500 219 611 email: 500219611@wp.pl
■

Palmtopa z GPS do 400 zł. – Tel.
0 603 322 400
■ Nagrywarkę mini disc tanio – Tel.
0 509 185 467
■

ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ 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
■ Lampę Nikon SB - 800 ( najwyższy model) na rocznej gwarancji.
Cena 1200 zł. - Tel. 0 508 082 888
lub jack011@wp.pl
■ Tuner satelitarny Philips 6010,idealny do Cyfry+, stan bardzo dobry.
Cena 200 zł. – Tel. 0 609 271 103
■ Telefon Sony Ericsson K310i w
bardzo dobrym stanie na gwarancji,
komplet. - Tel. 0 691 921 313

Siemens s65 na gwarancji - 110
pln. – Tel. 0 511 414 895
■ Konsole Playstation 2 przerobiona, 2 pady, 2 karty pamięci,
okablowanie, ok. 30 gier, stan bdb
cena:500 zł. - Tel.0 692 465 691
■ Sony Ericsson k310i, w idealnym
stanie, komplet, na gwarancji. – Tel.
0 607 722 278
■ Telewizor CROWN Japan 21”,
czarna obudowa, stan b.dobry,
oryginalny pilot, instrukcja. – Tel. 0
603 69 70 65
■ Radio samochodowe Panasonic
– Tel. 0 603 072 815
■ Keyboard KORG - IS - 40 sztywny futerał – stojak. Cena
do uzgodnienia. - Tel. 0 516 048
220
■ Sprawny radioodtwarzacz Opel
CAR 300 wraz z instrukcją obsługi,
cena 100zł. – Tel. 0 664 065
001
■

■ Sprawną kserokopiarkę Color
cyfrową Canon CLC 900. – Tel. 0
693 100 000
■ Nokia 6600 za 300zł, zestaw
słuchawkowy, płyty instalacyjne
do komputera, kable usb, z książką.
E-mail: leon558@wp .pl
■ Motorolę V3 razr na gwarancji,
w Erze. – Tel. 0 791 560 573 lub
e-mail dotina@interia.
■ Sony Ericssona k310i , na gwarancji, srebrny, w bardzo dobrym
stanie, cena tylko 190 zł. -Tel. 0
665 719 014.
■ Skaner firmy Mustek 4800TA
Pro2 , skaner jest nowy nieużywany ,
niedrogo . – Tel. 0 888 580 810

MOTORYZACJA
Kupię
■ Auta uszkodzone , niesprawne
lub całe, przyjmę za wyrejestrowanie – Tel. 0 783 043 706
■ Auta powypadkowe i uszkodzone.

Odbieramy własnym transportem.
Jelenia Góra i okolice. – Tel. 0 510
522 968
■ Audi A4 TDI 1,9 rocznik 20022006. – Tel. 0 603 485 751
■ Na raty auto do 3000 zł. - Tel. 0
500 826 129
■ Samochód osobowy w stanie
dobrym, w okolicach Jeleniej Góry,
do kwoty 1500 zł, z ważnym OC oraz
rejestracją. E-mail: survivor1986@
wp.pl
■ Auto do 3-4 tys. zł około 10-cio
letnie z okolic Jeleniej Góry. – Tel. 0
693 083 825
■ Drzwi w dobrym stanie prawe,
tylne do Daewoo Tico. Kolor obojętny.
– Tel. 0 609 064 254
■ Tylny spojler do ,,malucha”. email: izabela431@wp.pl
■ Alfe Romeo 147 1.9 JTD w
roczniku 2001-2003 wyposażenie
obojętne, zadbaną, nie bitą, w cenie
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około 25tys. - Tel. 0 691 613 080
pieki2@gmail.com gg:1204707
■ Opla Corsę - rocznik 1998 2000, w stanie technicznym bardzo
dobrym. - Tel. 0 600 021 565
■ Golfa IV 1,9 TDI . Cena do 21000
PLN - Tel. 0 509 344 632
■ Chłodnicę (sprawna) do passata
92* b3 1800 benzyna do 70 zł
oraz klamkę (tył - kierowca) do 30
zł - Tylko Jelenia lub bliskie okolice.
- Tel. 0 508 647 464
■ Szybę czołową VW Scirocco
II. – Tel. 0 605 275 435, 0 609
365 333.
■ Kompletną obudowę rozrządu
do Bravo 1.6 16 V. – Tel. 0 502
721 952
■ Oryginalną felgę 15 do citroena,
z oponą lub bez. - Tel. 0 663 293
684
■ Drzwi w dobrym stanie prawe
tylne do Daewoo Tico. Kolor obojętny.
– Tel. 0 609 064 254
■ Kupię fiata 126p. do 250 zł. Nie
musi być opłacony byle by jeździł.
– Tel. 0 785 465 111.
■ Kupię szybę do Daihatsu Charade rocznik 1992. - Tel. 0 887
185 266
■ r5 gtt lub gte. Proszę o przesylanie ofert na e-mail: gtturbo_r5@
wp.eu
■ Części używane do samochodu
Toyota Corolla 1.3-12V. 1987-92.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość

wysyłki. – Tel. 0 510 522 968
■ Części używane do samochodu
Seat Toledo. Rok prod. 1993. Posiadam również Instalacje gazową
do motoru 1.6 i 2.0. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki. - Tel.
510-522-968
■ Skup aut: audi 100,fiat uno,ford
escort-orion, honda civic, opel
kadett, renault twingo, skoda felicja
pick-up, suzuki swift sedan,vw golf
3 możliwość wysyłki. - Tel.0 516
34 6 494
■ Części używane do Suzuki Maruti.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. – Tel. 0 510 522 968
■ Części używane do Subaru Leone.
Sedan i Kombi. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. – Tel. 0 510
522 968
■ Sprzedam części używane do
Opel Vectra A 2.0 4x4. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki. – Tel.
510 522 968
MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Fiata 126p – 1993, po przeglądzie, 73 tys. km, kolor zielony – Tel.
0 885 797 149
■ Części do Forda Escorta 89 rok
oraz zderzak tył, niebieski do bmw
e-36 Tel. 0 515 206 283
■ Opel Corsa Swing, 1997 r., 16 V,
poj. 1400 cm, 5-cio drzwiowy, biały,
klimatyzacja, ABS, centralny zamek
– Tel. 0 501 221 912

Opony letnie Pirelli 165/65r13
4szt. -130zł ;oraz komplet kół
zimowych pasujące do uno, punto
w bdb stanie za 240 zł - Tel. 0 601
345 960
■ Renault Clio, 1994, poj.1,9 diesel, bialy – Tel. 0 505 504 540
■ VW Transporter T2, rok 1983,
1,6 diesel zdecydowanie sprzedam
– cena 2000 zł – Tel. 0 605 496
437
■ VW Passat TD combi , rok produkcji 1991, I-szy właściciel w
kraju od 2 lat – stan dobry – Tel. 0
605 905 077
■ Mazdę MX – 3 1996, przebieg
150.000 – 1600, benzyna, zielony
metalik, alu felgi z kpl. opon, brak
chłodnicy, klimatyzacji – 8.000 zł
– Tel. 0 663 753 140 i Tel. 0 504
645 166
■ Audi A4 od tygodnia w kraju rok
1996. zadbany do opłat . Cena do
negocjacji. - Tel. 0 662 189 973
■ Alfa Romeo 146 Junior, rok 1999,
poj.1400 16v,moc 103 kM,przebieg
120tys.km, czerwony metalik,2x
poduszka powietrzna, elektryczne
szyby przednie, R.O. dwa komplety
kół- letnie alu. Stan dobry, właściciel
niepalący. Cena około 11 tys. zł.
- Tel. 0 76 724 68 79
■ BMW E330 silnik 3.3 benzyna,
5 drzwi, szary met, wazny przegląd
i oc, sprawna na chodzie, nowy
akumulator (100ah) i amortyzatory
cena ok 1600 zł. – Tel. 0 503
■

Galeria Czekoladowa

- kawiarnia
- sklep z czekoladkami
- galeria fotograficzna
- bezpłatny Hotspot.
ul. Sobieskiego 2
(za przystankiem na podwalu w stronę Cieplic)
58-500 Jelenia Góra
godziny otwarcia:
tel: 0-75 764 72 98
pon. - niedz.: 900 - 2000

www.chocoffee.com
e-mail: galeriaczekoladowa@wp.pl

935 341
■ Fiat Cinquecento 700 z 1993
roku. - Tel. 0 663 608 629
■ Fiat Uno 1.0 Wazny przegląd i oc.
500zł. – Tel. 0 667 209 919
■ Fiat Seicento SX, 1998 r., łososiowy metalik, zderzaki w kolorze
nadwozia, auto-alarm, ele. szyby,
radio+CD, komplet opon zimowych,
serwisowany w fiacie, pelna dotkumentacja, bezwypadkowy, cena
7200 zł do negocjacji. – Tel. 0 665
248 529
■ Fiata Seicento, rocznik 1998,
przebieg 66 tys km, opony zimowe,
elektryczne szyby, auto-alarm,
radio +CD, kolor łososiowy metalik,
serwisowany w fiacie, stan bardzo
dobry (techniczny i wizualny), cena
7200zl do negocjacji. – Tel. 0 665
248 529
■ Forda escort 92/na 93 w tej
nowej budzie zadbany bez korozji
model hechbek, tani, fajny użytkownay przez kobietę. – Tel. 0 507
870 086
■ Ford Fiesta 1.8D z 1990r. Samochód zarejestrowany, ubezpieczony,
w ciągłej eksploatacji, przebieg 190
tys. km. Cena 1200 zł. - Tel. 0 605
76 48 06.
■ Ford Ka rok prod.1998 poj.1.3 2 x
airbag, klimatyzacja wspomaganie,
użytkowany przez kobietę przebieg
100000km cena 8000 tys. do negocjacji. – Tel. 0 601 918 893
■ Ford Mondeo 1.6 hatchback
1995 rok. Elektryczne szyby, 2 x
poduszka, immobilizer, szyberdach,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy. Kolor ciemny niebieski
metalik. Auto właśnie przyjechało z
Niemiec. Niemieckie ubezpieczenie
jest do 29.08. Auto do opłat. Stan
bardzo dobry, zadbany. Jedyne 4900
zł. – Tel. 0 509 208 755
■ Honde cb, w stanie dobrym,
brak ładowania, reszta elektryki
w porządku motor na chodzie bez
dokumentów cena ok. 1000zł. – Tel.
0 661 607 477
■ Kawasaki przywieziona
07.08.2007 z Niemiec, pierwsza
rejestracja 16.08.2007 brak szybki
w owiewce. Rok 1997, stan licznika
30 tys. cena 8.900 tys. – Tel. 0
502 653 804
■ Mercedesa 124 d 200 d rok pr.
1993 przebieg 100 tys. oryginalny
stan, super cena 18300 zł. – Tel. 0
501 080 950
■ Opel Astra, 1,4, 1992 rok. – Tel.
0 790 215 333
■ Opla Corse 1998 rok 1500 turbo

diesel, abs, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, zarejestrowany w kraju cena 9000 zł. Tel. 0
885 588 345
■ Opel Calibra:91r,2,0.srebrny metalic, instalacja gazowa.Cena:7000 zł.
– Tel. 0 781 015 299
■ Skodę Fabię w bardzo dobrym
stanie wersja Comfort kolor Czarny
perłowy. – Tel. 0 513 124 707
■ Renault 19,rocznik 1993, przebieg 160tyś, pojemność 1,7,kolor
biały. Cena 5000 do uzgodnienia.
Auto jest zadbane w bardzo dobrym
stanie. - Tel. 0 791 888 006
■ VW Golf 1.9 gtd, rok prod. 1994
,przebieg 16000 tys., granatowy,
manualna skrzynia biegów, 5 drzwi,
nowe opony, nowy tłumik, stan
dobry, cena 9200. Tel. 0 501 235
734
■ VW Transporter t4 2400 diesel
1993 rok zarejestrowany cena 13
000 zł. – Tel. 0 885 588 345
■ Silnik do peugeota 1,9 diesel.
– Tel. 0 785 465 111
■ Głowica silnika do renault Clio
1.2i. – Tel. 0 785 465 111
■ Do sprzedania części do Fiata
Tempry 91r 1,6i - w tym silnik i inne.
– Tel. 0 785 465 111
■ Suzuki Swift - skrzynia biegów,
rozrusznik, głowica, kolektor i wiele
innych. - Tel. 0 607 747 557
■ Przedni zderzak do bMW E-36,
sedan ,cupe, compact 91-98r.cena
260 zł. - Tel. 0 607 756 616
■ Wszystkie części z modelu Alfa
Romeo 164, 1992 r /lokalizacja.
– Tel. 0 695 708 405
■ Części używane do samochodu
VW Passat B3 1.8i sedan. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
– Tel. 0 510 522 968
■ Części używane do samochodu
Golf dwójka. Różne modele i roczniki.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. – Tel. 0 510 522 968
MOTORYZACJA
Zamienię
■ BMW rok 98. Pełne wyposażenie,
zadbany, zamienię na mniejszy,
chętnie Golfa tdi lub Bora. Bogata
wersja. - Tel. 0 511 277 326
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze w rozsądnej cenie, bez pośredników – Tel. 0 885 797 149
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze do
100 000. blisko centrum 2 pokojowe
lub kawalerka. –
Tel. 0 509
460 999

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

Garaż murowany posiadający
wykupiony grunt (z księgą) - tanio,
może być do małego remontu. - Tel.
0 609 802 051
■ Kupię lub wynajmę mieszkanie
w starym budownictwie. – Tel. 0
665 466 247
■ Mieszkanie trzypokojowe lub
czteropokojowe z balkonem lub
tarasem w Jeleniej Górze (oprócz
Zabobrza i centrum) lub Cieplicach.
- Tel. 0 609 655 699
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze, 2-3
pokojowe, może być do remontu,
bez pośredników. Proszę o poważne
oferty. – Tel. 0 608 353 749
■ Działkę, chętnie z widokiem na
Karkonosze, e-mail: kossa_1@
interia.pl. - Tel. 0 605 030 050
■ Mieszkanie w Cieplicach. – Tel. 0
608 846 189
■ Działkę budowlaną w promieniu
10 km od jeleniej góry. – Tel. 0 695
808 166
■ Działkę budowlaną w Przesiece
lub okolicy. Bez pośredników, zdecydowanie. - Tel. 0 509 248 901
lub e-mail: tom.wroc@wp.pl
■ Mieszkanie w rozsądnej cenie bez
pośredników może być do remontu
dwu pokojowe. Tylko okolice Jeleniej
Góry. - Tel. 0 887 336 650
■ Mieszkanie 1- lub 2-pokojowe
w Mysłakowicach, Łomnicy lub
Kostrzycy. Może być do remontu.
– Tel. 0 504 131 604
■ Mieszkanie w Świerzawie 1,2
lub 3 pokojowe. Może być do
remontu. - Tel.0 605 344 699 lub
gg 11072422
■ Mieszkanie/ dom na osiedlu
łomnickim lub w okolicach. – Tel. 0
696 061 913
■ Bez pośredników mieszkanie w
Jeleniej Górze, do 3 pokoi, do 80m2,
od parteru - do III piętra, może być
do remontu, w kamienicy lub bloku.
– Tel. 0 664 866 687
■ Działkę budowlaną w okolicach
Jeleniej Góry. – Tel. 0 691 185
727
■ 2 lub 3 - pokojowe mieszkanie
w Piastowie lub Pruszkowie bez
pośredników. – Tel. 0 697 555
043
■ Nieduże mieszkanie w centrum.
Ewentualnie kawalerkę. Może być do
remontu. Nie na Zabobrzu. Pośrednikom bardzo dziękuję. – Tel. 0 886
400 832 po 18:00.
■ Mieszkanie na Pl. Ratuszowym
z widokiem na plac. - Tel. 0 501
572 708
■ Lokal ok. 40-50 m kw pod gabinet dentystyczny w Jeleniej Górze,
Cieplicach, Sobieszowie. - Tel. 0
501 572 708
■ Kawalerkę może być do remontu
w Jeleniej Górze bardzo pilne. – Tel.
0 509 460 999
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze, bez pośredników, do 120 tys.Tel. 0 510 105 442
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dom, najlepiej stan surowy
zamknięty do 220 m kw na dużej,
ładnej działce. Preferowana lokalizacja-w kierunku na Wrocław. – Tel.
0 501 572 708
■ Mieszkanie 1-2 pokojowe może
być do generalnego remontu, okolice
Jeleniej Góry (Staniszów, Podgórzyn...). – Tel. 0 660 424 060
■ Kawalerkę 25-40 m w okolicy
centrum. – Tel. 0 508 245 505
■ Działkę budowlaną: Komarno,
■

remontu + stodoła w Podpórkach
na działce 0,99ha z widokiem na
gry i okolice, 400tys.zł. – Tel. 0
601 585 312
■ Mieszkanie w Piechowicach z
ogrodem, bezczynszowe, 2 pokoje
(10m i 20m) + komórka do adaptacji
na garaż lub altankę 16m – Atrakcyjna cena – Tel. 0 787 400 399
■ Własnościową kawalerkę 27m2
w centrum Cieplic. Niska opłata za
mieszkanie tylko 49zł lub zamienię

db kredyt
Piechowice, Staniszów, Sosnówka,
Mysłakowice lub inna lokalizacja - z
widokiem na Karkonosze. – Tel. 0
605 030 050
■ Dom lub pół domu na Osiedlu
Pomorskim w Jeleniej Górze. – Tel. 0
693 423 311 lub 0 607 311 364
■ Bez pośredników mieszkanie w
Jeleniej Górze, do 3 pokoi, do 80m2,
od parteru - do III piętra, może być
do remontu, w kamienicy lub bloku.
– Tel. 0 664 866 687
■ Dom do 500 tys. zł. Może być w
zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. – Tel. 0 691 210 677
■ Mieszkanie/ dom na osiedlu
łomnickim lub w okolicach. – Tel. 0
696 061 913
■ Mieszkanie w Świerzawie 1,2 lub
3 pokojowe. Może być do remontu.
- Tel. 0 605 344 699
■ Małe mieszkanie 2-pokojowe w
cenie ok.130 tys.zł - najchętniej
Zabobrze II lub III. – Tel. 0 664
095 087
■ Kupie stodołę z domem albo bez
okolice Jeleniej Góry. - Tel. 0 600
818 608
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Odstąpię garaż murowany w centrum Jeleniej Góry, okolice poczty
Głównej – Tel. 0 665 722 600
■ Dom mieszkalno-gospodarczy do

67 m na parterze do remontu,
cena 150 000 do negocjacji. – Tel.
0 603 788 610
■ 4 pokojowe na Orlim. Po częściowym remoncie na 2 piętrze 210
000. – Tel. 0 603 788 610
■ Działkę rolniczą o pow. 0,74 ha w
tym 0,10 ha lasu liściastego, cena:
5zł/m2. – Tel. 0 516 056 594
■ Komfortowy dom, położony w
willowej dzielnicy Jeleniej Góry.
Cena 1.089.000; zł. – Tel. 0 511
■

idealnie nadaje się na biuro/kancelarię. - Tel. 0 501 181 875
■ Działkę budowlaną w okolicy
Karpacza (Ścięgny), słoneczna z
widokiem na góry. – Tel. 0 600
440 473
■ Nowy komfor towy dom o
powierzchni użytkowej ponad 300
m2. Rok budowy 2005. Dzielnica
willowa. Cena 1.090.000; zł. – Te.
0 508 439665
■ 3 pokojowe mieszkanie w cen-
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501 080 950
■ Ładna działka, 1500 m2, prąd,
gaz, dojazd dobry, droga asfaltowa
do samej działki, 60zł/m2 - Tel. 0
508 240 821
■ Mieszkanie 54m Zabobrze III 2
pok.IV p. – Tel. 0 698 416 337
■ Mieszanie 50m Zabobrze 2pok, X
p. 140tys.zł. – Tel. 0 698 416 337
■ 89m2, ładne w centrum, wysoki
parter, duży taras.cena 260.000zł.
- Tel. 0 511 277 326

Kamienicy. Cena 110 000 złotych.
– Tel. 075 75 23 505, 0 607
270 989
■ Sprzedam kawalerkę w okolicach
teatru. 36 m2. – Tel. 0 696 061
913
■ Właściciel sprzeda wyremontowane 3 pokojowe mieszkanie w
bloku w dolnym Karpaczu. Mieszkanie jest bardzo ładne, gotowe do
zamieszkania z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem. Cena 240

Mieszkanie jednopokojowe w
Kowarach na 1 piętrze 80000. – Tel.
0 603 788 610
■ Dom w Sobieszowie, 180m2
blisko centrum. Polecam 310 tys.
- Tel. 0 511 277 326
■ Dom wolnostojący w Cieplicach
do kapitalnego remontu cena 95
000. – Tel. 0 603 788 610
■ Do sprzedania dom wolnostojący
o pow. 140 mkw położony w Starej

tyś. - Tel. 0 608 254 483
■ Mieszkanie 50m 2 pokoje w
trzy rodzinnej willi poniemieckiej w
cichej dzielnicy Cieplic,na parterze
z ogródkiem. Mieszkanie jest po
remoncie cena 210000. – Tel. 0
663 259 092
■ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
2 pokojowe w Jeleniej Górze, Zabobrze II. Powierzchnia 51 m2, wysoki
parter, rozkładowe, dwustronne z

Czas na bank,
który robi jedno.
I dobrze.

na większe czynszowe – Tel. 075 64
17 493 – Tel. 0 516 300 857
■ Pół domu I piętro, pow. użytkowa
104m2, ogrzewanie gazowe, po
remoncie, działka 1650m2 – piękna
okolica – Przesiek – cena 329 tys.
złotych – Tel. 075 762 16 11
■ Kiosk handlowy na targowisku
Zabobrze – 8m2, miejsce do handlu
przed kioskiem, zadaszenie, nowe
drzwi, alarm, instalacje, oświetlony
– Tel. 0 515 138 689
■ Sprzedam mieszkanie z ogródkiem 84m 4 pokoje w Jeleniej Górze.
– Tel. 0 600 052204
■ Pensjonat w Karpaczu, cisza,
spokój i wygoda. Cena: 1 200 000.
– Tel. 0 501 572 708
■ Sprzedam mieszkanie 71m 3
pokoje centrum. – Tel. 0 600 052
204
■ Domek do remontu W Cieplicach
cena 95 000 do negocjacji. – Tel. 0
603 788 610
■ Duża kawalerka na 2 piętrze.
– Tel. 0 603 788 610
■ Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu II na parterze.Pow.60m2.Cena155 tys. - Tel. 0 602 749 567
■ Mieszkanie jednopokojowe na
1 piętrze 80000 zł. – Tel. 0 603
788 610
■ 2 pokoje z balkonem, 47m I pietro
blisko centrum, 165000 zł. – Tel. 0
663 259 092

871 253
■ 3-pokoje w wieżowcu, 62m2,
wysoki standard, balkon, kuchnia pozostaje w zabudowie, wc i
łazienka osobno. Cena 225.000.
– Tel. 0 509 057 037
■ Mieszkanie położne na wysokim parterze w odremontowanym
budynku, 3 osobne pokoje,62m2,
duża kuchnia z jadalnia, nowe
okna. tylko 168.000. – Tel. 0 509
057 037
■ Działki położone w Cieplicach, o
pow. 1000m2. Widok na Karkonosze, wszystkie media. - Tel. 0 501
181 875
■ Dom w Cieplicach o pow. użytk.
135 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
wc, piwnice, strych, garaż, ogród.
Cena 340 tys. Zł. – Tel. 0 691
210 677
■ Atrakcyjnie położone działki w
Jeżowie Sudeckim 1500 i 1600 m2.
– Tel. 0 691 210 677
■ Mieszkanie 107m2 ze skosami,
3 pokoje, duża kuchnia z jadalnią,
przestronna łazienka z oknem,
garderoba, balkon, kominek. Dobra
lokalizacja. Cena 290.000zł. – Tel.
501 181 875
■ Rozkładowe mieszkanie 3 pokoje
100m2, w bardzo dobrym stanie,
ścisłe centrum, I piętro. Mieszkanie

trum szklarskiej poręby. - Tel. 0
500 143 662
■ Dom w stanie surowym otwartym,
na działce o pow.800 m2 z pięknym
widokiem na panoramę Karkonoszy
w malowniczych okolicach Jeleniej
Góry. - Tel. 0 663 577 473
■ Miejsce garażowe w budynku w
okolicy ulic Słowackiego i Krasickiego. - Tel. 0 609 042 643
■ Sprzedam ładne mieszkanie 3
pokoje zabobrze-65m 4 piętro winda
w pobliżu szkoła, plac zabaw. – Tel.
0 600 052 204
■ Nieruchomość-ruinka Działka
1700 m, prąd-siła, studnia Za
działką las. Bez pośredników. - Tel.
0 698 413 612
■ Działka w Maciejowej przy drodze
do Komarna, pow. ok.3000 m,
media Cena 40 zł za metr. - Tel. 0
515 570 821
■ 2 mieszkania w Karpaczu. Jedno
to kawalerka po remoncie-37m2,
drugie 90m2 lub zamienię na mały
dom, pół domu, w okolicach Jeleniej
Góry. - Tel. 0 505 177 959
■ Dwupokojowe w centrum na
optymalnym I piętrze. – Tel. 0 508
240 832
■ Mieszkanie 75 m w centrum
3 pokoje na parterze sprzedam.
– Tel. 0

■

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 czwartku, 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
508 082 888 marketing@jelonka.com

ANIA
606 671 679 astaszewska@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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balkonem. Po kapitalnym remoncie. Umeblowana kuchnia (m.in.
lodówka, płyta ceramiczna) oraz
przedpokój. - Tel. 0 504 891 144
■ Działka budowlana 600m w
centrum cieplic media przy działce
125 tys. – Tel. 0 663 259 092
■ 1/2 domu, podział w poziomie o
pow.105m2, po kapitalnym remoncie, nowe okna pcv, ogrzewanie
gazowe-piec 2-funkcyjny, wszystkie
media, duża urocza działka. Do
mieszkanie przynależy garaż wolnostojący + pomieszczenie gospodarcze, dojazd drogą asfaltową. Cena
329.000zł. – Tel. 0 501 181 875
■ Do sprzedania kawalerka o pow.
36 mkw. położona na drugim piętrze
w centrum Jeleniej Góry. Ogrzewanie
z sieci. Okna PCV, balkon. Cena 125
000 złotych. – Tel. 075 75 23
505lub 0 607 270 989.
■ Sprzedam dom w Podgórzynie
- stan surowy otwarty 800 m2
działki, cena 230 tys. Zł. – Tel. 0
691 210 677
■ Sprzedam mieszkanie w Marciszowie (84 mkw: 4 pokoje, kuchnia,
łazienka plus 21 mkw. pomieszczeń
gospodarczych). - Tel. 0 605 766
598 (po godz. 18-ej).
■ Do sprzedaży mieszkanie położne
na wysokim parterze w odremontowanym budynku, 3 osobne
pokoje,62m2, duża kuchnia z jadalnia, nowe okna. tylko 168.000. – Tel.
0 509 057 037
■ Sprzedam dom do odświeżenia
w Cieplicach, nowe budownictwo,
podniesiony standard, kominek,
spokojna i zielona okolica. - Tel.0035
3862 340 329
■ Sprzedam nową przestronną willę
położoną w Cieplicach. Powierzchnia
użytkowa ponad 300 m2. Wszystkie
media, dobry dojazd. Niskie koszty
utrzymania. Cena 1.090.000; zł.
– Tel. 0 508 439 665
NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia
■ Pokoje z Internetem dla studentów, pracowników, wczasowiczów,
firm, osób indywidualnych, baza
sportowa, gastronomia w Jeleniej
Górze ul. Nowowiejska 43 (Gwardia)
– Tel. 075 75 25 50 17 – Tel. 0
606 360 443
■ Wynajmę pokój, szukam współlokatora najchętniej pracujący
mężczyzna na dłuższy okres czasu
Zabobrze –Tel. 0 606 994 801
■ Atrakcyjne mieszkanie 2 pokojowe w Centrum Jeleniej Góry.
Kamienica, IIIp. Powierzchnia 65
m kw. Umeblowane. Czynsz 1200
zł w tym ogrzewanie. - Tel. 0 504
891 144
■ Poszukuję mieszkania do wynajęcia 2-3 pokojowego na terenie Jeleniej Góry. – Tel. 0 697 225 445
■ Lokal użytkowy w centrum miasta do wynajęcia. – Tel. 0 603
347 415

Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach na Widoku. – Tel. 0 603
788 610
■ 3-pokojowe mieszkanie, świetna
lokalizacja, miejsce jest dla jednej,
ewentualnie dwóch osób. pokój
umeblowany, wymaga ogarnięcia.
- Tel. 0 607 747 899, e-mail:
j_trebacz@o2
■ 70m dwupoziomowe mieszkanie
na Kiepury. Mieszkanie składa się
z salonu z aneksem kuchennym, 2
pokoi i garderoby C.O. i C.W. z sieci.
- Tel. 0 696 406 814
■ Lokal użytkowy o pow. 54 m2
w centrum Piechowic. – Tel. 0 693
396 891
■ Pokój-od zaraz- w centrum Jeleniej Góry. – Tel. 0 665 079 795.
■ Mieszkanie dwupokojowe w centrum Jeleniej Góry. – Tel. 0 603
247 909
■ Cieplice - wynajmę pokój spokojnemu studentowi, 400,- miesięcznie. - Tel. 0 509 835 401
■ Od zaraz pokój w centrum Jeleniej
Góry. – Tel. 0 665 079 795
■ Wynajmę pokój jednoosobowy z
dostępem do internetu ( Zabobrze
III ul. Kiepury) osobie pracującej.
Tel. 0 600 972 009
■ Magazyn 92m2. – Tel. 0 601
910 813
■ Do wynajęcia komfortowe 70m
słoneczne dwupoziomowe mieszkanie na Kiepury Mieszkanie składa
się z salonu z aneksem kuchennym
2 pokoi 2 balkonów i garderoby
co. cw. z sieci cena 1200zł w tym
czynsz media osobno. - Tel. 0 696
406 814
■ Posiadamy do wynajęcia pokoje
w różnych częściach Cieplic. Pokoje
2,3,4 osobowe. Termin zamieszkania
X.07. - Tel. 0 500 454 940
■ Posiadamy do wynajęcia dwa
mieszkania na terenie Jeleniej Góry.
Jedno w centrum, jedno na zabobrzu.
Centrum 2 pokoje, zabobrze 3
pokoje. Wyższy standard. - Tel. 0
500 454 940
■ Zostało kilka miejsc dla osób
poszukujących stancji na rok akademicki 2007/2008 Pokoje 2 i
3 osobowe, Internat Jelenia Góra
ul. Grunwaldzka 76. – Tel. 0 500
454 940
■ Pokój z kuchnią dla pary studenckiej do wynajęcia od zaraz, tanio,
centrum Jeleniej Góry. – Tel. 0 75
75 245 28
■

NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć
■ Poszukuję pokoju lub niedrogiego
mieszkania dla studenta. – Tel. 0
667 325 025 lub e-mail: bennytryb@wp.pl
■ Atrakcyjne mieszkanie 2 pokojowe w spokojnej dzielnicy blisko
centrum. - Tel. 0049 17 629 036
621
■ Studentki szukają do wynajęcia

mieszkania 3-pokojowego. – Tel. 0
660 985 505
■ Młode małżeństwo szuka do
wynajęcia kawalerki lub mieszkania,
Jelenia Góra, Cieplice. Do 400 zł +
rachunki lub do 500 zł z rachunkami.
– Tel. 0 785 599 802 lub 0 785
599 801
■ Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia. - Tel. 0 507 515 569
■ Szukam małego lokalu/pomieszczenia do wynajęcia od zaraz w
centrum Jeleniej Góry na usługi
tłumaczeniowe. - Tel. 0 697 535
867
■ Poszukuje mieszkania 2-3 pokojowego na terenie Jeleniej Góry.
– Tel. 0 697 225 445

695 504 535
■ Dom do remontu w Jeleniej Górze
na małe mieszkanie. Działka 880
m2. – Tel. 0 504 891 144
■ Mieszkanie komunalne 69m2 2
pokoje kuchnia łazienka przedpokój
Kolo Jeleniej Góry na dwa mniejsze
jedno i dwu pokojowe z małym
metrażem. – Tel. 0 504 132 851
po 19tej
■ Zamienię M4 - 63m2 + garaż
,cicha i spokojna okolica, dużo zieleni, na dom. - Tel. 0 609 042 643
■ Zamienię własnościowe 39m na
trzy -cztero pokojowe może być nie
własnościowe do 1-piętra. - Tel. 0
798 450 032

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze
ogłasza rekrutację na stanowiska:

główny księgowy (1/3 etatu),
psycholog i terapeuta.
Prosimy o składanie ofert w sekretariacie Ośrodka,
ul. Słowackiego 13, pokój nr 25,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00.
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:
075 755 91 99, kom. 607 550 469

Poszukuje mieszkania 2 pok. od
września. Młoda spokojna para bez
nałogów. do 600 zł. – Tel. 0 697
233 207
■ Poszukuję mieszkania (2 pokoje)
do wynajęcia. Czekam na rozsądne
propozycje - mieszkanie w dobrym
stanie. – Tel. 0 505 058 001
■ Szukam niedrogiego mieszkania
dla jednej osoby. – Tel. 0 601 729
080.
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ 70m2 z garażem na mniejsze do I
piętra – Tel. 075 75 14 507
■ 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 mieszkanie komunalne
43,70 , 1 pokój + kuchnia + wc
wspólne na większe 2-3 pokojowe.
Może być zadłużone - Tel. 0 601
330 569
■ Zamienię mieszkanie w centrum
60m2, zadłużone na mniejsze w
Cieplicach lub na obrzeżach Jeleniej
Góry, ale niekoniecznie – Tel. 0 662
161 925
■ Kawalerka po remoncie (niski
czynsz) koło Małej poczty zamienię
na większe może być zadłużone lub z
dopłata. - Tel. 0 502 337 625
■ Mieszkanie z małym ogrodem w
centrum Jeżowa Sudeckiego 110m2,
na 3 lub 4 pokojowe na Zabobrzu.
– Tel. 0 695 750 558
■ Mieszkanie komunalne 43,70 ,
1 pokój + kuchnia + wc wspólne na
większe 2-3 pokojowe. Może być
zadłużone. - Tel. 0 601 330 569
■ Kawalerkę na większe. – Tel. 0

PRACA
Dam pracę
■ W związku z rozwojem na stanowiska fizyczne, umysłowe i do
obsługi klienta – Tel. 75 648
06 40
■ Zlecę drobne prace budowlane
wiadomość. - Tel. 075 75 58 980
■ Poszukuję operatywnej osoby
do biura nieruchomości z samochodem. List motywacyjny i cv proszę
wysyłać na e-mail: mwitulska@
wp.pl
■ Szukam opiekunki do dziewczynek w wieku 3 i 7 lat do końca
wakacji najlepiej z Sobieszowa.
- Tel. 0 607 578 941
■ Przyjmę dyspozycyjną osobę ze
znajomością obsługi komputera i z
samochodem - umowa o pracę na
cały etat. - Tel. 075 64 28 240 w
godz. 9-17.
■ Zatrudnię na stanowisko kurier
w DHL. - Tel. 0 501 294 818
■ Poszukuje osoby do renowacji
antyków. Może byc osoba do przyuczenia. Wiek nieważny. Od zaraz.
- Tel. 0 607 609 642
■ Zatrudnię pracowników budowlanych do pracy na terenie Jeleniej
Góry. - Tel. 0 669 416 293
■ Z at r udnię pr acow ników do
wykończenia wnętrz, murarzytynkarzy, spawaczy-hydraulików.
– Tel. 0 601 773 707
■ Zatrudnimy montera mebli z
doświadczeniem. MEBLE TO MY
ul. Grunwaldzka 53 e-mail: cg@
mebletomy.pl
■ Chcesz zostać konsultantką
Avonu, dodatkowo zarabiać i na
start otrzymać prezent? Pisz na
adres 07klara@wp.pl i py taj o
szczegóły.
■ Zlecę wykonanie kompleksowe

podjazdu do domu wraz z ułożeniem kostki - około 100 mkw. – Tel.
0 693 726 115
■ Hurtownia zatrudni Przedstawiciela Handlowego. – Tel. 0 600
886 120
■ Nowo otwarty hotel w Karpaczu
zatrudni pokojowa - umowa o prace.
– Tel. 0 605 154 020
■ Lakierników samochodowych
zatrudni w Kolonii, Duisburgu firma
niemiecka.(mieszkanie i rejestracja działalności gwarantuje firma
na miejscu w Niemczech). – Tel.
0048 609 209 609
■ Zatrudnię szefa kuchni, kucharzy, pomoc kuchenna w restauracji
w Jeleniej Górze. – Tel. 0 606
991 160
■ Firma Opal Med zatrudni magazyniera. Stałe godziny pracy +
umowa o pracę. – Tel. 075 64 53
928 lub e-mail: info@opalmed.eu
■ Zatrudnię do biura kredy towego osobę zarejestrowaną
w urzędzie pracy. Wymagane
minimum średnie wykształcenie,
niekaralność. – Tel. 0 691 929
668
■ Firma Opal Med zatrudni młodą
kreatywną i komunikatywną osobę
do telefonicznej obsługi klienta.
Umowa o pracę. - Tel. 075 64 53
928, 075 64 72 056
■ Nowoot war t y klub nocny u
podnóża Karkonoszy „Red Rose”
zatrudni ładne, młode kobiety.
Możliwość zamieszkania. - Tel. 075
71 31 045 i 0 513 955 538
■ Przyjmę fryzjerkę na dogodnych
warunkach, praca 5 godzin dziennie
na zmiany. - Tel. 0 603 832 027 lub
do zakładu 075 75 57 407
■ Zatrudnię: kucharza i pomoc
kuchenna na stałe, oraz kelnerkę
na weekendy. Jelenia góra, ul.
Morcinka 2 (kolo pzm). – Tel. 075
76 48 006
■ Hotel Pałac Staniszów zatrudni
recepcjonistę / recepcjonistkę.
Wymagana znajomość jęz yka
niemieckiego. – Tel. 075 75 58
445 lub e-mail: hotel@palacstaniszow.pl
■ Zatrudnię kucharza do Pizzeri
w Cieplicach. Doświadczenie mile
widziane. – Tel. 0 697 104 455
lub 075 755 89 66
■ Zlecę wykonanie projektu wielorodzinnego dla działki ok 2800m/
kw, możliwość stałej współpracy.
E-mail: remapol@wp.pl
PRACA
Podejmę pracę
■ Mę żcz yzna 42 lata podej mie każda pracę, dyspozycyjny,
uczciwy. Tel. 0 604 147 034
■ Podejmę pracę jako opiekunka
do osób starszych. Mam 43 lata
po doświadczeniach szpitalnych,
z zamieszkaniem. W kraju i za
granicą. – Tel. 0 697 239 765
■ Podejmę prace w pracowni

reklamy, za sobą mam 2 letnie
studium reklamy oraz kilkanaście
oklejonych samochodów. E-mail:
green_chmielu@tlen.pl
■ Szukamy pracy na budowie.
Wykonamy także prace remontowo-budowlane. E-mail: filipo2@
tlen.pltel. - Tel. 0 601 972 043
oraz 0 603 054 134
■ Młody 24 lata kat B od 5 lat
kierowca bierny, także jeździłem po
Polsce i po terenach Jeleniej Góry.
Na wózki małe doświadczenie,
podejmę prace w transporcie. – Tel.
0 508 241 896
■ Podejmę prace jako fizjoterapeuta (masaże, rehabilitacja).
Wykształcenie wyższe, po kursie
metody PNF ,niemiecki i angielski.
- Tel. 0 668 605 014
■ Witam poszukuję pracy jako
operator wózków widłowych. Duże
doświadczenie zagranicą oraz
dobra znajomość j. angielskiego
i niemieckiego. – Tel. 0 791 155
801, 0 501 971 871
■ Student i studentka studiów
dziennych podejmą pracę od października dory wczą na terenie
Jeleniej Góry. E-mail: psgpolska@
gmail.com
■ Jestem doświadczonym tłumaczem języka migowego z certyfikatem, podejmę się tłumaczeni każdej
sprawy. – Tel. 0 695 630 541
■ Poszukuje dodatkowej pracy
najchętniej do sprzątania np. w
biurze. E-mail: andzia30@poczta.
onet.eu
■ Młoda, zdolna, wykształcenie
- technik rachunkowości, studentka
trzeciego roku fizjoterapii (zaocznych), podejmie pracę na cały etat.
– Tel. 0 661 025 926 lub e-mail:
aga.witko@poczta.fm
■ Młody, uczciwy, ambitny, ceniący
wykonywaną pracę, znający język
niemiecki w stopniu komunikacyjnym, posiadający prawo jazdy kat
B, oraz robiący prawo jazdy kat C
poszukuje pilnie pracy. – Tel. 0 792
322 426
■ Podejmę od zaraz pracę jako
kierowca KAT.B - doświadczenie.
– Tel. 0 787 919 342
■ Podejmę pracę jako stróż wraz z
psem . – Tel. 0 787 919 342
■ Zaopiekuję się dzieckiem w wieku
powyżej 2lat.Najchętniej u siebie w
domu. Mieszkam w Jeleniej Górze
niedaleko Jubilata. E-mail: doriso@
onet.eu
■ Mam 21 lat, wykształcenie średnie z maturą, pilnie poszukuję pracy
od września na terenie Jeleniej Góry.
Najchętniej praca w biurze lub sklepie. – Tel. 0 506 037 833
■ Kierowca Mechanik Kat. B C
D poszukuje pracy. - Tel. 0 501
482 959
■ Kuchmistr z podejmie pracę
najchętniej pensjonat, hotel. – Tel.
0 508 336 936
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RÓŻNE
Sprzedam
■ Traktorek - kosiarkę z koszem,
stan dobr y, cena przystępna,
moc 12,5 kW –
Tel. 0 665
722 600
■ Segment używany - pokojowy 3
elementy 80*205*60 Tanio Tel. 0
515 206 283
■ Stare sprawne radia: Pionier,
Aga – Tel. 0 603 646 803
■ 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
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regu-

demontażu; Kaloryfer żeliwny (3
żeberka). – Tel. 0 505 117 171
■ Sprzedam podręczniki do klasy
2 liceum. E-mail: ewelina_z1 @
vp.pl
■ Sprzedam kilu letnią pralkę Ardo
w idealnym stanie. Cena 200 zł.
Zabobrze. – Tel. 0 602 623 702
■ Mam do spr zedania meblo ściankę jasny dąb długość 3,6
wysokość 2,2 możliwość zobaczenia w cieplicach. Cena atrakcyjna.
– Tel. 0 606 301 919
■ Spr zedam spacer ów kę dla
bliźniat+pokrowiec przeciwdeszczowy. Stan bdb. - Tel. 0 504
053 632
■ Wit am mam do spr zedania

db kredyt

50zł. E-mail: waldek35j.g@wp.pl
■ Mam do sprzedania MP4 Digital
player, 1GB, posiada jeszcze folie
na wyświetlaczu, w stanie idealnym, zestaw zawiera ładowarkę ,
słuchawki, kabel USB. - Tel.0 665
719 014
■ Mam do sprzedania telewizor
firmy Philips 14`kolorowy z wbudowanym Video. Telewizor jest nowy
nieużywany. Cena 300 zł. – Tel. 0
509 507 931
■ Sprzedam chodzik w dobrym
stanie, niebieski w k wiatki, z
regulacją wysokości. cena- 30 zł.
Odbiór osobisty w Jeleniej Górze.
- Tel. 0 664 747 190.
■ Fotelik samochodowy Canon

– Tel. 0 667 907 020
■ Zagubiono klucze z charakterystycznym breloczkiem- nagroda.
– Tel. 0 503 557 726
■ Poprowadzę/ w ydzier żawię
pensjonat. Posiadam długoletnie
doświadczenie w branży gastronomiczno - hotelarskiej. – Tel. 0
696 061 913
■ Poszukuje dziewczyny do filmu
niezależnego - amatorskiego (nie
pornograficznego :) ) - jestem
niezależnym filmowcem z Jeleniej
Góry. – Tel. 0 515 395 029 e-mail:
ryczard@poczta.fm
Usługi
Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i
■

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 mail: angelikakonik@wp.pl
■ Usługi finansowo – księgowe
biura rachunkowego. Maksimum
zaangażowania biura. Minimum
zaangażowania klienta. Profesjonalna obsługa – Tel. 601 837
677
■ Naprawa pralek i sprzętu agd.
Dariusz Simoniuk. Zakład czynny
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- Tel. 0 664 475 323
■ Prace ogólnobudowlane. - Tel. 0
509 784 104
■ Wykonamy usługi z zakresu:
tynki, elewacje, malowanie, panele
podłogowe, płytki itp. szybko i
fachowo, Jelenia Góra i okolice.
-Tel. 0 691 780 809.
■ Wykonamy prace zewnętrzne,
wewnętrzne, budowlane kraj-zagranica. – Tel. 0 609 023 376
■ Wykonuje tatuaże na telefon w
domu u klienta zapewniam profesjonalny sprzęt, farby, sterylność
wzory. – Tel. 0 603 300 646
■ Cyklinowanie 220V bezpyłowe,
profesjonalne układanie podłóg i
parkietów. – Tel. 075 75 54 794

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

lacją na kole, kolor biały. Zdjęcia
na maila lub przymiarka osobiście
- Cena 550zł - mail jack011@wp.pl
lub Tel. 0 508 082 888
■ 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,
w o s k o w ane do pen s jona t ó w,
sypialni, kuchni, pokoi - producent
ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 213
28 lub Tel. 0 605 306 250
■ 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
■ Stolik pod telewizor, kolor olcha,
wys. 74, szer. 40, dł. 69, cena
150zł – Tel. 075 64 13 975
■ Mam do spr zedania kostkę
brukową betonową kształt ( kość
) szara 6 mm grubości nowa cena
24 zł/m2 netto. – Tel. 075 75
58 980
■ Sprzedam używane plastikowe
drzwi tarasowe wys-228,szer171cm
i drzwi balkonowe rożne rozmiary
w idealnym stanie. - Tel. 0 603
285 718
■ Mam do sprzedania książki do
I,II,III gim oraz I i II średniej. E-mail:
killi@op.pl
■ Tanie podręczniki do gimnazjum
kl.1,2,3(Rzemiosła). - Tel. 075
642 68 10
■ Witam mam dużo podręczników
do liceum i technikum. Sprzedam
tanio. e-mail: myszka01@onet.eu
■ Lodówka TS 135 - na „chodzie”;
Pralka automatyczna (małe gabaryty); Podgrzewacz wody PG 6 - po

używane ,lecz w pełni sprawne
kotły gazowe Vaillant i Junkers w
dobrej cenie. - Tel. 0 609 760 700,
e-mail: pioolo1@wp.pl
■ Witam. Mam różne podręczniki
do podstawówki. Odstąpię tanio.
- Tel. 075 642 68 10
■ Oddam biurko. S tan dobr y.
Transport w swoim zakresie. Email: izu572@interia.pl, - Tel. 0
601 573 509
■ Piękna suknia ślubna w kolorze
ecri rozm. 38, gorset zdobiony
koronka i cekinami, spódnica
satyna, koronki i cekinki. Mój
wzrost 172 . – Tel. 0 503 956
777
■ Sprzedam książki do 1 klasy
liceum do ekonoma . e - ma il:
fred115@wp.pl
■ Sprzedam pralkę aut. Zanussi
programator elektroniczny tanio.
- Tel.075 64 25 517
■ Sprzedam tanio podręczniki
do kl. II i III Gimnazjum nr 4 w
Jeleniej Górze. Więcej informacji
- książki, tytuł, autorzy i ceny na
beatka_ot_tak@o2.pl
■ Kamere jvc z twardym dyskiem
30 GB, nowa na gwarancji do tego
dodaje 1 GB gratis plus futerał.
– Tel. 0 501 082 354
■ Szczenięta rodowodowe rasy
shih-tzu. – Tel. 0 693 967 231
■ Sprzedam rowerek dziecięcy
dwukołowy nowy 200zł. - Tel. 075
64 19 196
■ Książki do klasy 3 gimnazjum
polski ,matematyka, biologia oraz
ćwiczenia, które nie były używane.
– Tel. 0 507 779 762
■ 2 piecyki gazowe na
butle(propan-butan)używane jeden
sezon. W idealnym stanie. Cena
150 zł za sztukę. Mam też 1 butle

granatowo-czerwony z wkładem
dla niemowlaka budka osłona na
nóżki 0-13 kg cena 100 lokalizacja
Jelenia Góra. - Tel. 0 691181779
lub 0 75 71 30 770
■ Sprzedam 4 opony zimowe na
felgach do Forda Fiesty 320 PLN
oraz: Kuchenka mikrofalowa 350
PLN Nowy materac sprężynowy
150 PLN Lodówka - Poj. 265 L 499
PLN Łóżko sosnowe 120 X 200 290
PLN - Tel. 075 612 6424 wieczorem
– Tel. 0 504 735 769
RÓŻNE
Kupię
■ Kupię podręczniki do klasy 3
liceum. E-mail: ewelina_z1@vp.pl
■ Kupię lodówkę podblatową wolnostojącą wysokość 86 cm nie do
zabudowy. – Tel. 0 605 458 999
■ Kupię butle gazowe 11 kg propan-butan. – Tel. 0 605 458 999
■ Kupię książki VI klasa. – Tel. 0
790 215 333
■ Kupię rowerek trójkołow y z
prowadnikiem, typowy dla chłopca.
Tanio najlepiej z Jeleniej lub okolic.
- Tel. 0 691 181 779 lub 609
582 636
■ Kupię tuner Pioniera lub Philipsa
3010-6010 z oprogramowaniem
na Cyfrę+. E-mail: waldek35j.g@
wp.pl
■ Kupie książki do V kl. szkoła
pods t awowa j polski miedz y
nami język niemiecki Der die das,
technika Stanecki wyd. Stanpol,
historia Kozłowska Społeczeństwo wczoraj i dziś, informatyka
Mordaka Komputerowe opowiesci.
– Tel. 0 600 052 204
RÓŻNE
Różne
■ Oddam w dobre ręce parkę
papug falistych razem z klatką

tapicerki samochodowej – Tel. 0
609 600 807 i 075 642 03 15
■ Profesjonalna obsługa księgowa
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
■ Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów,
wysoka jakość prac. Bezpyłowo,
zachodnie maszyny - Tel. 075
7647 990
■ 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
■ Biuro rachunkowe w pełnym
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
■ 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
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc
psychologiczną, terapeutyczną,
pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w kr y tycznej
sytuacji życiowej Słowackiego 13
pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel.
075 57 55 91 99
■ S z er ok i as or t y men t Mebli
Kuchennych - Fronty: drewno,

pn-pt 10-17 sobota 10-13 Zabobrze
Karłowicza 25 – Tel. 0 603 835
483 – Tel. 075 64 21 598
■ Karcher - Podciśnieniowe pranie
dywanów i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Remonty – kompleksowo, tanio i
solidnie - Tel. 0 602 250 728
■ Usługi ogólnobudowlane – Tel.
0 880 750 808
■ Firma świadczy usługi transportowe: przeprowadzki, transport aut
na lawecie, transport towarów do 2
ton. – Tel. 0 601 082 077
■ Wykonam gładzie, pomaluję
mieszkanie. Panele, ściana, podłoga. - Tel. 0 691 936 900
■ Malowanie, gładzie, regipsy,
panele i inne prace remontowonaprawcze. Solidnie. -Tel. 0 889
385 757
■ Prace remontowo budowlane
od a do z . Glazura, regipsy, panele
i wiele innych. - Tel. 0 791 571
118
■ Wykonuje na zamówienie drzwi
zewnętrzne ocieplane, wewnętrzne,
schody, meble, okna drewniane i
PCV. – Tel. 0 694 813 210
■ Oferuję kompleksowe pr ze prowadzki i usługi transportowe
busem marki Fiat Ducato. -Tel. 0
503 034 605 lub 601 558 147
■ Profesjonalne układanie glazury,
remonty. – Tel. 0 691 986 259
■ Profesjonalne i solidne tłumaczenia ang/pol i pol/ang: C.V.,
listy motywacyjne, umowy, teksty
marketingowe, przepisy, para
medyczne, korespondencja handlowa. - Tel. 0 509 156 610
■ W y kona m ins t a lacje elektryczne, pomiary itp. Załatwiam
formalności z Zakładem Energetycznym. Tanio, szybko, solidnie .

– Tel. 0 509 478 482
■ Profesjonalne usługi fotograficzne - zdjęcia ślubne(plener,
studio) - zdjęcia okolicznościowe
- zdjęcia reklamowe - portfolia
- reprodukcje dzieł sztuki Bogate
portfolio, prezentacje na CD i DVD.
- Tel. 0 606 986 380 oraz 075
75 246 69
■ Tipsy metoda żelowa szybko
tanio dojazd do klientek. – Tel. 0
506 286 407
EDUKACJA
Angielski - nauka, korepetycje, konwersacje. Doświadczony
nauczyciel. Centrum Jeleniej Góry.
- Tel. 0 606 332 380
■ Korepetycje z matematyki: uzupełnienie zaległości, przygotowanie do egzaminów, sprawdzianów,
matury, także w okresie wakacji.
- Tel. 0 607 304 106
■

TOWARZYSKIE
Zatrudnię miłe panie usługi
towarzyskie – Tel. 0 604 147
034
■ Poznam kobietę w wieku 20 -25
która chciała by doznać spełnienia
najskrytszych rozkoszy. – Tel. 0
668 858 674
■ S zuk am mi ł ej dzie wc z y ny,
kobiety która dotrzyma mi towarzystwa w nadchodzącej jesieni.
Mam 39 l jestem z JG. - Tel. 0
695 330 112
■

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

JELENIA GÓRA O najstarszym niemym świadku dziejów stolicy Karkonoszy

Hirschbergiem rządzą święci
Na początku XX wieku, na
jednym z pulpitów ławek organowego chóru ktoś wyrył rylcem
niemieckim, starannym gotyckim
pismem inskrypcję „firzig jung”
– czyli „wiecznie młody”. Pewnie
nudził się podczas przydługiego
kazania lub próby chórzystów. A
gdyby tak spojrzał w dół, oczami
wyobraźni zobaczyłby tysiące
postaci, które przewinęły się przez
zabytkowe kościelne wnętrze.

Modlitwa prezydenta

28 lipca 1800 roku. W takie
właśnie bijące żarem z nieba popołudnie pod zdobnym portalem
gotyckich murów przechodzi
John Quincy Adams, który kilka
lat później zostanie prezydentem
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Amerykanin jest
jeszcze posłem berlińskim (ambasadorem w Prusach) i bawi na
Śląsku z wizytą raczej turystyczną
w towarzystwie małżonki Ludwiki
Katarzyny Johnson, córki konsula

USA w Wielkiej Brytanii.
– To okazały stary kościół z
wnętrzem raczej ubogim. Obrazy
mierne z wyjątkiem tego na głównym ołtarzu przedstawiającego
Wniebowstąpienie Chrystusa;
wydawał się w lepszym stylu
niż pozostałe, ale nie mogłem
dostatecznie zbliżyć się, aby go
dokładnie obejrzeć – notuje dyplomata.
Jest człowiekiem wszechstronnie wykształconym, na miarę
tamtej epoki: obeznany w sztukach, z darem licentia poetica,
ekonomii oraz obyczajach. W
opisach Jeleniej Góry z tamtych lat
podkreśla swoją wyniosłość.
Kiedy do świątyni weszli, ksiądz
uczył dzieci katechizmu. Dyplomatyczna świta z USA nawiedza
świątynię sancti Erasmi et Pancratis jeszcze kilka razy. Trafia na
nabożeństwo. Adams stwierdza,
że msza odprawiana jest głównie
po niemiecku. Dziwi go to wielce,
w tamtych czasach bowiem mod-

litwa w języku lokalnym to raczej
rzadkość w Kościele przyzwyczajonym do łacińskiego obrządku.
– Do tego organy kiepskie albo
zła gra – stwierdza.
Te organy „zbudował Casparini,
którego nazwisko jest gwarancją
wysokiej jakości. Mają podwójną
klawiaturę górną i dolną oraz
ruckpozytyw. Do tego 26 ciągów
i 41 głosów, które brzmią na
swój sposób pięknie, a do tego
są delikatne i przyjemne” – tak
o rzeczonym instrumencie pisze
trzy lata przed wizytą Quincy’ego
Adamsa Johann Daniel Hensel,
kronikarz jeleniogórski.
Czy obaj panowie spotykają się?
Nie wiemy. Możliwe, bo wizyta
Amerykanina na pewno została
zauważona przez ważniejszych
jeleniogórzan (do takich zalicza
się Hensel), mimo że sam zainteresowany nawet nie wspomina o
jakichkolwiek honorach związanych z przyjazdem.

obok chrzcielnicy i ambony
wydaje się tym, w którym
cały dźwięk się schodzi – skrobie kronikarskim piórem
Hensel.
I jakby zupełnie na przekór dyplomacie zza oceanu
konkluduje: Chór organowy,
gdzie muzyka jest wykonywana, znajduje się na wysokości
drugiego piętra, a organy
mają dobre brzmienie – podkreśla.
Ten sam chór, w którego
ławce jakiś rozmarzony uczniak, śpiewak, chórzysta, a
może zwykły parafianin, z
nudów podczas nabożeństwa
wyryje około 100 lat później
wspomnianą inskrypcję „firzig
jung”.
Wszystko to dzieje się w potężnych murach pamiętających rok
1380. Wówczas powstają kamienne zręby kolosalnej jak na tamte
czasy bryły. Jak skrupulatnie
oblicza Johann Daniel Hensel: 85
łokci długości, 46 łokci szerokości
i 42 łokcie wysokości.
Budowa trwa niemal pół wieku
mimo szybkiego jak na tamte
czasy tempa prowadzenia prac.
Ostatnie ukończone elementy to
sklepienie sieciowe nawy głównej i prezbiterium. Wcześniej
Fot. Archiwum

Nawet w upalne popołudnie panuje tu chłód. Zimne,
przesiąknięte niepowtarzalnym zapachem dawnych dziejów powietrze chłodzi niemal od roku
1380. I chroni w grubych gotyckich murach kolejne
pokolenia jeleniogórzan. To kościół św. Erazma i
Pankracego.

Piękno ponad wszystko

Johann Daniel zresztą wychwala
pod niebiosy świątynię. – Kościół
jest jakby stworzony do dźwięku,
muzyka tu wykonywana pełnią
rozbrzmiewa, w niektóre święta
stało się zwyczajem przychodzenie tu na koncerty, a miejsce

dziesiątki mularzy, snycerzy oraz
innych rzemieślników stawiają
imponująca konstrukcję o trzech
nawach i dziewięciu przęsłach.
Wszystko oparte na potężnych
granitowych głazach pieczołowicie, niczym klocki, stawianych jeden na drugim według misternie
opracowanego planu.
W miejscu, gdzie budowla wznosi się gotycką prostotą, wcześniej
stoi kościół drewniany, który
płonie w 1303 roku, a pierwszy
ślad w dokumentach po świątyni
widnieje z datą 1288.
Kościół jeszcze dwa razy w
dziejach nie sprosta sile żywiołu,

choć – z kamienia będąc – jakoś
kolejne pożary w niezmienionym
kształcie „przeżywa”. Ogień za
to pustoszy jej wnętrze w roku
1550 oraz w 1662. Właśnie z
tamtego okresu kwitnącego perłą
ozdób, nafaszerowanego detalami
swoistego piękna pochodzi zachowany do dziś wystrój świątyni.
Cierpliwie chłodzony mroźnym
powietrzem, które zachowało zapachy średniowiecznej surowości
wcześniejszej scenerii. Niestety,
nie dała się poznać potomnym.
Ciąg dalszy za tydzień

(tejo)

REGION Ze skromnego szałasu wyrosło potężne schronisko, do którego nie mają wstępu turyści

Bywa, że śnieg leży tam okrągły rok. Widoczny jest
niemal z każdego miejsca Kotliny Jeleniogórskiej.
Podobnie sylweta budynku na szczycie, uważanego już
przez Niemców za zakałę krajobrazu. Dzieje zostawiły
mu rolę stacji przekaźnika telewizyjnego.
Śnieżne Kotły to piekielnie
zdradliwy zakątek Karkonoszy.
Bez odpowiedniego obuwia i „głowy na karku”, wspinaczka nie ma
sensu. Nie można też liczyć na
schronienie. Choć wędrowców
wita zwalista bryła potężnej
budowli, od dawna nie nocował
tam żaden turysta.
– Ten dzień był poświęcony na
obejrzenie Śnieżnych Kotłów,
uważanych za rzecz najbardziej
godną widzenia, a również źródeł i wodospadu Łaby – pisze 2
sierpnia 1800 roku John Quincy
Adams, amerykański dyplomata i
przyszły prezydent USA w liście ze
swojej podróży po Śląsku.
Niewygodnym wózkiem wyruszył ze Szklarskiej Poręby w
towarzystwie małżonki Luizy. Po
dwóch godzinach podskakiwania
na kamieniach i skałach dojechali
do miejsca, dokąd można było dotrzeć na kółkach. Później jeszcze
pół godziny marszu.
– Nagle: przepaść! Prawie tysiąc
pięćset stóp głęboka, otworzyła
przed nami swoją przerażającą
gardziel. Mogliśmy oprzeć się o

brzeg skały i spojrzeć w okropną
otchłań. Znana jest jako Duży i
Mały Kocioł Śnieżny, a to dlatego,
że śnieg na dnie pozostaje niestopiony przez cały rok. – zanotował
Amerykanin.
Wtedy na Śnieżnych Kotłach
nie było nawet najprostszej budy
góralskiej. Miejsce odstraszało raczej ówczesnych turystów
wspomnianymi przepaściami
i trudnościami w dotarciu. Wycieczka na Śnieżkę w porównaniu
z eskapadą na Kotły wydawała się
spacerkiem.
Dopiero romantyczne uwielbienie surowych krajobrazów
przyciągnęło tu większą rzeszę
ludzi i dało początek rozwojowi
schroniska.
W 1837 roku powstaje drewniana budka, w której można się
skromnie posilić. Nocleg znajdują
tam zaledwie dwie osoby. Po
20 latach zostaje zniszczona
przez huragan. W jej miejsce
stanie kamienne schronisko: tam
odpocząć może 21 turystów w
pokojach, a ponad dwa razy tyle
– posilić się w sali bufetowej.

W końcu Schaffgotschowie,
właściciele okolicznych ziem, w
ciągu roku (1896-97) wznoszą
nad Śnieżnymi Kotłami kilkupiętrowy hotel górski z wkomponowaną wieżą widokową.
Jak na koniec XIX wieku obiekt
jest imponujący. Turyści mogą
przenocować w 44 komfortowo
urządzonych pokojach dwuosobowych i posilić się w kilku
salach restauracyjnych, urządzonych również na tarasach
widokowych, zabudowanych
oknami.
Najwięcej ciężkiej pracy mieli
tragarze, którzy przez cały rok
na plecach wnosili regularnie
zapasy żywności i zapewne
– opału, gdyż do schroniska
dostać się pojazdem mechanicznym nie było możliwe.
Trudno oceniać walory estetyczne, jakimi się kierowali
architekci tego kolosa. Zdaniem
wielu wieża i sam obiekt zupełnie do górskiego krajobrazu nie
pasowały.
Po wybuchu II Wojny Światowej obiekt na Śnieżnych Kotłach
przejmuje Luftwaffe i urządza
tam ośrodek wypoczynkowy
dla pilotów oraz ich rodzin. Sielanka kończy się w 1944 roku,
kiedy – w obliczu zbliżających się
wojsk armii sowieckiej – Niemcy

Fot. Archiwum

Śnieżne Kotły z zadyszką

militaryzują karkonoskie szczyty
i zamykają schroniska. Nad Kotłami powstaje baza radiolokacyjna,
która działa aż do wycofania się
hitlerowców z terenów Śląska.
Już za polskich czasów obiekt
„ożywa” po 1950 roku jako schronisko „Wawel”. Jest tam kilka
pokojów i bufet. Z uwagi na nikły
ruch turystyczny podupada i
kończy służbę dla miłośników
górskich wędrówek w maju
1960.

Rok wcześniej na Śnieżnych
Kotłach zainstalowano pierwsze
w Karkonoszach przekaźnikowe urządzenia radiowe. Dzięki
tym łączom można było słuchać
transmisji radiowych z olimpiady
w Rzymie. Transmisja docierała
nawet do przygranicznych terenów Związku Sowieckiego.
Zamontowaną aparaturę na
Śnieżnych Kotłach pozostawiono,
a obiekt ze schroniska staje się
stacją przekaźnikową. Dzięki

niej sygnał telewizyjny z analogowych anten można odbierać
do dziś. Zadomowiły się tam także
stacje telefonii komórkowej.
I mało kto się domyśli, jak
wielkie trudy zadał sobie w 1800
roku Quincy Adams, aby dotrzeć
w to miejsce, które dziś – mimo
wszechobecnej dzikiej natury
– jest aż nazbyt zaznaczone piętnem cywilizacji.

(tejo)
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REKLAMA
PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ

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

Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

SZUKASZ PRACY?

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior
blue 05.10.pdf
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Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY

CMY

K

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

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

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

Serafin

RAMY

23

do OBRAZÓW

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

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

AUTO KOMIS

ALF
A

Firma PAMA Adrian Bucholc

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

logo- kolor podstawowy

Pantone 485C

100% M 100% Y

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

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

Najtańsze
podręczniki w mieście
Skup - sprzedaż

podręczników używanych
ul. 1-go Maja

(obok bramy Wojanowskiej)
Tel. 501 759 521, 880 418 280

Biuro Rachunkowe
KO-ALA
ul. Wojska Polskiego 54
(obok sądu)
www.biurokoala.republika.pl
email: alakow@onet.eu

tel. 0 601 837 677
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REKLAMA

AMBRA
UG 450x450
AMBRA Arancio

UG 450x450
AMBRA Grigio

UG 450x450
AMBRA Grigio

UG 450x450
AMBRA Grigio

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

www.cmarconi.pl

