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Maciej Miłoń i Tomasz Wilas opuścili Sudety Jelenia
Góra. Kto będzie walczył o
awans do I ligi?
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WIADOMOŒCI / OPINIE

JELENIA GÓRA Prezydent rozgląda się za kandydatami do pomocy w pracy

Zastępca szefa poszukiwany
Pusty gabinet czeka na gospodarza, który wesprze
rządzący miastem duet Obrębalski – Łużniak.
Dopiero w miniony czwartek
Józef Sarzyński (SLD) przestał być
formalnie prawą (lub lewą) ręką
prezydenta Obrębalskiego. Od ośmiu
miesięcy, po wyborczej porażce
Józefa Kusiaka, przebywał na urlopie
bezpłatnym jako zastępca prezydenta i pracował jako radny. Nabył
uprawnienia rentowe i M. Obrębalski zwolnił go z funkcji.
Były zastępca prezydenta Jeleniej Góry
dost anie

teraz odprawę oraz ekwiwalent za
niewykorzystany urlop za okres,
kiedy J. Sarzyński pełnił tę funkcję
(od 2002 do 2006 roku).
Tymczasem na stanowisku drugiego wiceszefa Jeleniej Góry jest od
października ubiegłego roku wakat.
Samorządowcy zapowiadają, że taka
sytuacja
zbyt długo trwać nie
będzie.
Władze nie
chcą jednak

powiedzieć, kto zajmie miejsce
po Józefie Sarzyńskim. Ale radni
i mieszkańcy, mimo ogórkowego
okresu w polityce, już wymieniają
kandydatów.
Najpoważniejszym z nich wydaje
się Robert Prystrom, lider Wspólnego Miasta. Ta kandydatura coraz
częściej pojawia się w spekulacjach,
zwłaszcza po zapowiedzi rozmów
koalicyjnych rządzącej Platformy
Obywatelskiej z WM.
Jednak, na pytanie,
czy rzeczywiście
Prystrom brany

jest pod uwagę, jako kandydat, M.
Obrębalski odpowiedział: – Nic mi o
tym nie wiadomo.
Na giełdzie pada też nazwisko
Zygmunta Korzeniewskiego, dyrektora filii Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli. – Dobrze
się czuję w tym, co robię, ale nigdy
nie należy mówić nigdy – powiedział
nam niejednoznacznie Z. Korzeniewski, związany jeszcze kilka miesięcy temu z Partią Demokratyczną,
teraz – z Platformą Obywatelską.
Nie brak też głosów o kandydacie
spoza Jeleniej Góry. Według naszych
informacji zastępcą prezydenta

miałby zostać Zbigniew Szereniuk,
burmistrz Świeradowa Zdroju w
poprzedniej kadencji oraz działacz
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Prezydent miasta nie ucina jednoznacznie spekulacji. – Nazwisko
drugiego zastępcy poznamy w
ciągu kilku tygodni – zapowiedział
tajemniczo M. Obrębalski.

(ROB/ tejo)

Fot. Agnieszka Gierus, Jelonka.com

Cztery autobusy marki MAN
odbierze dziś (poniedziałek)
Miejski Zakład Komunikacyjny. Pojazdy nie są nowe, ale
– w bardzo dobrym stanie.
Przewoźnik je kupił, bo na
nowości z fabryki go nie stać.
W zajezdni odbędzie się też
prezentacja najnowszych produktów firmy. MAN-y wyjadą
na ulice w najbliższych dniach.
Zastąpią część taboru, który
nadaje się tylko do naprawy.

W stolicy Karkonoszy rozpoczęło działalność Centrum
Rozwoju Osobowości. Jego
oferta skierowana jest głównie
dla dzieci autystycznych oraz
ich rodziców, ale nie tylko. CRO
proponuje różne zajęcia i seminaria. Pierwsze to wykład pod
hasłem „Mój głos narzędziem
pracy”. Centrum działa przy
ulicy Karola Miarki 10..

(tejo)

FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

NA JĘZYKACH

Myślenie nie boli

Zamilcz kobieto
Katarzyna RotkiewiczSzumska w galerii Biura
W y s t a w A r t y s t yc z nyc h
pokazuje swoje obrazy na
ekspozycji zatytułowanej
„Zamilcz kobieto”. Artystka
na co dzień jest związana z Teatrem Cinema w
Michałowicach. Pod Jelenią Górą mieszka od 1992
roku. Tworzy scenografię do
przedstawień i współpracuje
ze Zbigniewem Szumskim,
gdańszczaninem, artystą
plastykiem i szefem Cinemy.
Pani Katarzyna urodziła się
w Szczecinie. Ukończyła
Akademią Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Na zdjęciu – z
Krzysztofem Rogacewiczem,
gorzowianiniem, aktorem
Teatru Maska. Wszystkim
spodobała się Kotlina Jeleniogórska. Wywiad z autorką wystawy: www.jelonka.
com

(tejo)

Fot. Agnieszka Gierus

Fot. RYLIT/AGA, MONTAŻ TECEDOR

Za świętego Grzegorza
brnie Platforma
do morza
(anzol)

Używane,
ale nowe

Centrum
dla rozwoju

Działka zastępcy
Drugi zastępca prezydenta będzie
odpowiedzialny, między innymi, za
oświatę, kulturę i opiekę społeczną.
W poprzedniej kadencji sprawy te
brał w swoje ręce Bogusław Gałka,
póki nie zrezygnował ze stanowiska.
Na kilka miesięcy przed wyborami
funkcję zastępcy prezydenta przejął
w ubiegłym roku Andrzej Bira.
Migawk¹ i piórem Jelonki.com

W SKRÓCIE

Poltegor ma zaszczyt jeszcze
mienić się najwyższym budynkiem
we Wrocławiu. Jednak proces jego
burzenia stał się wydarzeniem
medialnym godnym co najmniej
budowy Pałacu Kultury. Dziennikarze liczą chyba każdy element,
który z tego kolosa ubywa.
Wkrótce – jeśli oczywiście
wszystko pójdzie zgodnie z planem
– Poltegor podniesie się jak Feniks z
popiołów. Nowy właściciel, biznesmen Leszek Czarnecki, planuje
postawić na jego miejscu nawet
trzy razy wyższy biurowiec. Niech
rośnie w siłę na chwałę miasta.
Inwestor początkowo obiecywał,
że zostawi słynny socjalistyczny
drapacz chmur w spokoju, ale
z upływem czasu rozmyślił się.
Wrocławianie trochę ponarzekali,
że szkoda, że taki charakterystyczny punkt, że dla mieszkańców
okolicznych budynków zacznie się
podczas budowy gehenna, że zabiorą tereny zielone. Ale w biznesie nie
ma zmiłuj się.
Dla odmiany przykład z przyrody. Polska Sahara – unikalna
Pustynia Błędowska przestaje
być pustynią. Kiedyś piaski
pokrywały niemal 80 procent jej powierzchni. Dziś to
już mniej niż połowa. Można
podziękować mieszkańcom
okolicznych miejscowości.
Powód? Zaczęli z zapałem
sadzić wierzbę kaspijską, bo drzewka miały chronić ich gospodarstwa

przed nasypami piasku. A że zaczną
zarastać pustynię? Nikt nie zaprotestował, nie narobił zamieszania. I
teraz mają. A raczej mamy.
A na naszym podwórku? Turbiny
elektrowni i grube pieniądze od
inwestora mogą przeważyć nad
piękną przyrodą podgórza Karkonoszy. Sięgając po terminologię
sportową – samobójczy gol. Jeśli
spełni się czarny scenariusz, miłośnicy natury będą musieli poszukać
innego obiektu westchnień.
Turyści – zamiast wodospadu
– zwiedzą nową atrakcję w postaci
rur. Złośliwi twierdzą, że to też ma
swój urok... Grupa mieszkańców
Przesieki mówi, że nie odpuści.
Inwestor się broni, że chce dobrze.
Czyżby szykowała się powtórka z
Rospudy? W słynnej na całą Europę
dolinie przy Augustowie szyszki
jeszcze nie pospadały ani storczyki
nie pogubiły płatków, tudzież żaden
łoś nie uciekł z lasu, a już zwolennicy i przeciwnicy zapowiadają na
początek sierpnia kolejne starcie, bo
mają być rąbane pierwsze drzewa
pod przyszłą obwodnicę.
Może to inny – z braku lepszego
– pomysł na promocję naszego
regionu? Jeżeli nie jesteśmy w stanie
nic zrobić – zróbmy chociaż jakiś
happening, zaprośmy ekologów,
znane twarze. Pokażmy, jaki los
czeka nasz piękny wodospad. Może
przyjedzie jakiś sławny dziennikarz, wielki polityk, gwiazda estrady, biznesmen. Żeby było bardziej

medialnie, jeden przywiąże się do
drzewa, drugi zablokuje mostek, a
ktoś inny w ramach protestu postanowi nie wychodzić z wody.
Wtedy to na pewno przyjadą
wszyscy i będą bronić wodospadu
zapewniając skuteczny rozgłos
całemu regionowi. A to przyciągnie tłumy turystów. Tak jak przyciągnęła echem protestów Dolina
Rospudy, dokąd teraz z czystej
ciekawości udają się turystyczne
pielgrzymki.
Jaki z tego morał płynie? Wrocławianie nie protestowali skutecznie,
więc podczas budowy wielkiego
biurowca trochę się pomęczą.
Sadzących wierzby też nikt nie
powstrzymywał, więc na Pustynię
Błędowską trzeba będzie dowozić
piasek.
O naszym regionie panuje powszechna opinia, że wszystko da się
tu przepchać. Jeśli powstaje stacja
benzynowa naprzeciwko szkoły,
to dlaczego nie walnąć elektrowni
koło dziewiczego wodospadu?
Jest takie mało pochlebne powiedzenie: Polak potrafi. Na przykład
zniszczyć naturę. Jest też i drugie:
Polak mądry po szkodzie. Rzadko
udaje mu się wcześniej zmądrzeć,
ale ponoć wyjątki w przyrodzie
występują. Rację miał Kochanowski. Nową przypowieść Polak sobie
już kupił: że i przed szkodą i po
szkodzie – głupi.

Agnieszka Gierus

dziennikarka i fotoreporterka
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Dyrektor szpitala zabrania lekarzom wspierania
konkurencyjnego Karkonoskiego Centrum Medycznego

REGION Z Jeleniej Góry ku Jasnej Górze

Z końcem września szpital
wojewódzki może opuścić 54
specjalistów, którzy – w ramach
strajku – złożyli wypowiedzenia
pracy.
15 lipca na polecenie Macieja
Biardzkiego, dyrektora szpitala
wojewódzkiego, goniec rozniósł do wszystkich oddziałów
i poradni pismo skierowane
do lekarzy, w którym żąda się
podpisania oświadczeń w ciągu
dwóch tygodni, że nie pracują w Karkonoskim Centrum
Medycznym i podpisania w
ciągu miesiąca umów o zakazie prowadzenia działalności
konkurencyjnej.

As w rękawie?

Kierownictwo szpitala dobrze wiedziało o tym, że sporo
lekarzy – specjalistów dorabia
w KCM, ale wykorzystało tą wiadomość dopiero wówczas, gdy
postanowiło złamać upór lekarzy
domagających się podwyżek w
strajkowym sporze z kierownictwem szpitala.
Świadczy o tym choćby to, że
wspomniane pismo, datowane

jest 18 czerwca, dotarło przez
gońca na wydziały dopiero 15
lipca. Stało się tak, bo strajkujący
nie chcieli podpisać propozycji
kierownictwa szpitala na zawieszenie tego protestu na warunkach podyktowanych przez
kierownictwo tej placówki.
We wspomnianym piśmie
mówi się o tym, że praca lekarzy
zatrudnionych w szpitalu, również w KCM, grozi przejęciem
pacjentów szpitala przez tę drugą
placówkę, a jest to nieuczciwe, bo
szpital poniósł koszty związane z
ich przebadaniem.
Zdecydowana większość lekarzy nie zareagowała na ten
dyktat pisemny, bo uważała to
za stosowanie wobec nich niezgodnego z prawem mobingu.
Zgodne to jest z opiniami wielu
biur prawnych.
– Co to kogo obchodzi, co ja
robię po wyjściu ze szpitala i
gdzie dorabiam. W umowie nie
mam zakazu pracy w innych
miejscach. Robi to przecież od
lat wielu lekarzy – stwierdza
Krzysztof Czerkasow, ordynator
oddziału ortopedycznego.

Profile PVC
bezpieczne dla zdrowia człowieka
Profile VEKA są wykonane
z wytrzymałego na uderzenia
utwardzonego polichlorku winylu (PVC). Materiał ten należy do
najstarszych i najlepiej poznanych
i przebadanych tworzyw sztucznych. Składa się z surowego PVC
oraz wielu dodatków, do których
zalicza się głównie: dwutlenek
tytanu - doskonały, niezwykle
trwały, biały pigment. Kreda, czyli
węglan wapnia - materiał zwiększający sztywność i odporność na
ciepło. Stabilizatory zapobiegające
uszkodzeniom termicznym PVC
w trakcie obróbki i w trakcie
użytkowania oraz uszkodzeniom
na skutek wpływów pogodowych, w szczególności na skutek
promieniowania UV. Dodatki te
mają decydujące znaczenie dla
zapewnienia profilom odpowiedniej wytrzymałości na starzenie.
Stabilizatory to nic innego jak sole
metali. Należą do nich sprawdzone
i przebadane od 40 lat sole ołowiu i
cyny oraz nowo testowane, obserwowane i używane zaledwie od
kilkunastu lat sole wapnia i cynku.
Barwniki, takie jak sadza i inne
substancje organiczne. Wszystkie
te składniki są niezwykle trwale

związane chemicznie i nie mają
negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Dlatego PVC jest
niezastąpione w wytwarzaniu
wielu produktów, które muszą być
niezawodne. Typowymi - oprócz
okien i drzwi - produktami wykonanymi z PVC są rury wodne,
wykładziny podłogowe, opakowania na tabletki, woreczki na
krew i węże infuzyjne, krawędzie
meblowe, tapety.
Do produkcji profili VEKA
stosowane są materiały najwyższej jakości. Dostawcami
surowego PVC oraz niezbędnych
dodatków są wyłącznie najlepsze
i uznane firmy działające w branży chemicznej. Doświadczenia
przeprowadzamy w profesjonalnych laboratoriach. Do klienta
trafia produkt sprawdzony i
przebadany, a zatem całkowicie
bezpieczny.
ARROW Fabryka Okien i Drzwi
jest producentem z ośmioletnim
doświadczeniem, wybraliśmy
sprawdzone i przebadane profile
VEKA, by zapewnić Państwu
bezpieczeństwo i najwyższą
jakość.
(TS)

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@fabr ykaokien.com

Jego zdanie podzielają koledzy. Dlatego pismo dyrektora
Biardzkiego ponaglające w tej
sprawie, przyniosło to mierny
efekt. Szef szpitala twierdzi, że
nie może dopuścić do tego, by
wyniki badań jego placówki były
potem wykorzystywane przez
konkurencyjne KCM.
Zapewnia, że nie ustąpi w tej
sprawie i wierzy w to, że dogada się z lekarzami w sprawie
podwyżek.

Zdaniem strajkujących

Przewodnicząca komitetu strajkowego Anna Jarmoluk-Okhuoya
z oddziału neurologicznego dziwi
się, że pytanie związane z konkurencyjnością wobec szpitala dotyczy tylko Karkonoskiego Centrum
Medycznego i skierowane jest
jedynie do lekarzy.

– Nie tylko lekarze, równ ie ż t e c h n ic y me d yc z n i i
pielęgniarki są zatrudnieni
poza szpit a lem w róż nych
miejscach. Również dyrektor
szpita la M. Biardzk i i jego
zastępca – Piotr Binek. Im
wolno? To przypomina nieuczciwe metody stosowane w
walce psychologicznej. W ten
sposób próbuje się nas zastraszyć i zmusić do uległości, ale
nie damy się – stwierdza A.
Jarmoluk-Okhuoya.
Dzi siaj (pon ied zia łek) o
godz. ósmej w sali konferencyjnej szpitala odbędzie się
spotkanie strajkujących z kierownictwem szpitala, podczas
którego być może zapadną
jakieś decyzje.

Janusz Cwen

Prywatna wojna z KCM?
Wydaje się, że źródło konfliktu tkwi w dawnym sporze pomiędzy dyrektorem M.
Biardzkim a dr Moniką Mikulicz-Pasler, byłą ordynatorką oddziału kardiologicznego szpitala wojewódzkiego. Wówczas M. Mikulicz-Pasler została zwolniona i
odeszła z tej placówki, jednak później założyła Karkonoskie Centrum Medyczne z
nowoczesnym wyposażeniem medycznym. Zatrudniła wysokiej klasy specjalistów
ze szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami.
A tak na marginesie: przecież na terenie szpitala są poradnie, w których też
pracują lekarze zatrudnieni w szpitalu. Też korzystają z wyników badań szpitalnych
i zabierają pacjentów tej placówce. To jest w porządku?

Jelfa pod lupą

Nowe fakty w postępowaniu
w sprawie zamiany zawartości
ampułek z corhydronem na
śmiertelnie groźną scolinę, do
którego doszło w 2005 roku w
Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa. Biegli potwierdzili, że jest niemal pewne, iż
podanie scoliny zamiast corhydronu spowodowało zgon
75-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego. To
jedyny z potwierdzonych 17
przypadków, w których konsekwencją zamiany leków w Jelfie
mogła być śmierć pacjentów.
Ustalenia lubelskiej Prokuratury
Okręgowej zostaną przekazane
jeleniogórskim śledczym, którzy
prowadzą postępowanie wyjaśniające, w jaki sposób w Jelfie
doszło do zamiany preparatu
dla astmatyków i alergików na
śmiertelny lek zwiotczający
mięśnie.
To nie jedyny wątek niejasności w tej firmie. Prokuratura
wrocławska bada z kolei sprawę
niegospodarności, do której
miało dochodzić, kiedy prezesem spółki był Sławomir K. W
postępowaniu pojawiły się nowe
wątki. Śledczy wzięli pod lupę
rzeczoznawcę samochodowego
oraz właściciela zakładu, w którym Jelfa naprawiała swoje samochody. Zarzuty: wyłudzanie
pieniędzy oraz poświadczenie
nieprawdy. Śledztwo prowadzone jest także przeciwko K., który
jest objęty dozorem policyjnym i
ma zakaz opuszczania kraju.

(tejo)

Zbiórka na placu Kościelnym tuż
przed wymarszem w stronę Legnicy
Najpier w pokonają dystans z Jeleniej Góry do Legnicy, gdzie połączą się z całą
legnicką pielgrzymką. Jutro
(31 lipca) podążą razem ku
Częstochowie. Dotrą tam 9
sierpnia.
Pielgrzymi podzieleni są
na osiem grup, zgodnie z
miejscem ich zamieszkania.
Jeleniogórzanom przypadł
numer drugi. W pierwszym
dniu przeszli 16-kilometrową trasę do Lubiechowej.
– W pielgrz ymce biorę

REGION Nielegalni zbieracze dewastują lasy

Za jagody do celi
Karkonoski Park Narodowy zamierza zorganizować
specjalne spotkanie poświęcone zapobieganiu niszczenia runa leśnego na swoim terenie.
Zaproszono także stronę
czeską. Jak podkreśla Michał
Makowski z KPN, do nieodwracalnych szkód przyczyniają się
zbieracze jagód i grzybów, którzy – mimo zakazu – wchodzą
do lasów należących do parku.
W Czechach z tego powodu niszczycielom przyrody wytaczane

już udział po raz czwarty.
Najważniejsze dla mnie jest
to, że idę z intencją, którą
mam sercu. Cieszę się też,
że będę mogła spotkać się
ze znajomymi i wiem, że
na pewno przeżyję chwile,
które na długo pozostaną
w moi m serc u – mów i ła
nam 18-letnia Ania Łęcka.
Jej koleżanka, Agnieszka
Tkaczyszyn dodaje, że nie
wyobraża sobie wakacji bez
pielgrzymki.

(AGA)

Atak
chuliganów

są sprawy karne i zapadają
wyroki przed sądem.
Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego mają nadzieję,
że sankcje karne położą kres
nielegalnym zbiorom owoców
runa leśnego.

(tejo)

Wiatr zaszalał
Fot. Dariusz Gudowski

Kierownictwo największej lecznicy w regionie nie chce
dopuścić do odejścia medyków, którzy – w ramach
strajku – złożyli wypowiedzenia z pracy. Jak twierdzą
doktorzy, szef zastrasza ich i stosuje mobbing.

W sobotę po uroczystej mszy świętej pątnicy wyruszyli w XV Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej do
cudownego obrazu Czarnej Madonny.
Fot. Agnieszka Gierus

Postawił ich pod ścianą

Na pielgrzymim szlaku

Uwa żaj przechodząc
ścieżką rowerową wzdłuż
skwerku przy ulicy Różyckiego.
W i e c z or e m i w no c y
to siedlisko chuliganów
z pobl i sk ich bloków. W
minionym t ygodniu po bili mężcz yznę, którego
z ogólnymi obrażeniami
ciała pogotowie zabrało
do szpitala. Dziesięciosobowa grupa napastników
uciekła.
Stra żn i kom m iejsk i m
udało się złapać tylko 34letnią kobietę, która też
brała udział w bójce. – Była
pijana i twierdziła, że tylko
prz yg ląda ła się zajściu.
Trafiła do policyjnej izby
zatrzymań. Funkcjonariusze poszukują bandytów.

Rozbił auto

Lipcowych anomalii pogodowych ciąg dalszy, Po
fali upałów we wtorek nad
miastem przeszł y nawałnice. Na szczęście obyło
się bez powa ż n iejsz ych

szkód. Tylko na osiedlu Orle
wichura powaliła wierzbę,
która skutecznie zamaskowała kiosk z artykułami
spożywczymi.

(tejo)

Siedemnastoletni mieszkaniec Piechowic bawi ł
się w sobotę z kolegami w
wyścigi samochodowe jeżdżąc pojazdem marki Audi.
W pewnym momencie nieletn i stra ci ł pa nowa n ie
nad pojazdem, uderzył w
latarnię i rozbił auto. Trafił
do szpitala. Policja pobrała
mu krew do badań. Jak się
dow iedziel iśmy, m łodzi
piechowiczanie kupili samochód celowo, aby się na
nim ścigać.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Agnieszka Gierus

Lato w kolorach tęczy

REGION Kierowcy jeżdżą nieostrożnie, a urząd

Śmiertelne żniwo
Autobus, który wiózł dzieci, zapalił się i spłonął. Z samochodu, który zaczął się
palić po uderzeniu w drzewo, został szkielet. Inny, po czołowym zderzeniu z pniem
wylądował w rowie. Dwie pasażerki nie mogły wydostać się o własnych siłach z
fiata uno, który nie wyrobił zakrętu i skończył jazdę na przydrożnej topoli. To
kilkutygodniowy bilans najgroźniejszych zdarzeń na odcinku trasy Jelenia Góra
– Świerzawa. Może być jeszcze gorzej.

W piątek zakończyły się półkolonie zorganizowane przez ODK
Muflon. W czterotygodniowych zajęciach wzięło udział łącznie około
40 dzieci w wieku 7-12 lat. Każdy
tydzień miał swój kolor – niebieski,
żółty, zielony, czerwony.
– Robiliśmy dekoracje w kolorystyce danego tygodnia, a dzieci
miały na sobie część garderoby
w tym kolorze – mówi Jolanta
Szewczyk, plastyk i wychowawca.

Na uczestników czekały liczne
atrakcje – piesze wycieczki na
Chojnik, do Cieplic, wycieczki do
kina, muzeum, teatru, wesołego
miasteczka oraz na basen.
– Chcieliśmy, aby dzieci jak
najwięcej przebywały na świeżym powietrzu. Zawsze jednak
mieliśmy przygotowany plan
rezerwowy. Gdy pogoda nie dopisywała zwiedzaliśmy np. muzea i
galerie – dodaje.

Nie brakowało też konkursów, zajęć plastycznych, czy
zawodów sportowych. Dzieci
z opiekunami wybrały się
również do Cyrklandu. – Były
zachwycone wizytą w tym miejscu. Mogły robić praktycznie
wszystko oprócz kąpieli w stawie
– mówi uśmiechając się pani
Jolanta. Na zakończenie odbyła
się dyskoteka.

(AGA)

JELENIA GÓRA Pomogła w ujęciu rabusia, który mógł być
nosicielem HIV

Spóźnione podziękowanie
za wzorową postawę
Gdyby nie szybka reakcja
kobiety, sklepowy złodziej
mógłby uciec ochroniarzom. Przestępcę złapano.
Ranił klientkę. Okazało
się, że to narkoman. Być
może zakażony groźnym
wirusem.
– Wchodziłam właśnie do
marketu, gdy zobaczyłam biegnącego prawie na wprost mnie
mężczyznę, a za nim ścigających
go ochroniarzy. Nie należę do
osób, które biernie przyglądają się
takim sytuacjom. Nie chciałam,
żeby uciekający wymknął się
ochronie, więc próbowałam go
zatrzymać. Podczas szamotaniny
złodziej zerwał mi łańcuszek i zadrapał w szyję. W tym momencie
dobiegli ochroniarze – relacjonuje Izabela Szadejko.

Dzień po zdarzeniu, które miało miejsce we wtorek, pani Izabela
zadzwoniła do nas rozżalona
całą sytuacją. – Nie uważam się
za bohaterkę i nie oczekiwałam
nie wiadomo jakiej wdzięczności.
Najbardziej zabolał mnie fakt,
że po całym zajściu od nikogo
nie usłyszałam nawet zwykłego
słowa „dziękuję”. Poczułam się
gorzej niż kryminalista. Zamiast
słów uznania, usłyszałam od
policjantów: “świata pani nie
zbawi” – dodaje.
W feralnym dniu poszkodowana godzinę czekała w markecie
na przybycie policji. Jak twierdzi,
nikt z personelu nie zainteresował się jej stanem.
– Zostawili mnie po prostu
w holu. Z nerwów zaczęła boleć
mnie głowa i zrobiło mi się słabo.
Patrol przyjechał, zakuł złodzieja

Zdarzenie, które jeleniogórzanka zapamięta na
długo, miało miejsce w hipermarkecie Carrefour

Niemal codziennie na drogach
dojazdowych do Jeleniej Góry
dochodzi do wypadków. Urząd
marszałkowski nie widzi problemu:
na modernizację tras w
tym roku przekazał... dziesięć razy
mniej pieniędzy
niż w ubiegłym!
Do tego kierowcy, nie
zważając
na fatalne warunki,
jeż-

w kajdanki, a mnie zawiózł do
szpitala, żebym zrobiła sobie badania – opowiada pani Izabela.
Paweł Chrustowski, ochroniarz będący świadkiem zajścia,
twierdzi, że pracownicy ochrony nie zostawili kobiety samej.
– Przynieśli jej środki odkażające
i poprosili, aby pojechała do szpitala – mówi.
Kobieta przeżyła chwile grozy,
gdy dowiedziała się, że mężczyzna prawdopodobnie jest narkomanem i może istnieć ryzyko, że
jest nosicielem wirusa HIV.
W szpitalu okazało się, że na
zrobienie takich badań trzeba
czekać szęść tygodni. Tyle bowiem trwa okres rozwoju wirusa.
– Myśl, że tyle czasu musiałabym
czekać w niepewności, nie należała do przyjemnych – mówi
Izabela Szadejko. Jak się jednak
dowiedzieliśmy od rzecznika prasowego policji, krew podejrzanego została już poddana badaniom
i na szczęście wynik okazał się
negatywny.
Po naszej interwencji p. Izabela została zaproszona przez
komendanta policji, który we
wtorek o godz. 10.00 (tydzień
po zdarzeniu) złoży podziękowania za postawę obywatelską.
– Kontaktowaliśmy się już z panią
Szadejko, która przyjęła zaproszenie – mówi kom. Bogusław
Kotowski.

(AGA)

Maciej Dyjach, szef
jeleniogórskiej
drogówki, przekonuje,
że fotoradar jest
skuteczny. Ale remonty
dróg też są niezbędne

dżą nieostrożnie. Nadzieją na
powstrzymanie ułańskiej fantazji
są tylko fotoradary.
Możemy zapomnieć o remoncie którejkolwiek z dróg okolicach
Jeleniej Góry. Dolnośląski Zarząd
Dróg Wojewódzkich zakwalifikował do naprawy jedynie trzy odcinki w naszym regionie o łącznej
długości trzech kilometrów! Na to
przeznaczy ok. dwóch milionów
złotych, czyli ok. dziesięć razy
mniej, niż przed rokiem.
Dla porównania, w ubiegłym
roku w naszym regionie zmodernizowano 25 kilometrów tras. W
tym roku planowana jest naprawa
odcinków dróg: przed Lwówkiem
Śląskim, między Bolesławcem a
Szprotawą oraz w okolicach
Węglińca. To wszystko. W
okolicach Jeleniej Góry nie

To nie był film

Potrzeb jest mnóstwo. Pilnego
remontu wymaga droga dojazdowa
do Karpacza, na odcinku w okolicach Miłkowa. Jazda z prędkością

JELENIA GÓRA

Płonący

Po kradzieży na wyrwę, uciekali przez Park
Zdrojowy.
wskoczył do rzeki. Pobiegł
za nim policjant i go złapał.
Przestępca jest jeleniogórzaninem i ma 18 lat. Trafił do
policyjnego aresztu. Drugiego rzezimieszka nie udało się
dogonić, ale policja ma jego
dane. Łup udało się odzyskać.
Zwrócono go właścicielce.
Obydw u ba ndy tom g roz i
kara do 12 lat więzienia.

(AGA)

REGION Opieka pod złym wpływem

Rodzice po kielichu
Matki i ojcowie nie wylewają za kołnierz. Cierpią
na tym dzieci.
Pijaną matkę (2,50 promila alkoholu) zatrzymali
policjanci przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze. Kobieta
prowadziła za rękę swojego
6-letniego syna. Została zatrzymana do wytrzeźwienia.
Z kolei niemal kompletnie
up oj en i a l kohole m m a ł żonkowie „opiekowali się”
swoją sześcioletnią córką w

Kolizja za kolizją

Na piratów fotoradar
Policja bagatelizuje problem złej nawierzchni dróg. – Jeśli kierowcy będą jeździć
ostrożniej, to i wypadków będzie mniej – mówi Krzysztof Brodowski, zastępca
naczelnika sekcji ruchu drogowego KMP w Jeleniej Górze. – Cały czas walczymy z
piratami drogowymi. W newralgicznmiejscach przy drogach ustawiamy fotoradar.
Na samochód wyposażony w wideorejestrator jeździ nawet nocą. A i często
używamy zwykłego radaru.
Jak twierdzi, przynosi to skutek. – Wypadków drogowych w pierwszym półroczu
tego roku było o ok. sto mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi
Krzysztof Brodowski.

JELENIA GÓRA Policjant złapał złodzieja w rzece

Miałem wrażenie, że oglądam jakiś film akcji – mówi
pan Krzysztof, który we wtorek po południu przechadzał
się po Parku Zdrojowym. To
nie był film, ale pościg policjantów, którzy gonili dwóch
zbirów. Przestępcy wcześniej
ukradli Niemce „na wyrwę”
torebkę z pieniędzmi i rzeczami osobistymi. Mundurowi
dopadli jednego z bandytów.
Uciekając w stronę wałów

zostanie wymienione nawet 100
metrów asfaltu.
– Pan żartuje – nie mógł uwierzyć naszemu reporterowi Marian
Warchoł, kierowca z Jeleniej Góry.
– To jest właśnie Polska. Zbliża się
Euro 2012, chcemy przyciągnąć
turystów. Jak mają tu przyjechać,
skoro po naszych drogach nie da
się jeździć?
– To jest tak jak z tym wypadkiem
autokaru z pielgrzymami. Dopiero
po fakcie planuje się zmianę przepisów. Jak ktoś zginie na drodze,
znajdą się pieniądze na remont
– dodaje Łukasz Strąk.

Pieńsku. Policja zastała ich
zamroczonych i pół nagich.
Dziecko płakało. Dziewczynka traf i ła do rodzi n nego
domu dziecka. Jej rodzice
– do izby wytrzeźwień. Za
narażenie zdrowia i życia
córki grozi im kara do 5 lat
więzienia.

(tejo)

Mirosław Bisagan zastał
swój pojazd w płomieniach.
Ogień szybko ugasili strażacy.
Do zdarzenia doszło w min iony pi ąt ek na pa rk i ng u
przy ul. Sygietyńskiego obok
siedziby Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Pożarników zaalarmował
pracownik ZUS, który zauważył ogień.
– Próbowałem gasić auto
gaśnicą, ale to i tak nic nie
d a ło – opow ia d a za szoko wany Mirosław Bisagan ze
Szklarskiej Poręby, pechowy
właściciel golfa. – Nie miało
żadnej instalacji gazowej ani
nic. Samochód jeździł bardzo
dobrze, no i już się najeździł –
załamywał ręce mężczyzna.
Mimo nat ychmiastowego
przyjazdu straży pożarnej i
szybkiej interwencji z samochodu został t ylko szk ielet
konstrukcji. Strażakom udało
się jednak uratować stojące
obok renault. Zostało tylko
lekko okopcone.
– Volkswagen był już cały w
ogniu – mówi zastępca dowód-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
marszałkowski nie dał pieniędzy na remonty traktów

Szlaki do naprawy

Fot. Archiwum

przeklętych dróg

Ponad dwa miliony złotych wyda Karkonoski Park
Narodowy na remonty szlaków w najw y ższ y m paśmie gór. Zmodernizowany
zostanie szlak czerwony,
prowadzący od Spalonej
Strażnicy, wokół Małego i
Dużego Stawu do Słoneczn i ka ora z szla k zielony
z K a r pa c z a do g r a n ic y
czeskiej. Prace zaczną się
już w tym tygodniu. Trakt y zostaną dostosowane
nawet dla mniej sprawnych starsz ych wędrowców oraz dzieci. Pierwsza
część remontów potr wa
do września. Zakończą się
w przyszłym roku.

Internet za darmo

Tir przewrócił się na łuku ostrego zakrętu
w Szklarskiej Porębie. Kierowca jechał za szybko

Wytną drzewa

– Robimy, co możemy, ale pieniędzy jest mało – przyznaje Zbigniew
Boboryko, kierownik oddziału
ZDW w Jeleniej Górze. Jak twierdzi, są inne sposoby na poprawę
bezpieczeństwa niż wymiana nawierzchni.
– Otrzymaliśmy pozwolenie na
wycięcie kilkudziesięciu drzew przy
drodze z Jeleniej Góry do Legnicy.

Usuniemy te, które ograniczają
widoczność lub też ich korzenie
niszczą nawierzchnię – mówi.
ZDW ma pieniądze na bieżące
naprawy, czyli w praktyce – wstawianie łat. Ale to nie załatwia
problemu.

Nic się nie da zrobić?

– Przygotowaliśmy już wystąpienie do marszałka w tej sprawie
– zapewnił nas Marcin Zawiła,
radny sejmiku województwa dolnośląskiego. – Wraz z Jerzym Pokojem
chcemy wyjaśnić, dlaczego nie będą
remontowane drogi w okolicach
Jeleniej Góry.
Jak twierdzi, należy dokonać
przeglądu inwestycji drogowych
na Dolnym Śląsku, które zostały
w tym roku zakwalifikowane do
realizacji.

Zwarcie instalacji przyczyną pożaru
samochodu

volkswagen przed ZUS-em
cy zmiany Radosław Fijołek z
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze. – Nie było szans, żeby
go ugasić. Pechowy samochód
spłonął w niespełna dziesięć
minut – dodaje strażak.
Jak mówią świadkowie zdarzenia, ogień pojawił się z tyłu
pojazdu.
– Od tyłu się zaczął palić
– wyjaśniają Mateusz i Łukasz
Hajduk. – Do silnika ogień
nawet nie doszedł. W samo-

chodzie obok zajęł y się już
kołpaki i bok. W okolicy nie
było nikogo – dodają.
Sprawę badała jeleniogórska policja. Brano pod uwagę
róż ne prz ycz y ny w ybuchu
ognia z podpaleniem włącznie. Jednak okazało się ponad
wszelką wątpliwość, że powodem incydentu było zwarcie
instalacji elektrycznej.
W ł a ś c ic iel z a br a ł t o, c o
z vol k s wa gena zost a ło, do
Szklarskiej Poręby.

Angela

– Być może któreś z nich zostaną
wstrzymane i nastąpi przesunięcie
środków. Wówczas można by było
naprawić którąś z naszych dróg
– wyjaśnia radny Zawiła.
Przyznaje, że dwa miliony złotych
to bardzo mało. Dlaczego radni
wcześniej się tym nie zajęli? – Rok
2007 ogólnie nie jest dobrym rokiem
dla inwestycji drogowych – tłumaczy
rajca. – Skończyły się pieniądze z dotychczasowych funduszy unijnych.
A nowe fundusze dopiero startują.
Z tego, co wiem, droga z Jeleniej
Góry do Legnicy została wpisana do
realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku pod
względem remontów będzie o wiele
lepiej – stwierdził.
Oby!

(tejo)
Wyjaśnienie
Przepraszamy pana Zbigniewa Stępnia, dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 15
w Jeleniej Górze Sobieszowie za omyłkowe umieszczenie zdjęcia przedstawiającego inną osobę w
poprzednim wydaniu naszego tygodnika.

Jelonka.com

(ROB)
REGION Wielka ryba w Staniszowie

Zawody w Balatonie
Polski Związek Wędkarski do
jutra (wtorek) czeka na chętnych
do wzięcia udziału w zawodach z
okazji Września Jeleniogórskiego.
Odbędą się one 1 09 2007 na
wyrobisku w Staniszowie (popularny Balaton). Zgłoszenia
przyjmowane są w siedzibie Koła
PZW Jelenia Góra Miasto przy ul.
Wańkowicza 13.

Mogą startować członkowie
PZW zarówno w kategoriach
drużynowych jak i indywidualnie. Zawody rozegrane zostaną
w dwóch turach. Aby w nich
uczestniczyć trzeba wnieść opłatę
startową (60 zł drużyna, 30 zł
zawodnik indywidualny, młodzież
jest z opłaty zwolniona).

(tejo)

JELENIA GÓRA Wśród propozycji Czytelników Antoni
Mazurkiewicz i Marian Południkiewicz

Nie tylko „Miś” z Jelonki
Trwa nasza akcja, dzięki której Stanisław Bareja może
zostać patronem jednej z jeleniogórskich ulic.

Po pożarze samochodu czynności na miejscu
zdarzenia wykonują policjanci

Ale nasi Czytelnicy mogą zgłaszać także inne kandydatury.
Najczęściej powtarzana to Antoni
Mazurkiewicz, legendarny motorniczy i kontroler Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Pojawia się
także nazwisko Mariana Południkiewicza, lekarza i społecznika,
który zginął tragicznie w lipcu
2003 roku. Kto jeszcze dołączy
do tej trójki?
Co tydzień zamieszczamy kupon, który należy wypełnić i przesłać do redakcji Jelonki.com
Zebrane głosy oraz opinie in-

Mieszkańcom ulicy Sobieszowskiej trudno jest poruszać
się chodnikami tego traktu. Nawierzchnię jezdni wymieniono,
ale o trotuarach zapomniano.
Pani Dominika (z wózkiem na
zdjęciu) ma kłopot z podjazdami. Nawet sprawni fizycznie
ludzie mogą połamać nogi
na wyrwach i dziurach. A
drogowcy zwinęli warsztat
i… poszli. Gdzie? Nie wiadomo.
Zapewne wzięli sobie do serca
zapewnienia samorządowców, że remonty w Cieplicach
mają się skończyć do końca
roku. Czasu więc pozostało
sporo, ale nie dla ciepliczan,
którzy mają dość brudu, kurzu
i stert materiałów, które walają się
wszędzie. Tylko napis w dwóch
językach przypomina, że roboty
finansowane są z funduszów Unii
Europejskiej.

(rylit)

JELENIA GÓRA Mekka dla łasuchów dużych i małych

Słodko-gorzkie smaki
Ręcznie robione czekoladki z
nadzieniem marcepanowym, z
pieprzem, orzechami, a nawet
serem pleśniowym czekają w
otwartej w sobotę Galerii Czekoladowej przy ul. Sobieskiego
2. Jest też kawa rozmaicie przyrządzona. Można tam obejrzeć
również prace wybitnych artystów fotografików.
– Chcieliśmy stworzyć
miejsce, gdzie można spotkać się z przyjaciółmi, napić
się wspaniałej kawy i zjeść

pyszną czekoladkę – wyjaśnia
szef czekoladziarni Dariusz
Goetze. Właścicielem sieci oraz
licencjodawcą jest Jacek Sikora,
świdnicki cukiernik.
– Piłem tutaj najlepszą kawę
w życiu. Jestem przekonany, że
jeśli nic się nie zmieni, będzie
to też najlepsza kawa w całym
mieście – o czekoladkach nie
wspominając – mówił J. Sikora.
Lokal jest przyjazny dla dzieci,
nawet tych najmłodszych.

(AGA)

Fot. Agnieszka Gierus

większą niż 60 km na godzinę może
się skończyć urwaniem koła. Niebezpieczna jest trasa do Legnicy, przez
Świerzawę. I to nie tylko z powodu
zakrętów, ale i niezliczonej liczby
dziur i łat. Nie ma tygodnia, by na tej
drodze nie doszło do wypadku.
Niebezpiecznie jest też na drodze
wojewódzkiej w okolicach Podgórzyna. Tam w ubiegłym roku zdarzył się
śmiertelny wypadek.

Szk la rska Poręba jest
pi e r w s z y m m i a s t e m w
Polsce, w którym można
skorzystać z bezpłatnego i
bezprzewodowego połączenia z zasobami internetu.
Jest to możliwe w hotelach
i lokalach gastronomicznych w centrum i okolicach dzięki firmie HotSpot.
Zasięg bezprzewodowych
po łą czeń obejmuje ca łą
gminę.

Zapomniany remont w uzdrowisku

ternautów przekażemy radnym
miejskim z wnioskiem mieszkańców o nadanie jednemu z
traktów imienia znanego reżysera.
Mamy już kilkadziesiąt kuponów
popierających akcję. Są też głosy
Czytelników. – Radni powinni uciekać od polityki w nazywaniu ulic.
Są ludzie, którzy ponad wszystko przedkładali dobro regionu i
wszyscy o tym pamiętamy. To ich
nazwiska powinny widnieć na
szyldach ulicznych – napisał do
nas Mirosław Mitera.

(RED)

Galeria Czekoladowa otwarta jest od
poniedziałku do niedzieli w godz. 9 do 20

Rada Miejska Jeleniej Góry
Plac Ratuszowy, Ratusz
Imię i nazwisko: ………………………………………..
Adres: …………………………………………………..
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………
Niniejszym podpisuję się pod wnioskiem mieszkańców
Jeleniej Góry o nadanie jednej z ulic imienia Stanisława
Barei.
Moim zdaniem powinna być to ulica:
a) jedna z istniejących: która? ……………………………………..
b) inny trakt
Podpis: ……………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

TAK
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SZKLARSKA PORÊBA Otwarta droga do budowy
nowoczesnego wyciągu

Ulga dla narciarzy

Rząd wydał decyzję umożliwiającą budowę wyciągu
narciarskiego w obrębie Szrenicy.
– To przełom, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki w tym mieście. Władze
miasta długo czekały na tę decyzję
– przyznaje posłanka PiS Marzena Machałek.
Samorządowcy nie popadają
jednak w huraoptymizm. Do
rozpoczęcia budowy jeszcze długa
droga. Decyzja rządu to jedynie
zgoda na zmianę przeznaczenia
terenów w okolicach Szrenicy.
Władze miasta czeka załatwienie
szeregu formalności. - Jeśli wszyst-

ko pójdzie dobrze, w drugiej połowie przyszłego roku powinniśmy
się z nimi uporać – mówi Grzegorz Sokoliński, przewodniczący
rady miejskiej.
W rejonie Szrenicy ma powstać
nowoczesny wyciąg kanapowy.
Planuje się też poszerzenie istniejących już nartostrad, a także zamontowanie systemu ich dośnieżania. Do tej pory obowiązujące
przepisy zabraniały dośnieżania
tras w górnej ich części.

(ROB)

REGION Pół miliona na zabytki

Kropla z ministerstwa
Są pieniądze na remont m.in. kościoła św. Erazma
i Pankracego oraz Baszty Grodzkiej.

Fot. Agnieszka Gierus

Ponad pół miliona złotych
przeznaczyło Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla jednostek z naszego
regionu.
Najwięcej, bo aż 300 tysięcy
złotych, otrzyma parafia św.
Erazma i Pankracego na remont dachu. Sto tysięcy złotych
dostanie Państwowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia, także
na remonty.
Lepsze czasy nadejdą też dla
sypiącej się Baszty Grodzkiej.
Na zabezpieczenie tego zabytku
ministerstwo dało 42 tysiące
złotych.
Pieniądze przeznaczono też
na inne zadania: Muzeum Karkonoskie otrzymało ponad 62
tysiące złotych nowy samochód

a teatr jeleniogórski – 15 tysięcy
złotych na zakup sprzętu akustycznego.
Dofinansowany będzie też
remont kościoła w Kamiennej
Górze (120 tysięcy złotych).
Dotacja z ministerstwa to nie
jedyne pieniądze, jakie otrzymała parafia św. Erazma i Pankracego. Kilka miesięcy temu
radni sejmiku województwa
przeznaczyli 250 tysięcy złotych
na remont dachu świątyni, 65
tysięcy złotych – miasto Jelenia
Góra oraz 44 tysiące złotych
– Fundacja Polska Miedź. Ogółem na remont dachu zebrano
blisko 650 tysięcy złotych, czyli
dokładnie tyle, ile potrzeba do
wykonania inwestycji.

(ROB)

Na remont Baszty Grodzkiej ministerstwo
przeznaczyło 42 tysiące złotych

JELENIA GÓRA Dzięki hojności podatników, szpital ma karetkę

Dla dobra pacjentów
O nowoczesną karetkę
transportową wzbogacił
się jeleniogórski szpital. Skąd pieniądze? Z 1
procenta podatku dochodowego. Ile otrzymały
inne organizacje pożytku
publicznego i na co przeznaczą te pieniądze?
– Kupiliśmy nowe auto marki
mercedes – mówi Piotr Binek,
zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
Karetka kosztowała 130 tysięcy
złotych. W ramach akcji 1% szpital
uzbierał aż 110 tysięcy złotych!
Resztę placówka dołożyła z własnego budżetu.
- To nowoczesny pojazd. Prowadzi się go bardzo dobrze, a
i pacjenci mają lepszy komfort
jazdy. W środku jest cicho – mówi
Andrzej Oleksy, kierowca.
Jak twierdzi dyrektor, karetka
szpitalowi jest niezbędna. Pacjenci
będą nią przewożeni do innych
szpitali, we Wrocławiu czy w
Wałbrzychu, na badania specjalistyczne, dializy.
Szpital jeszcze do niedawna woził pacjentów starym polonezem.
Obecnie ma do dyspozycji wysłużonego, 10-letniego busa, który
często się psuje. Część pacjentów
wozi pogotowie, ale szpital musi
mu za to zapłacić.
Do tej pory szpital wydawał
na transport od 40 do 60 tysięcy
złotych miesięcznie.
– Teraz kwota ta będzie znacznie mniejsza. Mam nadzieję, że
zamkniemy się w granicach 10
tysięcy złotych – mówi zastępca
dyrektora. – Dziękujemy darczyńcom.
Szpital był zdecydowanym liderem pod względem pieniędzy
zebranych z odliczeń podatkowych. Blisko 5 tysięcy złotych
wpłynęło na konto Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze. Pieniądze będą
przekazane na dofinansowanie
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Fot. ROB



Nowa karetka spisuje się bardzo dobrze. Na zdjęciu ratownicy:
Ania Semeniuk, Dawid Chuderewicz (w środku) i Konrad Sidorowicz
oraz na zakup sprzętu dla osób
potrzebujących.
Niecałe 4 tysiące złotych zebrali
harcerze z jeleniogórskiego hufca
ZHP. – Wpłaty były dokonywane na
poszczególne drużyny. Każda z nich
może sama zdecydować, na co je
wyda – dowiedzieliśmy się w hufcu. Większość drużyn przeznaczyła „procent” na dofinansowanie
wyjazdu na rozpoczęty w piątek
obóz w Pobierowie, wystarczy
też na zakup mundurów dla
harcerzy.
Na konto okręgowego koła
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Jeleniej Górze wpłynęło tylko
1500 złotych. Ale to i tak więcej
niż przed rokiem. Skorzystają najmłodsi: pieniądze trafią głównie
na dofinansowanie obiadów dla
najuboższych.
Tyle samo, co TPD, zebrał klub
sportowy Sudety Jelenia Góra,
który w tym roku po raz pierwszy
mógł ubiegać się o odliczenia
z jednego procenta. Pieniądze
zostaną przeznaczone na dofinansowanie obozu, który rozpo-

JELENIA GÓRA JSM nie chce pomóc ciężko schorowanej kobiecie

Anna Kwiatkowska od pięciu lat
walczy z chorobą nowotworową.
Jak mówi, nie zna dnia ani godziny,
dlatego stara się nacieszyć życiem.
– Dwa lata temu wykupiłam
mieszkanie na ulicy Malczewskiego – mówi. – W dalszym ciągu
mieszkaniem zarządza Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Staram się jednak krok po kroku je
remontować.
Kłopot, że nie ma pieniędzy.
Kobieta z powodu choroby nie może
pracować, utrzymuje się ze skromnej

renty – 700 złotych.
– Mama mnie żywi, ponieważ
niemal wszystkie moje pieniądze
idą na leki i opłaty – mówi.
W tym roku pani Anna planowała
remont łazienki. Kupiła kafelki, ale
nie może ich zamontować, ponieważ w łazience są tak stare rury wodociągowe, że w każdej chwili mogą
popękać i zalać jej mieszkanie albo
mieszkanie sąsiadów. Poprosiła więc
o pomoc Jeleniogórską Spółdzielnię
Mieszkaniową.
– Poszłam do prezesa, ale już

na wstępie panie z sekretariatu
potraktowały mnie jak intruza – opowiada. – Po wejściu do sekretariatu
usłyszałam: gdzie tu pani wchodzi,
drugimi drzwiami proszę wejść i
poczekać w holu. Poczekałam, aż
przyjmie mnie prezes. Powiedziałam mu o swojej chorobie i o tym,
jak wielkie znaczenie ma dla mnie
ten remont. Powiedział, że sprawa
jest rzeczywiście poważna i kazał
napisać podanie. Wtedy zobaczy co
da się zrobić.
Pani Anna napisała pismo 19
czerwca, jednak okazało się, że zaginęło w biurze spółdzielni. Doniosła
kolejne, ale i to nie pomogło.
– Nikt nie odpisał mi do dziś
– mówi kobieta. – Kiedy próbowa-

następnie musiał wpłacić wyliczony procent na konto wybranej
organizacji i dopiero mógł oddać
roczne zeznanie. A zwrot wpłaconego podatku otrzymywał kilka
tygodni później, po przyjęciu
rozliczenia przez urząd.
– Wiele osób rezygnowało,
gdyż nie chciało stać w kolejkach
na poczcie, by wpłacić te parę
złotych – dowiedzieliśmy się
w biurze rachunkowym, które
rozlicza KSON.
– Dla nas nowa formuła oznacza więcej pracy, ale to miła praca,
gdyż cel jest szczytny – mówi Jan
Krzyżak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.

(ROB)

Procent powoli rośnie
Tylko 8% podatników rozliczających się w jeleniogórskim urzędzie skarbowym
przekazało część podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (4325 osób z
58600 rozliczających się). To i tak więcej, niż w ubiegłym roku, kiedy to podatkiem
podzieliło się tylko 5% rozliczających się.
W tym roku na konta organizacji wpłynęło ponad 305 tysięcy złotych, w ubiegłym
– 214 tys. złotych.

JELENIA GÓRA Będzie więcej mundurowych

Wraca wojsko

Na kolana przed spółdzielnią
Lokatorka nie może doprosić się od Jeleniogóskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wymiany rur w
mieszkaniu. Pracownicy nie chcą z nią rozmawiać.
Z nami też.

czyna się 14 sierpnia. Sportową
formę przy pomocy pieniędzy z
odliczeń będą szlifować młodzi
piłkarze KKS Jelenia Góra. Klub
zebrał 2600 złotych.
– W przyszłym roku będzie
lepiej – podkreślało większość
z naszych rozmówców. – A to
dlatego, że zmieni się forma
przekazywania pieniędzy.
Podatnik będzie musiał jedynie wskazać w formularzy PIT,
na jaką organizację przekazuje
procent podatku. Resztę załatwią za niego urzędnicy urzędu
skarbowego.
Do tej pory rozliczający się
musiał zaznaczyć w formularzu
PIT, że oddaje 1 procent na rzecz
organizacji pożytku publicznego,

łam interweniować, odesłano mnie
do kierownika, który powiedział, że
nie jest instytucją charytatywną i
żadnej wymiany rur nie będzie.
Mieszkanka jest zrezygnowana.
– W końcu sama kupiłam rury.
Prosiłam tylko o ich wymianę.
Powiedziałam, że mogę zapłacić,
ale tylko część, bo na całość mnie
nie stać. Nikt jednak nie chciał o tym
rozmawiać - mówi.
– Prezes nie znajdzie czasu na
rozmowę w tej sprawie, pani Anna
była u nas i prezes miał z nią rozmawiać ale sama wyszła. To jej sprawa
– usłyszeliśmy w sekretariacie.
Imię i nazwisko mieszkanku
zostało zmienione na jej prośbę.

Angela

Jednostka straży granicznej powstanie w przyszłym
roku w Cieplicach.
Będzie w niej stacjonować 40
funkcjonariuszy straży granicznej, którzy zostaną przeniesieni
z likwidowanej jednostki w Jakuszycach. Wszystko to w związku
z wejściem w życie od 1 stycznia
porozumienia z Schengen. Znosi
ono obowiązek kontroli osób
przekraczających granice między
państwami Unii Europejskiej, a
w zamian wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa
ogólnego.
Do zadań cieplickiego oddziału
straży granicznej będzie należała
między innymi kontrola cudzoziemców, kontrole drogowe,
ochrona szlaków i tras komuni-

kacyjnych międzynarodowych,
odpowiedzialność za lotniska,
kontrole przewożonych przez
miasto substancji radioaktywnych i niebezpiecznych oraz antyków, a także przeciwdziałanie
terroryzmowi.
Nowa jednostka będzie mieściła się w budynku przy ulicy
Ludwika Hirszfelda.
– W ostatnich latach miasto
pozbyło się wojska – żartował
podczas spotkania z policją prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski. – Dlatego najwyższy czas,
żeby to wojsko do nas z powrotem
ściągnąć.

Angela
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WIADOMOŒCI / POCIECHY
Kuba

Dawid

Kuba

Dawid

Filip

Damian

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz
okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub
REKLAMA
e-mailem: redakcja@jelonka.com

PRACA

PRACA

DZIWISZÓW Poświęcili auta i zbierają na remont kościoła

Zyska świątynia
Ciasta domowej roboty,
loteria fantowa oraz zabawa do późnej nocy czekały
na uczestników festynu z
Dziwiszowie. – Dochód z
imprezy przeznaczymy na
remont kościoła – mówi
Andrzej Mazepa, sołtys.
Impreza rozpoczęła się mszą
świętą, podczas której ksiądz
poświęcił samochody mieszkańców podjeleniogórskiej wsi.
Każdy z kierowców otrzymał
ponadto broszurkę z mottem
przewodnim „Kierujmy się
miłością na drodze”.
– To w związku z uczczeniem
pamięci św. Krzysztofa, patrona
kierowców – wyjaśnia Andrzej
Mazepa.
Po mszy rozpoczął się festyn.
Sporym wzięciem cieszyła się
loteria fantowa. – Każdy los
wygrywa – zachęcała jedna z
pań prowadzących stoisko. Rzeczywiście, ludzi nie odchodzili z
niczym. Do wygrania były piłki,
a także rower. Wylosować można było także żywą nagrodę.
W koszu czekały gołębie, oraz
królik.
Żonę sołtysa Kazimierę Mazepę można było spotkać przy
stoisku gastronomicznym. Można było z nim skosztować pajdę
chleba ze smalcem i ogórkiem

PRACA

Grupa Kapitałowa POLCOLORIT S.A. producent płytek ceramicznych
zatrudni osoby na stanowiska:
Przedstawiciel handlowych na kraj Rumunia, Bułgaria
- wykształcenie min średnie;
- znajomość języka angielskiego;
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
- prawo jazdy kat B;
- mile widziane osoby z doświadczeniem w handlu
Przedstawiciel handlowy
- wykształcenie min średnie;
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
- prawo jazdy kat B;
- mile widziane osoby z doświadczeniem w handlu
Przedstawiciel ds. inwestycji
- wykształcenie min średnie; (mile widziane budowlane)
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
- prawo jazdy kat B
Specjalista ds. eksportu
- wykształcenie min średnie;
- znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego;
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
- znajomość obsługi komputera

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

Fot. Dariusz Gudowski

wasze fotki Nasze Pociechy



Loteria fantowa cieszyła się sporym wzięciem
kiszonym. Wszystko oczywiście
własnej roboty. Obok sprzedawano ciasta według domowych
przepisów, także przygotowane
przez mieszkańców Dziwiszowa.
Wieczorem rozpoczęła się też
licytacja przedmiotów podarowanych przez mieszkańców i
sponsorów.
– Dochód przeznaczymy na
remont kościoła – mówi sołtys. – Potrzebna jest przede
wszystkim wymiana dachu oraz
remont organów.

Półkolonie
przetrwania
Zjazdy na linach, przeprawa pontonem przez rzekę
oraz gra paintballowa – nietypowe półkolonie proponują
jeleniogóscy harcerze.
– Oferta kierowana jest
do tych, którzy się nudzą i
nie boją się przygód – mówi
Przemysław Woźniak, drużynowy 18 GDHS Cień, która
jest głównym organizatorem
półkolonii.
Zajęcia będą odbywały się
w formie kilkugodzinnych
wyjazdów poza miasto. Podczas nich uczestnicy poznają
tajniki szkoły przetrwania,
wspinaczki górskiej, wezmą
udział w grach taktycznych
z mapą, busolą i GPSem.
Będzie przeprawa pontonem
przez rzekę i gry paintballowe.
Uczestnicy będą objęci
ubezpieczeniem NW. Zajęcia
będą odbywały się w dniach
1 – 19 sierpnia. Harcerze
zapraszają osoby w wieku
14-19 lat. Harmonogram
wyjazdów będzie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie
się 31 lipca (wtorek), o godz.
17 w siedzibie Hufca ZHP w
Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28.
Kontakt z organizatorem:
poczta@18gdhs.pl, GaduGadu 1297644 lub tel. 0 605
326 223.

(ROB)

Na razie nie wiadomo, ile
zebrano podczas festynu. Dokładnie też nie wiadomo, ile
pieniędzy będzie potrzeba na remont świątyni. Z pomocą w tej
inwestycji przyjdzie na pewno
gmina. – Mamy pieniądze na to
zadanie – zapewnił wójt Edward
Dudek, który także uczestniczył
w zabawie. – Wystarczy, że rada
sołecka napisze wniosek oraz
poprze go kosztorysem i dołączy
zgodę konserwatora zabytków
na remont. O pieniądze mieszkańcy mogą starać się także w

Urzędzie Marszałkowskim we
Wrocławiu. W tym roku urząd
ten przeznaczył na remont
dolnośląskich zabytków ponad
4 miliony złotych – powiedział
wójt. Jak podkreślił, gmina już
pomaga wsi. – Przekazaliśmy
drewno na ławki do kościoła
– powiedział.
Imprezę przygotowała rada
sołecka, parafialna, radni z
Dziwiszowa, OSP oraz mieszkańcy.

(ROB)

ie tam,
Jesteśmy wszędz
gdzie coś się dzieje

REKLAMA

KOMUNIKAT ENERGIIPRO
KONCERNU ENERGETYCZNEGO SA

Szanowni Państwo, Klienci EnergiiPro,
1 lipca tego roku nastąpiło uwolnienie rynku energii elektrycznej, a więc będą mogli Państwo teraz sami wybrać dostawcę
energii elektrycznej.
Ze struktur dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej
na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny - EnergiiPro Koncernu
Energetycznego SA – została wydzielona nowa firma EnergiaPro
Gigawat Sp. z o.o. – Państwa nowy dostawca energii elektrycznej. W związku z tą zmianą nie ma potrzeby podpisywania
dodatkowych umów czy aneksów, gdyż dotychczasowe umowy
nadal obowiązują.
Zwracamy Państwa szczególną uwagę na to, iż nowa sytuacja na rynku energii elektrycznej może być wykorzystana
przez nieuczciwych ludzi. Mogą pojawić się osoby podszywające się pod pracowników naszej firmy z zamiarem wymiany
licznika i pobraniem nienależnej opłaty za niepotrzebną
usługę.
Szanowni Państwo, nie prowadzimy żadnej akcji wymiany
liczników, ani nie pobieramy w związku z tym żadnych opłat!
Odwiedzający Państwa pracownicy EnergiiPro mają przy
sobie legitymacje służbowe. W razie wątpliwości, które pojawią
się podczas wizyty osoby podającej się za pracownika EnergiiPro, prosimy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta,
tel.: 075 64 57 600.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej www.energiapro.pl

(tejo)

Budynek Technikum Mechanicznego (po lewej) powstał w 1858 roku jako koszary dla Piątego Pułku Strzelców Neumanna. Przed wejściem stanęła przeniesiona z centrum miasta Brama Wojanowska, która na swoje
miejsce wróciła w 1998 roku. Zanim powstał wojskowy gmach, była tam pierwsza na Śląsku cukrownia, która produkowała słodki przysmak z buraków cukrowych. Do tego miejsca sto lat temu docierał tramwaj z dworca
głównego. W roku 1888 powstał widoczny obok gmach z czerwonej cegły – szpital miejski. Ulica zwała się wówczas Końcową, a później Szpitalną. Po 1945 roku na krótko patronował jej Ignacy Daszyński, aż w końcu
trakt nazwano Obrońców Pokoju. W budynkach urządzono szkoły: wspomniane technikum oraz Liceum Chemiczne im. Śniadeckiego. Wówczas też gmach byłego szpitala nadbudowano o dwa piętra szpecąc jego
sylwetę. Szkoła wyprowadziła się stąd trzy lata temu. Wkrótce znajdzie tu siedzibę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bez śladu po Bramie Wojanowskiej

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot. MAREK TKACZ, AGNIESZKA GIERUS

30 lipca 2007 r.
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WYDARZENIA / OPINIE
JELENIA GÓRA Zmiana obyczajów otwiera granice nowożeńcom

JELENIA GÓRA Kamieniami w witryny

Wyjść za nigeryjskiego księcia

Demolowali sklepy

Małżeństwo z Persem, Francuzem, pomiędzy parami z
dużą różnicą wieku, rosnąca liczba dzieci ze związków
nieformalnych to niemal codzienność w urzędzie stanu
cywilnego.

Adrian R., 22-latek z Jeleniej
Góry oraz jego kompan o dwa
lata starszy Paweł N., bez stałego
miejsca zamieszkania urządzili
sobie w miniony czwartek nocne
celowanie kamieniami do szyb wystawowych przy ul. Konopnickiej.
O demolujących sklepy wandalach zawiadomił strażników
miejskich jeden z pobliskich mieszkańców. Stróże miasta okazali
się skuteczni. – Mężczyzna opisał
patrolowi sprawców. Mężczyźni,
których wygląd odpowiadał rysopisowi, siedzieli na ławce przy
Bramie Wojanowskiej – informuje

– Zmiana obyczajowości jest
coraz bardziej zauważalna, ale
świadczy tylko o otwartości mieszkańców – twierdzi Janusz Milewski,
kierownik USC w Jeleniej Górze.
W jeleniogórskim urzędzie panny zawierały już małżeństwa z Włochem, Amerykaninem, Wietnamczykiem, Niemcem, Brytyjczykiem,
Francuzem, Rosjaninem, Persem, a
nawet z księciem z Nigerii.

– To ostatnie małżeństwo
zostało zawarte per procura
(przez zastępstwo), tzn. funkcję
pana młodego pełniła osoba
upoważniona do tego przez
sąd – w tym przypadku była to
matka panny młodej – wyjaśnia
Janusz Milewski. Zaznacza, że
należy pamiętać, iż małżeństwa
zawierane są nie tylko przez
mieszkańców naszego mia-

Z nieprawego łoża
W 2004 roku na 1253 wszystkich aktów urodzeń (w tym wydanych za granicą)
32 procent to akty spoza małżeństw (w tej grupie ogromna większość została
uznana przez ojców, 4,5 procent aktów – dzieci nieuznane przez ojców). W 2005
roku na 1188 wszystkich aktów, 38 procent to akty urodzeń pozamałżeńskich
(ponad 4 procent nie zostało uznanych przez ojców). W 2006 roku na 1297
wszystkich aktów, 35 procent dotyczyło narodzeń poza związkami formalnymi
(aż 6,7 procent nie zostało uznane przez ojców). W roku bieżącym na 684 akty,
36 procent to akty dzieci spoza małżeństw (6,6 nie zostało uznanych).

sta, ale również – okolicznych
gmin.
Są też małżeństwa mieszane
(gdy jedno z małżonków jest
obcokrajowcem) lub też dwojga obcokrajowców. Do tego
dochodzą akty zza granicy, np.
zawarte w USA czy Kanadzie.
Janusz Milewski pamięta też
małżeństwa zawierane przez
osoby, które dzieliła duża różnica wieku – kobieta w wieku
ok. 28 lat zawierała związek z
mężczyzną 68-letnim. W ciągu
roku zdarza się też od 3 do 5
ślubów zawieranych pomiędzy
tymi samymi osobami po raz
drugi.
Kierownik USC dodaje, że w
ostatnim czasie zauważalna jest
zmiana obyczajowości. Jednym
z jej przejawów jest aktywność
Polaków.
– Do naszego urzędu trafiają
akty zawierane w Niemczech,
Włoszech, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Danii, Ukrainie, Rosji,
Ameryce, Kanadzie, Meksyku,



Japonii, Singapurze, Australii,
Egipcie, Maroko, Belgii, Białorusi, RPA, Austrii, Grecji, Mauritiusie, Turcji, Izraelu, Litwie
– mówi.
Zdaniem Janusza Milewskiego o zmianie obyczajowości
świadczy też fakt rejestracji
aktów urodzeń poza związkami
formalnymi.
Okazuje się też, że wbrew powszechnej opinii liczba ślubów
konkordatowych wcale nie jest
wysoka.
– Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte i przejawia
rozsądną postawę. Na pewno
nie jesteśmy żadnym zaściankiem. Są ludzie, którzy specjalnie
przyjeżdżają, aby wziąć ślub
w Jeleniej Górze tylko dlatego,
że spodobało im się miasto,
okolice lub po prostu spotkali
się z życzliwym podejściem ze
strony urzędników – dodaje
Janusz Milewski.

(AGA)

Dwaj pijani wandale wybijali szyby wystawowe
w centrum miasta.
mł. insp. Grzegorz Rybarczyk,
rzecznik prasowy SM.
Strażnicy miejscy zatrzymali
mężczyzn. Byli podpici (prawie pół
promila alkoholu w organizmie).
Przekazano ich policji.
Jaki będzie finał sprawy? Nie
wiadomo. Przypomnijmy, że
ostatnio bolesławiecki sąd skazał na karę pięciu miesięcy bezwględnego więzienia wandala,
który po pijanemu kopnął i zbił
szybę na przystanku komunikacji
miejskiej.

(tejo)

Tłuką i malują
To nie pierwszy atak na witryny na staromiejskim trakcie. Rekordowe straty
spowodowali wandale, którzy kilka miesięcy temu stłukli szyby wystawowe na
szkodę właścicieli sklepów. Ci wycenili straty na około 30 tysięcy złotych. Niestety,
wówczas sprawców nie udało się schwytać. Największym sukcesem strażników
miejskich było złapanie kilka lat temu wandali grafficiarzy, którzy tylko w ciągu
jednej nocy upaćkali bohomazami farbą w spreju kilkadziesiąt elewacji. Za szkody
wyrządzone przez małoletnich sprawców musieli zapłacić rodzice. Z kolei policja
w tym roku dorwała braci bliźniaków, którzy niszczyli napisami wagony kolejowe
oraz kamienice w Jeleniej Górze i kilku innych miastach w Polsce.

JELENIA GÓRA Trzeba ucywilizować prymitywny handel w reprezentacyjnym miejscu stolicy Karkonoszy

Plac Ratuszowy to wizytówka miasta. Wątpliwej jednak
jakości. Bo głupio pokazać turyście „wizytową kartę”,
na której przy zabytkowym ratuszu kwitnie sprzedaż
ryżu, mydła i powidła.
Plac Ratuszowy – nie dość,
że głupio się nazywa (bo powinien być Rynkiem), nie dość,
że ma odrapane kamieniczki,
z których korytarzy cuchnie
odchodami, nie dość, że ma
podcienia pokryte żałosnymi
bohomazami zwanymi graffiti
– to jeszcze staje się centrum
skupienia bazarowego handlu.
Miłośnicy sztuki przez wielkie okna Biura Wystaw Artystycznych oglądają – oprócz
ekspozycji – majtki, koszulki
oraz inne dessous zgrabnie powieszone pod arkadami. Obok
– stragan z warzywami. Ceny
prawie jak z kosmosu. Jakości
nie sprawdzaliśmy.
W sezonie jakiś młodzian
lub starsza pani przycupnie,
aby sprzedać grzyby i jagody.
Powróżyć przy okazji może
Cyganka, która namolnie atakuje i nikomu nie przepuści.
Kilka kroków dalej kupimy
baranie skóry, kierpce i różne
drobiazgi, z Podhala.
Taki to obraz – oprócz turystów z perspektywy ziemskiej
– z okien ratusza oglądają
urzędnicy z prezydentem Markiem Obrębalskim na czele,

radnymi oraz innymi osobami,
którym szczególnie powinno
zależeć na jak najlepszym wizerunku naszego miasta.
Radni – z lewa po centrum
do prawa – są przeciw temu, że
na placu Ratuszowym jest tak,
jak jest. Nie podoba się to także
prezydentowi. Zadziwiająca
zbieżność poglądów nie rodzi
jednak śmiałej decyzji, aby tych
wszystkich handlarzy – z całym
szacunkiem do ich pracy i towaru – po prostu przegonić w inne
miejsce, które do naręcznej i
bazarowej sprzedaży jest przeznaczone. Choćby na znajdującą
się kilkaset metrów dalej Florę.
Fakt: Rynek był już od średniowiecza targowiskiem. Wówczas,
przed 1945 rokiem nikomu ono
zapewne nie przeszkadzało.
Stragany, wystawy i ogródki
gastronomiczne były niemal
przed każdym sklepem, restauracją czy hotelem pod arkadami
i przed nimi. Cała ratuszowa
przybudówka miała specjalnie
wydzielone partery dla sklepów,
zakładów usługowych i knajpek.
Wtedy to nie wadziło i nie powinno przeszkadzać teraz – powiedzą zwolennicy handlowania
przy ratuszu.

Przywróćmy historię
Warto by wrócić do historycznych nazw poszczególnych podcieni. A zwano je, w
tłumaczeniu na polski: Sukienników, Kuśnierzy, Przędzarzy, Maślane,
Pończoszników i Białoskórników oraz Zbożowe.

Nie dodadzą, że wówczas cała
działalność była prowadzona w
sposób zorganizowany i porządny. Byli ludzie zatrudnieni do
sprzątania, a sami handlujący
nie sprzedawali byle czego i
byle jak. Tego właśnie nie ma
dziś: jest chaos i brak pomysłu,
jak ten problem rozwiązać. Bo
przecież nikt do końca nie jest
przeciwny handlowi. Bez niego
Rynek straciłby rację bytu jako
miejsce reprezentacyjne. Rzecz
w organizacji i estetyce.
Przykładów, jak powinno
wyglądać pokazowe centrum
niezbyt dużego miasta, nie trzeba szukać daleko. Wystarczy u
sąsiadów Czechów, w Jabłońcu
nad Nysą. Tamtejsze Mirove Namesti (plac Pokoju) jest wzorcowe, przynajmniej takie pierwsze
– najważniejsze – wrażenie robi.
Czysto i schludnie. Swoje dzieła
pokazują artyści, przygrywa
uliczny muzyk, można kupić
miłą pamiątkę, życie toczy się na
deptaku i w wielu mniejszych lub
większych knajpkach. Jabłonec
ma ponad 44 tysiące mieszkańców, Jelenia Góra – ponad
80 tys. Wnioski nasuwają się
same.
Nawet w Brukseli, której z Jelenią Górą nie ma sensu porównywać, jeden z najpiękniejszych
i najbardziej okazałych rynków,
także jest miejscem handlu.
Tyle że dla turystów. Są tam
eleganckie kramiki z pamiątkami i pocztówkami, ale nikomu
nawet przez myśl nie przejdzie,
aby na Grand Place sprzedawać,
za przeproszeniem, gacie, skarpety i koszule oraz handlować
grzybami.

Fot. rylit

Nowe gacie przy magistracie

Odzież przy galerii BWA.
I tuż obok warzywniak: ratusz w tle
Tymczasem Rynek jeleniogórski zaczyna przypominać
dzikie targowisko. Zaprosić tu
gościa, nie tylko zza granicy,
to po prostu – obciach. Może
dlatego najważniejszy plac w
mieście szerokim łukiem omijają ci, którzy mogliby mu nadać
klimatu prawdziwego jeleniogórskiego starego miasta?

Konrad Przezdzięk

Plac bez szczęścia
Los nie obszedł się łaskawie z placem Ratuszowym po 1945 roku. Zaniedbane kamieniczki od lat nieremontowane zaczęły się
sypać i zostały wyburzone w latach 60-tych. W ich miejsce postawiono niezbyt udane repliki dostosowane do ówczesnych
ciasnych realiów mieszkaniowych. Kamienice, pozbawione szeregu ozdób i choćby pozorów autentyczności, zamiast zyskać
– straciły. W dodatku po ich wybudowaniu też nikt o budynki nie dbał, co po latach poskutkowało godnym pożałowania
obrazem. Pod młot poszła też ratuszowa przybudówka, którą pozbawiono charakteru handlowego i w całości przeznaczono
na potrzeby urzędu.
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KOWARY / KARPACZ

KARPACZ Jaka przyszłość jednej z największych atrakcji turystycznych?

Akwarium na szczycie

Drewniana konstrukcja, której powstawanie od
jakiegoś czasu obserwują spacerujący po szczycie
Śnieżki turyści, to szkielet nowego schroniska po
czeskiej stronie góry.

Fot. Dariusz Gudowski

Fot. KDR

Niepewne tory dla drezyn

KARPACZ Kontrowersyjna budowla na Śnieżce

Tak wyglądał teren przed dworcem PKP
w Karpaczu przed przejęciem tego terenu
przez Karkonoskie Drezyny Ręczne
Adriana Kostka i Rafał Gersten z grupą zapaleńców
postanowili ożywić teren zaniedbanego dworca PKP,
nieczynnego od 7 lat. Proponują turystom przejażdżki
drezyną. Kolej rzuca im kłody pod nogi.
Właściciele KDR wcześniej
pracowali za granicą. Zarobione pieniądze przeznaczyli na
stworzenie w Karpaczu atrakcji
turystycznej w starym stylu.
Służyć do realizacji tego zamierzenia miał nieczynny od
dawna dworzec PKP (ostatni
pociąg odjechał do Jeleniej Góry
3 kwietnia 2000 r.), część torowiska i pobliskiego otoczenia.
Staranie o przejęcie tej posesji
zaczęli w 2005 roku i udało
im się to, bo uzyskali zgodę z
ministerstwa transportu na
dzierżawę terenu od PKP S.A.
dla prowadzenia działalności
transportowej w ramach powołanej do tego celu firmy:
Karkonoskie Drezyny Ręczne.
Zabrali się najpierw do wyczyszczenia części zarośniętego
i pełnego śmieci torowiska z
remontem zwrotnic włącznie,
odnowienia budynku dworca
PKP i skonstruowania dwóch
drezyn ręcznych. Dołączyli do
tego wyposażenia jeszcze jedną,
oryginalną motorową drezynę, kupioną w Nasielsku pod
Warszawą. Kosztowała ich ona
50 tys. zł, ale opłaciło, bo uru-

chomiona działalność zyskała
spore wzięcie wśród turystów i
miejscowych. Aż 6 tysięcy osób
odwiedziło to miejsce, a ponad
dwa tysiące z nich wpisało się
do księgi pamiątkowej.

Za psi grosz

Niestety, w tym roku pojawiło
się zagrożenie dla kontynuowania tej turystycznej atrakcji w
kurorcie pod Śnieżką, bo właściciel – Polskie Linie Kolejowe,
podlegające PKP S.A., postanowił sprzedać posesję dworca
PKP w Karpaczu. Pier wszy
przetarg, który miał się odbyć
22 lutego br. został odwołany
w wyniku interwencji przedstawicieli KDR, którzy powiadomili
ministerstwa transportu o tym,
że miasto stara się o przejęcie
budynku dworca PKP celem
umieszczenia tam ośrodka
kultury z muzeum zabawek
włącznie. Jednak władze Karpacza zrezygnowały z tego
zamiaru, bo wyliczyły, że remont zaniedbanego obiektu
kosztowałby drogo – około 4
mln zł. – To zbyt wygórowana
kwota. Dowiedzieliśmy się w

KDR spowodowały,
że na dworzec powróciło życie
Urzędzie Marszałkowskim we
Wrocławiu, że taki remont można przeprowadzić za 1,5 mln zł z
czego połowa będzie uzyskana z
funduszy unijnych, więc miasto
w tej sytuacji poniesie koszty
najwyżej w wysokości 800 tys.
zł – mówi Rafał Gersten z KDR.
Jednak doszło do następnego
przetargu. Odbył się on 8 maja
br., a przystąpił do niego tylko
jeden oferent i wygrał. Dworzec
poszedł za psi grosz, czyli 505
tys. zł.

Tajemniczy właściciel

- Uważamy, że miasto nie
powinno rezygnować z obiektu
znajdującego się w tak atrakcyjnym miejscu. Dlatego będziemy
protestowali. Zebraliśmy już
pod protestem w tej sprawie
ponad tysiąc podpisów – powiedział R. Gersten.
Sprawa jest trochę dziwna,
bo nie wiadomo, kto nabył od
PKP S.A. nieruchomość. Właściciel ma za sobą, jak na razie,

ministerstwo transportu i PKP
S.A., która od czasu, gdy KDR
rozpoczęło akcję protestacyjną, prowadzi odwetowe akcje.
Blokuje torowiska, zabrania
odnawiania elewacji budynku
dworca PKP i rozmontowuje
odremontowane zwrotnice.
Dziecinada.

Dojdzie do kompromisu?

Być może tajemniczy właściciel tej posesji należącej do PKP
S.A. pójdzie na kompromis i nie
doprowadzi do likwidacji KDR,
tym bardziej że przyciąga turystów i miejscowych. Ponadto
KDR chce w przyszłości zająć
się wznowieniem komunikacji
kolejowej nie tylko w Karpaczu, ale również w Kowarach,
Mysłakowicach i Podgórzynie.
To może być wspólny interes,
dlatego przekomarzania w
tym względzie powinny być
zakończone.

Janusz Cwen

Dwulicowość PKP
Polskie Koleje Państwowe w 2000 roku przekształciły się PKP S.A. i stały się
samodzielnym, prywatnym przedsiębiorstwem, przejmując za darmo obiekty i
posesje należące do państwa. To wygodne posunięcie. Gdy grozi firmie plajta,
domaga się od państwa dotacji. Z kolei zamienia się w prywatne przedsiębiorstwo,
gdy ktokolwiek chce kupić od niej obiekty lub grunty. Takie pomieszanie zasad
z okresu PRL i obecnej gospodarki rynkowej jest tolerowaniem bezprawia, na
którym prawdopodobnie żerują niezbyt uczciwi przedsiębiorcy.

Czesi budują schronisko
w najwyższym punkcie Karkonoszy
O wybudowaniu tego obiektu
Czesi mówili od dawna. Stare
schronisko groziło zawaleniem
i kilka lat temu zostało wyburzone. Teraz powstaje nowe o
dość kontrowersyjnym prostokątnym kształcie, ze ścianami
ze szkła oraz z płaskim dachem.
W placówce będzie lokal gastronomiczny, poczta oraz punkt
widokowy.
Jak informuje czeski dziennik
Dnes, nasi południowi sąsiedzi
mieli sporo kłopotów z uzyskaniem pozwolenia na taką
budowlę. Krkonosski Narodni
Park sam wskazał pracownie
architektoniczne, którym zlecił
opracowanie projektu. Powstało
aż dziewięć propozycji. Wska-

zano na dzieło architektów
Rajnise i Hoffmana.
– Specjalne pozwolenie na
budowę schroniska w ścisłej
strefie ochrony czeskiego KPN
wydać musiało tamtejsze ministerstwo ochrony środowiska
– donosi Dnes.
Obiekt będzie całkowicie
przeszklony. Między grube i
podwójne szyby wpuszczony
zostanie specjalny płyn, który
do minimum ograniczy straty
ciepła. Po zainstalowaniu szyb,
jeszcze w sierpniu, mają się
rozpocząć prace wewnątrz
nowego schroniska. Być może
uda się je ukończyć jeszcze w
tym roku.

(tejo)

Wieża jak nowa
Rozpoczęty pod koniec czerwca remont kościoła parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
potrwa jeszcze do października.
Na razie wymieniono poszycie
blaszane kopuły świątyni,
która lśni już nowością.
Teraz świątynia zyska nowy tynk.

(JEN)

KARPACZ Miasto pod Śnieżką w TVP1 na żywo

Wyróżnienie dla kurortu

(JEN)

KARPACZ Pomoc dla dzieci

Fot. Wojciech Cyganek

Karpacz gościł w popularnym
programie „jedynki” „ Kawa czy
herbata”. W miniony czwartek
emitowana była na żywo prognoza pogody z tego kurortu ze
stoku Kolorowa o godz. 18:55.
Natomiast w piątek od godz.
6:00 do 8:00 realizowany był na
żywo program pod tym samym
tytułem w tym samym miejscu.
Można było bezpłatnie skorzystać
z przejazdów na letnim torze
saneczkowym „Kolorowa”.
Kamery pokazały także największe atrakcje Karpacza, a prezenterzy „jedynki” rozmawiali ze
znanymi mieszkańcami miasta.
Między innymi z ratownikiem i
właścicielem szkoły wspinaczkowej Jerzym Borysem.

Można otrzymać dotację
Są pieniądze na zakup podręczników dla dzieci
z ubogich rodzin.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników programu

W myśl rozporządzenie
Rady Ministrów z 2 lipca 2007
r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
i jednolitego stroju, mogą na
to liczyć uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód
na osobę nie przekracza 351
zł miesięcznie. Jednak dofinansowanie na podręczniki
otrzymają jedynie dzieci z
klas od zerówki do trzeciej
klasy.

Aby otrzymać pomoc na
zakup podręczników i mundurków rodzice powinni złożyć
wniosek o dofinansowanie w
szkole, w której dziecko będzie
uczyło się w roku szkolnym
2007/2008. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie
o wysokości dochodów lub
zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wnioski należy
składać do 17 sierpnia.

(JEN)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KOWARY / KARPACZ
KARPACZ Kocha biegi, grę na instrumentach i... pizzę

KOWARY Usuwanie szkód po powodzi trwa

Gra i biega

Wyremontują ulice
Miasto otrzymało niedawno dotację od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości
100 tys. zł na usuwanie szkód powodzi.
Przyznane pieniądze wzmocnione, oraz dodatkowe środki
z budżetu miasta, przeznaczy
się na remont ulic, które od
lat czekają na naprawę. Dzięki
temu miasto zakończy rozpoczęty i kontynuowany remont
traktów w tak zwanym osiedlu
ogrodowym. Mieszkańcy tej
części miasta nie będą już brnąć
w błocie dochodząc do swoich
domów. Prócz położenia nowej
nawierzchni, udrożni się ścieki
wodno – kanalizacyjne i zmodernizuje te urządzenia.
Aktualnie kończy się odnowa
ulicy Goździkowej za 136 tys. zł,
z funduszy pochodzących z takiej samej państwowej dotacji z
ub. roku oraz budżetu miasta.
Jednak najważniejszym
przedsięwzięciem w tej dzielni-

– Czasem odzywa się we mnie żyłka klezmera
– mówi Janusz Krzystoszek
nogi, ale również górne części
ciała i układ kostny organizmu.
Polecam ten sposób rekreacji. Na
pewno po takim wysiłku człowiek czuje się lepiej – podkreśla
J. Krzystoszek.
Blisko sześćdziesięcioletni
mieszkaniec Karpacza poleca
taki sposób na dłuższe i zdrowsze
życie wszystkim. Jak twierdzi,
bez względu na wykonywany
zawód tego rodzaju rekreacja,
choć czasami forsowna, powoduje przewentylowanie i przeczyszczenie organizmu z toksyn.

– Po wysiłku człowiek odczuwa
nie tyle zmęczenie, co satysfakcję
– zapewnia J. Krzystoszek.
W jaki sposób J. Krzystoszek
trafił do Karpacza? Miał w pewnym momencie dosyć wędrówki
za chlebem i kilka lat temu
powrócił do miasta u podnóża
Śnieżki. Teraz zarabia na życie
prowadząc pizzerię. – Wciąż odzywa się we mnie żyłka klezmera
(najkrócej zwąc muzyk grający
do kotleta, ale znakomicie). Kiedyś przyszło do pizzerii towarzystwo po weselu z parą młodych.

Zadzwoń lub przyjdź do nas
Masz problem? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z
nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ul. Klonowica 9 (I piętro).

Dyżury naszych dziennikarzy
pn. 9-12
śr. 9-12
czw.9-12
pt. 9-12

J. Krzystoszek w szkole muzycznej
uczył się gry na puzonie, ale dobrze
sobie radzi na prawie wszystkich
instrumentach, szczególnie na klawiszowych.
Zagrałem im najwspanialsze
i rozczulające przeboje świata
– za darmo. Miałem satysfakcję,
bo mieli łzy szczęścia w oczach
– zakończył J. Krzystoszek.

Janusz Cwen
Radar w Karpaczu

Czytelniku!

tel. (0 75) 75 444 00

we wtorki w godz. 9-12 dyżur agenta reklamy

Co tydzień świeża porcja
informacji o Jeleniej Górze
Tygodnik Jelonka.com

JEN

Multiinstrumentalista

Jak informuje komisarz Tomasz Kościcki z komisariatu
policji, w najbliższych dniach
będą prowadzone działania
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Obok
policji wezmą w nich udział
funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu
Drogowego. Ponadto na terenie
kurortu funkcjonariusze jeleniogórskiej drogówki Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
będą wykorzystywać fotoradar,
do wykrywania przestępstw
drogowych. Działania te będą
prowadzone w ramach programów "Razem Bezpieczniej"
i "Bezpieczne Wakacje".

Czyszczą Jedlicę

Trzeci już raz w tym roku
pracownicy komunalni oczyścili
koryto rzeki Jedlica w Kowarach,
do której bezmyślni mieszkańcy
wyrzucają co się tylko da: opony,
meble a nawet dywany. Ostatnio
w ciągu tygodnia zgromadziło się tyle tych przedmiotów,
że zmieściły się na trzech wywrotkach. Przy okazji znalazł
się dywan, który wyniosła do
czyszczenia nad rzekę jedna z
Cyganek.

(JEN)

Burmistrz Kowar – Mirosław Górecki
(pierwszy z lewej) bacznie śledzi miejskie
inwestycje (remont ul. Goździkowej)
KARPACZ Przewodnik opowie

Spacer za darmo
W okresie wakacji Informacja Turystyczna (IT) zaprasza
w każdą niedzielę turystów
indywidualnych na bezpłatny
spacer po Karpaczu z przewodnikiem, który przedstawi

atrakcje, walory i najciekawsze
miejsca miasta. Każda wędrówka rozpoczyna się o godz. 10:00
spod biura IT ul. Konstytucji 3
Maja 25, tel.(075) 76 19 716.

(JEN)

KOWARY Pojedynek Zbigniewów

Ogrody na piątkę
Konkurs na najpiękniejszy ogród zdominowany
przez dwóch mieszkańców.
Dwóch sąsiadów: Zbigniew
Kaniuk i Zbigniew Olszewski
zamieszkałych na osiedlu ogrodowym rywalizują ze sobą od
lat w konkursach na najlepiej
ukwiecone otoczenie domów
w mieście i regularnie na przemian wygrywają te swoiste
zawody.
Fot. Archiwum

Karpaczanin od urodzenia,
w młodszych latach, jak większość mieszkańców PRL szukał
szczęścia i przede wszystkim
zarobku, za granicą – zachodnią oczywiście. Przez kilkanaście lat (w tym 13 w Finlandii)
był muzykiem w zespołach,
przeważnie polskich, grając w
lokalach gastronomicznych i
na okazjonalnych imprezach.
- W Finlandii podziwiałem
obywateli tego państwa za
pasję do uprawiania biegów
i w ogóle sportu. Być może
dzieje się tam tak, bo Finowie
dostają dodatkowy, płatny
dziesięciodniowy urlop, pod
warunkiem, że jest on poświęcony bieganiu. Trzeba podczas
urlopu biegać po kilka godzin
dziennie – mówi J. Krzystoszek. – Finowie mają dzięki
temu żelazne zdrowie i rzadko
chorują.
Tą filozofią na życie J. Krzystoszek zarażony jest do tej
pory i dlatego nadal uprawia
biegi w każdej wolnej chwili.
Ponadto często szybko chodzi
przy użyciu kijków do nart,
ale bez nart. – Tego rodzaju
szybki chód wzmacnia nie tylko

Fot. Janusz Cwen

Janusz Krzystoszek, liczący
obecnie 57 lat, wbiega nie
jako pierwszy, ale jeden
z wielu, na szczyt Śnieżki
od lat rokrocznie i będzie
to robił póki mu zdrowia
starczy. A zdrowie ma, bo
nie lubi bezczynnie siedzieć
w domu.

cy będzie remont ulicy Leśnej, w
pobliżu której znajdują się bloki
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod
Śnieżką” i sklep spożywczy. Niestety, Leśna łatana rokrocznie
po zimach w wielu miejscach
jest w tak fatalnym stanie, że
nakładanie kolejnych łat się
nie opłaca. Dlatego samorząd
postanowił kapitalnie wyremontować ten trakt. Ogłoszony
został przetarg w tej sprawie i
jest już wykonawca tego przedsięwzięcia. Prace remontowe,
wartości 1 mln zł, rozpoczną
się w sierpniu br. i potrwają
dwa lata. Po ich zakończeniu
będzie można przejść się po
całym osiedlu ogrodowym suchą nogą.

Komisje konkursowe mają
rokrocznie poważne kłopoty
z odpowiedzią na pytanie: któremu ze Zbigniewów przyznać
palmę pierwszeństwa, bowiem
obydwa przydomowe ogrody
są ładne i efektowne i coraz
piękniejsze.

(JEN)
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ROZMAITOŒCI / OPINIE

JELENIA GÓRA Platforma Obywatelska liczy (na) głosy

Fot. Agnieszka Gierus

Kampania na starcie

Propozycje PO spotkały się z dużym zainteresowaniem
społeczności Jeleniej Góry
W związku z doniesieniami o przedterminowych wyborach parlamentarnych do
boju o wyborców, nie zważając na sezon ogórkowy, ruszyli politycy PO.
Z tej okazji Jelenią Górę nawiedził w miniony czwartek
sekretarz generalny Centralnego
Komitetu Platformy Obywatelskiej tow. Grzegorz Schetyna.
Podkreślił, że wyrazem największej troski po wygranych przez
partię wyborach objęta zostanie
ochrona zdrowia oraz organizacja Mistrzostw Europy w
2012 roku.
Po owocnej konferencji w
ratuszu tow. Schetyna w towarzystwie tow. Jerzego Łużniaka,
Marka Obrębalskiego oraz Huberta
Papaja udali się na osobisty spacer
po placu Ratuszowym, aby w bezpośredniej konfrontacji z ludem
pracującym stolicy Karkonoszy
przekonać wyborców do swoich
racji. Pomagała im cenna publikacja, którą rozdawali, a która
to wytyka podstawowe błędy
i wypaczenia w rządzącym IV
Rzeczpospolitą Ludową.

Lud jeleniogórski z troską o
przyszłość i niezłomną wiarą
w słuszność podejmowanych
przez Biuro Polit yczne PO
decyzji, pożegnał jej przywódcę, licząc na ponowne rychłe
odwiedziny. Przygotowania

innych organizacji partyjnych
do przedterminowej konfrontacji wyborczej jeszcze się
nie zaczęły. PO – jak zwykle
– okazała się pierwsza.

(anzol/DOB)

Kara za kiełbasę
Przestroga dla chętnych do startu w wyborcze szranki. Radna gminy
Skąpe w Lubuskiem stanie przed sądem, bo zachęciła do głosowania
na nią ośmioma puszkami piwa, siedmioma paczkami papierosów,
bombonierką, gumami do żucia, paluszkami i wafelkami. Grozi jej kara
do pięciu lat więzienia.

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

PLOTKI I FAKTY
Na tropie kota

LiS ma w Jeleniogórskiem
konkurencję w postaci rysia. Nie chodzi jednak o
formację polityczną, ale o
dzikiego kota, który jakiś
czas temu zadomowił się
w Karkonoszach i Górach
Izerskich. Ślady drapieżnika odkryli jeszcze podczas
poprzedniej zimy pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Podczas
ostatniej zimy było za mało
śniegu, aby dziki kot pozostawił po sobie trop, bo jest
od lisa bardziej przebiegły.
Dyrektor KPN Andrzej Raj
przekonuje jednak, że drapieżca błąka się gdzież po
la sach m iędz y czeską a
polską stroną Karkonoszy.
Wspólną cechą chronionego rysia i politycznego LiS-a
jest brak poczucia granic.
W przypadku zwierzęcia
– państwowych, w przypadku polityków – moralnych.

(anzol)

JELENIA GÓRA Spiżowe damy na basenie

Rzeźbiony casting
Figury przedstawiające dwie
nieznane kobiety stojące przy
kąpielisku przy ulicy Sudeckiej,
mają mieć niebawem nowe oblicze. A to za sprawą castingu, który
zamierza rozpisać Międzyszkolny
Ośrodek Sportu. Pomysł
już znalazł wielu entuzjastów wśród radnych
oraz samorządowców.
– Basenowe rzeźby są
zniszczone i brakuje im
tożsamości oraz wyraźnego związku z miastem
– podkreśla jeden z rajców. – Dlatego powinny
reprezentować kogoś
znanego, oczywiście
płci pięknej – dodaje.
Jeszcze nie wiadomo, czy nowe rzeźby
będą przedstawiały
wybrane kobiety w
negliżu (tak jak to
jest w przypadku
ich poniemieckich
poprzedniczek).
Nie ma tak-

że porozumienia co do tego, czy
kandydatki winny wywodzić się ze
środowiska sportowego, aktorskiego, czy może politycznego.
– To będzie naprawdę bardzo
trudny wybór: zasłużonych pań
mamy tyle, a miejsca są tylko dwa,
bo nie będziemy burzyć pierwotnej
koncepcji architektonicznej – tłumaczy jeden z pomysłodawców.
Dlatego bezcenna dla
organizatorów będzie opinia samych jeleniogórzan
– zarówno płci pięknej, jak
i brzydkiej – kogo na ten
zacny piedestał wynieść.

(anzol)

Rzeźby przy basenie
mają zyskać nową
tożsamość

Malarska klimatyzacja w ratuszu
Dzieła przedstawiające zimowe
krajobrazy mają chłodzić przegrzanych pracowników magistratu. To racjonalizatorski pomysł,
który zyskał uznanie wśród władz
miasta. W ten sposób zarobią
jeleniogórscy artyści, którzy
czują się niedoceniani, a urząd
zaoszczędzi. Kupno prawdziwej
klimatyzacji jest bowiem poza
zasięgiem budżetu. Samorządowcy rozważają wprowadzenie tej
innowacji także zimą. Wówczas
na ścianach gabinetów miałyby
pojawić się dzieła z tropikalnymi
pejzażami. Jednak decyzja o tym
jeszcze nie została podjęta. Tymczasem pierwszy z obrazów zimowych (na zdjęciu) już niebawem
trafi do jednego z pomieszczeń.

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO Poprawczak nie poprawia wychowanków, ale jeszcze bardziej ich deprawuje

Torturami w młodych bandytów
Gdyby ze słów można było ukręcić bicze na nieletnich
przestępców zabrakłoby katów wykonujących karę
chłosty. Bo to chyba najlepsze, a jeszcze nie tak bardzo
dotkliwe remedium na „nielatów” kandydatów na
pensjonariuszy zakładów karnych.
Szkoda, że morzem atramentu wylanym w tysiącach tekstów
dotyczących nieletnich zbirów nie
napełni się pojemnika z lodowatą
wodą. W takiej miednicy umieszczonej w ciemnej celi karceru po
kolana przez kilka godzin mogliby
moczyć kończyny coraz bardziej
bezczelne i – niestety – coraz bardziej
bezkarne wyrostki rozpuszczone,
nomen omen, jak dziadowski bicz.
Bicz, który bije w uczciwych ludzi,
niemal nie tykając tych, którzy go
dzierżą.
Łyse czerepy, przykryte kapturem,
pod którymi zamiast mózgu władzę
mają zwyrodniałe myśli, zaczynają

rządzić ludźmi spokojnymi, którzy
tych matołowatych wyrzutków
społeczeństwa najchętniej widzieliby w celi we Wronkach.
Pod tymi zakapturzonymi i
otumanionymi łbami najczęściej
rodzą się zdegenerowane pomysły
wakacyjnej rozrywki. Na przykład:
pobicie i okradzenie staruszki
(Złotoryja, Bielawa), wypicie
kilku jaboli i jazda samochodem
zakończona rozbiciem auta oraz
wywrotką do rzeki (Jelenia Góra)
lub po prostu tak zwany „oklep”,
czyli danie w zęby komukolwiek
z nudów (Zabobrze).
W skrajnych przypadkach z

braku pomysłu na inne zajęcie i
dla zabawy ci przemili młodzieńcy
potrafią swoją ofiarę skopać do
nieprzytomności a nawet – zabić
(w Złotoryi licealiści zimą zabili
z zimną krwią kolegę z klasy). I
nie robi to na nich najmniejszego
wrażenia. Niestety, mimo odmóżdżenia, pod wszystkimi takimi
czerepami czuwa jedno pewne
odczucie, a mianowicie – świadomość bezkarności. Doskonale
zdają sobie sprawę, że największa
pokuta, jaka może ich spotkać,
to zamknięcie w poprawczaku
do osiągnięcia pełnoletności. A
poprawczak nie tylko ich nie
poprawi, ale jeszcze bardziej zdegeneruje.
Nic zatem dziwnego, że z ograniczonych umysłowo pryszczatych złodziejaszków, wyrastają
najczęściej krwawe i pozbawione

skrupułów zbiry, których boją się
nawet przestępcy starszej daty. Ci
– choć powodu do chwały nie mają
– mają swój złodziejski honor.
Znany jeszcze z kart powieści „Zły”
Leopolda Tyrmanda, choć bohater
książki, która w latach 50-tych
budziła grozę, w porównaniu do
dzisiejszych młodych bandytów
był potulnym barankiem.
Młodocianych zbirów, niestety,
broni społeczeństwo ustami przeróżnych psychologicznych i moralnych autorytetów, które wskazują
tysiące przyczyn usprawiedliwiających skandaliczną degrengoladę i deprawację młodzieży. A to
przepracowani rodzice, a to pełne
agresji gry komputerowe. Albo złe
towarzystwo, konflikty rodzinne,
alkohol, narkotyki. Wszystko to
prawda. Tyle że to usprawiedliwianie jeszcze większą pobłażliwość

rodzi. Niedługo wymówką dla
młodocianego bandyty będzie,
na przykład, zły humor z powodu
nagłego załamania się pogody.
Broni ich też prawo, które – co
prawda dopuszcza możliwość karania wyrostków za najcięższe
przestępstwa tak jak dorosłych – ale
jest niemal zupełnie pobłażliwe dla
sprawców mniej medialnych czynów, choćby bezczelnej kradzieży
roweru. A to właśnie rodzi wzrastającą w łysych łbach agresję i chęć
popełniania coraz to bardziej skomplikowanych aktów bandytyzmu.
To właśnie – w wielu przypadkach
– pozostaje jedynym celem życia
takich delikwentów.
Aby im wybić z głowy taki właśnie
cel, nie pomogą psychologiczne
perswazje, resocjalizacje, armia
specjalistów zatrudniona po to, aby
łagodzić skutki ciężkiego dzieciń-

stwa u chłopców i – coraz częściej
dziewczynek – z tak zwanych dobrych domów. To już przerabiamy
od lat, a skutki zamiast coraz lepsze,
są – niestety – coraz gorsze.
Narażę się Czytelnikom. Wbrew
zasadzie trzech „p” czyli politycznej
poprawności psychologicznej wobec
młodych degeneratów, jestem za
karaniem ciężkim i nieuchronnym
łysych wyrostków, którzy drwią
sobie z ofiar swojego postępowania
i z całego kanonu norm moralnych.
Dopiero, kiedy na własnych czterech
literach zaznają, co znaczy dostać
baty w majestacie prawa, najlepiej
podczas publicznej chłosty transmitowanej przez telewizję, odczują
być może potrzebę zmiany swojego
postępowania. Czego i tak do końca
nie jestem pewien.

Konrad Przezdzięk
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
PÓ£KOLONIE

Wakacje z PCK
od 30 VII, godz. 9-16, odpłatność – 50 złotych za 2 tygodnie
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy PCK organizuje półkolonie letnie. Zajęcia
odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. W programie cztery wycieczki,
kurs pierwszej pomocy dla dzieci, zajęcia ze służbami ratowniczymi, zjazdy na linach
oraz zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Turnusy: 30 VII – 10 VIII, 13 VIII – 25 VIII.
Odpłatność 50 złotych, w cenie drugie śniadanie i obiad. Zapisy w Ośrodku
Szkoleniowo Wypoczynkowym PCK ul . PCK 12. w godzinach 10.00 – 15.00 lub
telefonicznie (075) 755-13-32.
TEATR

Aqua sanitata
4 VIII, 19, Teatr Zdrojowy, bilet – 10 złotych
KINA

Harry Potter i Zakon Feniksa (dubbing)
30 VII – 2 VIII, godz. 14.30, 17.15, 20, kino Lot
IMPREZY, WYDARZENIA

Kobiecym śladem
30 VII, godz. 17.30, BWA
Wystawa fotografii pn. „Śladami
św. Elżbiety”, w ramach Europejskiego Forum Kobiety Dzisiaj.
Prezentowane będą fotografie kobiet z Węgier, Rumunii, Słowacji,
Polski, Czech, Austrii i Niemiec,
zainspirowanych życiem św. Elżbiety. Zdjęcia wykonała Susane
Kloiber. Wystawa bedzie czynna
do 30 sierpnia.
Pszczelarskie lekcje
1 VIII, godz. 10-12, Muzeum
Przyrodnicze
Zajęcia prowadzone są przez
pszczelarza, który udziela wszelkich informacji na temat pszczół,
hodowli tych pożytecznych owadów oraz produktów pszczelich.
Zwiedzający mogą zajrzeć do
wnętrza ula; w pasiece prezentowana jest wystawa poświęcona
pszczołom, a także ok. 20 uli.
Studenckie gitarowanie
2 – 5 VIII, polana „Pod Ponurą
Małpą” w Szklarskiej Porębie
40 Ogólnopolska Turystyczna
Giełda Piosenki Studenckiej.
To najstarsza, niekomercyjna
impreza turystyczno - studencka w Polsce, odbywająca się
nieprzerwanie od 40 lat, zawsze
w tym samym miejscu. Koncerty
odbywają się codziennia od godz.
16 do późnej nocy.
Wieczorowe kino
3 VIII, godz. 21, dziedziniec ODK
Rowerowe Letnie Kino
- p o k a z f ilm ó w n a gr o d z o nych na ogólnopolskich

i międzynarodow ych festiwalach
kina niezależnego.
Uczczą przyjazd Hauptmanna
4 VIII, godz. 9 – 17, Muzeum
„Dom Gerharta Hauptmanna”
Dzień Otwartych Drzwi w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta
Hauptmanna” - w rocznicę
wprowadzenia się Gerhar ta
Hauptmanna do Willi „Wiesenstein”. W ramach dnia,
oprowadzenie po muzeum,
prezentacja nowo pozyskanych
eksponatów, nowych wystaw
czasowych. O godz. 17 finałowy
spektakl operowy „Muzyczny
Ogród Liczyrzepy” w Hali Rajskiej w wykonaniu uczestników
Międzynarodowych Warsztatów
Operowych.
Koncert organowy
4 VII, godz. 19, parafia przy
Placu Piastowskim 18
Cieplickie Koncerty Organowe
- koncert kameralny w wykonaniu: Ewa Mrowca (klawesyn),
Jakub Kościukiewicz (wiolonczela barokowa); w programie
muzyka niemiecka z XVII i XVIII
wieku.
Swing i jazz
5 VIII, godz. 16, muszla koncertowa w Parku Zdrojowym
Koncert w wykonaniu Otwartej
Grupy Swingującej ODK z cyklu
„Koncerty Promenadowe” od
swingu do jazzu tradycyjnego.
W razie deszczu koncert odbędzie się w Teatrze Zdrojowym.

JELENIA GÓRA Teatry od Białorusi po Australię
na ulicach miasta

W festiwalu
wystąpią:

Fani czekają

InZhest

Koncertem Orchestre International du Vetex z Belgii rozpocznie się w piątek (3
sierpnia) XXV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych. Zakończy
ją w niedzielę występ rumuńskiej grupy Fanfara Zimbrul.
Dla miłośników sztuki ulicy
MFTU wciąż pozostaje kultową
imprezą, choć w znacznie okrojonej formie w porównaniu z
poprzednimi wydaniami. Gwiazd
wielkiego formatu zabraknie, ale
i zaproszone zespoły reprezentują
bardzo wysoki poziom.
Trudno przed imprezą którąś
z grup wyróżniać. Na uwagę z
pewnością zasługują występy
rosyjskiego teatru Licidai z Santk
Petersburga, który w Jeleniej
Górze zaprezentuje dwa przedstawienia.
Sceną całego festiwalu nie będzie tylko plac Ratuszowy, lecz
także pobliskie uliczki oraz plac
przed hotelem Mercure.
Rozrywkę zapewnią grupy z
Białorusi, Rosji, Francji, Belgii,
Niemiec, Australii oraz Polski.
Zdaniem organizatorów każdy
spektakl warty jest polecenia,
a zaproszone grupy prezentują
sztuki na przyzwoitym poziomie.

Licedei

(Rosja)
Teatr założony w Sankt Petersburgu przez Wiaczesłwa
Połunina. Zagra „Catastrophe”,
performance prowokującą
każdego do urzeczywistnienia
swojej wolności. Wystąpi też w
klaunadzie „Semianuki”.

Orchestre International
du Vetex

(Belgia)
Uczestniczyła w ponad 60 międzynarodowych festiwalach.
W 2005 roku zespół nagrał
swoją pierwszą płytę z muzyką
prezentowaną na ulicy.

Strange Fruit

03. 08. 2007

04. 08. 2007

05. 08. 2007

BWA W JELENIEJ GÓRZE,
GODZ. 18.30
WERNISAŻ WYSTAWY GRZEGORZA SZYMCZYKA (POLSKA)
„CIRCUS NEMO”
PLAC RATUSZOWY, GODZ. 19.00
L’ORCHESTRE INTERNATIONAL
DU VETEX (BELGIA)
KONCERT „FANFARE”

GODZ. 19.30 ULICE: 1 MAJA,
KONOPNICKIEJ, PLAC RATUSZOWY
PARADA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW
„SZTUKA ULICY” (FRANCJA,
NIEMCY, POLSKA)
„LOT”

PLAC RATUSZOWY, GODZ.17.30
THEATERLABOR IM TOR 6
(NIEMCY) „AIRPORT”

PLAC RATUSZOWY, GODZ. 22.00
TEATR LICEDEI (ROSJA)
„CATASTROPHE”

(Rumunia)
Zespół pochodzi z Mołdawii.
Spokrewnieni z sobą muzycy
grają na instrumentach dętych.
Dla brzmień Gorana Bregovica
oraz muzyki do filmów Emila
Kusturicy.

(Francja)
Artyści zaprezentują sztukę zatytułowaną „Cocons“ (Kokony). To
dywagacje na temat możliwości
ożywienia… maszyny, która
– jak się okaże – może mieć
ludzkie cechy.

POLSKO NIEMIECKI FESTIWAL TEATRU WĘDRUJĄCEGO
JELENIA GÓRA ZAWIDÓW GORLITZ
XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH
03 – 05. 08. 2007 JELENIA GÓRA

OKOLICE PLACU RATUSZOWEGO,
GODZ. 21.00
L’ORCHESTRE INTERNATIONAL
DU VETEX (BELGIA)
„FANFARE”

Fanfara Zimbrul

Les Tréteaux
du Coeur Volant

(tejo)

PLAC RATUSZOWY, GODZ. 20.00
TEATR INZHEST (BIAŁORUŚ)
„X-TRADITION”

(Białoruś)
Teatr plastyczny założony przez
studentów Mińskiego Instytutu
Kultury Przedstawi sztukę X-Tradition opartą na improwizacji
przestrzennej.

PLAC RATUSZOWY, 20.30
TRETEAUX DU COEUR VOLANT
(FRANCJA)
„COCONS”
PLAC RATUSZOWY, GODZ. 21.30
TEATR LICEDEI (ROSJA)
„SEMIANUKI”
PLAC PRZY UL. SUDECKIEJ,
GODZ. 23.00
TEATR KTO (POLSKA)
„QUIXOTAGE”

TEATR JELENIOGÓRSKI,
GODZ.19.00
TANZTHEATER DEREVO
(ROSJA-NIEMCY)
„KETZAL”
PLAC RATUSZOWY, GODZ. 20.30
STRANGE FRUIT (AUSTRALIA)
„THE FIELD”
PLAC RATUSZOWY, GODZ. 21.30
FANFARE ZUMBRUL
(RUMUNIA)
KONCERT FINAŁOWY

(Australia)
Jeden z najbardziej renomowanych zespołów ulicznych z
Australii. W sztuce "The Field"
na tyczkach z włókien szklanych
stoją aktorzy tworząc “Łąkę” z
ludzkich kłosów.

Teatr KTO

(Polska)
Założony przez absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Specyficznym językiem teatru ulicy tym razem
aktorzy opowiedzą historię o
Don Kichocie zatytułowaną
„Quixotage”.

Theater Derevo

(Rosja-Niemcy)
Zostałożony w 1988 roku w
Leningradzie przez Antona
Adassinskiego, który z grupą
w 1991 roku opuścił z teatrem
Rosję. Sztuka „Ketzal” nawiązuje
do meksykańskich mitów.

WA¯NE TELEFONY

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
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SPORT
MIEDZIANKA Młodzik z workiem pucharów

JELENIA GÓRA Ambitne plany trenerów KKS

Kuźnia zacznie się kręcić
Już w najbliższą środę 1 sierpnia, po wakacyjnej
przerwie wznawiają, treningi młodzi piłkarze z KKS
Jelenia Góra.
Znakiem rozpoznawczym
działającego od czterech lat Karkonoskiego Klubu Sportowego
Jelenia Góra jest znakomita
praca z młodzieżą. Efektem jest
m.in. wywalczony przez trampkarzy w poprzednim sezonie
tytuł mistrza Dolnego Śląska.
W nowym sezonie nadzieje są
równie wysokie. W rozgrywkach lig okręgowych wystartują
juniorzy młodsi pod wodzą trenera Pawła Karmelity (drużynę
tę mają w większości tworzyć
chłopcy z mistrzowskiego zespołu trampkarzy), młodzicy
szkoleni przez Grzegorza Królikowskiego oraz trampkarze
trenowani przez Igora Pierebiejnosa. Poza nimi w klubie
będą też funkcjonować grupy
w których piłkarskie szlify zdobywają najmłodsi adepci futbolu
czyli orlicy (trener Piotr Grzyl)
oraz żacy (trenerzy Dariusz
Michałek i Krzysztof Zaleśny).
W KKS trwają przymiarki do
utworzenia od połowy września drużyny żaków młodszych
(dzieci 6-7 letnie), jednak to,
czy ona powstanie zależy od
tego czy uda się znaleźć dla
niej szkoleniowca. - Naszym
celem oprócz jak najlepszych
wyników sportowych jest aby
nasi zawodnicy notowali stały
postęp umiejętności piłkarskich oraz aby byli zauważani
przez trenerów reprezentacji
Dolnego Śląska - mówi jeden z
klubowych trenerów Grzegorz
Królikowski. Już w tej chwili
możemy się pochwalić wieloma
kadrowiczami. Są to: Marcin

Kozan, Mirosław Gałuszka,
Julian Rudnicki, Łukasz Jednicki, Łukasz Lisowski i Maciej
Maćkowski (wszyscy rocznik
1992), Adrian Nowiński i Maciej
Liszka (rocznik 1993), Konrad
Andrzejczak (1996), Dominik
Jończy i Piotr Walaszek (1997).
Dodajmy także, iż oprócz
szkolenia młodzieży, KKS posiada również zespół seniorów,
który w poprzednim sezonie
zadebiutował w rozgrywkach
klasy B. W nowym sezonie
jego trenerem będzie Igor Pierebiejnos. Zastąpi on na tym
stanowisku Igora Demianienkę,
który został szkoleniowcem
juniorów Karkonoszy Jelenia
Góra. Seniorzy KKS juz rozpoczęli przygotowania do nowego
sezonu i trenują dwa razy w
tygodniu. Celem zespołu jest
wywalczenie awansu do klasy
A. Jeśli nie w tym sezonie, to w
następnym. Według włodarzy
klubu, w przyszłości trzonem tej
drużyny mają być młodzi gracze
obecnie trenujący w grupach
młodzieżowych KKS - u.
Przygotowania do nowych
rozgrywek, które rozpoczną
się 1 września, jeleniogórskie
nadzieje futbolowe rozpoczną
1 sierpnia. Grupa orlików 20
sierpnia wyjedzie na obóz szkoleniowy do Bogatyni. Również
tego samego dnia drużyny juniorów młodszych i młodzików
rozpoczną swoje zgrupowania
w Trzebieży kolo Polic.

(KED)

Kariera marzeń
Imponującą kolekcję trofeów zgromadził kolarski
młodzik Dawid Brudziński.
Choć ma dopiero 14- lat. już
ponad 100 razy stawał na
podium różnego rodzaju
imprez w kolarstwie MTB.

Fot. Archiwum domowe

14

Przygoda Dawida z kolarstwem górskim zaczęła się
pięć lat temu od zwycięstwa
w jednej z edycji lokalnego
wyścigu dla dzieci i młodzieży
Grand Prix Karkonoszy. Ten
pierwszy sukces sprawił, iż
młody kolarz złapał tzw. bakcyla. Od tego momentu kontakt
tego zawodnika z kolarstwem
nabrał niesamowitego tempa i
jest usiany licznymi sukcesami.
W jego domu można obejrzeć
imponującą kolekcję ponad 70
pucharów wywalczonych za
zwycięstwa w różnego rodzaju
wyścigach. Od dłuższego czasu
nie ma praktycznie imprezy
kolarskiej, na której nie zająłby
miejsca na podium, a najczęściej staje na jego najwyższym
stopniu. Aktualnie D. Brudziński jest najlepszym kolarzem
górskim w regionie, w swojej
kategorii wiekowej, co potwierdził wygrywając mistrzostwa
Dolnego Śląska młodzików
w Szczytnej. W prestiżowym
cyklu Skoda MTB zajął drugie
miejsce, tuż za Rosjaninem
Jaroslawem Vasilenką, między
innymi wygrywając ostatnią
edycję zawodów w Białymstoku.

Największym sukcesem Dawida Brudzińskiego
(pierwszy z prawej) jest druga lokata w klasyfikacji
generalnej orlików prestiżowego cyklu Skoda MTB
D. Brudziński mieszka wraz
z rodzicami oraz starszym bratem w Miedziance koło Janowic
Wielkich i od września będzie
uczniem II klasy gimnazjum.
Poza ściganiem się na rowerze górskim lubi jeździć na
motorze crossowym. Od tego
roku reprezentuje barwy klubu
Baszta Złotoryja (wcześniej
startował w barwach KTK Piechowice) i pod okiem trenera
Bogusława Sieniucia trenuje
sześć razy w tygodniu po dwie
- trzy godziny dziennie. W
ciągu roku startuje w około
50 wyścigach w kraju. Jego

SIEDLÊCIN Raj dla motocrossowców

miłośników motocykli terenowych,
propagowanie sportów off - road w
regionie oraz krzewienie kultury
motocyklowej wśród młodzieży i
dorosłych. Aktualnie klub zrzesza
28 osób z Jeleniej Góry, Siedlęcina
oraz innych miejscowości z Kotliny
Jeleniogórskiej. Sztandarowymi imprezami organizowanymi kilka razy
do roku przez klub są pikniki Cross
Country czyli zawody motocrossowe
dla amatorów. Cieszą sie one coraz
większym zainteresowaniem, gdyż
ostatni z pikników obserwowało
około 2 tysięcy widzów, zaś na
torze rywalizowało kilkudziesięciu
crossowców. Wśród startujących
są osoby z różnych części Polski,
czasami dość odległych od Siedlęcina oraz z Czech. – W przyszłym
roku chcielibyśmy zorganizować
jedną z rund mistrzostw Polski cross
country – mówi sekretarz klubu
Robert Soćko. – Liczymy też, że nasi
najzdolniejsi zawodnicy będą startować w imprezach ogólnopolskich
i wyjdą poza ramy amatorstwa.

Drużyna Batter Pol została zwycięzcą piłkarskiej
letniej ligi KKS.

Miłośnicy motocrossu wreszcie mają
gdzie pojeździć
Zamierzamy też prowadzić szkolenia doskonalące technikę jazdy na
motorach. Stale również pracujemy
nad rozbudową i udoskonalaniem
naszego toru, tak, aby był coraz bezpieczniejszy, a jednocześnie atrakcyjniejszy dla jeżdżących.
Dzięki wysokiemu poziomowi
organizacji imprez, Moto Klub
Siedlęcin staje się on znany w coraz
szerszych kręgach miłośników
sportów motorowych. Na podjeleniogórskim torze gościli już znani

(KED)

Batter Pol zwycięzcą

Fot. Archiwum klubu

Tor ten istnieje od czterech lat.
Został wytyczony na dawnym wyrobisku pożwirowym o powierzchni
trzech hektarów, przekazanym
przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim. Przystosowanie go do stanu
używalności wymagało bardzo dużo
pracy, wykonanej rękami samych
crossowców. Mnóstwo czasu zajęło
uprzątnięcie zalegających śmieci,
gdyż w tej okolicy urządzono dzikie
wysypisko, wycięciu dzikich zarośli
i wymodelowaniu górek czyli tzw.
hopek, na których motocykliści
wykonują efektowne loty na swoich
stalowych rumakach. Wcześniej
miłośnicy crossowych motocykli
jeździli na nielegalnym torze położonym blisko zabudowań Siedlęcina,
co było przyczyną konfliktów z
mieszkańcami miejscowości.
Wraz z powstaniem nowego
toru grupa koleżeńska jeżdżąca na
crossowych motocyklach założyła
stowarzyszenie Moto Klub Siedlęcin.
Celami jakie przyświecały przy jego
tworzeniu były: integracja grupy

górskie nie jest sportem tanim,
bo sam rower kosztuje co najmniej 6 tys. zł. Do tego dochodzą koszty dojazdu i udziału w
zawodach. Wspieramy syna nie
tylko finansowo ale i duchowo.
Po pierwszych sukcesach Dawida cała nasza rodzina zaczęła
się emocjonować jego startami.
Choć jestem bardzo zapracowany, gdyż mam gospodarstwo
rolne oraz prowadzę usługi
leśne, to jestem z synem na
każdym wyścigu, w którym on
występuje – powiedział ojciec
Stanisław Brudziński.

JELENIA GÓRA Zakończenie ligi amatorów

Koniec konfliktów?
Coraz więcej miłośników sportów motorowych przyciąga
tor motocrossowy w Siedlęcinie.

sukcesy sprawiły, że już teraz
zaczynają się nim interesować
znaczniejsze kluby. W przyszłym roku czeka go ważna
próba, jaką będzie przejście do
grupy wiekowej junior młodszy. Mimo zaledwie 14- lat, Dawid bardzo poważnie traktuje
swoją przygodę z kolarstwem.
– W przyszłości chciałbym być
kolarzem zawodowym. Moim
marzeniem jest zostać członkiem kadry Polski i pojechać na
igrzyska olimpijskie – mówi.
„Sponsorami” młodego cyklisty są głównie jego rodzice.
– Nie da się ukryć, że kolarstwo

w motocyklowym światku: Błażej
Gazda, Wojciech Rencz, Bartosz
Obłucki i rodzina Bembeników.
Co ważne, miłośnicy terenowych
zmagań na dwóch kółkach wrośli
już w lokalną społeczność Siedlęcina
i nie są traktowani jak uciążliwi
intruzi. Na torze podczas zawodów i
treningów panuje bardzo przyjemna
atmosfera. Nowi adepci zawsze
mogą liczyć na wskazówki i porady
bardziej doświadczonych kolegów.

(KED)

Organizatorem zawodów
dla druż yn amatorsk ich,
której rozgrywki odbywały
się na stadionie przy ul. Podchorążych, był Karkonoski
Klub Sportowy Jelenia Góra.
W zmaganiach toczonych
systemem każdy z każdym
uczestniczyło osiem drużyn.
Ry wa l i zacja była ba rdzo
zacięta, gdyż aż trzy ekipy
zgromadziły po 15 punktów
i o ostatecznej kolejności na
podium decydowały wyniki bezpośrednich spotkań
między zainteresowanymi.
Najlepszym bilansem mogła
się pochwalić ekipa Batter
Pol i to ona została triumfa-

torem ligi. Kolejne miejsca
zajęły Duch Gór, Chojnik,
KKS (10 punktów), Tesco
(10 pkt.), Promatic (9 pkt.),
Jelenia Plast (6 pkt.) i Nomi
( 3 pkt.). Miano najlepszego
zawodni ka ligi otrz yma ł
Pat r yk Skow ron (Bat t er
Pol). Zespoł y które zajęł y
pier wsze t rz y m iejsca w
zmaganiach otrzymał y w
nagrodę puchary.
Wyniki ostatniej kolejki
spotkań: Tesco - Jelenia Plast
9:4, Nomi - Duch Gór 5:10,
Batter Pol - KKS 1:2, Chojnik
- Promatic 6:3.

(KED)

Zawsze aktualne tabele i wyniki z meczów w internecie na

www.jelonka.com
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Piłkarki ręczne MKS PR Finepharm Jelenia Góra
ciężko pracują na obozie w Słupsku.
Na kończącym się dziś, czyli
30 lipca, obozie szkoleniowym,
przebywa 30 zawodniczek Finepharmu z zespołów z ekstraklasy i I ligi. – Warunki noclegowe oraz treningowe mamy
bardzo skromne. Nocujemy w
schronisku młodzieżowym, ale
nie jest to dla nas najważniejsze.
Liczy się przede wszystkim
ciężka praca – mówi trener
Zdzisław Wąs. Dziewczyny trenują bardzo mocno i z dużym
zaangażowaniem cztery godziny dziennie. Pracujemy głównie
nad motorycznością. Mamy
dużo zajęć ogólnorozwojowych
oraz ćwiczeń z piłkami. Poza
tym spacerujemy nad morzem.
Poza mikrourazami i przeciążeniami, wszystkie zawodniczki
są zdrowe i w pełni sił.

Jeleniogórskie piłkarki zakończą zgrupowanie mocnym
uderzeniem, gdyż ostatniego
dnia drużyna z ekstraklasy
zmierzy się z pojedynku sparingowym z mistrzem Polski
– SPR - em Lublin, a ekipa I
- ligowa zagra z zespołem z
Kościerzyny. We wtorek, już
podczas drogi powrotnej, jeleniogórzanki zatrzymają się
na chwilę, by sprawdzić swoją
formę w spotkaniu z AZS AWF
Gdańsk. Pierwszy mecz kontrolny w Jeleniej Górze podopieczne
trenera Z. Wąsa rozegrają w niedzielę 5 sierpnia o godz. 17.00, a
ich przeciwnikiem będzie piąty
zespół niemieckiej Bundesligi,
Oldenburg. Wstęp na mecz jest
oczywiście wolny.

(KED)

JELENIA GÓRA Nowy trener juniorów

Zabrakło dyscypliny?
Nieoczekiwana zmiana nastąpiła na stanowisku
trenera zespołu juniorów Karkonoszy Jelenia Góra.
Drużynę w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów poprowadzi Igor Demianienko. Zmiana na stanowisku szkoleniowca
nastąpiła po rezygnacji z pracy
z zespołem dotychczasowego
trenera Daniela Gawlika. Do
odejścia D. Gawlika przyczyniła
się negatywna ocena jego pracy
podczas obozu w Darłówku,
dokonana przez prezesa klubu
Tadeusza Dudę. - Moim zdaniem obóz nie został w pełni
wykorzystany szkoleniowo
- mówi T. Duda. – Miałem też
zastrzeżenia co do zachowania
niektórych zawodników i braku
reakcji na brak dyscypliny ze
strony szkoleniowca. Chcieliśmy zaprosić pana Gawlika
na posiedzenie zarządu klubu,
jednak nie skorzystał z możli-

wości wyjaśnienia całej sytuacji
i złożył rezygnację.
W rozmowie telefonicznej
z naszym dziennikarzem D.
Gawlik nie chciał komentować
przyczyn swojego odejścia. I.
Demianienko w poprzednim
sezonie prowadził B - klasowy
KKS Jelenia Góra. W Karkonoszach zajmie się szkoleniem
zarówno zespołu juniorów
starszych jak i młodszych.
Zarząd Karkonoszy zdecydował, iż juniorzy swoje mecze w
LDJ będą rozgrywali na stadionie przy ul. Złotniczej, a nie jak
do tej pory, na obiekcie przy ul.
Lubańskiej Ma to spowodować
przyciągnięcie większej liczby
kibiców.

(KED)

KALENDARIUM

środa 1.VIII
– aerobik, wakacyjny aerobik dla wszystkich godz. 10.00, teren basenu
przy ul. Sudeckiej
sobota 4.VII
– siatkówka plażowa, turniej o puchar prezesa TKKF Orle, godz. 11.00, zajazd
„U Wojciecha” na Podzamczu (trasa Sobieszów - Podgórzyn)
niedziela 5.VII
– siatkówka plażowa, wakacyjny turniej, godz 11.00, teren basenu przy
ul. Sudeckiej
niedziela 5.VII
– piłka ręczna, pojedynek sparingowy MKS Finepharm PR Jelenia Góra
- Oldenburg (Niemcy), godz. 17.00, hala przy ul. Złotniczej
(KED)
Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

Ruszają przygotowania
Dwóch podstawowych zawodników odeszło z Sudetów
Jelenia Góra. Kto ich zastąpi? Przekonamy się w ciągu
najbliższych dni.
Z drużyną pożegnali się dwaj
podstawowi gracze, Tomasz Wilas
i Maciej Miłoń. Obaj koszykarze
będą swoją karierę kontynuowali
w drugoligowym KS Basket Pleszew. - Na pewno jest to bardzo
poważny ubytek dla naszego
zespołu i będziemy musieli poszukać wartościowych zmienników
na ich miejsce - mówi trener
Sudetów Ireneusz Taraszkiewicz. Jeleniogórzanie mają się
spotkać na pierwszym treningu
po wakacyjnej przerwie już dziś,
czyli 30 lipca. Obok zawodników,
którzy reprezentowali Sudety w
poprzednim sezonie, spodziewani
są na nim Jakub Czech, który już
ma za sobą występy w ekipie z
Jeleniej Góry a poprzedni sezon
spędził we Francji, oraz Mateusz
Skrzypczak – 21 - letni wysoki
skrzydłowy z Polonii Leszno. Podopieczni trenera I. Taraszkiewicza

do drugoligowych zmagań będą
się przygotowywać na własnym
obiekcie, trenując raz dziennie.
Ponadto jeleniogórzanie będą
rozgrywać mecze kontrolne. Już
wiadomo, że Sudety zagrają w
dniach 24 – 26 sierpnia w turnieju im. Korwina, którego będą gospodarzami, oraz 31 sierpnia – 2
września w Świdnicy w Memoriale Henryka Zająca. W pierwszej
kolejce II ligi jeleniogórzanie
zmierzą się 22 września, na własnym parkiecie z Olimpią Legnica.
Poza tymi zespołami, w grupie B
II ligi zagrają: KKS VB Leasing
Siechnice, AZS Politechnika Big
Plus Poznań, KS Spójnia Stargard
Szczeciński, UKKS Leszno 2000,
KS Pogoń Prudnik, MKKS Zabrze,
WKS Śląsk II Wrocław, KS Basket
Pleszew, AZS Szczecin, AZS OSRiR
Kalisz, ASK Doral Staropolanka
Nysa Kłodzko, AZS Opole.

Ro z g r y w k i I I l i g i
w sezonie 2007/2008
przeprowadzone zostaną w dwóch etapach. W
pierwszym drużyny grać
będą systemem „każdy
z każdym”, mecz i
rewanż.W drugim
zespoły, które po
pierwszym etapie
zajęły miejsca 1-4
grać będą systemem
play off o wejście
do I ligi według zajętych miejsc: 1 – 4
i 2 – 3, do dwóch
z w y c i ę s t w.
Dr użyny,
które wygrają play off,
awansują do I
ligi (trzy zespoły),
natomiast zespoły, które
w końcowej klasyfikacji
zajmują dwa ostatnie
miejsca w każdej grupie, spadają z II ligi
(sześć zespołów).

Fot. Archiwum

Liczy się trening

JELENIA GÓRA Sudety bez Miłonia i Wilasa

Macieja Miłonia nie
zobaczymy w tym sezonie
w barwach Sudetów

(KED)

JELENIA GÓRA Minimalna porażka Karkonoszy

Gdzie te strzelby?
W rozegranym w czwartek (26 VII) na stadionie przy
ul. Lubańskiej pojedynku sparingowym piłkarze beniaminka IV ligi Karkonoszy Jelenia Góra ulegli Unii
Kunice Żary 0:1.
Wśród 26 zawodników, których miał do dyspozycji trener
Dulat, znaleźli się wsz ysc y
nowi gracze biało - niebieskich
m.in Leszek Kurzelewsk i z
Kuźni Jawor, Krzysztof Józefiak, Jarosław Wichowski i
Fot. Agnieszka Gierus

JELENIA GÓRA Piłkarki mieszkają w... schronisku

Łukasz Kusiak z Łużyc Lubań,
Adam Małecki z Rokity Brzeg
Dolny oraz Adam Jaworski z
Bischowswerdear FV .
Stroną przeważającą w mec z u byl i pr z eby wają c y n a
zgrupowaniu w Borowicach

Fragment meczu
Karkonosze – Unia Kunice Żary (0:1)

goście, którzy są aktualnym
beniaminkiem III ligi lubuskiej. Na dobrą sprawę Karkonosze w całym spotkaniu nie
stworzyły klarownej sytuacji
strzeleckiej. To nieco martwi,
gdyż jak do tej pory, podopieczni trenera L. Dulata zdobywali
gole tylko w jednym z czterech
spotkań kontrolnych. Dominacja gości była szczególnie
widoczna w pierwszej tercji.
Jedyna bramka meczu padła w
14 minucie gry, a jej strzelcem

z rzutu karnego, podyktowanego za zagranie ręka w polu
karnym, był Marcin Bełz. Od
utrat y kolejnych goli w tej
części gr y Karkonosze uratował bramkarz A. Małecki.
Najkorz ystniej Karkonosze
wypadły w trzeciej części gry.
K i l ka efektownych rajdów
przeprowadzi ł ofensy wn ie
grający Ł. Kusiak. Mogła sie
także podobać gra młodego
Marcina Zagrodnika.

(KED)

Porządki na stadionie
Stadion Karkonoszy Jelenia Góra nie uzyskał pozytywnej weryfikacji upoważniającej do rozgrywania na nim meczów ligowych. Oceny dokonała komisja w
której skład weszli między innymi przedstawiciele jeleniogórskiej policji oraz
nadzoru budowlanego. Administrujący stadionem Międzyszkolny Ośrodek
Sportu otrzymał całą listę prac, jakie należałoby wykonać aby na obiekcie
można było organizować imprezy masowe. Są to: naprawa luk w ogrodzeniu,
łącznie z wyczyszczeniem wałów ziemnych, na których stoi płot stadionu od
strony Jelfy z gruzu i porastających je krzaków, wyremontowanie przegubu
prowadzącego do sektora gości, wymiana połamanych siedzisk, wysprzątanie
tzw. klatki dla kibiców przyjezdnych, obowiązek wpuszczenia kibiców na
mecze poprzez kasy obok wejścia do hali, wyłączenie z eksploatacji podestu
z masztami na trybunie obok boiska bocznego oraz zamontowanie tablic z
oznaczeniem zakazów obowiązujących na obiekcie oraz dróg ewakuacyjnych.
- Zgodnie z obietnicą prezydenta Marka Obrębalskiego, wszystkie te uchybienia
maja zostać usunięte do rozpoczęcia rozgrywek IV ligi czyli do 11 sierpnia
- mówi wiceprezes Karkonoszy Piotr Kuban. – Wały już zostały oczyszczone
oraz wymienione boksy dla zawodników rezerwowych. Trwa także remont
budynku z szatniami i trybuny głównej. Wkrótce zostanie wymienione 800
krzesełek. Planowane jest generalne porządkowanie trybun z wycinaniem
chwastów włącznie. Klub zamierza także zagospodarować trzy pomieszczenia
obok swej dotychczasowej siedziby, które niedawno zostały mu przekazane.
Już dziś, czyli w poniedziałek 30 lipca, na stadionie będzie gościć komisja z
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, która dokona kwalifikacji – stwierdzi czy
spełnia on wymogi licencyjne.
(KED)
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Artur Seta zostanie najprawdopodobniej trenerem
Lechii Piechowice. Trener,
który wprowadził Karkonosze
do IV ligi, przebywa na urlopie, jednak działacze klubu z
Piechowic potwierdzają, że
prowadzą z nim rozmowy w
tej sprawie. Seta przez wiele
lat związany był z Woskarem
Szklarska Poręba. Był zawodnikiem i trenerem tego klubu.
W rundzie wiosennej zakończonego niedawno sezonu był
trenerem Karkonoszy Jelenia
Góra. Podziękowano mu po
tym, jak awansował z klubem
do IV ligi.
Lechia z kolei odradza się
po tym, jak dwa lata temu
zrezygnowała z udziału w rozgrywkach ligowych seniorów.
W klubie niedawno wybrano
nowe władze. Odpowiedzialnym za sekcję piłki nożnej
został Andrzej Ciepiela, eks
prezes i zarazem były sponsor
jeleniogórskich Karkonoszy.
Lechia w zbliżającym się sezonie zagra w grupie III klasy B.
Nie wiadomo jeszcze, kto
będzie grał w drużynie. – Jest
grupa chętnych zawodników.
W większości to wychowankowie Lechii lub ludzie związani
z klubem – powiedział nam
Jacek Kamiński, wiceprezes
Lechii.

(ROB)

JELENIA GÓRA Prace nad uchwałą o stypendiach dla sportowców przerodziły
się w koncert życzeń

Kto da więcej?
- Projekt nowej uchwały o stypendiach dla sportowców to
bubel – denerwują się trenerzy sportowi. Radni chcieli pomóc zawodnikom i zawodniczkom. Wyszło odwrotnie.
Nowa uchwała zakłada spore
zmiany. Do tej pory zawodnicy
występujący w ekstraklasie otrzymywali do 150 % minimalnego
wynagrodzenia, I lidze – do 120
%. Radni wykreślili z zapisów
zwrot „do” i teraz każdy z drużyny
otrzyma maksymalną kwotę stypendium. – To powrót do czasów
PRL-u – mówi Adam Baranowski,
jeden z kibiców. – Czy się stoi czy
leży, 150% się należy. Przecież są
zawodnicy, którzy na parkiecie
spędzają po kilka minut w meczu.
Dlaczego mają dostawać tyle samo
co ci, którzy prowadzą grę.
Ponadto, do tej pory stypendia
otrzymywali zawodnicy ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi. Według
nowej uchwały, próg ten ma być
obniżony aż do IV ligi!
Radni byli tak hojni, że przewidzieli stypendium dla juniorów
młodszych oraz juniorów. Pierwsi
z nich otrzymają 40% minimalnego wynagrodzenia (ok. 400
złotych), drudzy – aż 60% (niespełna 600 zł). – Dla takich młodych

ludzi to bardzo dużo – mówi jeden
z nauczycieli wychowania fizycznego. – Nie będę już prowadził
treningów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Założę klub i zgłoszę
moich uczniów do rozgrywek.
Będą grać i jeszcze dostawać za to
pieniądze – mówi.
Efekt pracy radnych nie podoba
się także ich kolegom z rady oraz
urzędnikom. Dlaczego? Po pierwsze, nikt dokładnie nie dokonał
symulacji, ile pieniędzy trzeba
będzie przeznaczyć na stypendia.
Mówi się o tym, że potrzeba ok.
1,5 miliona. To ponad dwa razy
tyle, ile na stypendia przeznacza
się obecnie.
– To dopiero projekt, on będzie jeszcze raz rozpatrywany
przez komisję oświaty, trafi też
do komisji finansów – mówi
radny Piotr Miedziński, jeden ze
współtwórców nowej uchwały stypendialnej. – Wzorowaliśmy się na
starej uchwale oraz na podobnych
dokumentach, obowiązujących w
innych miastach.

SKARB KIBICA

Tego nie możesz

przegapić!

Zawodniczki MKS Finepharm mogą skorzystać ze stypendiów
prezydenta (z prawej drugi trener Dariusz Jarosz)
Zaraz jednak przyznaje, że nie jest
zadowolony z końcowego efektu. –
Chcieliśmy tylko poprawić poprzednią uchwałę, gdyż nie była doskonała. Poszkodowani byli zwłaszcza ci,
którzy odnosili sukcesy w sportach
indywidualnych, reprezentowali Jelenią Górę, a nie byli objęci pomocą.
Na początku wydawało się, że szybko
dojdziemy do porozumienia, ale jak
przystąpiliśmy do prac, zrobił się
koncert życzeń – mówi. – Odnoszę
wrażenie, że niektórzy radni chcieli
poprzez tę uchwałę spełnić swoje

przedwyborcze obietnice.
Projekt uchwały miał już trafić
pod obrady rady, jednak jej twórcy
szybko zorientowali się, że w takiej
formie nie ma szans na uchwalenie.
Dlatego wkrótce dokument ponownie trafi do komisji, która naniesie
stosowne poprawki. Nowe stypendia wejdą w życie najwcześniej w
październiku. A co ze sportowcami?
– Nadal będą otrzymywali stypendia,
tylko według starej uchwały – mówi
Piotr Miedziński.

Co to za stypendia?
S t y pendia dla spor t owców
wprowadziły poprzednie władze
miasta. Ma to być pomoc dla sportowców, którzy osiągają wybitne
osiągnięcia i reprezentują Jelenią
Górę. Stypendia pozwoliły wielu
biedniejszym klubom na przetrwanie. Nowa rada koniecznie chciała
zmienić zapisy tej uchwały.

(ROB)

JE¯ÓW SUDECKI Lotnik rozpoczął przygotowania do
piłkarskiej jesieni

Połknęli Piasta

Fot. DARIUSZ GUDOWSKI

Seta w Lechii?

Fot. Archiwum
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- składy drużyn
wszystko
- terminarze
o drużynach
z naszego regionu - ciekawostki
od IV ligi
- wyniki meczów
do klasy A
spari

Kibicuj
z Jelonk¥!

ngowych
- opinie, prognozy

Pierwsza część

już za tydzień!

Dariusz Marciniak (z prawej) jest jednym
z najbardziej doświadczonych piłkarzy Lotnika
Zespół z Jeżowa pokonał
Piasta Bolków 6:3 grając
w eksperymentalnym
składzie.
W drużynie gospodarzy wystąpiło
kilku nowych zawodników. Od
pierwszej minuty grali Mariusz
Kowalski – Ciepiela (przeszedł z
Karkonoszy) oraz Igor Pierebiejnos
(KKS Jelenia Góra). Obaj zaprezentowali się bardzo dobrze, jednak
Ukrainiec pod koniec pierwszej
połowy doznał kontuzji i najprawdopodobniej nie będzie grał w ekipie z
Jeżowa. W drugiej połowie na boisko
wszedł Mateusz Kraiński, który
zamierza przejść do Lotnika z Orła
Mysłakowice.
Ostre strzelanie rozpoczęło się już
w 2 minucie, po błędzie bramkarza

przyjezdnych, który za słabo wybił
piłkę. Skrzętnie wykorzystał to
Michał Zieliński. Chwilę później
Zbigniew Nowak minął obrońcę
Lotnika i strzałem z 10 metrów
wyrównał. W 8 minucie piękną
akcją popisali się gospodarze. Igor
Pierebiejnos zagrał ze środka na
prawą stronę do Dariusza Marciniaka, a ten wyłożył piłkę Mariuszowi
Kowalskiemu-Ciepieli. Napastnikowi
nie pozostało nic innego, jak skierować ją do bramki. W 22 minucie na
3:1 dla Lotnika podwyższył Michał
Gołąb, wykorzystując znakomite
podanie od Zielińskiego. Chwilę
później bramkarz Jarosław Raus
wygrał pojedynek ze Zbigniewem
Nowakiem na przedpolu, jednak odbitą piłkę do pustej bramki skierował
Dariusz Nowak.

W 42 minucie na rajd lewą stroną
zdecydował się Kamil Bojanowski.
Minął kilku obrońców i technicznym strzałem zaskoczył bramkarza
Piasta.
W drugiej połowie trener Marek
Herzberg wprowadził na boisko
kilku juniorów. W 70 minucie było
już 5:2. Kamil Grabski wykorzystał
niezdecydowanie obrońców gości i
skierował piłkę do siatki. W 54 minucie sędzia podyktował rzut karny
dla bolkowian, którego na bramkę
zamienił Bartosz Klimek.
Wynik ustalił Mariusz KowalskiCiepiela, który otrzymał dokładne
podanie od Grabskiego i z kilku
metrów wepchnął piłkę do bramki
rywala.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?

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

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

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

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
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tel. kom. 0 608 553 783

KONKRETNE PIENIĄDZE

Nie
zapomnij

PALETY AGD RTV

SlawiNET

z tym ogłoszeniem
do 4.08.2007
BEZ WPISOWEGO

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

rm

ow

RAMY
Serafin

Da

do OBRAZÓW

e

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

Licea i szkoły
policealne dla dorosłych

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

Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU

SPÓŁKA z o.o.

Firma realizująca inwestycję w Szklarskiej Porębie poszukuje
podwykonawców następujących robót:

Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23
tel. 075 7525645

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl
blue 05.10.pdf

ANTEMON

4:21:54 PM

tutaj kupisz

C

M

Y

MY

Grupa ITI

CM

www.n.pl

sprzedaż
montaż
serwis anten

10/5/06

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

P.P.U.H.”LUBEX” Sp. z o.o.
ul. Kaczkowskiego 3
67-100 Nowa Sól
tel. 068-356-34-52
tel./fax. 068-387-51-13

- żelbetowe;
- murowe;
- elewacje w systemie z dociepleniem;
- wykonawcy dachów / więźba dachowa wraz z
pokryciem dachówką /
- tynki gipsowe maszynowe;
- podłoża posadzki zacierane mechanicznie;
- instalacje sanitarne;
- instalacje elektryczne.
Bezpośredni kontakt :
Marcin Milczarek tel.781-661-996
e-mail: marcin_milczarek@wp.pl

dać ogłoszenia

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 lipca 2007 r.

18

REKLAMA
OGŁOSZENIA

ELEKTRONIKA
Kupię
■ Komputer P4 za 200 zł - Tel. 0 602
368 070
■ Mp3 512 MB na chodzie nie ważny
wygląd – tanio gg:8445519 i Tel. 0
697 300 679
■ IBM T40 lub T41 dysk co najmniej
40Gb, 512 ram'u, WiFi – Tel. 0 601
694 006
■ Radio samochodowe - na CD sprawne po niskiej cenie – Tel. 0 695
112 905
■ Używane komputery i części komputerowe, notebooki, monitory, drukarki
- Tel. 500 219 611 mail: 500219611@
wp.pl gg: 5243973
■ 1. CB radio w sensownej cenie ale
szybko - adamjob@poczta.onet.pl
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Aparat cyfrowy ( lustrzanka ) Nikon
D 70 + obiektyw Nikon DX 18 - 70 + filtr
UV Super HMC HOYA + karta CF 1 GB +
lampa SB 800 ( najwyższy model). Aparat niewiele używany w bardzo dobrym
stanie - całość 3200zł. Tel. 0 508 082
888 lub jack011@wp.pl
■ Aparat Sony f505v 550zł stan bdb. +
filter uv nowy, oryg. ładowarka akumulator, karta – Tel. 0 515 625 878
■ Wzmacniacz Denon, do naprawy.
Bardzo tanio. Tel. 0 607 461 674

Ps2 w idealnym stanie nie przerobiona 12 oryginalnych gier 2 pady karta
pamięci (w Polsce będę 31 lipca i wtedy
mogę ja sprzedać) – Tel. 0 515 790 928
cena 450 zł
■ Laptopa DELL, model c610 latitude
kolor czarny. Procesor 1200/mhz
Pentium III, ram 256(max 512),30 GB,
PMCIA, złącza:USB, LPT, itd. Stan dobry,
nie posiada bad pikseli, bad sektorów
- Tel. 669 417 059
■ Suszarkę Whirpool stan bdb., 2700
W, wsad 5 kg, idealna dla gosp. agroturystycznego, pensjonatu lub hotelu - 330 zł
– Tel. 696 486 505, 75 75 36100
■ Sony Erricson k700i - 220zł – Tel. 0
790 215 333
■ Nokie 6020 kolor czarny, stan dobry,
bez simloka lecz na gwarancji, bateria
trzyma 6 dni, kompletna, ładowarka,
pudełko instrukcja, sprawna w 100%
- 200zł - Tel. 0 669 644 659 lub gg
9652977
■ Nokie 6230 cena300zł – Tel. 0 509
522 581
■ Nagrywarkę dvd Samsunga - stan
idealny, kolor czarny 100zł.– Tel. 0 515
625 878
■ Dysk 80 gb stan idealny - sprzedam
lub zamienię na Tel. 0 515 625 878
■ Telewizor 21 cali firmy "Hitashi".
Telewizor jest sprawny. Jego stan określam na dobry - Tel. 0 792 029 203
■ 7 monitorów LG 700 B rok produkcji
■

2002 stan b.dobry. Kontakt SMS na
Handy 00491759207186 z numerem
telefonu stacjonarnego - oddzwonię.
Cena do negocjacji
■ 2. Monitor wypukły CTX VL700 17”.
Monitor jest w bardzo dobrym stanie.
Cena 100zł podlega negocjacji. Proszę
o kontakt pod numerem - Tel. 075
642 74 48
■ 3. Rożnego rodzaju elektronarzędzia
Tel. 0 665 304 505
■ 4. Nową lodówkę na gwarancji firmy
AMICA po okazyjnej cenie – Tel. 0 668
858 674

MOTORYZACJA
Kupię
■ Fiata 126p z Jeleniej Góry i okolic
niekoniecznie musi być 100% sprawny
- Tel. 0 798 864 128
■ Rocznik min. 1994, obowiązkowo
benzyna + inst. gazowa. Może być Ford
Escort, Seat Ibiza, Mazda 323 i inne.
Wszelkie propozycje w cenie do 6 000 zł
– Tel. 0 509 341 706 (nie odpowiadam
na smsy)
■ Volkswagena Golfa II do 4000 zł
- Tel.0 75 76 116 63 lub 0 693 930
081
■ Fiata Punto, Siene lub Seata Ibize Po
1995 roku do 5000 złotych. Zawsze
aktualne Tel. 0 660 105 895
■ Auto na chodzie z ważnym oc i przeglądem – Tel. 0 691 903 666

Galeria Czekoladowa
ul. Sobieskiego 2
(za przystankiem na podwalu w stronę Cieplic)

Odbiór własnym transportem zdecydowanie – Tel. 0 787 233 050
■ Mazdę 323 F lub 323 s PO 98 r za
rozsądną kasę. Zdjęcia wraz z ceną proszę przesyłać na adres grzybiec@o2.pl
■ Gaźnik Solex 31PIC oraz części do
WW polo combi z silnikiem 1035 – Tel.
0 513 422 264
■ Auta powypadkowe, uszkodzone
niesprawne tech. bez oc i badania
technicznego - kupię, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic (60
km) - Tel. 0 515 396 594
■ Jestem zainteresowany kupnem
jednego z niżej wym.aut. BMW525tds530d, Mercedes E-klasse, Audi A6 - A8,
Volvo, VW Passat. Auto musi spełniać
warunki: 1. automatyczna skrzynia, 2.
rok prod>1996, 3.diesel, 4.zarej.w
Polsce – Tel. 0 508 289 689
■ Używany zderzak tylny do Sierry
rocznik 1989 wersja hatchback – Tel.
0 502 589 850
■ Opla Corse rok prod.1993-1995.
Kolor czarny poj.1,2-1.4. Dobrze by było
gdyby auto było już zarejestrowane w
Polsce – Tel. 0 506 364 940
■ 5. Poszukuję przekładni układu
kierowniczego ze wspomaganiem do
Escorta 1996r. Tel. 0 501 826 013 lub
tbet@interia.pl
■ 6. Pilnie kupię głowicę do Audi 80,
TD, 1,9 pojemności, Diesel. Tel. 0 695
127 301
■ 7. Ciquocento najlepiej z Jeleniej
Góry lub bliskich okolic. Interesuje mnie
auto w cenie do 2500zł z ważnym OC i
przeglądem – Tel. 0 601 381 065
■

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Części do Forda Escorta 89 rok oraz
zderzak tył niebieski do Bmw e-36 - Tel.
0 515 206 283
■ Fiat Tipo z gazem. Ważne oc i przegląd. Cena do uzgodnienia – Tel. 0 785
698 884
■ Fiata 126p po remoncie i malowaniu.
Aktualny przegląd oraz silnik + skrzynia
biegów. Ceny do negocjacji – Tel. 0 603
045 O49
■ Alfę 155 z 1992 roku 1.8 benzyna z
gazem, szary metalik, el.szyby, el.lusterka,
wspomaganie kierownicy, do poprawek
blacharskich i mechanicznych. Cena do
uzgodnienia – Tel. 0 511 794 144
■ Bora, poj. 1,6 benzyna, kupiony w
salonie, przebieg 100 tys., srebrny
metalik, ABS, 2 poduszki, wspomaganie,
elektr. szyby, centr. zamek, + pilot, alarm,
immobilizer, serwisowany. Tel. 075 744
41 10 Tel. 0 698 486 528

BMV 318 rok 1989 - uszkodzony, po
wypadku, do wymiany progi i nadkole
lewe, silnik i skrzynia nie naruszone,
cała tapicerka, tył nienaruszony, sportowy ukł. wydechowy, sportowe sprężyny
tył, zderzak przedni cały, spojler. cena do
negocjacji – Tel. 0 609 886 404
■ Cinquecento 900, rocznik 1996, 107
tys. km, benzyna, kolor biały, zadbany,
wszystkie naprawy i wymiany olejów na
bieżąco, przegląd ważny do lutego 2008,
immobiliser, lekko pęknięty zderzak.
Możliwość wysłania zdjęć na maila. Cena
2900,00 zł, mail: anaana2@o2.pl, - Tel.
501 082 868
■ Cinguocento, kolor biały, stan dobry,
rok produkcji 1997. Cena 3.200 zł do
negocjacji - Tel. 0 509 282 640
■ Cinquecento rok produkcji 1994,
Pojemność 899,cena 3000 zł. cena
do negocjacji, stan dobry – Tel. 0 602
694 530
■ Citroena BX 1,9 Diesel, silnik po
remoncie, uszkodzona hydraulika,
nie zadbany, bardzo tanio – Tel. 607
461 674
■ Daewoo Lanosa - rok prod. 2001,
pierwsza rejestracja luty 2002, przebieg
- 70 tyś. km, użytkowany przez kobietę,
jeden właściciel, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry. cena: 7,500 - Tel. 0 501
065 830
■ Daewoo Tico 1996 rok, srebrny
metalik zarejestrowany do 22 września
br. z kompletem opon zimowych plus
zapasowa skrzynia biegów – Tel. 0 605
037 319
■ Forda Mondeo 1.8 kombi 1995 rok.
Auto sprowadzone z Niemiec. Kolor
szary blue metalik. Pełna elektryka,
klima, ergonomiczne regulowane fotele,
immobilizer, zamek centralny. Samochód
jest do opłat, bardzo dobry stan - 5300
zł – Tel. 0 509 208 755
■ Forda Oriona CLX rok prod.1992.
Srebny Metalik, welurowa tapicerka,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach, atermiczne szyby.
Sprowadzony z Niemiec rok temu zarejestrowany, opłacony w ciągłej eksploatacji bez wypadkowy stan bardzo dobry
Cena 5 tys. zł do negocjacji – Tel. 0
888 848 122
■ Golfa III 1,8 benzyna, 1992 rok.
Wspomaganie kierownicy, szyberdach.
Kolor czarny. Auto dopiero sprowadzone
z Niemiec, więc jest do wszystkich opłat.
Prawdziwa okazja- jedyne 3.700 zł.
Ponegocjujemy – Tel. 0 509 208 755
■ Mercedesa – MB E200,1998ccm,
wersja Elegance,r.1997, o przebiegu
168000 km, srebrny, instalacja Prins
■

Firma PAMA Adrian Bucholc

58-500 Jelenia Góra
tel: 0-75 764 72 98

godziny otwarcia:
pon. - niedz.: 900 - 2000

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

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

VSI, zużycie gazu 10l, nie eksploatowany
w Polsce, stan bdb. Dzwonić od poniedziałku 23.7.07- Tel. 075 75 22600
■ Opla Combo 1994r, poj. 1400cm2,
granatowy, 2 osoby + ładunek, poduszka
pow., oryginalne wbudowane radio,
stan bdb, zarejestrowany na ciężarowy,
sprawny, zadbany, blokada zapłonu
- używany prywatnie, sprzedam lub
zamienię na mały 5 osobowy – Tel. 0
601 437 091
■ Opla Astrę - 126.000km, hak, 4drzwiowa, 1992-rok, bordowa - Tel. 0
790 215 333
■ Opla Kadeta Sedan poj.1,8 benzyna
+ gaz CENA 2000zł - rocznik 88. spala
10lgazy na 100. Stan techniczny bez
zarzuty. Spojlery, sportowa kierownica,
szyberdach, alufelgi, dodatkowo komplet
zimowych opon na stalowych felgach
- Tel. 0 508 137 506
■ Peugoeta 306 - 1997r, 111 000 km,
poj. 1.4, benzyna, niebieski - metalic,
el. szyby, szyberdach, centralny zamek,
autoalarm, alarm, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, zarejestrowany i opłacony Cena: 7200 Rybnica Tel.
0 697 313 971 i 075 7694588
■ Poloneza Trucka, rok produkcji 92r.
na części - Tel. 0 604 288 193
■ Renault Twingo 93, poj. 1238 cm3,
3 drzwiowy, kolor żółty, po przeglądzie;
zerowym, zarejestrowany w Polsce
z ważnym OC i ubezpieczeniem, alufelgi, kpl. kół z oponami zimowymi,
radioodtwarzacz mp3, dorzucam nową
skrzynię biegów do samochodu +
części zamienne, 3700zł 0 Tel. 0 665
990 361
■ Reanult Megane - 1996r. 1.4 eco
benzyna, czarny metalik, 135 tys. przebieg, kupiony w salonie, drugi właściciel,
garażowany. Cena do uzgodnienia -Tel. 0
663 140 622
■ Seicento 900. rok 1999, pierwszy
właściciel, kupiony w salonie w bardzo
dobrym stanie - cena 7000 do negocjacji
- Tel. 0 604 145 489
■ Samuraja 1988r. poj.970cm.Terenowe super sprawne – Tel. 0 698
265 036
■ Seata Ibizę 1200 ccm, benzyna,
rok 91/95, przebieg 175 tys. km,
granatowy, silnik syst. Porsche, 5-cio
biegowy, brak korozji, nie wymaga
nakładów finansowych, ważne przegląd
i OC, cena 2200zł do negocjacji – Tel.
0 663 127 732
■ Seat Cordoba kombi rok prod.2000
- 1900tdi 110kM ,przebieg 150000 km,
czarny metalik, klimatronik, centralny
zamek. alarm, alu 15”, elektryczne szyby,

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia
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komputer, 100% bezwypadkowy – Tel. 0
695 462 402
■ Toyota Celica Turbo 4wd rok produkcji
1991,poj.200 benzyna turbo napęd
na cztery koła, moc204KM, czerwony,
legendarny, topowy model celiki,0-100
km.h 7 sekund, stan idealny, alu 16 – Tel.
0 695 462 402
■ Rower górski aluminiowa rama koła
26 osprzęt Shimano sprzedam w cenie
ok. 140 pln. Rower sprawny. Mogę dorzucić parę dodatków. Możliwość obejrzenia
na Zabobrzu - Tel. 0 695 943 795
■ Skrzynię biegów do Renault Clio 1992
rok – Tel. 0 509 576 085
■ Wszystkie części do Ford Fiesty 1.1
1.8d – Tel. 0 787 233 050
■ Rower - MongoosePro - Crossway
450 rocznik 2003. Rama alu, rozmiar
L (wzrost od 180 cm). Osprzęt Shimano
C-201 i Nexave, dodatkowe wyposażenie. Stan tech. dobry. Cena 900 zł.
– mail: marysia120@o2.pl, Tel. 0 783
358 765
■ Klapa tylna do VW T4 Kontakt Tel. 0
506 030 557
■ Ala deska snowboardowa napędzana
silnikiem benzynowym. Sprowadzona
z Niemiec, seryjny produkt nie żadna
samo-róba. Możliwe wysłanie foty. kamil.
ostas@wp.eu gg: 4934803
■ 8. Kamaza wywrotkę 96r. produkcji
- Tel. 0 509 156 510
■ 9. Seata Toledo. Rok produkcji 1994,
TDI, kolor czerwony, stan dobry, cena
4000zł lub do uzgodnienia. Lubań
– Tel. 075 721 43 99 lub Tel. 0 509
809 414
■ 10. Suzuki Samuraj 4x4 terenowy
poj.1.0 1988r. stan techn. dobry super
autko terenowe – Tel. 0 698 265 036
■ 11. Częsci do Forda, tanio - Tel. 0
608 523 703
■ 12. Silnik do Golfa II 1.800i benzyna
+ skrzynia biegów za 500zł - Tel. 0 790
401 367

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Szklarska Poręba lub okolica z
dobrym dojazdem do 30 km również
zimą, z ładnym widokiem na góry i
działką. Nie na terenie zalewowym, może
być do remontu. Pośrednikom dziękuję.
Tel. 0 692 369 169
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w okolicy Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuję
- Tel. 0 504 669 115

Mieszkanie, dom,1/2 domu, centrum
Jeleniej, okolice Mickiewicza, zajezdni,
Żeroma lub inne przy terenie zielonym
– Tel. 0 601 558 501
■ Mieszkanie 2-3 pok. w okolicach
Cieplic, Sobieszowie, Jeleniej Góry
- centrum. Pośrednikom dziękuje – 0
500 613 257
■ Mieszkanie w Cieplicach 3 pokojowe
lub więcej – Tel. 0 668 677 841
■ Mieszkanie w Dąbrowicy, Wojanowie,
Łomnicy - Cena: ok. 200000. Tel. 0 696
061 913
■ Mieszkanie duże, min. 4 pokojowe, w
dobrym stanie, preferencja na Zabobrzu
– Tel. 0 695 256 460
■ Mieszkanie w Gryfowie Śl. najlepiej
bezczynszowe – Tel. 0 600 604 910
■ Mieszkanie na Zabobrzu do 40m2.
Tel. 0 504 289 423
■ Mieszkanie 1 lub 2 pokoje, w Sobieszowie – Tel. 0 507 758 456
■ Mieszkanie w Cieplicach – Tel. 0
507 758 456
■ Mieszkanie 2-pokojowe, do 50m2,
może być na ulicy: Transportowej,
Zachodniej, Matejki, Sudeckiej, Ptasia,
Wojska Polskiego, Pocztowa, Armii
Krajowej, Oś Robotnicze, Wolności,
Nowowiejskiej, bez pośredników – Tel.
075 71 359 83
■ Kawalerkę na Zabobrzu – Tel. 0 504
131 604
■ Kawalerkę - najchętniej Zabobrze.
do 70 tyś. Płatne „od ręki” – Tel. 0
692 178 993
■ Działkę budowlaną w Wojcieszycach
– Tel. 0 513 374 758
■ Działkę budowlaną do 1500m2 uzbrojoną w okolicach Jeleniej Góry - cena do
55000 tys. Pośrednikom dziękuje – Tel.
0 697 970 165
■ Działkę budowlana 2000m2, przewidziana na postawienia dwóch domów.
Bardzo spokojna okolica – Tel. 0 507
758 456
■ Działkę budowlaną 0,20 ha w Barcinku lub Starej Kamienicy - Tel. 0 601
285 558
■ Działkę budowlaną w Starej Kamienicy o powierzchni 2000m2 - Tel. 0
600 625 455
■ Działkę budowlaną z warunkami
zabudowy, 27 arów, media: gaz, woda,
prąd, kanalizacja, internet, telefon - Tel.
0 698 486 528 Kamienna Góra
■ Działkę na obrzeżach Jeleniej Góry
minimum 10 arów uzbrojoną lub z
■

mediami w pobliżu, z drogą dojazdową
- mail: lechu_j@poczta.onet.pl lub Tel.
0 605 611 421
■ Dom wolno stojący w Cieplicach 200m2 - wysokie piwnice - przybudówka
na działalność -działka 11arów - Tel. 0
502 540 010
■ Dom pensjonatowy w Szklarskiej
Porębie - bez pośredników – Tel. 0 511
277 326
■ Dom bez pośredników - Wielkość do
120 m, w okolicy lub w samej Jeleniej
Górze do kwoty 260 tys. - Tel. 0 607 741
262 lub 075 64 200 55
■ Domek do remontu najlepiej Sobieszów w rozsądnej cenie - Tel. 0 503
611 736
■ Lokal w Szklarskiej może być na
piętrze. ok 40m2. Z przeznaczeniem na
gabinet lekarski – Tel. 0 511 277 326
■ 13. Działkę budowlaną w Piechowicach – Tel. 0 605 248 999

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Dla miłośników zabytkowych budynków, mieszkań połowa przypałacowej
służbówki w Kowarach za cenę - 250 tys.
zł. do negocjacji – Tel. 0 507 932 248
■ Pół domu w Kowarach. Po remoncie
65m2 + działka ok.450m2. ładna
spokojna dzielnica - 210.000 - Tel. 0
511 277 326
■ Dom - parterowy w stanie developerskim w bliskiej okolicy Jeleniej Góry.
Pow. 140 m2, działka 1880 m2. Cena
535 tys. zł. – Tel. 0 691 210 677
■ Dom w Szklarskiej - zabudowa szeregowa. 77m2 nie wymaga remontów.
Piękne okolice. Cena 280.000 zł - Tel.
0 511 277 326
■ Dom w Cieplicach, parter to salon,
kuchnia, łazienka, mała weranda, I piętro
to 2 pokoje, łazienka, poddasze 2 pokoje.
Na działce znajduje się drugi obiekt – Tel.
0 512 033 495
■ Dom Cieplice 200m - spokojna okolica
– Tel. 0 600 052 204
■ Dom na Osiedlu Czarnym, 250 m2,
parter 1 pokój, 2 pomieszczenia z łazienką,
całość z osobnym wejściem, I piętro to
kuchnia z jadalnią, salon, pokój, łazienka,
II piętro to 4 pokoje, łazienka, wnęka np.
na aneks kuchenny. Nowe okna PCV, na
podłogach panele w kuchni i łazienkach
kafle – Tel. 0 512 033 495

Dom w Piechowicach – Tel. 0 508
213 153
■ Dom w stanie developerskim w okolicach Jagniątkowa. Działka 1100m2.
Dobre materiały, działka ogrodzona,
instalacja alarmowa, położony przy drodze
asfaltowej – Tel. 0 508 240 832
■ Dom w Bukowcu w trakcie budowy
– Tel. 0 508 213 153
■ Dom pensjonatowy, duży– Cieplice
- 780.000zł Tel. 0 511 277 326
■ Dom w Sosnówce ok. 200m2, działka:
ponad 600m2 działki budowlanej prawie
400m2 działki rolnej obok domu murowany domek letniskowy - 230000zł – Tel.
0 513 374 758
■ Dom 15 km od Jeleniej Góry. Dom
piętrowy, stan techniczny dobry, 5 pokoi,
2 kuchnie, 2 łazienki. Powierzchnia
150/700 m2. Cena 198 000 zł. Tel. 0
504 891 144
■ Dom w Cieplicach, salon, kuchnia, 3
pokoje, 2 łazienki, weranda. Całość ok.
200 m2, działka 12 arów. Obiekt monitorowany – Tel. 0 512 033 495
■ Działkę w Wojkowie 2300m2 uzbrojoną. Przepływa strumyk z lasu – Tel. 0
607 383 725
■ Działkę ok.1 ha wraz z posadowionym
barakiem-500 m2. Całość ogrodzona,
częściowo utwardzona. Cena 280 tys. do
negocjacji - Trasa Kowary – Karpacz – Tel.
0 507 932 248
■ Działkę budowlaną o pow.1000m2.
Wszystkie media na działce. Cena 45tys.
do negocjacji - Tel. 0 694 172 156
■ Działki budowlano-rekreacyjne w
Michałowicach. Atrakcyjna cena – Tel. 0
504 131 604
■ Działkę w okolicach Karpacza.
Powierzchnia 1,41ha. Cena 60zł\m2.
Tel. 609 174 477
■ Działkę - przepięknie położoną w okolicach Jeleniej Góry. Przy drodze asfaltowej.
28ha gruntów rolnych. Cena: 7zł/m2. Tel.
0 609 174 477
■ Działkę budowlaną w Karpaczu na
Osiedlu Skalnym, 1627 m2, cena 260
tys. – Tel. 0 512 033 495
■ Działkę rolniczą o pow.0,74 ha w tym
0,10 ha lasu, cena:5zł/m2, kontakt i
informacje - Tel. 0 516 056 594
■ Działkę z widokiem na góry - słoneczna
w miejscowości Ścięgny koło Karpacza
– Tel. 0 600 440 473
■ Działkę
■

budowlaną w Karpaczu nz Osiedlu Skalnym, 150 zł. m2, 1732 m2 – Tel. 0 512
033 495
■ Mieszkanie 2 pokoje (10m2 i 20m2),
42m2 + komórka 16m2 z przeznaczeniem na garaż, bezczynszowe, z ogrodem
w Piechowicach. Możliwość adaptacji
strychu – Tel. 0 787 400 399
■ Mieszkanie na Zabobrzu 63m2
– niskie opłaty ok. 250zł miesięcznie
( z ogrzewaniem i ciepłą wodą). Balkon
z widokiem na Karkonosze – Tel. 0 609
560 646 i Tel. 0 609 560 978
■ Mieszkanie 3 pok. 62m.2 III p. Ul.
Kiepury 55. Wymienione okna, drzwi
wejściowe, szafa w przedpokoju oraz
meble w kuchni w cenie – Tel. 0 501
656 497
■ Mieszkanie w centrum miasta 100m/2
na pierwszym piętrze po remoncie - Tel.0
662 009 700
■ Mieszkanie w Piechowicach, dwupoziomowe, 150m2 105m2 doł, 45m2
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góra. Ogrzewanie gazowe, na podłogach
parkiet, kafle, deski, wc i łazienka
osobno. 5 pok. 250000zł – Tel. 0 507
758 456
■ Mieszkanie - nowe - na
Sobieskiego.49m2.cena 170tys. – Tel.
0 511 277 326
■ Mieszkanie, 2 pokoje, 63m2, po
kapitalnym remoncie, ścisłe centrum,
rozkładowe, słoneczne, ciepłe, niski
czynsz – bez pośredników - Tel. 0 660
133 401
■ Mieszkanie dwupokojowe 46metrowe
na optymalnym I piętrze, środkowe,
w bardzo dobrym stanie z zabudową
kuchenną w cenie, czynsz jedynie 100
zł z funduszem remontowym. Blisko
centrum. Cena 168 tyś zł – Tel. 0 508
240 832
■ Mieszkanie 4 pokoje na Orlim - 67m,
2 piętro, po częściowym remoncie +
działka i możliwość dzierżawy garażu za
210000 tys. – Tel. 0 663 25 90 92

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

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.

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

30 lipca 2007 r.
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Mieszkanie rozkładowe w centrum
100m2 - 3 pokoje, duża kuchnia,
łazienka z wc, duży przedpokój, balkon,
weranda. W mieszkaniu zachowanie
stylowe piece kaflowe, dębowe parkiety
– Tel. 0 501 181 875
■ Mieszkanie 48m2 3 pokoje na parterze blok 4 piętrowy. Cena 155tys -Tel.
0 693 056 760
■ Mieszkanie - Osiedle Orle - Tel. 0
600 052 204
■ Mieszkanie dwupokojowe 51m2
- przy ul. Kiepury. Duży balkon z widokiem
na miasto i góry. Do odświeżenia – Tel.
0 792 736 644
■ Mieszkanie centrum 70m - Tel. 0
600 052 204
■ Mieszkanie na Zabobrzu, 87m2, III
piętro.(Pelkom) – Tel. 0 603 845 848
■ Mieszkanie 2 pokoje wysoki parter
na Zabobrzu II 36m2 nowe okna, drzwi,
panele, junkers, budynek ocieplony,
niski czynsz w cenie 130 000 zł. Tel.0
600 296 739
■ Mieszkania - nowe 2990 za m2 - Tel.
0 603 845 848
■ Mieszkanie w Cieplicach po kapitalnym remoncie, wymienione instalacje,
nowa stolarka okienna i drzwiowa na
ścianach gładzie, hiszpańskie kafle,
kuchnia pod zabudowę w cenie mieszkania. kuchnia, łazienka, salon, sypialnia,
garderoba - 50m2. Cena - 200 000 zł lub
zamienię na domek może być do remontu
– Tel. 0 606 644 437
■ Mieszkanie w centrum miasta na
niskich kondygnacjach. 3000zł m/2.
– Tel. 0 662 009 700
■ Mieszkanie na Zabobrzu II. 3pokoje
kuchnia z jadalnią, duża łazienka z wc.
Mieszkanie po remoncie. Cena 240 tys.
– Tel. 0 695 960 174
■ Mieszkanie na Zabobrzu II. Duży
salon z balkonem, dwie sypialnie,
kuchnia połączona z otwartą jadalnią.
Duża niestandardowa łazienka. Całość
w bardzo dobrym stanie. Cena 3000
zł/m.kw. – Tel. 0 792 736 644
■ Mieszkanie dwupokojowe przy ul.
Kiepury. Duży balkon z widokiem na
miasto i góry. Do odświeżenia – Tel. 0
792 736 644
■ Mieszkanie na trzecim piętrze w
kamienicy o pow. 53 m2 nie licząc
skosów. 3 pokoje, kuchnia, dwa przedpokoje oraz łazienka z wc. + działka o
pow. 150 m2. Remoncie i nie wymaga
już żadnego wkładu finansowego – Tel.
0 601 167 494
■ Mieszkanie 4-pokojowe z balkonem
o pow. 60m2, na parterze w bloku
czteropiętrowym. 3 sypialnie, salon z
aneksem kuchennym oraz łazienka z wc.
Nowa stolarka okienna, mieszkanie jest
bardzo zadbane, na podłogach parkiet,
poszerzone werandy zaopatrzone w
drewniane drzwi, w łazience kafle. Meble
kuchenne w cenie mieszkania + piwnica,
oraz suszarnia. Miesięczny czynsz ok.
200 zł. cena 232000 zł – Tel. 0 665
199 953
■ Mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu
III (63 m2) z pięknymi widokami na
Karkonosze. Mieszkanie bardzo ciepłe
i słoneczne. Niski czynsz. Może być z
■

umeblowaniem – Tel. 0 609 560 646
lub 609 560 978 (bez pośredników)
■ Mieszkanie za Zabobrzu - 4 pokoje,
78m, 2 balkony, 10 piętro, piękny widok
– Tel. 663 259 092
■ Mieszkanie na Orlim, 2 pokoje 40m, po remoncie, łazienka z wc w
kafelkach, na ścianach gładź ,okna
nowe drewniane , balkon 145 tys. – Tel.
0 663 259 092
■ Garaż w centrum Jeleniej - Tel. 0
602 530 174
■ Pawilon handlowy, własnościowy,
murowany, 17m2, piwnica, po remoncie,
atrakcyjny wygląd wnętrza, dobra lokalizacja, tanie opłaty, woda + prąd, licznik II
taryfa, z wyposażeniem lub bez. na każda
działalność (idealny na kwiaciarnię)
– Tel. 0 601 437 091
■ Kiosk handlowy na targowisku Zabobrze – 8m2, miejsce do handlu przed
kioskiem, nowe drzwi, alarm, instalacje
– Tel. 0 515 138 689
■ Szeregówkę - Cieplice 202m2. +
działka. Piękna dzielnica. Nowe budownictwo. Cena 360.000 – Tel. 0 511
277 326
■ www.posesja.oferty.net - mieszkania,
domy, działki - Tel. 07 564 53 973
■ Obiekt przemysłowy na obrzeżach
Jeleniej Góry. Działka 1,7 ha. Hale wysokości ponad 4 m. Dojazd drogą asfaltową. Nowa kotłownia. Pomieszczenia
biurowo-socjalne i budynki gospodarcze
– Tel. 0 508 240 832
■ 15. Mieszkanie 66m2- 3 pokoje - w
jednym szafa typu „(komandor)”, kuchnia - częściowo wyposażona, łazienka,
przedpokój, toaleta , piwnica, strych,
ogrodzone podwórko, plac zabaw dla
dzieci. Okna - nowe pcv, podłogi - panele
i kafle, łazienka i kuchnia - kafle. Cena
180000zł Tel. 0 603 366 766
■ 16. Mieszkanie 71m2.4 pokoje w
kamienicy 1 piętro do małego remontu.
Cena 205 tys. Tel. 0 511 277 326
■ 17. Mieszkanie na Kolberga 3 z
balkonem, drugie piętro, cena 120 tys.
Tel. 0 696 972 343
■ 18. Dom w Radomierzu – nowy – Tel.
0 509 156 510, Tel. 0 509 156 498
■ 19. Dom w Mysłakowicach – nowy
– Tel. 0 509 156 510, Tel. 0 509
156 498
■ 20. 1.03 h i 80m2 ziemi rolnej w
Maciejowej (dopłaty bezpośrednie) – Tel.
0 698 265 036
■ 21. Warsztat samochodowy lub
pomieszczenie do zaadoptowania w
Jeleniej Górze. Dobra lokalizacja – Tel.
0 698 265 036

NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia
■ Pokoje dla studentek i uczennic. Pokoje
2 osobowe, osobne wejście, Internet, ogród
łazienka, kuchnia – 500m od Akademii
Ekonomicznej i Liceum „Żeromskiego”
– cena 350zł ( w tym Media) Tel. 075 75
264 71 i Tel. 0 601 560 863
■ Pokoje gościnne 1,2 osobowe do
wynajęcia w Cieplicach Zdrój. Tel. 0 503
160 474 lub 075 64 807 32
■ Do wynajęcia malutki domek w okolicach
Łysej Góry - Tel.075 75 713 9862

Pokoje 1,2 osobowe, aneks kuchenny,
osobne wejście, Internet, 15 minut od LO
im. Żeromskiego, 10 minut od Akademii
Ekonomicznej, 5 minut od linii autobusowej nr12 - Tel. 0 609 824 017
■ Poszukuję osoby zainteresowane
wynajmem samodzielnego mieszkania
(2-3 pokoje) na cieplicach – Tel. 0 668
928 625
■ Do wynajęcia od zaraz - pokój w
centrum Jeleniej Góry - Tel.0 607
488 424
■ Trzy studentki poszukują współlokatorki od 1 października do mieszkania
na Zabobrzu (ul.Karłowicza). Mieszkanie
młodzieżowo wyposażone, pokoje po
2 osoby, czynsz 280 zł + opłaty (w
granicach 24 zł na osobę) - Tel.663
081 144
■ 3 pokoje studentom w Cieplicach
(XX-lecia) - Tel.501 335 365
■ Zbieramy jeszcze oferty dla osób
poszukujących stancji na rok akademicki
2007/2008. Pokoje 2 i 3 osobowe,
Internet Jelenia Góra ul. Grunwaldzka
76 - Tel. 0 500 45 49 40
■ Wynajmę ogrodzony, utwardzony
plac. 300m od Tesco ulicą Grunwaldzką
w stronę Jeżowa Sudeckim – Tel. 0
500 454 940
■ Pokoje do wynajęcia z łazienką i
dostępem do Internetu, zapraszam 100
metrów od Kolegium Karkonoskiego
– Tel. 0 504 122 126
■ Mieszkanie 2-pok w wysokim standardzie, wszystko nowe, wc i łazienka
osobno w nowych kaflach, kuchnia na
wymiar, komandor w przedpokoju. Zdjęcia prześlę na skrzynkę. Cena 800 zł+
liczniki + kaucja - Tel. 0 692 722 686
■ Dwupokojowe o pow. 49 m2 wraz
z wyposażeniem przy ul. Bacewicza
(Zabobrze II), najchętniej dla studentów
lub osób bezdzietnych - Tel. 0 604
842 511
■ Lokal na usługi lub biura 80m2 – Tel.
0 508 213 153
■ Mieszkanie 2-pokojowe 65m stan
bardzo dobry, wyposażone , ul.Kadetów
( dawna Podchorążych) Tel. 075 64 73
756 lub Tel. 0 698 043 808
■ Zbieramy oferty osób poszukujących
stancji na rok akademicki 2007/2008
Pokoje 2 i 3 osobowe, Internet Jelenia
Góra ul. Grunwaldzka 76 – Tel. 0 500
454 940
■ Wynajmę pomieszczenie użytkowe w
Centrum Jeleniej Góry, powierzchnia to
100m2. Tel. 075 76 78 448
■

NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć
■ 2 studentów poszukuje mieszkania 2
pokojowego najlepiej blisko kolegium
■ Miejsce dla zespołu - wynajmiemy
garaż, strych- jakiekolwiek pomieszczenie gdzie nasz zespół będzie mógł grać
ok. 2 razy w tyg. - Otryt_b@o2.pl Tel. - 0
783 498 117
■ 3 studentki wynajmą mieszkanie
trzypokojowe może być dwu w rozsądniej
cenie. Od października, umeblowane, Na
Zabobrzu, centrum lub blisko kolegium
(np. ul. grunwaldzka) monikakolodziej_
87@o2.pl lub Tel. 0 781 815 812

Para poszukuje do wynajęcia kawalerki (Zabobrze/ okolice Tesco) najlepiej
od września – Tel. 0 668 957 879
■ Mieszkania do wynajęcia na terenie
Wojcieszowa, najlepiej 2-pokojowego
z łazienką i kuchnią – Tel. 0 508
222 943
■ 2 studentki poszukują mieszkania w
Jeleniej Górze madzia_s6@onet.eu
■ Pokój z dostępem do kuchni i łazienki,
na terenie Cieplic lub Jeleniej Góry – Tel.
0 693 476 841
■ Poszukuje kawalerki do wynajęcia
na Zabobrzu od zaraz. Tel. 0 606
609 561
■ Kawalerkę w Jeleniej Górze zadbanej
może być umeblowana od października
najlepiej oprosiłabym o zdjęcia jeśli by
była taka możliwość na adres mirabelka1987@onet.eu
■ Poszukuję lokalu, magazynu o
powierzchni od 30 do 60m2 pod działalność gospodarczą – Tel. 0 667
138 280
■ Wynajmę mieszkanie w Jeleniej
Górze sam, bądź z innymi chętnymi 1
roku AE "Ekonomii" mpi121@wp.pl, gg
7725132
■ Pilnie młoda para z małym dzieckiem
wynajmie mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu Tel.0 509 522 581
■ Mieszkanie 2pokojowe, najchętniej
okolice Małej Poczty. Cena do 800 zł z
rachunkami – Tel. 0 661 149 526
■ 2 spokojne i miłe studentki szukają kwatery, najlepiej kawalerki od
października - Tel. 0 695 525 511 lub
695 671 277
■ Garaż do wynajęcia ul. Wojska Polskiego i okolice - rossa32@wp.pl
■ Wynajmę garaż, lokal w dobrej cenie
– Tel. 0 514 770 272
■ Studentka trzeciego roku AE poszukuje pokoju do wynajęcia (max.350zł)
- gruba123@o2.p
■ Para pracujących studentów wynajmie
kawalerkę w centrum JG lub na Zabobrzu.
Mile widziany Internet. 550 zł + rachunki
– Tel. 0 510 289 096
■ 22. Poszukuję kawalerki lub mieszkania
2-pokojowego do wynajęcia od września lub
października, najchętniej na Zabobrzu. Najlepiej umeblowanego, na dłuższy czas. Proszę
o maile na adres kasia80@chello.pl
■ 23. 3 spokojne studentki poszukują
mieszkania 2 lub 3 pokojowego (od
października) - najlepiej na Zabobrzu, w
rozsądnej cenie. Namiary gg 7117689
lub Tel. 0 691 121 138
■ 24. Szukamy taniego mieszkania w
JG ewentualnie pokoju w mieszkaniu
studenckim – Tel. 0 504 172 561 (po
godzinie 12)
■ 25. Matka z małym dzieckiem pilnie
potrzebuje wynająć mieszkanie 1-pokojowe w Jeleniej Górze , niedrogo. Tel.0
504 121 365 lub email:myszka01@
onet.eu

37m po remoncie własnościowe na
większe lub domek ok. Małej Poczty
może być zadłużone – Tel. 0 609
851 868
■ Mieszkanie w Centrum miasta do
zamiany na mniejsze za dopłatą – Tel.
0 603 845 848
■ Mieszkanie komunalne, 57m kw. Do
kapitalnego remontu w Cieplicach. Spokojna okolica, mieszkanie na parterze,
słoneczne na inne może być mniejsze
- Tel. 0 505 490 682
■ Mieszkanie własnościowe 3 pokoje
49kw w centrum Wrocławia, na dom w
Cieplicach Zdroju lub w Swieradów Zdroj
- Tel. 0 717 949 902
■ Kawalerkę 24m kw. ul. Różyckiego na
2-pokojowe ok. 40m kw. na Zabobrzu Tel.
0 503 127 294
■ Mieszkanie komunalne 102 m w
Jeleniej Górze na dwa mniejsze Tel. 505
745 989, 693 977 881
■ Jelenia Góra ul. Kiepury mieszkanie
62 m. zamienię na domek w Jeleniej
Górze, Jeżowie w Cieplicach + dopłata
- Tel. 0 606 581 340

■

■

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Mieszkanie w centrum miasta 60m2
, 2 pok. – zadłużone na mniejsze,
najchętniej Cieplice lub obrzeża Jeleniej
Góry – Tel. 0 662 161 925

PRACA
Dam pracę
■ Hotel zatrudni pracowników do przyuczenia. Od kandydatów na większość
stanowisk wymagana jest znajomość
jednego języka obcego - Tel. 0 889
403 421
■ Przyjmiemy do pracy osobe na
stanowisko - Sprzedawcy, w niedużym
punkcie gastronomicznym - Praca prosta
i przyjemna. Możliwy pełny etat. Kontakt
10.00 do 23.00. Tel. 0 600 326 790
■ Zatrudnię opiekunkę do rocznego
dziecka. W Piechowicach - Tel. 0 517
565 653
■ Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w
Biathlonie w Szklarskiej Porębie zatrudni
z dniem 01.09.2007 r. nauczycieli: - chemii - fizyki – Tel. 075 717 22 06
■ Dla posiadaczy Gewerbe - elektryków
z samochodem, doświadczeniem i znajomością j.niemieckiego praca w Niemczech
i Austrii. Płaca do uzgodnienia - mail:
elmaj@vp.pl Tel. 0 602 658 503
■ Poszukuję osób do pracy na budowie
(także pomocników) lub 3-osobowej
brygady. Tel. 0 500 062 371
■ Przyjmę do pracy pokojową na terenie
Jeleniej Góry. Najchętniej Panią po czterdziestce – Tel. 0 602 800 090
■ Znasz angielski? Lubisz pracę z
dziećmi? Wyślij ofertę na jeleniagora@
helendoron.com.pl
■ Przedszkole zleci: - naprawę ogrodzenia z siatki stalowej w ramach z kątownika - konserwację bram wjazdowych
- wykonanie balustrad i poręczy - Tel.
075 6469374; 075 64 72 139; 0 694
453 921
■ Potrzebna pani do opieki nad dziećmi 8
i 12 lat oraz pomocy w domu, dyspozycyjna
najchętniej z Zabobrza III. Studentom oraz
młodzieży dziękuje Tel. 075 64 31 708, 0
600 930 091
■ Zatrudnię szefa kuchni i kucharzy do
restauracji w centrum Jeleniej Góry Tel.
075 641 58 20

Zatrudnię instalatorów wodno-kanalizacyjnych – Tel. 0 504 120 873
■ Poszukujemy pracowników w zawodzie ślusarz do pracy w Kowarach. Praca
akordowa (wiercenie otworów, obsługa
innych maszyn) - Tel. 757 676 159
■ Zatrudnię kucharza, kelnerkę, pomoc
kuchenna do pracy w pizzerii. Pizzeria
"Dalmacija" ul. Morcinka 2, Jelenia Góra
- Tel. 075 764 80 06
■ Niepubliczne Przedszkole zatrudni
nauczyciela – Tel. 075 646 93 74; 075
64 721 39; 69 445 39 21
■ Oferta pracy - zlecenie w Niemczech
dla firmy jednoosobowej. Elektryk,
elektromonter z samochodem, doświadczeniem i znajomością j. niemieckiego.
Płaca do uzgodnienia - mail : elmaj@vp.pl
Tel. 0 602 658 503
■ Firma zatrudni 5 - osób z terenu
Jeleniej Góry i okolic na stanowisko
doradcy finansowego. Rozpatrywane
będą jedynie kandydatury osób, które
nie są karane, posiadają minimum
średnie wykształcenie, wiek 24-48 l.
Mail: rekrutacjaep@vp.pl
■ Poszukujemy do pracy w zakładzie
produkcyjnym w Podgórzynie pracowników produkcyjnych, przy prasach.
Obowiązkowość i sumienność... to
podstawa przyjęcia - Tel. 0 600 315
300 lub 660 383 600
■ Firma zatrudni do pracy w Holandii
na terenie stoczni blacharzy - ślusarzy.
Praca legalna, pełny pakiet ubezpieczeń.
Więcej informacji pod nr Tel. 075 64
24 446
■ Pracz, maglarz - poszukiwana osoba
chętnie rencistka, chętna, zdrowa – Tel.
075 75 25 689
■ Chcesz dorobić parę groszy w Internecie - pokaże Ci jak to zrobić - żadnego
klikania w banery, żadnej sprzedaży
wysyłkowej, zero ryzyka. Mail: rodman28@usa.com
■ Praca przy produkcji i montażu
mebli na wymiar. Poszukujemy osobę
młodą, z dużymi zdolnościami manualnymi i dokładną. Doświadczenie mile
widziane. Tel. 0 504 200 245 i Tel. 0
501 046 055
■ Zatrudnię szefa kuchni i kucharzy do
restauracji w centrum Jeleniej Góry Tel.
0 75 641 58 20
■ Przyjmę Panią do sprzątania w Domu
Wczasowym w Przesiece – Tel. 075
76 213 94
■ Poszukujemy osoby chętne do pracy
na kuchni w restauracji w Jeleniej Górze,
zarówno z doświadczeniem jak i bez
niego. Praca stała lub sezonowa – Tel.
075 64 15 820
■ 26. Poszukuje osoby do sprzedaży
Jelonki na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Sam wyznaczasz sobie godziny, miejsce i
dni pracy. Nie wymagane 18 lat - umowa
zlecenie min 30 dni – Tel. 0 695 828
601 e-mail : loqwa@wp.pl gg : 746662
■ 27. Praca na promocjach w Jeleniej
Górze, Karpaczu oraz Kołobrzegu z
zakwaterowaniem Zgłoszenia sms 510
610 518 (podaj miasto, imię, wiek,
dyspozycyjność)
■ 28. Sprzedawcę do działu - części
samochodowe nowe i używane - poszu■
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kuje od zaraz wynagrodzenie: pensja
stała + prowizja proszę o kontakt Tel. 0
603 406 000 lub mail sklep@kepax.eu
■ 29. Perła Karkonoszy zatrudni osobę
na recepcje, dobre warunki pracy, miła
atmosfera, wymagania znajomość języka
niemieckiego i podstawy obsługi komputera. Mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Tel. 075 76 16
098 e-mail:perlakarkonoszy@wp.pl
■ 30. Zatrudnię konserwatora – Tel.
504 857 236
■ 31. Przyjęcia do pracy przy produkcji
części samochodowych, branża samochodowa, praca głównie przy prasach w
Podgórzynie - Tel. 0 600 315 300
■ 32. Przyjmiemy do pracy barman
– kelner - umowa o prace stałą, CV,
podanie. Hotel Caspar Tel. 075 64
55 001

PRACA
Podejmę prace
■ O charakterze opiekunki do dziecka,
najlepiej w Szklarskiej Porębie – Tel. 0
607 331 511
■ Absolwentka Inżynierii Ochrony Środowiska podejmie prace, praca najlepiej
w jednym wymiarze godzinowym - Tel. 0
503 702 603
■ Mam 45 lat jestem odpowiedzialna
osobą, uczciwą. Potrzebuje stale zatrudnienie – Tel. 0 783 208 752
■ Uczciwa, pracowita, nie paląca od
zaraz podejmę prace jako pokojówka,
sprzątaczka, szwaczka Tel. 0 664
663 815
■ Odpowiedzialny, dyspozycyjny kierowca (kat. B,C,D oraz świadectwa na
przewóz osób i towarów)z doświadczeniem, podejmie pracę od zaraz.
Znajomość jęz. niemieckiego. Artur
-lat 26 (zam. Jelenia Góra) Tel. 0 508
443 524
■ Poszukuje pracy na okres wakacyjny,
mogę zacząć od zaraz. Podejmę każdy
rodzaj pracy 669735843
■ Mam 16lat ukończone i pilnie poszukuje jakiejkolwiek pracy – Tel. 0 509
178 427
■ Podejmę się prac wykończeniowych
mieszkań – Tel. 0 885 742 245
■ Jako kierowca np. w hurtowni. Prawo
jazdy kat. B i duży zapał do pracy. Czekam na oferty. mail: piotr.sokolinski@
gmail.pl gg: 4200436
■ 18 latek z prawem jazdy kat. B
znajomością języka angielskiego i
niemieckiego podejmie pracę – Tel. 0
605 115 281
■ 16 lat i chętnie podejmę prace
jakiegokolwiek typu. Tel. 0 509 178 427
mail: www.przydrys@o2.pl
■ Praca administracyjno - biurowa.
Mam doświadczenie w administracji.
Jestem samodzielna, obowiązkowa,
dyspozycyjna, sumienna, dokładna. Mam
55 lat i przebywam na wcześniejszej
emeryturze - Tel. 0 508 222 896
■M ł o d y
przystojny
facet(żonaty)podejmie pracę dodatkową u starszej pani lub małżeństwa.
Proszę o propozycje na adres mailowy:
karnasjg@o2.pl
■ Podejmę pracę fizyczną na okres

wakacyjny, wykładanie towarów bądź
inne prace. Tel. 0 669 417 059
■ Spawacz (lub pomocnik) MAG
135,136. Mam 26lat, wykształcenie
średnie, znajomość czytania rysunków
technicznych, książeczka spawacza.
Jelenia Góra i okolice. jakubszpicki@
o2.pl
■ 22 latek, dyspozycyjny, prawo jazdy
kat b. angielski niemiecki db, punktualny,
szybko się uczę – Tel. 0 697 050 980
■ Dyspozycyjna, punktualna, obowiązkowa dziewczyna z doświadczeniem w
sferze handlu podejmie prace od 01.08.
– Tel. 0 787 479 603
■ Podejmę pracę w czasie wakacji,
dobra znajomość języka angielskiego i
niemieckiego, obsługa komputera, pełna
dyspozycyjność - Tel. 508 507 399
■ Młody 24 lata podejmie pracę, kat
B prawo jazdy od 5 lat nawet trasy po
Polsce i nie tylko. Punktualny, uczciwy,
nie konfliktowy – Tel. 0 508 241 896
■ Wykonam gładzie, pomaluję mieszkanie. Panele, ściana, podłoga - Tel. 0
691 936 900
■ Niania z długoletnim stażem zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku na
terenie Kowar – Tel. 075 7613 606
■ Podejmę pracę od zaraz. 22 latek
z Jeleniej Góry w pełni dyspozycyjny
prawo jazdy kat. b język angielski bdb,
niemiecki db - Tel. 0 697 050 980
■ 33. Podejmę pracę do końca września. Mile widziana praca w ogrodnictwie,
jak również domu wczasowym lub
pensjonacie. Mam 21 lat, jestem uczciwą
i sumienną osobą. Tel. 0 509 507 930
lub villemii@interia.pl
■ 34. Młoda kobieta 26 lat szuka pracy
najlepiej w handlu. Wykształcenie średnie, dobra znajomość komputera i kasy
fiskalnej – Tel. 0 604 466 287
■ 35. W charakterze opiekunki doświadczenie, kelnerki, pokojówki,
recepcja-znajomość niemieckiego w
Jeleniej Górze i okolicach – Tel. 0 692
598 552

RÓŻNE
Sprzedam
■ Kasę pancerną 50/50/90 – ogniotrwałą – Tel. 694 361 242
■ Meble antyki, witryna Art – Deco,
czarna. Pomocnik Eklet. B. Rzeźb.
Czarny, witryna mała – biała – Tel.
661 05 99 18
■ Betoniarkę 250 litrów - Tel. 0 506
030 557
■ Przepiękny, okrągły(średnica blatu80 cm) - stolik kawowy Ludwik IV tanio
sprzedam. Tylko 800 zł.
■ Maszynę do szycia Łucznik – pralkę
zwykłą, maszynę dziewiarską, paprotki
długolistne oraz inne kwiaty – Tel. 0
75 75 500 70
■ Drzwi drewniane używane wewnętrzne
Tel. 0 506 030 557
■ Komplet nakryć wełnianych na wersalkę we wzory z wełny owczej - Tel. 0
75 75 500 70
■ Pralkę automat, sprawną - cena 250
zł – Tel. 0 504 718 703
■ Drzwi przednie prawe VW T4 - Tel. 0
506 030 557

Boazeria, podbitka od 17,80 za
m2 netto. Listwy wykończeniowe,
montażowe – producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 0
605 306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe,
woskowane do pensjonatów, sypialni,
kuchni, pokoi - producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 0
605 306 250
■ Sypialnia przedwojenna. Sprzedam
pilnie. Cena do uzgodnienia - Tel. 075
64 34 629
■ Adipex retard - Tel. 0 510 600 683
■ Buciki tylko przymierzyłem długość
wkładki 28 max. na nogę 28,5. Są bardzo
leciutkie z materiału - fotki na maila. Są
niespotykane u nas w sklepach. Za 80
zł. Mogę wysłać paczkę plus 7 zł ta opcja.
Odbiór Piechowice. gg 1951664
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila
lub przymiarka osobiście - Cena 550zł
- mail jack011@wp.pl lub Tel. 0 508
082 888
■ Nowa kostka betonowa - Tel. 075
75 58 980
■ Tanio wózek dziecięcy głęboki koloru
zielonego w dobrym stanie, cena 60
zł. – Tel. 887 596 239 lub 075 74
22 210
■ Adipex, pozostał po kuracji. 10 tabletek+ 3 gratis - cena: 40zł+koszt przesyłki
kontakt emailem: kamaska@onet.eu
■ Piękną suknię ślubną w kolorze ecri,
rozmiar 38, gorset z koronka i cekinami i
spódnica z satyny, koronki i cekinów. Mój
wzrost 172 – Tel. 0 503 956 777
■ Dywan w dobrym stanie o wym. 3x4m
koloru bordowego – wzorzysty - Cena:
50 zł. Tel. 075 7130 517
■ Kuchenne kolor dąb - używane 5 szafek stojących i 8 szafek wiszących .stan
dobry. Dodatkowo zmywarka i kuchnia
elektr. - Tel. 0 889 385 757
■ Suknie ślubną Ecri rozmiar 38,
dwuczęściowa, z odpinanym trenem,
z drutami w halce. Dokładam welon
i buty ecri rozmiar 39. Przymiarka u
mnie w domu. Zdjęcia na e-mail - Tel. 0
609 328 731
■ Podręczniki do IV klasy szkoły podstawowej - Tel. 0 788 447 880
■ Dachówkę karpiówkę (czerwoną)z
rozbiórki, poniemiecką: czyszczona
1600szt.0,30zł szt. nie czyszczona
3500 szt. oddam za darmo Tel.075
78 252 80
■ Książki do gimnazjum liceum i do
matury. O dalsze informacje prośże o
kontakt e-mailowy: przemyslaw_jelenia@wp.pl
■ Nowe buty LASOCKI , eleganckie na
koturnie, czerwone, rozmiar 37, cena 70
zł. (cena sklepowa 119,99 zl.) Więcej
informacji i zdjęć wyśle na e-maila
- przemyslaw_jelenia@wp.pl
■ Porzeczki wspaniale nadają się na
soki, kompoty i wino. Atrakcyjna cena.
Tel. 0 502 356 902
■ Segment używany pokojowy 3 elementy 80*205*60 Tanio Tel. 0 515
206 283
■ Klaser ze znaczkami – Tel. 0 665
071 586
■

Dwie klacze(matka z córka)rasa śl.
obustronne dobre pochodzenie, bardzo
spokojne - Tel. 075 75 71 398 62
■3 6 .
Zamrażarkę
(5szuflad+1półka)wys.122/szer.56/
gł .57 w bardzo dobrym stanie - Tel. 0
781 957 424
■ 37. Pielęgnicę Papuzią w kolorze
malinowym, około 7-8cm długości,
pięknie wybarwiona. Mam dwie, ale
się „nie dogadują”, muszę rozdzielić.
Polecam. Tel. 0 691 240 479
■ 38. Tanio podręczniki do I,II i III
klasy gimnazjum (Rzemiosła) Tel. 075
642 68 10
■ 39. Książki do IV klasy szkoły podstawowej - Tel. 0 788 447 880
■

RÓŻNE
Kupię
■ Kupię - Język poski Tuszak A .
Przylnska E. Miedzy nami Gdańskie
wydawnictwo Oświatowe Plastyka
Stopczyk S.K. WSiP S.A - oriflame1983@
o2.pl
■ 40. Język polski Tuszak A . Przylnska
E. Miedzy nami Gdańskie wydawnictwo
Oświatowe - Plastyka Stopczyk S.K.
WSiP S.A Proszę odpisać na e-maila
oriflame1983@o2.pl
■ 41. Używany bądź nowy piec kuchenny
z podkowa Tel. 0 602 779 273
■ 42. Dużą używaną szafę z pułkami w
dobrym stanie. Wiadomość pod nr Tel.
0 661 025 926
■ 43. Kupię lub przyjmę kotka do 50
zł, najchętniej długowłosego kamilajg@
op.pl Tel. 601 559 952
■ 44. Akwarium o pojemności od 50 do
70 litrów - Tel. 0 792 029 203
RÓŻNE
Różne
■ Pies rasy Bernardyn (2 lata) oddam
za darmo w dobre ręce - Kaczorów – Tel.
0 510 211 666
■ Odchudzam zdrowo, bezpiecznie,
skutecznie, programy indywidualne dla
każdego – konsultacje bezpłatne - Tel. 0
785 636 539 mail: bobowskiw@tlen.pl
■ Duża sala na wesele. Sala mieści
się w Piechowicach. Więcej informacji
pod num.tel. 603 834 905 lub e-mailem:
ewelina7766@wp.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
życiowej Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00
do 20:00; 0 75 57 55 91 99
■ Największy wybór kredytów - Kilkanaście banków w jednym miejscu. Kowary,
1-go maja 60a. możliwy dojazd do klienta.
umów się na rozmowę z doradcą. Tel.
0 609 944 321, 691 929 668, 075
761 150 35
■ Najtańsze wesela w Restauracji
„Galery” Są wolne terminy – Tel. 075
75 216 94
■ Tanie noclegi dla indywidualnych i dla
grup robotniczych w Restauracji „Galery”
– Tel. 075 75 216 94
■ Potrzebuję odzież chłopięcą w wieku
7,6 i 4 lata oraz zabawki - Tel. 0 665
780 438

45. Śliczne szczeniaki oddam w
dobre ręce, matka - wzrost powyżej
kolan, wesoła i skora do zabawy, ojciec„owczarek karkonoski”. Pieski mają
7 tygodni, są odrobaczone i zadbane.
Zainteresowanych proszę o kontakt:
Tel. 0 693 295 930, ivvabialas@
poczta.onet.pl
■ 46. Poszukuje informacji o wypożyczalni przyczep kempingowych w
Jeleniej Górze. Proszę o kontakt – Tel.
0 602 557 346
■

RÓŻNE
Usługi
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny.
tel. 075/764-79-90
■ Wykonam instalacje c.o. wody i
kanalizacje. Ceny konkurencyjne – Tel.
0 696 483 956 cichy96@o2.pl
■ Biuro Rachunkowe KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US,
listy płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów Jel. Góra ul.
W. Polskiego 54 - obok sądu - Tel. 0
601 837 677
■ Montaż i naprawy instalacji elektrycznych, pomiary i protokoły odbiorcze
- Tel. 0 791 991 882 elektronet-pk@
o2.pl
■ Szeroki asortyment Mebli Kuchennych - Fronty: drewno, MDF, płyta
fornirowana, lakier. Doradztwo. Projekt.
Transport. Montaż. Ul: Poznańska 24
(koło PKS) Jel. Góra - Tel. 0 75 76
76 289
■ Usługi finansowo – księgowe biura
rachunkowego. Maksimum zaangażowania biura. Minimum zaangażowania
klienta. Profesjonalna obsługa – Tel.
601 837 677
■ 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
■ 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
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny
-Tel. 075 764 79 90
■ Oprawa muzyczna wesel wraz z
prowadzeniem. Bogaty repertuar, żywe
instrumenty, vokal męski i żeński.
Szczegóły na www.family.jgora.pl - Tel.
0 605 210 566 okwisiorek@op.pl
■ Pokoje, gastronomia, Obiekty sportowe, Internet dla studentów, firm,
wczasowiczów w Jeleniej Górze ul.
Nowowiejska 43 – Tel. 075 75 25 017
i Tel. 0 606 360 443
■ Serwis komputerowy - dojeżdżamy
osobiście do klienta i każdy komputer
traktujemy indywidualnie. W razie
potrzeby wystawiamy fakturę vat.
Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska
Poręba oraz okolice - Tel. 0 695 299
500 www.aip.net.pl
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■ 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
■ Wykonujemy strony WWW oraz
wszelkie związane z tym czynności
takie jak konfiguracja, pozycjonowanie, aktualizacja - Tel. 0 695 299 500
www.aip.net.pl
■ Firma ogólno-budowlana wykona
prace remontowo budowlane (duże
doświadczenie) Tel. 0 501 427 589
■ Buduję i finansuję budowy domów i
mieszkań. Atrakcyjne ceny zapraszam
na stronę - www.fb-probud.pl - Na
pewno się dogadamy
■ Szukam przewozu nad morze w
okolicach 15 sierpień - 2 osoby z 7
miesięcznym dzieckiem - Tel. 0 665
564 639
■ Elektryczne oświetlenie sklepów i
biur. inteligentne systemy ekonomicznego sterowania oświetleniem -Tel. 0
516 821 822
■ Tipsy- Jelenia Góra – Tel. 0 603
832 399
■ Usługi komputerowe - czyszczenie i konserwacja, naprawa (PC),
instalacje oprogramowania, wymiana
części, pomoc techniczna - Tel. 0
669 417 059
■ Wesela, bankiety i inne imprezy
okolicznościowe Jeśli szukasz oprawy
muzycznej na najwyższym poziomie,
to nie można było lepiej trafić. Zespół
jedno- lub dwuosobowy w zależności
od upodobań klienta. Przystępne
ceny - Tel. 075 641 54 22 Tel. 0 693
735 247
■ Zespó ł muz yczny Esperanza Gramy i śpiewamy w całym kraju
i poza jego granicami. Jesteśmy
profesjonalistami, dlatego Państwa
impreza będzie niezapomniana - Tel.
0 888 764 120
■ Usługi transportowe do 3,5 tony
na terenie całego kraju - Tel. 0 509
576 085
■ Sympatyczna, z doświadczeniem
i odpowiedzialna studentka chętnie
zaopiekuje się dzieckiem na terenie
Jeleniej Góry. Tel. 0 502 356 902
■ Przeprowadzki - Citroen Jumper
ma x - transpor t 24/h 11m3. PLEuropa. Nawigacja GPS. Poszukujesz
transportu – Tel. 0 509 318 422 lub
robert213@poczta.fm
■ 47. Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne, fotografia
okolicznościowa. Tel. 0 505 810 724
■ 48. Transport Ducato MAXI 1,5t.
Tel. 0 692 465 691
■ 49. Jeżeli pogoda zawiodła, a Twoi
goście w pensjonacie lub ośrodku się
nudzą - możemy zorganizować wieczór
z „karaoke”, tańce integracyjne, lub
inny rodzaj rozrywki. Własny sprzęt
oraz pomysły - Tel. 0 601 931 136
www.lg-wodzirej.webpark.pl
■ 50. Wykonam prace budowlane
- gładzie, malowanie i inst. CO i wod.kan. Tel. 0 605 383 009
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

Kiedy Kolejową sunęły tramwaje, a pan Skowroński zegarmistrzowską pomocą służył (III)

– A sklepów z kiszoną kapuchą to było kilka w mieście z bardzo charakterystycznym asortymentem z
gumą do żucia na czele i groszkami w
fajkach... – pamięta jeleniogórzanin z tamtych lat.
– I wtedy mówiło się: idę po
włoszczyznę do Cesarza (sklepik koło kina Tatry) albo do
Kozła (róg Wolności i placu
Bieruta). No i latało się po syfon do Kazika (później sklep
szczotkarski na Wolności).
Wypijając po drodze połowę
zawartości, o ile nie chciało
się skorzystać z saturatora
ko ło Ba r u Sudeck iego na
Długiej – kontynuuje mieszkaniec miasta opowieść o
tej Jeleniej Górze, której już
nie ma.
Saturator należy do pani
Langowej. Przed nim w upały
kłębi się tłum spragnionych
jeleniogórzan, którzy raczą
się wątpliwego pochodzenia
zimną wodą sodową z kapką
soku.
Nikomu nie przeszkadza
wyszczerbiona musztardówka niestarannie opłukiwana
po każdym pijącym. Ludzie
nicz ym automat y wlewają
w siebie zawartość topornej
szklanki i biegną dalej.

Mydło, powidło
i ciastka od Turka

Choćby w stronę Drogerii
Warszawskiej z eleganckim
panem Mieczysławem Paliszewskim, na którego wszysc y mówią Bolek – pomadowane włosy, nienaganny
garnitur skryty pod białym
fartuchem i maniery – a to
pośród rozmaitych mniej lub
ba rdziej k iczowat ych, a le
swoiście pięk nych ma sek,
figurek, proszków (do prania
i od bólu głowy), zabawek,
drobnych narzędzi, mydła.
Wszystko starannie poukładane w regałach z tysiącem
szuf ladek wbudowanych w
starą boazerię.
Pa n M ie c z y s ł a w z ż on ą
c udem przeż ył Powst a n ie
Warszawskie. Był przedwojennym farmaceutą i zjechał
z rodziną do Jeleniej Góry. Na
pamiątkę swojego rodzinnego
miasta sklep, który wcześniej
należał do oficera SS, dostał
z nakazu starosty Wojciecha

Tabaki i nazwał właśnie
Drogerią Warszawską.
I towar wylewający się
na w yst awę z tej jego
droger i i w k a m ien ic y
przy ulicy Jasnej, która
jako jedna z nielicznych
uchowała się z czystki,
jaką zgotowali okolicznej zabudowie włodarze
miasta.
Czystka nie omija kamienicy, w której pachnie ciastkami i kawą. To
Atakan Nazmi sz ykuje
specjały w swojej tureckiej cukierni na placu
Ratuszowym. Ciasteczko
je się na miejscu popijając zawartością filiżanki
prawdziwej kawy parzoOkolice kościoła pw. św. Krzyża po 1945 roku.
nej alla turca.
A jak chcesz ciastko do
domu, dostaniesz je elegan- przeciw ratusza. Kamienica z dom k u – pozost a łości po
cko opa kowa ne w papier. cukiernią legnie pod buldoże- przedmiejskiej zabudowie,
obok którego wyrosła bogata
I ka żde cia st ko jest i n ne, rami w latach 60-tych.
Na
22
lipca,
która
jeszcze
mieszczańska kamienica.
dwóch takich samych – poOwo „pół Jeleniej Gór y”,
dobno – nie ma. Już o to Na- w 1945 rok u jest St rzele cką,
docierają
dwie
siostry.
a
w latach nadchodzących
zmi się stara.
Wcześniej, na rogu Okrzei Mało kto wie, jak mają na uczniowie szkoły turystyczi Kolejowej, ma piekarnię, nazwisko, ale zna je pół Je- nej, muz ycznej, pobliskiej
g d z i e s e r w u j e s ł o d k a w e leniej Góry. Marysia i Stasia „jedy n k i” i „dwójk i” ora z
chlebki sułtańskie z rodzyn- przejmują malutki sklepik „medyka” i n iema l ka żdy
kami, ale przenosi biznes na- prawie na rogu Strzeleckiej przechodzień wpada do ciasi Świerczewskiego, w białym nego wnętrze sklepu. Mło-

REGION Świątynia, do której obraz św. Anny Samotrzeciej po latach tułaczki powrócił

Sacrum w cieniu cudów
Napełnij usta wodą z Dobrego Źródła i obejdź siedem
razy kaplicę świętej Anny. Szczęście masz podobno
murowane, ale – co oczywiste – wcześniej wybierz się
do Sosnówki. Naprawdę warto.
Niew iel ka osa da na d po tokiem Sośniak niemal tuż
przy karkonoskim pogórzu
i jeszcze w Kotlinie Jeleniogórskiej, kryje w sobie wiele
sek retów, legend i dziejów
fascynujących.
Najbardziej znana budowla
w Sosnówce to kaplica świętej
Anny, wzniesiona na wzgórzu
Grabowiec. W roku 1718 funduje ją Antoni Schaffgotsch.
Ma kształt elipsy, charakterystycznej formy barokowej.
Miejsce szybko staje się jednym z bardziej popularnych
zakątków okolic, nie tylko ze
względu na urok położenia,
lecz także z uwagi na bliskość
źródła. Ma ono – według różnych w ieści – wła ściwości
cudowne.
Jeszcze w pogańskich czasach owo miejsce miało być
otoczone kultem słowiańskich
bóstw a w XIII wieku powstaje
tu pierwszy sakralny gmach.
A ż do 18. st u lecia kolejne
kaplice były niszczone. Dzieło

fundacji Schaffgotscha trwa
do dziś. Podobnie jak woda
z Dobrego Źródła tryska jak
przed wiekami. Dobrego, bo
podobno uzdraw iają cego i
przynoszącego szczęście. Pod
jednym wszak warunkiem:
trzeba nabrać wody z usta i
obejść siedem razy kaplicę.
Wierzyć, nie wierzyć? Sprawdzić nie zaszkodzi.
Barokowa kaplica trzyma
się nieźle do roku 1945. Jest
zsekularyzowana i przeszła
na własność państwa, co było
niemal równoznaczne z jej
postępującym upadkiem. Dopiero w latach 80-tych wieku
minionego, w stanie bardzo
opłakanym, wraca do parafii
w Sosnówce.
Ale i wtedy bez problemów
się nie obywa. Otóż okazuje
się, że z oł t a rza g łównego
znikł obraz przedstawiający
św. Annę Samotrzecią, niemal
od początku istnienia świąt yni zdobiąc y jej centralne
miejsce.

Dzieło wcześniej poleca oddać
do renowacji konserwator zabytków. Obraz trafia do Starej
Kamienicy przekazany tam w
nadziei, że zajmą się nim specjaliści z Krakowa. Ci jednak
odmawiają i malunek zaczyna
swój tułaczy szlak.
Najpierw odwożą świętą Annę
do parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Kiedy tam leży, przypomina
sobie o nim kolejny konserwator zabytków i wysyła dzieło
do Torunia. Do specjalistycznej
pracowni przy Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach
znika na… kilkanaście lat.
„C udow ne” o d n a lez ien ie
ma miejsce niedawno, bo w
roku 2005. Wówczas zakurzone dzieło, o którym wszyscy
zapomnieli, zauważa siostra
zakonna, która studiowała
konserwatorstwo na UMK. Z
tyłu obrazu widnieje pieczątka,
że jest on z Jeleniej Góry. Po nitce
do kłębka sekret się wyjaśnia:
to jest właśnie zagubiona Anna
Samotrzecia, która po długim
czasie tułaczki wróci na ołtarz
kaplicy w Sosnówce. Wcześniej
był w jego miejscu wizerunek

świętego Wawrzyńca pochodzący z kaplicy na Śnieżce.
Renowacja całego zabytku
dokonuje się zresztą wspólnymi
siłami jego wielbicieli i entuzjastów. Dzieło koordynowane
przez księdza Mariusza wciąż
trwa a kaplica pięknieje, stając
się coraz częściej odwiedzanym
miejscem. Nie tylko z pobudek
religijnych. Przy budynku organizowane jest wiele imprez,
w tym coroczne festyny z okazji
święta patronki.

(tejo)

Kaplica świętej Anny w tle (lata międzywojenne)

Fot. JArchiwum

Zwariowana Jelenia Góra

dzież na drożdżówkę, cz y
jedne z lepszych w mieście
pączków. Starsi po warzywa
lub but el kę prawd z iwego
żuru. W sklepiku ścisk jak
diabli, ale to klientom jakoś
nie przeszkadza.
Ciąg dalszy w kolejnym
numerze

(tejo)
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ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części
tel. 606333435, 604241422
Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

Centrum Usług Finansowych

Wyprzedaż drzwi wejściowych,
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywywarzeniowe już od
Nowa cena na stalowe drzwi antywłamaniowe
Asotyment dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych
W sprzedaży również okna nowe i z demontażu

590 zł

649 zł

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

AUTO-GIEŁDA

TARGOWISKO, BAZAR SIEDLĘCIN, UL. LWÓWECKA 17

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

OFERUJEMY:

500 MIEJSC HANDLOWYCH
800 MIEJSC PARKINGOWYCH (dla odwiedzaj¹cych gratis)

rezerwacja miejsc gratis

(0) 692 789 271

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

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

PR K
O U
M P
O ON
C
Y
JN

Y

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

S !!!
A
N
U
TYLKO

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia
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Udane spotkanie jeleniogórskiej młodzieży z twórcą filmowym i intelektualistą

Z wizytą u Krzysztofa Zanussiego
Odkryć pasję swojego życia, nie ulegać gustom tłumu, nie
gonić za sukcesem i nie poddawać się modzie – takich rad
udzielał młodym ludziom światowej sławy reżyser.
osobistością jest dla młodych
ludzi bardzo ważne. Dzięki
temu mają okazję spotkać się
z wysoką kulturą. Wiem, że na
naszej młodzieży sam pobyt w
domu wywarł ogromne wrażenie, Jest to niezwykłe miejsce przepojone poezją, sztuką,
artyzmem – mówi Aleksandra
Jarocińska, p.o. dyrektor MDK
“Muflon”.
W czasie pobytu w domu gościnnym jeleniogórzanie wzięli

Fot. WOJCIECH BARANCEWICZ

Dwunastoosobowa grupa licealistów rekrutująca się spośród
uczestników zajęć pracowni
MDK “Muflon” oraz uczniów
poleconych przez prałata ks.
Józefa Steca, spędziła czas na
rozmowach ze znanym reżyserem i zwiedzaniu kulturalnych
zakątków stolicy. Wszyscy zamieszkali w domu państwa
Zanussich w Laskach pod Warszawą.
– Uważam, że spotkanie z taką

udział w dwóch wykładach
pana Krzysztofa, poświęconych tematyce bliskiej młodym
ludziom, stojącym u progu
ważnych życiowych wyborów.
Dyskutowano o problemach
natury etycznej i kondycji człowieka współczesnego.
– Krzystof Zanussi zwracał
młodzieży uwagę, aby już teraz
stwarzali siebie jako indywidualną jednostkę i nie żałowali
czasu na dobre książki, dobre
filmy i dobrą muzykę – opowiada Aleksandra Jarocińska.
W czasie pobytu uczniowie
zwiedzili również wystawę

Cenna pamiątka: wspólne zdjęcie z Krzysztofem Zanussim
REKLAMA

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Szansa dla gór

“Word Press Photo” w Pałacu
Kultury i Nauki oraz prezentację
twórczości artysty i pioniera
sztuki wideo, Billa Viola w
Galerii Zachęta.
– Dla uczestników wyjazdu
była to możliwość zobaczenia
zbioru najlepszych fotografii
prasowych ubiegłego roku,
jednocześnie wzruszającego
dokumentu obrazującego najważniejsze wydarzenia – mówi
Aleksandra Jarocińska. W programie nie zabrakło też Muzeum Powstania Warszawskiego
i Starówki.

(AGA)

W Warchałach, malutkiej
wsi mazurskiej
w pobliżu Szczytna, przy szosie
stoi ogromna tablica z napisem
„Ośrodek Wypoczynkowy Rusałka.
Usługi plażowe”.
Wyobraźnia kierowcy zaczyna
lubieżnie pracować nad kwestią, jakież to usługi plażowe świadczone
być mogą, ale zmysłowa wizja nie
zdąży jeszcze rozwinąć się w pełni,
kiedy w pobliskiej wsi Jedwabno
przerwie ją napis na budynku
pensjonatu „pokoje gościnne i
noclegowe”.
Do czego służą pokoje noclegowe
można się domyślać, ale co, do
diabła, wyprawia się w pokojach
gościnnych? Oto pytanie na miarę
turystycznego boomu.
Bo wraz z gospodarczym boomem przeżywanym obecnie przez
Polskę kwitnie koniunktura turystyczna, a wraz z nią twórczość
ludzi chcących na niej zarobić.
Takim tworem dla turystów w
okolicach Jeleniej Góry mogą być
paralotnie, którym sprzyjają nie
tylko same góry, ale szczególny
charakter tutejszych prądów powietrznych i wiatrów.
Paralotniarstwo, jak wiadomo,
rozwijało się od lat w głównie
Kowarach, ale jako sport ekskluzywny.
Kowarscy paralotniarze nie byli
szczególnie zainteresowani upowszechnianiem swego sportu, bo
żadnego interesu w tym nie mieli.

Przeciwnie, dopóki tylko nieliczni
latali na wielkich skrzydłach z
tkaniny, dopóty tworzyć mogli
wokół siebie aurę nieustraszonych
pogromców przestworzy.
Kiedy ktoś postanowił otworzyć
szkółkę paralotniarstwa, poczuli
się pokrzywdzeni. Tym mocniej,
że nie w Kowarach ta szkółka ma
powstać, ale w Karpaczu. Główne
argumenty kowarskich paralotniarzy przeciw otwarciu szkółki
mają wszelkie cechy donosu, który
skłonić ma odnośne władze do
wydania zakazu. Znamienny jest
tu argument, że Karkonosze nie
nadają się do uczenia tego sportu.
Jakby kowarscy paralotniarze nie
tu właśnie się go nauczyli…
Turyści szukają nowych wrażeń
i mają sporo pieniędzy na zapewnienie ich sobie, dlatego szkoły
paralotniarstwa i tak powstaną.
Albo w pobliżu Jeleniej Góry, albo
– jeśli aktywistom z Kowar uda
się to skutecznie zablokować – na
przykład w Kotlinie Kłodzkiej, w
której warunki są gorsze, ale nie
ma zawistników.
Znacznie lepiej byłoby, gdyby
zamiast protestować, paralotniarze z Kowar wykorzystali swoje
doświadczenie i renomę miasta
jako najlepszego ośrodka w Polsce i spróbowali na tym zarobić.
Chętnych do latania nad górami
z całą pewnością wystarczy dla
wielu szkół i ośrodków rozwoju tej
podniebnej pasji.

Wojciech Jankowski

