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Nie ma zmiłuj się!

Zbigniew Leszek nie odpuści tematu ścieżek rowerowych.
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Jeleniogórskie koszykarki
nie bedą walczyły o mistrzostwo Polski .

str. 14

Nie zamykaj ludziom drzwi przed nosem! Bądź miły dla pasażerów! Nie pal w autobusie papierosów! Ładnie się ubieraj
i dbaj o wizerunek firmy! Takie, między innymi, przykazania
muszą wkuwać kierowcy miejskiego przewoźnika. To podstawowe zasady kultury każdego pracownika, który ma kontakt
z ludźmi. MZK doszedł jednak do wniosku, że nie każdy kierowca jest ideałem. Przyjechał specjalny trener, który kadrze
zakładu wpaja europejskie normy. Te są niczym nadzwyczajnym dla Piotra Koliszki (na zdjęciu). Za kierownicą autobusu
przewoźnika zachowuje się wzorowo: wzbudza sympatię
i szacunek wśród pasażerów. Jego koledzy – nie zawsze.
Więcej: str. 3

REKLAMA

JELENIA GÓRA Felerne rondo, czy błędy kierowców ciężarówek?

Wywrotowe wywrotki
Przewrócony na bok tir i rozwalony ładunek: to
efekt zdarzenia przy wjeździe do miasta. Wielki
pojazd zablokował w miniony piątek po południu
ul. Sobieskiego i Spółdzielczą.
Więcej: str. 5

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

WELCOME
TO

PARADISE

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

Fot. Agnieszka Gierus
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poza ekstraklasą
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WIADOMOŒCI / OPINIE

JELENIA GÓRA Radni nie chcieli rozmawiać o galerii handlowej na starówce

Snucie planów bez wizji
Rajcy rozmawiali o projekcie
planu zagospodarowania przestrzennego północnego rejonu
śródmieścia.
Budząca kontrowersje sprawa
gruntu między ulicami Jasną i
Grodzką tematem dyskusji nie
była. Rzecz w galerii handlowej,
którą zamierza wybudować Paweł
Müller, właściciel terenu przy ul.
Jasnej. Miasto sprzeciwia się, bo
założenia inwestora nie są zgodne
z pierwotnymi ustaleniami.
Radni pozostawili problem do
późniejszego rozstrzygnięcia.
Inwestor był obecny na sali, ale
zawiedziony przebiegiem obrad
– wyszedł.

Za to dyskusja skupiła się na
innych sprawach.
– Na terenie miasta jest bardzo mało terenów zielonych,
a teraz nawet te drobne płuca
skazujemy na zagładę. Wnoszę
o zlikwidowanie odcinka drogi
przechodzącego przez te ogródki
– apelował Jerzy Pleskot z Lewicy
i Demokratów.
Chodzi o działki między ulicą
Drzymały a Osiedlem Robotniczym. Radny Pleskot dodał,
że taka droga nie rozwiązuje
problemów komunikacyjnych,
choć zdaniem projektantów ma
ułatwić dojście na Zabobrze od
strony śródmieścia

Co znaleziono podczas wykopalisk na gruntach przylegających do ul. Jasnej?
– Czytaj na stronie 11.
Migawk¹ i piórem Jelonki.com

MONTAŻ. TECEDOR

Noszę klucze do Kolegium bram
Kto mnie poprosi, temu je dam
A kiedy straci me zaufanie
Nie ręczę, że nic mu się nie stanie
(anzol)
KOWARY Elektryk nie przeżył wypadku w pracy

Zabił go dźwig
Tragicznie zakończył się pechowy piątek (13 lipca) dla
60-letniego pracownika zajmującego się produkcją wagonów
w jednym z zakładów w Kowarach. – Został przygnieciony
przez dźwig suwnicowy.Ciężko
ranny mężczyzna zmarł po
przewiezieniu do szpitala. Przed
tragedią elektryk miał naprawić
suwnicę. Nadkom. Edyta Ba-

growska z Komendy Miejskiej
Policji: – Nie wiadomo, czy sam
ją uruchomił, czy też z innych
powodów maszyna ruszyła.
Faktem jest, że przygniotła
człowiekowi klatkę piersiową a
lekarzom nie udało się go uratować. Biegli ustalą dokładną
przyczynę wypadku.

(tejo)

Rozmawiano także o poszerzeniu ulicy Kilińskiego w związku
z mającym tam powstać centrum handlowym Focus Park.
Ostatecznie radni projekt
przegłosowali (10 głosów „za”).
Przeciwni byli, między innymi,
rajcy Lewicy i Demokratów:
Grażyna Malczuk i Józef Szarzyński. Od głosu wstrzymał
się Jerzy Pleskot. Zdziwiło to
przedstawicieli Wspólnego Miasta, bo to właśnie lewica projekt
przygotowała.
WM podeszło do sprawy nieufnie. – Oczekujemy od prezydenta przedstawienia katalogu
obiektów, które powinny zostać
zbudowane w naszym mieście.
Chcemy konkretnej wizji rozwoju Jeleniej Góry na najbliższe
cztery lata – podkreślił szef
klubu Miłosz Sajnog.

AGA/ (tejo)

W „Żeromie”
bez zmian
Paweł Domagała wygrał
„dogrywkę” do konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze.
Ustępującemu szefowi skończyła
się kadencja na dyrektorowanie
popularnemu I Liceum Ogólnokształcącemu im. Żeromskiego.
Przypomnijmy: pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty.
Wówczas z P. Domagałą konkurowali nauczyciele ZSO nr 1: Anna
Poprawska i Jan Owczarek.
– Dwoje kandydatów nie miało
kompletu dokumentów a jedna
osoba nie znalazła uznania w
składzie komisji – tłumaczył
powody ogłoszenia następnego
konkursu Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. Teraz
wątpliwości już nie ma.
P. Domagała jest nauczycielem
techniki. Za jego zasługę uważa
się mądre kierowanie największą
placówką oświaty w mieście.
Wytyka się dyrektorowi jego
polityczną sympatię do Sojuszu
Lewicy Demokratycznej (na
zdjęciu podczas tegorocznego
pochodu pierwszomajowego).
Domagała był zresztą radnym
SLD w kadencji 1998 – 2002 i poprzedniej, ale kiedy został po raz
pierwszy dyrektorem I LO, złożył
mandat rajcy.
(tejo)

Nowa broń policji

Patrole drogówki zostały
wyposażone w narkotesty.
Urządzenie wykryje większość
środków odurzających w organizmie. Będzie potrzebne,
bo co coraz więcej kierowców,
zwłaszcza młodych, siada za
kierownicą po zażyciu różnych
narkotyków. Zachowują się
dziwnie i powodują wypadki.
Narkotesty podczas kontroli
drogowej mają to zjawisko
wyeliminować.

Fot. Jelonka.com

Nie wzbudzająca żywe dyskusje wśród mieszkańców
sprawa zabudowania gruntów przy ulicy Jasnej, ale
debata o działkach przy ul. Drzymały zdominowała
wtorkową sesję rady miejskiej.

W SKRÓCIE

Uwaga na kleszcze!

Radny Jerzy Pleskot bronił terenów zielonych
w śródmieściu. Z przodu – Józef Kusiak.

Ciepła i wilgotna aura sprzyja groźnym pajęczakom, które
atakują grzybiarzy i jagodziarzy w podjeleniogórskich lasach. Głównie w Przesiece i w
Borowicach. Jeśli „złapaliśmy”
kleszcza, trzeba go jak najszybciej usunąć, najlepiej pęsetą.
W razie problemów trzeba
udać się do lekarza. Stwory
są nosicielami bardzo groźnej
choroby, boreliozy. Nie ma na
nią szczepionki.

(tejo)

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Sąsiedzi w separacji
Po czeskiej stronie gór od
kilku lat jeżdżą autobusy przystosowane do wożenia rowerów
– i rowerzystów oczywiście
– zwane cyklobusami. Pierwszy
taki cyklobus ma rozpocząć
kursowanie i po naszej stronie:
PKS chce spróbować wozić
rowerzystów z Jeleniej Góry na
Przełęcz Okraj.
Cyklobusy w Czechach są
bardzo popularnie, bo wielu
turystów przyjeżdżających w
góry potrafi jeździć na rowerze,
ale kondycji wyczynowca raczej
nie ma. Zjechaliby sobie chętnie, ale podjeżdżać raczej nie
lubią. Polski cyklobus, jeśli nie
zawiedzie reklama, też pewnie
pusty jeździć nie będzie.
Najważniejsze jednak jest to,
że na przełęczy jest przejście
graniczne, a na nim nasz cyklobus spotka się z czeskim cyklobusem. W ten sposób Okraj
stanie się miejscem, z którego
turyści będą mogli wyruszać
albo w nasze, albo w czeskie
góry, a potem wracać polskim
cyklobusem z naszej strony albo
czeskim z tamtej i zjeżdżać do
swoich hoteli, schronisk czy
pensjonatów.
Być może dzięki cyklobusom
wreszcie ożywią się przygraniczne kontakty Czechów i
Polaków, bo jak dotąd ani w
Jeleniej Górze Karpaczu czy
Szklarskiej Porębie, ani w Libercu, Jabłońcu czy Tanwaldzie
niewiele świadczy o tym, że

miasta te leżą blisko granicy.
Jakby ani Czesi, ani Polacy nie
byli zainteresowani sąsiadami.
Przy granicy polsko-niemieckiej po naszej i po tamtej stronie bez trudu dostrzec można
oznaki ożywionych kontaktów
Polakow i Niemców. Jeszcze
liczniejsze symptomy bliskich
stosunków z sąsiadami dostrzec
można przy granicy z Rosją,
Litwą, Białorusią, Ukrainą i
wreszcie Słowacją.
Nie tylko handlujemy tam
wszędzie na potęgę z sąsiadami, ale często i masowo
odwiedzamy się, choć granicę
z państwami nie należącymi do
Unii trudniej jest przekraczać w
obie strony.
Polsko-czeska granica to dziwny wyjątek: kontaktów nie
ma. Jeszcze przed kilkunastu
i kilku laty Polacy jeździli na
zakupy do Czech, potem Czesi
przyjeżdżali do nas. Ostatnio
jednak ceny się wyrównały i
zakupowe wyjazdy przestały
być atrakcyjne.
Samorządy czeskie i polskie
mają niby jakieś umowy, lokalni politycy spotykają się oficjalnie co jakiś czas, ale ze spotkań
tych niewiele wynika.
Polacy i Czesi nie czują do siebie nawzajem wrogości ani nie
żywią uprzedzeń większych niż
te wobec Niemców, Ukraińców
czy Białorusinów. Wszystko na
to wskazuje, że jedyną barierą
utrudniającą kontakty są góry

utrudniające odwiedziny i brak
połączeń kolejowych czy autobusowych.
Od nas do Czech i odwrotnie
można dostać się wyłącznie
samochodem, ale to już jest
wyprawa. Wszystkie dotychczasowe próby uruchamiania linii
autobusowych między Polską
a Czechami okazywały się nieopłacalne, bo niewielu było pasażerów. Wygląda to na błędne
koło: nie ma tradycji jeżdżenia
do Czech a tam – jeżdżenia do
Polski, więc pasażerów jest za
mało, żeby utrzymać stałe linie
autobusowe. Nie ma stałych
linii, więc obyczaj jeżdżenia za
granicę choćby na piwo czy na
spacer nie noże się wytworzyć
i dlatego nie ma u nas tradycji…itd.
Może więc, kiedy cyklobusy na
Przełęcz Okraj już się przyjmą,
PKS spróbuje pozyskać dotacje
na utrzymanie autobusowych
połączeń z Czechami, w stałych
godzinach i co najmniej kilku
dziennie. Wtedy za rok albo
dwa Polacy i Czesi dostrzegą,
że w pobliżu jest granica i miło
jest czasem wyskoczyć tam, ot
tak sobie, na spacer. I może
wreszcie nauczymy się korzystać z bliskości granicy.

Wojciech Jankowski
O cyklobusie czytaj
na stronie 10.
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Miejski Zakład Komunikacyjny uczy kierowców tego, co każdy
umieć powinien

Tępią chamstwo

Fot. ARKADIUSZ PIEKARZ

– Często kierowca zatrzaskuje
drzwi przed nosem albo po prostu
gburowato się do ludzi odnosi!
– denerwuje się Magdalena Tomaszewska, jedna z pasażerek MZK.
– Szczególnie nieuprzejmi bywają
wobec starszych osób. Broń Boże,
nie można im zwrócić uwagi, bo
stają się jeszcze bardziej niegrzeczni
– dodaje. – Mają pasażerów gdzieś,
zwłaszcza zimą, kiedy sami grzeją
się w cieplutkich autobusach, a my
musimy marznąć na przystankach
końcowych – podkreśla Jarosław
Taraszka.
– Na siłę wpychają się do ruchu
wyjeżdżając z zatoki. Nawet nie
sygnalizują tego kierunkowskazem. Sporo kultury by im się przydało – bez ogródek ocenia szoferów przewoźnika
Marcin
Mazur,
kie-

rowca audi.
To nie są odosobnione głosy
krytyki pod adresem panów, którzy codziennie pokonują setki
kilometrów tras w mieście i mają
kontakt z większością jego mieszkańców. Z komunikacji miejskiej
– statystycznie – w ubiegłym roku
skorzystało ponad czternaście
milionów pasażerów!
MZK postanowił skorzystać z
okazji i wyprostować charaktery
swoich pracowników. Z pomocą
przyszła Unia Europejska ze swoim
pilotażowym programem „Kierowca i jego pasażerowie”. Na pierwszy
szkoleniowy ogień poszło ośmiu
pracowników formy. W tym Anna
Marchalewicz, pierwsza kobieta
za kierownicą przewoźnika, której
zachowanie budzi szacunek i sympatię, a co do jej kultury na jezdni
nie można mieć zastrzeżeń.
– Nie prowadzimy specjalnej selekcji ludzi, których trzeba szkolić.
Trafiają tam zarówno młodzi stażem, jak i doświadczeni kierowcy.
Grupy są mieszane – mówi
L. Chmielewski. Samo

Pani Anna Marchalewicz bardzo
lubi swoją pracę.

JELENIA GÓRA Sprzęt komputerowy dla policji

Cyfrowe dary
Dziesięć zestawów komputerowych, 16 monitorów LCD,
pięć notbooków, 15 drukarek
laserowych, aparat cyfrowy i
dyktafony – oto prezent, jaki
policjanci dostali od jeleniogórskich władz w miniony
piątek.
Wszystkie urządzenia są
warte ponad 58 tysięcy złotych. Wręczenie takich pre-

zentów jest możliwe dzięki
porozumieniu między miastem Jelenia Góra a komendą
miejską policji.
Sprzęt trafi do komisariatów na terenie działania komendy. Wiele policyjnych
posterunków wciąż jeszcze
nie dysponuje cyfrowymi
nowościami.

(tejo)

Echa publikacji
W nawiązaniu do artykułu
„Namawiał do kłamstwa” (Tygodnik Jelonka.com nr 39)
zadzwoniła do nas Barbara
Jaśniewicz, która startowała w
konkursie na dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5. Twierdzi,
że wbrew temu, co sugerowaliśmy, nie była faworytką w tych
zmaganiach. – W komisji jest 12
osób, każda ma swoje zdanie,
a głosowanie jest tajne, trudno więc o faworytów – mówi
zainteresowana. B. Jaśniewicz
wyjaśnia, że ukończyła, między
innymi, studium doktoranckie przy Uniwersytecie Adam

Mickiewicza w Poznaniu, studia
podyplomowe na Papieskim
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, pedagogikę na tejże uczelni. Jest
nauczycielką języka polskiego
oraz religii, ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w
sprawach awansu nauczycieli,
egzaminatorem języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych i przedmiotów humanistycznych w gimnazjach.
Za nieścisłości podane w artykule panią Jaśniewicz przepraszamy.

Redakcja

szkolenie polega
na rozmowie i
treningu „na sucho”. Kierowcy
instruowani
są, że – między innymi
– p ow i n n i
być grzeczni,
nie zamykać
pasażerom
drzwi przed
nosem oraz starać
się być punktualnymi.
Że uczą się podstawowych zasad
kultury, które powinni wynieść
w genach z domów, nikomu nie
przeszkadza. MZK na szkolenie nie
wyda ani grosza, bo za wszystko
płaci Unia Europejska. Jej trener
dodatkowo wyszkolił dwóch pracowników, którzy będą szkolić
pozostałą kadrę, a potem zajmą się
nadzorem.
– Jesteśmy drugą po Wrocławiu
firmą komunikacyjną, która takie
szkolenie przeprowadza – szczyci
się Leszek Chmielewski. Zapytany,
kto skontroluje, czy kierowcy dobrze opanowali europejski savoir
vivre, odpowiada: – Pasażerowie.
To najlepsi kontrolerzy.
Dyrekcja przewoźnika dodaje, że
w firmie wciąż są kadrowe rotacje,

Czy powstanie centrum hotelowo-rehabilitacyjne
w Cieplicach?

bo
nie każdy, kto ma
prawo jazdy i świetnie
radzi sobie za kierownicą, nadaje się do pracy w komunikacji
miejskiej.
– To ciężka robota, pełno stresu.
Cały dzień za kółkiem, a i pasażerowie są różni. Czasami można stracić
cierpliwość – mówi nam kierowca
MZK pragnący zachować dane do
wiadomości redakcji.
Miejski Zakład Komunikacyjny
jest bardzo czuły na skargi. Każda
sprawdzana jest indywidualnie i
„podejrzany” kierowca często trafia
na dywanik. Bywa, że wylatuje z
pracy. Przewoźnik ma nadzieję,
że szkolenie spełni oczekiwania
pasażerów i będzie mniej zażaleń
oraz przykrych sytuacji.

(tejo)

Savoir vivre po europejsku
Tak zwany moduł pierwszy kursu obejmuje, między innymi, obowiązki kierowcy, ich
zachowanie oraz konsekwencje z niego wynikające, umiejętność komunikowania
się, identyfikowanie potrzeb pasażera i… zarządzenie konfliktem. W module
drugim kursanci poznają zasady ochrony środowiska i przestrzegania prawa oraz
identyfikowanie obowiązków. Moduł trzeci to, m.in., poznanie zasad i strategii
firmy, zdrowie, bezpieczeństwo i udzielanie pomocy oraz zarządzanie stresem.

Jak poinformował nas prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski, trwają rozmowy
z Martinem Mallerem, który
będzie inwestował w Cieplicach.
Planuje wybudować centrum
hotelowo-rehabilitacyjne – SPA
hotel.
– Mieliśmy już kilka spotkań
z panem Mallerem. Kwestia
inwestycji jest już znacznie
zaawansowana. Obecnie przygotowywana jest koncepcja
architektoniczna. Jeśli centrum
powstanie, to będzie to jedno

z najbardziej ekskluzywnych
miejsc tego typu w Polsce – zapowiada Marek Obrębalski.
Inwestycjami zainteresowana
jest też osoba, która znajduje
się na liście 20 najbogatszych
Polaków. Na razie jednak władze nie chcą zdradzać więcej
szczegółów. Wiadomo jedynie,
że inwestorowi bardzo podoba
się nasze miasto i wskazał już
teren, którym jest zainteresowany.

(AGA)

REGION Jeleniogórskie gimnazja w czołówce

Cenne punkty
Nasi uczniowie byli gorsi tylko od wrocławskich.
Taki wynik po podsumowaniu wyników egzaminu
gimnazjalnego z pewnością
ucieszy dyrektorów tych placówek oświaty oraz ich absolwentów. Jelenia Góra znalazła
się bowiem w ścisłej czołówce dolnośląskich gimnazjów,
zarówno jeśli chodzi o testy
humanistyczne, jak i matematyczno-przyrodnicze.

Z pierwszych jeleniogórscy
uczniowie zdobyli średnio 33,5
punkta, a z drugich – 27,1.
Lepszy okazał się tylko Wrocław
(34,9 oraz 33, 3). W czołówce
jest także Oława oraz Lubin.
Najsłabiej z regionu jeleniogórskiego wypadły powiaty
lubański i lwówecki.

(tejo)

Licea górą
W piątek absolwenci gimnazjów poznali ostateczne wyniki naboru do
szkół średnich. W Jeleniej Górze największym powodzeniem cieszyły
się licea ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych.
Wielu chętnych złożyło podania do Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.
Znacznie mniej popularne były licea profilowane, technika i szkoły
zawodowe. Tam wciąż są jeszcze wolne miejsca.

JELENIA GÓRA Podarowany sprzęt medyczny uratuje
najmłodszych pacjentów

Wezmą głodem

Rozpoczęcie protestu głodowego rozważali lekarze
w jeleniogórskim szpitalu
wojewódzkim. Protest medyków trwa od prawie ośmiu
tygodni. Lekarze mówią, że
nikt z nimi nie rozmawia
w tym właściciel lecznicy,
czyli Urząd Marszałkowski.
Część z nich złożyła wypowiedzenia. Inni czekają na
rozwój sytuacji na urlopach
na żądanie. Szpital pracuje
w zasadzie t ylko jak na
ostrym dyżurze: przyjmuje
pacjentów jedynie w najpilniejszych potrzebach.

Inwestycyjne podchody

Dzieciom ze szpitala dla zdrowia
Fot. Angelika Grzywacz

Pracowników miejskiego przewoźnika ma obowiązywać
europejski savoir-vivre. Takie są założenia szkolenia, które
w minionym tygodniu rozpoczęto na terenie zajezdni. – To
potrzebne, bo nie wszyscy kierowcy są idealni – przekonuje
Leszek Chmielewski, szef marketingu MZK.

JELENIA GÓRA Bogacze zainteresowani stolicą
Karkonoszy

Późny debiut

W poniedziałek 23 lipca
o godz. 16 w auli Pałacu
Schaffgotschów odbędzie
się promocja zbioru poezji
Kazimiery Czurki „Piasku
przesiewanie”. Tomik ten,
wydany przez Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, jest późnym debiutem książkowym 81-letniej
ciepliczanki, emerytowanej nauczycielki. Wydanie
sfinansował Rotary Club
Jelenia Góra, współwydawca tomiku. Spotkanie jest
otwarte, wstęp wolny.

(tejo)

Trzy inhalatory to dar, jaki
w miniony piątek przekazała
Fundacja Jeleniogórska Akcja
Bezpieczna Droga dla oddziału
dziecięcego szpitala wojewódzkiego. Personel sam wybrał taki
podarunek, bo stary sprzęt od
dłuższego czasu odmawiał posłu-

szeństwa. Inhalatorami leczone
jest ponad sześćdziesiąt procent
małych pacjentów. – Prezenty
zostały kupione za pieniądze
zebrane ze świątecznej aukcji
bombek – mówi Mariusz Synówka, prezes fundacji która
przekazała na ten cel dwa tysiące

złotych. Jednak zostały jeszcze
pieniądze na zakup innych drobiazgów, które będą szpitalowi
potrzebne. Synówka zapewnił,
że środki te zostaną sukcesywnie
przekazane na pomoc oddziałowi
dziecięcemu lecznicy.

Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Mimo wyroku nie zapłacił grzywny i trafił do celi

Były dziennikarz za kratkami
Krzysztof M. często rozmawiał z policjantami o przestępcach, choć sam jest
jednym z nich. Na wolność
wyjdzie za dwa lata.
Fałszywe zawiadomienie policji
o kradzieży i przywłaszczenie
kilku samochodów z wypożyczalni pojazdów – oto zarzuty dla
Krzysztofa M., byłego dziennika-

rza jednej z lokalnych stacji telewizyjnych, do niedawna pracownika Kolegium Karkonoskiego.
M. został zatrzymany przez
policję w środę. Za wymienione
czyny został już skazany przez
bolesławiecki sąd rejonowy w
2003 roku. Dostał wtedy – wraz
z dwoma wspólnikami – dwa
lata więzienia w zawieszeniu.
Warunkiem było wpłacenie 40
tysięcy złotych grzywny. Nie

spełnił go zarówno M. jak i jego
dwóch wspólników.
Jak poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
wydał nakaz doprowadzenia
mężczyzny do aresztu śledczego.
M. odsiedzi zawieszoną karę.
Aresztowany do niedawna był
zatrudniony w Kolegium Karkonoskim. Zajmował się promocją

uczelni. Wcześniej udzielał się
także w sztabach wyborczych
dwóch kandydatów na prezydenta miasta.
Z KK został zwolniony z pracy
niedługo przed zatrzymaniem go
przez policję. Interwencja mundurowych była koniecznością.
Krzysztof M. – mimo wezwań
– nie stawiał się do aresztu w celu
odbycia kary.

(carioca)

JELENIA GÓRA Szkolne potrzeby wymówką złodziei

Podręczniki za rynny
Przy ulicy Bankowej dwóch
młodzieńców w wieku 15-16
lat oraz ich o rok starsza
koleżanka weszli po rusztowaniu pozostawionym przez
pracowników budowlanych
i ukradli z remontowanej
kamienicy rynny miedziane
warte 800 złotych. Sprawców
zauważył dozorca, ale mu
uciekli. Zapamiętał jednak,
jak wyglądali i opisał ich
wezwanym na miejsce poli-

cjantom. Stróże prawa złapali
nieletnich złodziei.
Usprawiedliwienie młodocianych przestępców
brzmiało niezbyt wiarygodnie. Stwierdzili, że chcieli
sprzedać rynny i w sposób
pozyskać pieniądze na zakup
książek do szkoły. 17-letnia
złodziejka trafiła do policyjnego aresztu. Grozi jej kara
do pięciu lat więzienia.

(tejo)

REGION Elegancki przestępca wzbudza zaufanie ludzi i bez skrupułów robi wszystkich w konia

Oszukańcza parada Michała K.
– W lutym zgłosił się do nas w
sprawie wynajmu mieszkania w
Piechowicach – opowiada Dariusz
Lewandowski. – Daliśmy ogłoszenie, które na nasze nieszczęście
wpadło w jego ręce. Nic wówczas
nie wskazywało na to, że je st on
oszustem. Michał K. podawał się za
studenta, który niedawno wrócił
z Francji, gdzie – jak mówił – studiował. W Polsce miał tłumaczyć
francuskie dokumenty na język
polski. Był bardzo grzeczny, dobrze
ubrany i... wyrafinowany. Charakterystyczny, bo o intensywnie
rudym kolorze włosów.
Państwo Lewandowscy spisali
umowę. Najemca miał wpłacić 200
złotych zaliczki, ale nie zapłacił
nic. – Do czerwca, do kiedy przebywał w naszym mieszkaniu, nie
płacił za prąd, wodę czy gaz. Nie

wpłacał nam również pieniędzy
za czynsz. Za każdym razem, kiedy
umawialiśmy się na spotkanie z
nim, nie przychodził tłumacząc
się coraz to bardziej wymyślnymi
historiami – mówi pan Dariusz.
Sprawa trafiła na policję. Właściciele wezwali na pomoc mundurowych, aby pomogli w eksmisji.
Funkcjonariusze byli bezradni.
– W środku była konkubina
oszusta z malutkim dzieckiem, ale
nie chciała otworzyć nam drzwi,
więc je wyważyłem. Michała K.
nie było w środku. W mieszkaniu znaleziono jednak pralkę,
zabytkowe lustro i meble ludzi,
którzy wynajmowali mieszkanie
Michałowi K. przed nami – mówią
Lewandowscy.
K. uciekł z mieszkania kilka dni
później. Do tej pory nie rozliczył się

z właścicielami ani nie oddał im
kluczy. Pan Dariusz musiał drugi
raz wyważać drzwi, aby wejść do
swojego mieszkania.
Oszust ulotnił się jak kamfora. Nie reaguje na telefony, a
Lewandowscy mają do niego
trzy numery. Nagrał się tylko na
sekretarce, że wysłał jakieś pismo.
I że dziękuje za rozmowę.
Okazuje się, że mieszkaniowy
przekręt to nie jedyna sprawka
pana Michała. Jeden z pracodawców, który zatrudnił go około
czterech lat temu, do dzisiaj nie
odzyskał tysiąca euro. Te pieniądze
Michał K. ukradł współpracownikom w biurze.
– Przyszedł do mnie, bo szukał
pracy – opowiada mężczyzna
(dane do wiadomości redakcji).
– Wydawał się bardzo grzeczny,
dobrze wykształcony, bo – jak
mówił – pracował już we Francji
w podobnej branży, więc go przyjąłem. Był człowiekiem młodym i
sprawiał wrażenie godnego zaufa-

Kradzione
nie tuczy

Czytelniku!
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

nia. Pomyślałem, że przyjmując go
może się czegoś od niego dowiemy,
skoro pracował we Francji – dodaje
poszkodowany pracodawca.
Prawdziwą twarz Michał K.
pokazał nieco później.– Nikt z pracowników nawet nie podejrzewał,
że może być to taki złodziej. Ukradł
tysiąc euro, portfele, komórki, kamerę. W międzyczasie, zostawał w
firmie po godzinach i sprzedawał
różne rzeczy na serwisie allegro.
Fanty pochodziły z kradzieży. W
firmie nikt oczywiście o tym nie
wiedział – słyszymy.
Michał K. wpadł, kiedy kamera przemysłowa zarejestrowała,
jak wszedł do firmy po godzinie
22 i ukradł jeszcze kilka innych
rzeczy.
– Pojechaliśmy do niego do
mieszkania na ulicy Mickiewicza
i sami odebraliśmy to, co nam
ukradł. Nie odzyskaliśmy jednego
telefonu. Zgłosiliśmy to policji, ale
nawet nagranie kamery nie było
wystarczającym dowodem i pod-

stawą do zatrzymania. Zgodnie
z prawem musiałbym go złapać
na gorącym uczynku – mówi
mężczyzna.
K. dostał dyscyplinarkę, ale z oszukańczego żywota nie zrezygnował.
Łatwo znajduje pracę w jednej z
firm przy ulicy Piłsudskiego. Tu
również dokonuje kradzieży na
kilka tysięcy złotych. W tym przypadku niestety również nikt nie
złapał go na gorącym uczynku.
Jest także poszukiwany przez
jedną z firm ubezpieczeniowych,
którą oszukał.
– Michał K. miał u nas tylko
jedna sprawę karną – mówi nadkom. Edyta Bagrowska, rzecznik
prasowy policji w Jeleniej Górze.
– Chodziło o przestępstwa internetowe. Obecnie nie jest ścigany, ale
są przeciwko niemu prowadzone
postępowania w innych miastach
w Polsce. Między innymi w Mikołowie, Warszawie i Toruniu. K.
poszukuje też zagraniczny wymiar
sprawiedliwości.

Żaden z oszukanych mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej nie
zgłosił doniesienia na Michała K.
Dlaczego ludzie – mimo że zostali
oszukani – wolą tego człowieka nie
ruszać i pozostawić na wolności?
Tę kwestię wyjaśnia nam jeden z
okradzionych. – Podobnie jak inni
oszukani mam rodzinę – mówi ze
spuszczoną głową. – Ten człowiek
ponoć handluje bronią. Mam narażać życie swoich najbliższych żeby
odzyskać w sumie nie tak wielkie
pieniądze?

Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Groźnie na wyjazdowym trakcie

14-letniego mieszkańca
Mysłakowic, który ukradł
trzy kury rasy „karmazyn”
złapali policjanci z Kowar.
Nastolatek włamał się do
murowanego kurnika wyłamując kratę w oknie i skradł
ptaki. Nieletni złodziej nie
zdążył jednak najeść się
kradzionym łupem. Został
zatrzymany w domu, kiedy
kury już się gotowały.

Wypadkowa Wrocławska
Fot. Angela

Pojawił się w mieście pięć lat temu. Dziś szukają go
oszukani właściciele mieszkań i okradzeni pracodawcy.
Przyłącza się policja. A mężczyzna ma się świetnie i jest
nieuchwytny

Złodziejskie
souveniry

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

Dwóch mężczyzn upatrzyło sobie kiosk z pamiątkami
w Cieplicach. Pod osłoną
ciemności złodzieje włamali się do budki i zabrali,
co się dało. Po kradzieży
przywłaszczone przedmioty
– wisiorki, pamiątki, chusteczki, napoje i inne – ukryli w domu młodszego ze
sprawców. Tam nakryła ich
policja. Złodzieje mają 18 i
20 lat. Grozi im 10 lat więzienia, a na swoim koncie najpewniej mają jeszcze jedną
kradzież z włamaniem.

(tejo)

To jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc
Dwa samochody zderzyły się
w miniony wtorek u wlotu ul.
Wincentego Pola we Wrocławską (na zdjęciu). Z kolei dzień
później na tym trakcie doszło
do kolizji dwóch aut: fiat palio
czołowo zderzył się z volkswagenem golfem. W dodatku palio odbiło się i uderzyło w bok
autobusu MZK. Choć nikomu
nic się nie stało, te zdarzenia
to dowód, że na Wrocławskiej
jest bardzo niebezpiecznie.

Kierowcy wyprzedzają na podwójnej ciągłej i nie zważają na
znaki „stop”. Za to wykroczenie
policja wystawia miesięcznie
około 700 mandatów.
– Pośpiech się po prostu nie
opłaca. Za niezatrzymanie się
przed znakiem stop kierowca
zapłaci 100 złotych, za przekroczenie prędkości od 100 – 500
złotych – przestrzega policja.

(Angela)
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Kuszenie pieniądzem
Oryginalny chwyt marketingowy ma zagwarantować
sprawną obsługę
Jak informują tabliczki umieszczone w jednym z marketów,
każdy, kto czeka w kolejce dłużej
niż pięć minut, a nie wszystkie
stanowiska obsługowe są czynne,
otrzyma 5 zł.
Wystarczy zgłosić się do punktu
informacyjnego i odebrać należność. Okazuje się jednak, że
w praktyce nie wygląda to tak
kolorowo.
– Stałem w kolejce osiem minut.
Zgodnie z informacją, zgłosiłem
się po odbiór pieniędzy. Zdziwiłem
się bardzo, gdy usłyszałem, że jest
już po godz. 16.00 i promocja nie
obowiązuje. Nigdzie nie wyczytałem, aby obowiązywały jakieś
ograniczenia godzinowe – mówi
nasz Czytelnik.
Podobna sytuacja wydarzyła się
kilka dni później. Kilkoro klientów
zgłosiło się do punktu po odbiór
obiecanych 5 zł – pieniądze otrzy-

mali, ale usłyszeli, że promocja
trwa tylko do godz. 17.00.
Sprawdziliśmy to. Okazało się,
że o zwrot pieniędzy można ubiegać się bez ograniczeń. – Nie ma
wyznaczonych godzin. Jeśli ktoś
uzna, że stał w kolejce do kasy
dłużej niż 5 minut, zwracamy mu
pieniądze. Jeżeli są jakieś kwestie
sporne, staramy się wychodzić
z założenia, że to klient ma rację
– powiedział nam p.o. dyrektor
marketu.
Zapytany o wprowadzanie w
błąd przez pracownicę punktu
informacyjnego, napomknął
jedynie o niesforności podwładnej. – Uważam, że jest to zwykłe
działanie na zniechęcenie klienta.
Kilka osób dostanie 5 zł, a następni
zostaną odesłani z kwitkiem, bo
pracownik stwierdzi, że jest już za
późno – dodaje nasz Czytelnik.

Fot. Agnieszka Gierus

(AGA)

Czy taka promocja zjedna
placówce klientów?

Laury dla miasta
Jelenia Góra wygrała ranking
Gazety Prawnej „Europejska
Gmina, Europejskie Miasto”.
Celem przedsięwzięcia było wytypowanie tych ośrodków, które
przeznaczają najwięcej pieniędzy z funduszy europejskich na
jednego mieszkańca. W środę w
Warszawie przebywał prezydent
Marek Obrębalski, który odebrał
nagrodę za rankingową pozycję.
Trzeba jednak zauważyć, że tak
wysoka lokata Jeleniej Góry na
liście to skutek działań poprzedniej ekipy samorządowej. Stolica
Karkonoszy zdobyła 8909 punktów (taką kwotę w złotówkach
wydano na jednego mieszkańca
miasta).
Przeczytaj nasz komentarz:
str. 12

Przewrócony na bok tir i rozwalony ładunek: to efekt
zdarzenia przy wjeździe do miasta. Wielki pojazd
zablokował w miniony piątek po południu ul. Sobieskiego i Spółdzielczą.
Kolizja wydarzyła się na rondzie przy ul. Zgorzeleckiej. Nie
po raz pierwszy przewraca się tu
tir. Niemal na inaugurację trasy,
części obwodnicy południowej,
wielka ciężarówka przypłaciła
manewr skrętu wywrotką. W
piątek świadkowie obserwowali niemal powtórkę tamtej
sytuacji.
Pojazd jechał ze strony Zgorzelca. Prawdopodobnie za szybko
i nieostrożnie. Na wąskim łuku
ronda wywrócił się. Cała zawartość wyleciała z naczepy.
W stan alarmu została postawiona niemal cała jeleniogórska
drogówka oraz większość jednostek straży pożarnej. Kierowca
winę tego incydentu próbował
zrzucić początkowo na hamulce, które jak mówił – zawiodły.
Policja uznała jednak, że nie
była to wina hamulców, ale
niedostosowanie prędkości do
sytuacji na drodze.
– Jest to ewidentne przekroczenie przede wszystkim dozwolonej w okolicy tego ronda
prędkości oraz niezachowanie
ostrożności – powiedział nam na
miejscu st. sierż. Kacper Krauze z
jeleniogórskiej drogówki.
Zenon Kozacki z pomocy drogowej: – Dokładnie widać, że

Po raz pierwszy tego lata miejska
pływalnia przy ulicy Sudeckiej gościła sporą liczbę żądnych wodnych
uciech. Po bardzo kapryśnym początku lata, w miniony weekend w
końcu przypiekło słońce. – Mamy
pełną obsadę ratowniczą, czynna
jest zjeżdżalnia, można t e ż
skakać z trzeciego
metra wieży – powiedziała nam w
sobotę Izabela
Barczyńska,
p.o. kierow-

kierowca wjechał w zakręt ronda
z dużą prędkością. Próbował
hamować, ale było już za późno.
Nie wyrobił zakrętu i wyrzuciło
go na bok.
Po zdarzeniu na dobre kilka
godzin zablokowana została
jedna strona ronda, co spowodowało tworzenie się gigantycznych
korków. Policjanci przyjechali na
miejsce zdarzenia, by kierować

nik basenu. W nadchodzących
dniach ma być jeszcze cieplej, a
na basenie – tłoczniej. W placówce
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
będzie organizował różne zawody
i turnieje.
Kąpielisko przy ul. Sudeckiej
otwarte jest w godz. 10 – 19, cena
biletu ulgowego to 3,5 zł (młodzież
szkolna i studenci), normalny
– 7,5 zł, dzieci do lat trzech – bezpłatnie.

AGA

ruchem. Starali się skutecznie
ten korek rozładować. Strażacy
czuwali, by nie doszło do zapalenia pojazdu.
– Czekamy na dźwig, by postawić
samochód – powiedział asp. sztab.
Tadeusz Rybka, dowódca grupy ze
straży pożarnej.
O ile wywrotka auta nie spowodowała większych uszkodzeń w
tirze, o tyle sporą kwotę musiał
zapłacić właściciel samochodu za
jego podniesienie: w sumie około
dwóch tysięcy złotych.
Szczęściem w nieszczęściu był
fakt, że kierowcy tira nic się nie

stało oraz, że na chodniku nie
było żadnego przechodnia. Nie
jest to pierwsze takie zdarzenie z
udziałem wielkiego samochodu.
Wielu zmotoryzowanych twierdzi,
że rondo jest źle zaprojektowane,
zwłaszcza dla potrzeb pojazdów ciężarowych i ciągników z naczepami.
Z kolei jego projektanci tłumaczą,
że rondo jest małe nie przez przypadek. Chodzi o znaczne zmniejszenie
prędkości przy wjeździe. Wszystko
dla bezpieczeństwa.

Angelika Grzywacz

Taki obrazek na rondzie przy ZREMB-ie to nie jest rzadkość
JELENIA GÓRA Wybieramy patrona jednego z traktów

Mandat za gest

Tropiki ożywiły basen

Fot. Agnieszka Gierus

(tejo)

Wywrotowe wywrotki

JELENIA GÓRA Wreszcie lato na kąpielisku

Napalony na używki

Ponad 400 litrów alkoholu i
blisko 1000 paczek papierosów
znaleźli policjanci w pomieszczeniach gospodarczych w Kowarach na posesji należącej do
42-letniego mieszkańca miasta.
Był w kręgu podejrzanych o
posiadanie „lewych” pojemników
z alkoholem oraz dużej ilości papierosów bez znaków akcyzy. W
minioną środę policjanci, sprawdzili pomieszczenia gospodarcze,
garaż i strych, które użytkował zatrzymany. Tam natrafili na około
400 litrów alkoholu bez akcyzy w
0,5 litrowych butelkach, 5-litrowy
kanister z alkoholem oraz 1500
pustych butelek z etykietkami
znanych firm spirytusowych oraz
papierosy.

JELENIA GÓRA Felerne rondo, czy błędy kierowców ciężarówek?

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

JELENIA GÓRA Promocja czyli… zniechęcenia klienta



Niecodzienną interwencję
mieli policjanci z Lubania Śląskiego. Wlepili karę 28-letniemu kierowcy z Niemiec, który
obraził instruktora nauki jazdy
i kursanta.
Do zdarzenia doszło tuż przy
urzędzie miasta, gdzie na czerwonym świetle zatrzymał się samochód „elka” z początkującym
kierowcą za kierownicą i instruktorem na siedzeniu pasażera. Tuż
za nim stanął TIR na niemieckich
numerach rejestracyjnych.
Kiedy zapaliło się zielone światło kursant nauki jazdy miał
problem z ruszeniem z miejsca
(pod górę). Oczekujące pojazdy
musiały zaczekać do następnej
zmiany świateł. Kierowcy cieżarówki nie spodobało się to i dał
upust swojemu niezadowoleniu głośno trąbiąc. Dodatkowo
cały czas ostro dodawał gazu
w swoim samochodzie, jakby
chciał spowodować ruszenie
poprzedzającego go samochodu. Nie pomogło to kursantowi
nauki jazdy, który nadal nie
mógł ruszyć z miejsca. Kierowca
TIR-a ominął go i wjechał na
skrzyżowanie. Kiedy przejeżdżał
obok „elki” wychylił się przez
okno kabiny, uniósł w górę lewą
rękę i w obscenicznym geście
pokazał wystawiony obraźliwie
środkowy palec.
Za kierownicą siedział 28-letni
Niemiec. Za swoje zdecydowanie
negatywne zachowanie został on
ukarany mandatem w wysokości
800 złotych.

(tejo)

„Miś” z Jelonki

Trwa nasza akcja, dzięki której Stanisław Bareja może zostać
patronem jednej z jeleniogórskich ulic. Co tydzień zamieszczamy
kupon, który należy wypełnić i przesłać do redakcji Jelonki.com
Zebrane głosy oraz opinie internautów przekażemy radnym
miejskim z wnioskiem mieszkańców o nadanie jednemu z traktów
imienia znanego reżysera.
Mamy już kilkanaście kuponów popierających akcję. Pojawiają się
jednak nowe propozycje Czytelników dotyczące osób, które powinny
mieć w stolicy Karkonoszy swoją ulicę.
Najczęściej powtarzanym kandydatem jest Antoni Mazurkiewicz,
legendarny kontroler w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym.
Czekamy na dalsze głosy i kolejne propozycje.
Wśród uczestników plebiscytu rozlosujemy nagrody niespodzianki.

(RED)

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).
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JELENIA GÓRA Naturoterapeuci w naszym mieście

REGION – Tematu ścieżek rowerowych nie odpuszczę! – mówi Zbigniew Leszek

Nie ma zmiłuj się

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

Adam Maczuga

Prawie 40 lat pracy przy
kręgosłupach to tysiące ludzi,
którym przyniósł ulgę w cierpieniu i radość życia, likwidując dyskopatie, lordozy, kifozy,
skoliozy, chorobę Szejermana,
rwę kulszową, bóle głowy, w
wielu przypadkach przepuklinę jądra miażdżystego i inne
dolegliwości.
Adam Maczuga swoje umiejętności doskonalił w latach
80. u Edwarda Matusza z
Konina.
Miesięcznik „Uzdrawiacz”
umieścił A. Maczugę pośród
1000 najskuteczniejszych
naturoterapeutów i pięciu
najskuteczniejszych kręgarzy
w LEKSYKONIE POLSKICH
UZDROWICIELI wydanym w
2007 roku.

Józef Pietraszko

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

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

Jan Kolano

Na pół godziny przed każdym spotkaniem Józef Pietraszko prowadzi w ykład na temat bioenergoterapii
i naturoterapii.
Prosimy o wcześniejsze przybycie. Jelenia Góra,
Klub Nauczyciela, ulica Bankowa 15 od godz. 11.
Wykład o godz. 10. 30. 19 lipca 2007
Terminy przyjęć:
16.07.07 Legnica, godz. 11 (następny termin 13 08 07 godz. 11)
17.07.07 Bolesławiec, godz. 9 (następny termin 14 08 07 godz. 9)
18.07.07 Zgorzelec godz. 11
27.07.07 Głogów, godz. 11 (następny termin 24 08 07 godz. 11)
28.07.07 Lubin, godz. 11 (następny termin 25 08 07).

Angelika Grzywacz: Skąd u
Pana taki zapał do walki o ścieżki rowerowe?
Zbigniew Leszek: Rowery od piętnastu lat są moją pasją. Zaczęło się
to wszystko bardzo niewinnie,
kiedy wraz z żoną kupiliśmy sobie
rowery. Początkowo wyjeżdżaliśmy nimi tylko na zakupy,
zabierając ze sobą malutkiego synka na bagażniku. Po
jakimś czasie jazda rowerem
stała się moją pasją, którą
zacząłem rozwijać organizując
różnego typu zawody rowerowe.
Tam zaczęła się moja przygoda ze
sportem.
Kiedy zaczął Pan zauważać
potrzeby rowerzystów i mówić
o tym głośno?
To się zaczęło jeszcze za prezydenta
Zawiły. Wówczas powstała pierwsza
ścieżka rowerowa w Jeleniej Górze,
na Zabobrzu. Zacząłem walczyć
o następne. Niestety z mizernym
rezultatem. Muszę z przykrością
stwierdzić, że tu nie ma z kim rozmawiać. W urzędzie miasta jest tak, że
nie liczy się interes mieszkańców, ale
partii. Żaden z radnych natomiast

Fot. Agnieszka Gierus

Przyjmują na terenie całej
Polski oraz w Europie Zachodniej.
Adam Maczuga z Gryfina
– prawie 40 lat doświadczenia i wiedza potwierdzona
wieloma świadectwami i dyplomami państwowymi – jest
specjalistą od manualnego nastawiania kręgosłupa, potrafi
za pomocą wzroku i dotyku
palcami znaleźć przyczynę
bólu kręgosłupa i jego schorzeń – choćby w przypadkach
bolesnej lordozy czy skoliozy
– wykonać manualny zabieg,
masaż z uciskami na odpowiednie partie ciała, który
przynosi ulgę w cierpieniu.

Pana Zbigniewa z Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa Rowerowego,
zna większość cyklistów. Nasz rozmówca jest zaprawiony nie tylko w rowerowych
bojach i wyprawach, lecz także w dekarstwie. Na pytania Jelonki odpowiada w
tradycyjnym rzemieślniczym stroju dla tego fachu.

Kask ponad
podziałami

Na razie cykliści kasku
nie muszą zakładać, ale
niedługo to ma się zmienić.
Nad nowymi przepisami
właśnie pracuje Ministerstwo Transportu.
Kask będą musieli zakładać wszyscy rowerzyści,
którzy nie ukończyli 18
lat i jeżdżą jednośladem
drogami publicznymi. Nie
masz kasku? Zapłacisz 100
złotych mandatu. – Dlaczego tylko do 18 lat? – pyta
Marcin Nowicki, rowerzysta
z Jeleniej Gór y. – Moim
zdaniem zakładanie kasku
powinno być obowiązkowe
dla wszystkich. Tak jak pasy
bezpieczeństwa dla kierowców – dodaje.
Jazdę rowerem w kaskach
na głowie popiera wielu
jeleniogórskich cyklistów.
Między innymi, Bolesław
Osipik, rowerowy ambasador Jeleniej Góry, który na
rowerze przejeżdża tysiące
kilometrów. Do kasków
przekonuje także nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W tym względzie
nie ma rozbieżności wśród
radnych.
Według danych policji w
ubiegłym roku wydarzyło
się ponad 5,8 tys. wypadków z udziałem cyklistów.
Ponad 500 z nich zginęło, a
prawie 2 tys. zostało ciężko
rannych. Powodem większości tragedii był właśnie
brak kasku.

(tejo)

nie stworzył wokół siebie tak silnej
koalicji, by mieć wystarczającą siłę
przebicia w sprawie ścieżek.
Co do tej pory udało się Panu
wywalczyć w tej sprawie?
Przełamaliśmy już pierwsze lody.
Spotkał się z nami wiceprezydent
Jerzy Łużniak. Obiecał, że te ścieżki
rowerowe w mieście powstaną,
zapewniał, że prezydent Marek
Obrębalski również chce się przyczynić do ich powstania, więc miejmy nadzieję, że dotrzymają słowa.
Szczerze mówiąc miałem nadzieję,
że ta nowa rada zacznie coś robić w
tej kwestii, ale jak na razie nie padły
jeszcze żadne uzgodnienia. Co do
połączenia Zabobrza z miastem
ścieżką rowerową, wstępne rozmowy przebudowy Osiedla Robotniczego już zostały podjęte, ale nikt
nas nie zaprosił. A wcześniej nam
to obiecano. Poczekam jeszcze jakiś
czas i przypomnę się. Nie odpuszczę.
Będę walczył aktywnie, aż pojawią
się jakieś rezultaty.
Czy rodzinę również pasjonuje
jazda rowerowa?
Tak, wszyscy aktywnie jeżdżą

rowerami i sprawia im to dużą przyjemność. Najstarszy syn Grzegorz
jeździ w klubie kolarskim i ma już
spore osiągnięcia. Swego czasu
był mistrzem Dolnego Śląska w
familii, na swoim koncie ma kilkanaście dobrych miejsc w różnych
zawodach. Obecnie ambitnie
trenuje. Maja żona i młodszy syn
Paweł jeżdżą ze mną. Nie byłoby
we mnie tej pasji bez pasji rodziny
i bez jej wsparcia.
A czy poza rowerami ma
pan jeszcze inne zainteresowania?
Jednym z nich jest zadzieranie
głowy do góry po to by zobaczyć
to, czego inni nie widzą. Polecam
wszystkim taki spacer przez miasto patrząc do góry na elementy
szczególnie na tych starych budynkach. Mimo że się często rozsypują,
bo nikt o to nie dba. Poza tym uważam, że mieszkańcy powinni się
spotykać i rozmawiać. Lubię wyjść
z domu, poznać nowych ludzi,
porozmawiać, wysłuchać i dzięki
temu często dowiaduje się naprawdę o ciekawych sprawach.
Dziękuję za rozmowę.

JELENIA GÓRA Strażnicy nie mogą ukarać za picie
alkoholu w bramie

Luka dla pijaczka
Narzekamy na spożywających trunki na starówce i nieskuteczne reakcje straży miejskiej. – Z drugiej strony
wygląda to trochę inaczej – wyjaśnia jej komendant
Jerzy Górniak.
– Na moim podwórku bez
przerw y schodzą się młodzi
ludzie i popijają winko. Nie ma
na nich bata, bo straż miejska
jest bezradna – mówi pani
Maria, jedna z mieszkanek
ulicy Kopernika.
Takich skarg sł yszymy od
mieszkańców znacznie więcej.
Co na to stróże miasta?
– Ustawa o wychowaniu w
trzeź wości zabrania spoż ywania alkoholu w określonych
miejscach. Są to ulice, place
(w przypadku Jeleniej Góry
plac Ratuszowy, Piastowski)
oraz parki (park Zdrojow y,
Norweski, Kościuszk i , G a r n i z onow y i
przy Małej Poczcie).
Większość ludzi myśli
natomiast, że zabronione jest spożywanie
a l koholu wszędzie.
Straż miejska nie ma
prawa ukarać kogoś,
kto np. pije alkohol
w podwórku, bramie,
na trawniku czy na
łące – tłumaczy Jerzy
Górniak, komendant
formacji.
Patrol może interweniować tylko wtedy, je ś l i del i k went

głośno przek lina, zaczepia
przechodniów lub r wie się
do bicia.
– Zawsze w takich przypadkach musi być świadek, który
wska że kon k retną osobę i
powie, że zakłóca mu spokój
– usłyszeliśmy od komendanta
Górniaka.
Strażnik nie może dać mandat u osobie, k tóra „t yl ko”
delektuje się tanim winem w
bramie. Przekracza wówczas
uprawnienia.
– Najczęstszym problemem,
z jakim się spotykamy, jest
sytuacja, w której patrol jest

wzy wany, a po przyjeździe
na miejsce nie ma żadnych
świadków, którzy wskazaliby
sprawcę i podali przyczynę
zawiadomienia SM – wyjaśnia
strażnik Sławomir Zakrocki.
Aby strażnicy zadziałali skutecznie, świadek musi podać
swoje dane. – Wtedy dopiero
można wlepić mandat (jeśli
obwiniony go przyjmie) lub
wręczyć wezwanie do sądu.
Funkcjonariusze podkreślają, że obowiązuje ich ustawa
o och ron ie da nych osobo w ych, które przekaz y wane
są tylko do wiadomości organów ścigania. Zapewniają,
że nikt postronny nie ma w
nie wglądu, nie mówiąc już o
obwinionym.

(AGA)

Fot. Agnieszka Gierus



Za picie w parku strażnicy
mogą ukarać. Za samo pijaństwo
na podwórku – już nie
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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Byli w galeriach i oglądali
średniowieczne mury

JELENIA GÓRA Posiadacze psów nie płacą za
zwierzę podatków

Pieniądze na smyczy

W przyjaźni ze sztuką

Kłopoty z egzekucją obowiązkowej opłaty za
czworonogi.

ściągania opłat za psa wynika
z braku dokładnego rejestru
psów, który powinien być prowadzony przez urząd miasta.
Druga sprawa: nie ma aktualnie ludzi, którzy mogliby
taką ewidencję czy kontrolę
przeprowadzić.
Mieszkańcy, którzy od lat płacą, czują się po prostu co roku
poszkodowani i zapowiadają,
że jeśli nikt nie płaci, to oni też
płacić nie będą.
– Za pieniądze pozyskane z
tych opłat można byłoby na
przykład rozwiązać problem
przepełnionego schroniska
– mówią mieszkańcy Zabobrza.
Środki można by przeznaczyć
na rozbudowę schroniska. – Jeśli ktoś za psa będzie co roku
płacił, to nie wyrzuci go tak
łatwo, jak to się teraz zdarza.
Tym samym w mieście będzie
przede wszystkim bezpieczniej – przekonują zwolennicy
bardziej rygorystycznego ściągania opłat.
Zmian najpewniej nie będzie,
bo od stycznia przyszłego roku
podatek za posiadanie psa ma
zostać zniesiony. Zastąpią go
opłaty lokalne. O ich wprowadzeniu i wysokości zdecydują
radni.

Angela

PRACA

PRACA

Około 40 dzieci w wieku 6-10 lat uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez
Jeleniogórskie Centrum Kultury.
Fot. Agnieszka Gierus

Podatki za posiadanie psa
zgodnie z uchwałą rady miejskiej powinny być pobierane
od właścicieli każdego psa.
To tylko teoria. W tym roku
zapłaciło 466 osób, a na terenie
miasta zarejestrowanych jest
1760 psów.
– W rzeczywistości do tej
liczby trzeba dodać co najmniej
tysiąc sztuk – mówi Eugeniusz
Ragiel, kierownik schroniska
dla małych zwierząt w Jeleniej
Górze.
Mimo że wszczepianie elektronicznych czipów
psom jest bezpłatne, mieszkańcy obawiają
się, że jak oznakują zwierzę to
będą musieli
za nie płacić.
Z tej samej
przyczyny nie
przychodzą
również na
szczepienia.
Kłopot
ze skut ecznością

Smaczny świat
w centrum miasta

Na koniec półkolonii w JCK ich uczestnicy pozowali nam
do wspólnego zdjęcia
Organizatorzy zaproponowali trzytygodniową zabawę
edukacyjną pod nazwą „Trzy
opowieści”. Każda z nich stanow i ła osobny, za m k n ięt y
c yk l d z ia ła ń. Dz ieci bra ł y
m.in. udział w różnego ro dzaju warsztatach i zajęciach
teatralno-plastycznych, były
gośćmi Stowarzyszenia Arty-

PRACA

stycznego w Kopańcu, gdzie
z w ied za ł y średn iow ieczne
mury, galerię sztuki, teatr i
sł uchał y średniowiecznych
pieśni.
Uczestnic y odwiedzili też
w Pławnej znanego art ystę
Da riusza M i l i ń sk iego, a w
Muzeum Mineralogicznym i
Muzeum Ziemi w Szklarskiej

Porębie poznawali kamienie
szlachetne, drogocenne i skamieniały las.
– To był y niezapomniane
półkolonie – mówili w piątek,
na ich zakończenie, wszyscy
uczestnicy. Pracownicy JCK
już myślą, czym tu zaskoczyć
dzieci w przyszłym roku.

Kuchnia włoska, a może grecka? Turyści i jeleniogórzanie
mogą dowolnie wybierać spośród szerokiej oferty restauracji
i knajpek położonych przy placu
Ratuszowym. Zamiast tradycyjnym schabowym z surówką i
zupą pomidorową lub gotowaną
golonką z musztardą w restauracji, mogą uraczyć podniebienie
czymś mniej znanym, a bardzo
smacznym.
W tawernie greckiej można
spróbować melitsanes mussakas
(zapiekanka mięsna na bakłażanach pod beszamelem), oryginalnego gyrosa czy słodkiego
baklawas (ciastka orzechowego
w syropie z bitą śmietaną).
Kuchnia meksykańska kusi
chili con carne (karczek z fasolą,
kukurydzą i ryżem), burito
(naleśniki na ostro z nadzieniem mięsnym i warzywami)
czy skrzydełkami po meksykańsku.
Miłośników Wschodu z pewnością nie rozczaruje chińska
zupa rybna słodko-ostra, kaczka
czengtu (pieczona na chrupko z
sosem z bambusem, imbirem,
marchewką i cebulą) i oryginalny deser tapioka (kuleczki
wytwarzane z korzenia manioku gotowane w mleku kokosowym, podawane z kawałkami
bananów).
Łasuchy zajadają się oryginalnymi włoskimi lodowymi
deserami, które serwuje nowo
otwarta lodziarnia Wenecja.

(AGA)

(AGA)

JELENIA GÓRA Nie działa fontanna wyremontowana za
78 tysięcy złotych

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

Ciepliczanie narzekają na
brak otwartej pijalni wody
mineralnej, której źródła
biją pod uzdrowiskiem.
Taki punkt czerpania wody
miał znaleźć się przy fontannie
obok parku Zdrojowego. Stowarzyszenie Miłośników Cieplic
przyczyniło się do odremontowania popularnego „tulipana”.
Koszt niebagatelny, bo 78 tysięcy
złotych.
– Ale prace wykonano nieprawidłowo, bo wodotrysk nie
działa – mówi wiceprezes SMC
Małgorzata Turowska.
Nie ma także większej pijalni,
która miała się znaleźć w miejscu zlikwidowanych kilka lat
temu betonowych delfinów. Z
nich lała się bez przerwy gorąca
i zimna woda. Sama fontanna,
choć dosyć szpetna, była miejscem, gdzie zatrzymywała się
każda wycieczka, aby napić
się wody.
– Na tą pijalnię nie ma pieniędzy
w budżecie – wyjaśnia Małgorzata Turowska. Wprawdzie
ogłoszono konkurs na wykonanie
projektu, ale nie wzbudził on
zainteresowania. Założeniem
było opracowanie takiego planu,
którego realizacja nie przekroczyłaby sumy 120 tysięcy złotych.

Fot. rylit

Suchy zdrój

Otwarte przez cały tydzień sklepy to już
normalność
O całości po prostu zapomniano.
Nie ma także szans na powrót
symbolu uzdrowiska Cieplice
w postaci butelkowanej. W
lipcu miną cztery lata od kiedy
rozlewnia Marysieńki została
na cztery spusty zamknięta.
Urządzenia nie były wydajne,
uzdrowisku nie opłacało się
wody rozlewać, a chętnego na
zainwestowanie w modernizację placówki – nie było.
– Do koncepcji pijalni wrócimy
jeszcze w tym roku – mówi Jerzy
Łużniak, zastępca prezydenta Je-

leniej Góry. Zostanie opracowany
projekt, który będzie zrealizowany
przy okazji remontu placu Zdrojowego. Miasto ma w planach
także budowę zadaszonej pijalni
wód w Parku Zdrojowym. – Chcę
podkreślić, że z budżetu miasta
do budżetu kraju co roku płacone
jest kilkadziesiąt tysięcy złotych
za możliwość bezpłatnego korzystania z ujęć wody mineralnej
na tyłach budynku zdrojowego
– dodaje J. Łużniak.

(tejo)

16 lipca 2007 r.
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Z LOTU PTAKA / REKLAMA

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Panorama socrealizmu

Oto rejon ulic od Mickiewicza, Słowackiego, poprzez Wyspiańskiego i Morcinka z perspektywą na Wyczółkowskiego. Do lat 50. minionego wieku były tu głównie łąki
z rzadką, willową zabudową. Przez ten obszar przepływa potok Pijawnik. Na pierwszym planie widać dawną przychodnię lekarską i dachy poniemieckich willi. Jednak
większość budowli powstała w okresie Polski Ludowej. Wówczas to wyrosły socrealistyczne budynki mieszkalne dla pracowników dawnej Celwiskozy. Betonowe bloki
to owoc lat 80. XX stulecia, podobnie jak klockowate domki jednorodzinne. W sumie: architektoniczny galimatias.

(tejo)
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KARPACZ
KARPACZ Choć przebywają na leczeniu, wzięli udział w nietypowych zawodach

KARPACZ Przedwakacyjna sesja rady miejskiej

Zaskarżą RIO

W workach prawie sześć kilometrów

Rajcy przegłosowali uchwałę o skierowaniu skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
orzeczenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Fot. JANUSZ CWEN

W Centrum Pulmonologii i Alergologii odbyło się bicie rekordu w
„Godzinowym biegu w worku”.
Trzydziestu młodych pacjentów
zbadanych wcześniej przez lekarzy
i dopuszczonych do zawodów
w ciągu godziny pokonało 332
odcinki liczące 18 m, pokonując
w sumie dystans 5,976 km!
Najbardziej aktywny uczestnik
przebiegł 33 odcinki, pozostali
od 2 do 26.
Nagrodą dla uczestników była
satysfakcja i przyjemność z udziału
w imprezie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najbardziej
aktywni, cenne nagrody. Organizatorem imprezy byli nauczyciele i
wychowawcy Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Szpitalnej i Niepublicznego Gimnazjum Szpitalnego.

Decyzja KRIO zablokowała
współfinansowanie przez władze Karpacza wymiany dachów
w budynków należących do
wspólnot mieszkaniowych.
Przypomnijmy, że 20 marca
rada miejska podjęła uchwałę o
przeznaczeniu z budżetu gminy
pieniędzy na wymianę zniszczonych dachów należących do
wspólnot mieszkaniowych.
Gmina i wspólnoty mieszkaniowe miały ponosić równe
koszty: po połowie. Ta pocieszająca wiadomość szybko się rozeszła i członkowie
wspólnot gromadzili już na
ten cel pieniądze, szczególnie
tam, gdzie dachy pokryte były
w znacznej części trującym
eternitem.

JEN

KARPACZ Nabiera tempa budowa hotelu Gołębiewski

Jak ruchome wydmy
W Karpaczu Górnym tam,
gdzie kiedyś był odkryty
basem kąpielowy, za cztery
lata wyrośnie kombinat
turystyczny

Kompleks wypoczynkowy Gołębiewski tylko w 25 procentach
będzie hotelem na 1280 miejsc.
W pozostałej części będą
sale konferencyj-

ne, aquapark, siedem krytych
pływalni, sauny, siłownie, zespół
boisk sportowych itp.
Na razie miejsce budowy przypomina nadmorski krajobraz
ruchomych wydm Parku Słowińskiego w okolicach Łeby. Ale
już niebawem zmieni się nie do
p o - znania. Prace przy

budowie największego tego typu
obiektu w Jeleniogórskiem są
coraz bardziej zaawansowane.
Inwestor przekonuje, że hotel
nie zburzy architektonicznego
porządku w kurorcie. Przy jego
projektowaniu wykorzystano
wiele elementów charakterystycznych dla okolicznej zabudowy. Mimo pięciu



Niestety, 30 maja KRIO dopatrzyła się złamania prawa w tym
względzie i uchylił uchwałę karpackiej rady w całości. Chodziło
o to, że rada kurortu objęła w
swojej uchwale tylko członków
wspólnot mieszkaniowych, czyli
wąskiej grupy mieszkańców i
dlatego to przedsięwzięcie nie
może być zaliczone do zadań
własnych gminy.
Samorząd Karpacza nie zgadza się z taką argumentację.
Tym bardziej, że na Dolnym
Śląsku (m.in. w Świdnicy) w wyniku takiej samej uchwały przeprowadzono remonty dachów
i nie zostały zakwestionowane
przez instytucje nadzorcze.

JEN

Zwiększenie budżetu
Podczas tej samej sesji karpaccy rajcowie uchwalili zwiększenie planowanych dochodów o 144 tys. zł a wydatków o 384 tys. zł. Po tej korekcie
dochody budżetu wyniosą: 16 677 595 zł, a wydatki – 22 198 280 zł.

kondygnacji, ma ładnie komponować się z okolicami.
Pięciogwiazdkowy gigant będzie jednym z najbardziej luksusowych placówek w Polsce, ale
ceny mają być znacznie niższe
niż w hotelach o podobnym
standardzie.

KARPACZ Lipcowe anomalie aury

Grad w kurorcie
Pogoda w ubiegłym tygodniu
była niełaskawa dla miejscowych i
turystów. Wszystkim doskwierało
zimno, a jeśli na chwilę zaświeciło
słońce i rozpoczynał się upał, natychmiast chmurzyło się i lał zimny,
solidny deszcz.
W środę (11 bm.) w południe tuż
po krótkim słonecznym okresie,

JEN

zaczęło mocno padać, a grube
krople deszczu zamieniły się w
grad wielkości orzeszków, groźnie
atakując, na przykład, zaparkowane w kurorcie samochody.
Miejmy nadzieję, że kolejne dni
oszczędzą gościom i karpaczanom
tego typu zjawisk.

JEN

KARPACZ W „Morskim Oku” rusza szkoła nauki szybowania na paralotniach

Złapią wiatr w skrzydła
W domu wczasowym „Morskie
Oko” w Karpaczu Górnym, od
przyszłego poniedziałku rusza nauka posługiwania się paralotniami
prowadzona w języku polskim przez
czeskiego instruktora.

U nas za drogo

Szef placówki Włodzimierz Pietraszek od dawna pasjonuje się
sportami ekstremalnymi, a szczególnie, szybowaniem na lotniach
i paralotniach, nazywanych także
paraglajtami.

Chciał w Polsce ukończyć kurs
uprawniający do korzystania tego
drugiego sprzętu, ale szybko zrezygnował.
– Jak usłyszałem, ile taki instruktaż
trwa w Polsce (1,5 roku) oraz ile
kosztuje (ok. 2,5 tys. zł), to odechciało mi się brać w tym udział
– powiedział W. Pietraszek.

Czesi potrafią

Jednak dowiedział się, że w Pecu
pod Snezkou (Czechy) tamtejszy
Paragliding Club prowadzi w schro-

Loty bezpieczne i mistrzowskie
Szybowanie na paralotniach od dawna nie jest groźne, jakie było kilkanaście
lat temu. Obecnie w wyposażeniu zawodnika uprawiającego ten sport jest tyle
zabezpieczeń, że zagrożenie zmalało do minimum. Służy temu m.in. odpowiedni
spadochron. Wypadki podczas lotów zdarzają się więc niezwykle rzadko i to z
winy niepotrzebnie szarżującego podczas lotu zawodnika.
Największymi pasjonatami i mistrzami w paraglajtach są Czesi. Plasują się obok
Austriaków, Szwajcarów, Włochów, Australijczyków i Francuzów. Aktualnym
mistrzem Europy jest Martin Cober.

nisku „Cerna hora” kurs latania na
paralotniach w ciągu miesiąca, który
kosztuje 11 500 koron (ok. 950 zł).
Szybko tam się zgłosił i po miesiącu
uzyskał licencję do używania tego
sprzętu z uprawnieniami międzynarodowymi: ITP.
Teraz w swoim obiekcie zorganizował kurs dla 10 mieszkańców
Warszawy chętnych do nauki latania
na paralotniach. Zajęcia prowadził
będzie po polsku instruktor wspomnianego klubu z Pecu za ... 720 zł.
Nauka rozpocznie się 23 lipca.

Nieżyciowe paragrafy

Długotrwałe i kosztowne kursy
szybowania na paralotniach biorą
się ze skostniałych przepisów, jakie
obowiązują w naszym kraju. To
powoduje również trudności z
lataniem na tym sprzęcie.
By uzyskać zezwolenie na starty
ze wzniesień, trzeba pukać do wielu
urzędów.
W Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie
jest około 50 paralotniarzy zrzeszonych w Paragliding Club w Kowarach, używa się do tego górę Rudnik,
ale bez stosownego zezwolenia.
Powód? Przepisy dotyczące poru-

szania się „statków powietrznych”,
zabraniają latania tychże tuż nad
terenami Karkonoskiego Parku Narodowego. Gdyby doszło do jakiegoś
tragicznego wypadku, prokurator
miałby pełne ręce roboty.

Karpacz” zapewniający miejscowym
i przybyszom atrakcyjne, a najlepiej,
mrożące krew w żyłach atrakcyjne
zawody – mówi wiceburmistrz
Ryszard Rzepczyński.
Szybowanie na paralotniach mieści się w tym programie doskonale.

Wizje rozwoju

– Nie chciałbym być posądzony,
że robię niezdrową konkurencję dla
polskich szkół prowadzących kursy
lotów na paralotniach, ale nasze
władze nie dostrzegają rozmiarów
tego zjawiska. Od 15 lat ten sport
zyskuje coraz więcej zwolenników.
Jest ich obecnie około 7,5 tysiąca w
kraju, a ciągle zgłaszają się masowo
następni chętni. Trzeba tym ludziom
i klubom pomóc, a nie przeszkadzać
– podkreśla W. Pietraszek, który jak
może pomaga kowarskiemu klubowi w przełamywaniu przeszkód
przy organizacji zawodów w tym
mieście.
– Popieramy inicjatywę pana W.
Pietraszka. Mamy przecież kilka
programów do realizacji w naszym
kurorcie. Z jednej strony: „Bezpieczny Karpacz”, służący temu, by turysta bez obaw przebywał w naszym
mieście, z drugiej: „Ekstremalny

– Chcemy, by na przykład zawody w
tej dyscyplinie weszły na stałe do kalendarza imprez w naszym kurorcie
– dodaje jego wiceszef.

Janusz Cwen

Fot. ARCHIWUM

Żądni wspaniałych widoków Kotliny Jeleniogórskiej z perspektywy lotu ptaka już niedługona własne oczy będą mogli
podziwiać takie krajobrazy. A jak trafią na karkonoską falę
powietrzną, to „dofruną” aż do… Wiednia.

Znawcy mówią, że jak się złapie
tzw. karkonoską falę powietrzną,
na paralotni można dolecieć nawet do Wiednia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KOWARY / POCIECHY

Janek

Kacper

Miko³aj

Maciuœ

Vojta

Oliwia

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

W kowarskich szkołach
zostanie zainstalowany monitoring. Miasto skorzysta
z możliwości pozyskania
pieniędzy z rządowego funduszu, który przeznaczony
został na zabezpieczenie
placówek oświaty. W całym
kraju przewiduje się na ten
cel 40 mln zł.
Władze Kowar już wysłały
zamówienie na sporządzenie kosztorysu określającego
wysokość wydatków związanych w zamontowaniem w
szkołach podstawowych nr
1 i 3 kamer monitorujących
obiekt y t ych placówek i
teren wokół posesji.
Być może będzie to początek monitorowania całego
centrum miasta. Do tego
jednak – jak mówi burmistrz – Mirosław Górecki
potrzebny jest współudział
znajdujących się w tym miejscu firm i przedsiębiorców.
Miasto bowiem nie jest w
stanie samodzielnie utrzymać firmę ochroniarską z
grupą szybkiego reagowania
obsługującą teren miasta
i korzystającą z kamer. Te
na pewno podziałałyby jak
straszak na nieuczciwych
mieszkańców i przybyszów.
Ci nie tylko kradną i dokonują robojów, lecz także
– często bezkarnie niszczą
elewacje i tak już zaniedbanych kamienic.

JEN

REGION Jednośladem w autobusie na Przełęcz Okraj

Cyklobusy bez promocji
Kilku cyklistów przyszło w
sobotę rano na jeleniogórski
dworzec, aby skorz yst a ć z
eksperymentalnej oferty PKS,
które zorganizowało przejazdy specjalnymi autobusami
z miejscami przeznaczonymi
dla rowerów.
Na razie oferta dotyczy tylko
Przełęczy Okraj, skąd turyści
mogli r usz yć rowerami na
pobliskie ścieżki lub przesiąść
się do czesk iego c yk lobusa
i przejechać na południową
stronę Karkonoszy.
Takie kursy udało się eksperymentalnie zorganizować
dzięki wsparciu burmistrza
Kowar Mirosława Góreckiego.
W sobotę turyści narzekali
na ceny. Zwłaszcza na zbyt
wysoką opłatę za rower (5 zł).

Specjalnie przystosowane pojazdy wyjeżdżają
z jeleniogórskiego dworca PKS
Dodatkowo trzeba zapłacić 10
zł za bilet.
– Na początek przydałaby się
jakaś promocja – usłyszeliśmy
od kilku pasażerów.
Autobusy dla rowerzystów

ruszają w weekend z dworca
PKS w Jeleniej Górze o godz.
9 i 14., a wracają z Okraju
odpowiednio o godz. 11 i o
16. 20.

(tejo)

KOWARY Pomoc społeczna i policja otrzymają nowe siedziby

Przeprowadzka z baraków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Komenda Miejska Policji poprawią znacznie warunki
pracy i obsługi mieszkańców
Kowar i okolic. Teraz MOPS
urzęduje w barakach przy ul.
Pstrowskiego, a obsługuje kilka
tysięcy osób z miasta i gminy.
Nową siedzibę znajdzie w pobliskim budynku, w którym
mieści się obecnie Inkubator

Przedsiębiorczości. Jeszcze w
tym roku obiekt będzie wyremontowany i adaptowany
na potrzeby MOPS i poradni
pedagogiczno-psychologicznej
należącej do starostwa.
Wspomniane baraki zostaną
wyburzone i w tym miejscu
oraz na przyległych terenach
należących do gminy powstanie nowa siedziba policji.

Póki co funkcjonariuszom jest
ciasno w starym budynku przy
ul. Sienkiewicza.
– Chcemy się zamienić z gruntami z policją, dzięki czemu
zyskamy w centrum miejsce na
siedzibę na przykład kilku instytucji miejskich – powiedział nam
burmistrz, Mirosław Górecki.

JEN

KOWARY Tydzień po makabrycznej zbrodni mieszkańcy wciąż się boją

W lepszych
warunkach

W domu przy ul. Ogrodowej
mieszka kilka rodzin Romów.
Niedawno rozpoczął się tam
remont dachu i ścian zewnętrznych obiektu. Na ten
cel gmina otrzymała z funduszu programu rządowego
dla poprawy warunków życia
mniejszości narodowej 100
tys. zł. Dołoży do tego jeszcze 20 tys. zł i dzięki temu
poprawi się również wygląd
zewnętrzny i klatek schodowych kamienicy. Remont
dachu będzie ukończony jeszcze w tym roku. W przyszłym
roku władze miasta zaproponują wspomnianej fundacji,
by umożliwiła zatrudnienie
Romów, dzięki czemu będą
mogli część wypłaty przeznaczyć na spłacanie długów
czynszowych.

JEN

Romska kamienica
zyska nowy blask.

Będzie bezpieczniej
dzięki kamerom

Fot. Agnieszka Gierus

wasze fotki Nasze Pociechy

Wampir sieje postrach zza krat
Morderca dwóch kowarzanek siedzi w celi. Policja uspokaja, że nic złego nie może się wydarzyć. Tymczasem
miasto huczy od plotek, a ludzie żyją w psychozie.
Miejsce, gdzie znaleziono ciała
dwóch zamordowanych kobiet,
niemal przez cały miniony tydzień odwiedzali coraz to inni
mieszkańcy Kowar. Po co? Nikt
nie potrafił odpowiedzieć na to
pytanie.
– Zobaczyć chcę po prostu
– mówi jeden z mieszkańców,
który miejsce zbrodni chciał
odnaleźć za wszelką cenę, ale
swoich danych nie ujawnił. Nikt
w miasteczku nie potrafi mówić
o niczym innym.
– Mówią, że cztery zabił – wtrąca pani Teresa, która wyszła z
wnukiem na spacer. – Na mieście
nawet mówili, że jeszcze ich nie
znaleziono, ale są poszukiwane.
Z pewnością się znajdą podobnie
jak te dwie. Co temu zabójcy za
różnica było zabić dwie kobiety
czy cztery?
Na pytanie o szczegóły, dane,
adresy ofiar nikt nie chce udzielić

żadnych informacji, bo ich nie
ma. Chętnie wszyscy wskazują
natomiast dom sprawcy oraz
mieszkanie jego matki. Rodzina
Z. do tej pory nie może uwierzyć
w to, co się stało.
– Co my możemy powiedzieć?
– rozkłada ręce siostra zabójcy.
– Rodziną jesteśmy. Wiadomo,
że nie wierzymy w to co się
stało bo przecież to taki spokojny
chłopak był.
Zza drzwi słychać jeszcze głośny
krzyk ojczyma Adama Z., który
początkowo w ogóle nie chciał z
nami rozmawiać.
– Po co przychodzicie do nas?!
– krzyczy. – To nie my je zabiliśmy. Jedźcie tam, gdzie go
przetrzymują. My i tak już życia
nie mamy. Każdy na nas patrzy,
każdy nas wypytuje. Widzicie, co
ten bydlak narobił nam w życiu.
Czego jeszcze chcecie?
Matka mimo wszystko próbuje

Bez skrupułów
34-letni Adam Z. zabił 41-letnią Ewę E. oraz 42-letnią Dorotę K. Pierwsza z kobiet
zginęła z rąk zabójcy w piątek, 6 lipca; druga – trzy tygodnie wcześniej. Z. przyznał
się do dokonania obydwu zbrodni. Wciąż nieznany pozostaje motyw. Zabójca
ukradł ofiarom, już po ich zabiciu, 42 złote oraz 3 złote i 50 groszy. Prokuratura
nie ujawnia szczegółów związanych ze śledztwem.

wytłumaczyć, co było przyczyną
tego, co się stało. Według niej i
innych mieszkańców Adamowi
Z. – jak to określili – padła psychika. – W dzieciństwie został
zgwałcony przez ojca – mówią.
Na psychice pozostała szrama.
Zwiększa się z upływem lat.
Jak wynika z relacji prokuratury, Adam Z. już wcześniej przejawiał swoją agresję wobec kobiet.
Za rozbój skazano go na pięć lat
i sześć miesięcy więzienia.
Wyszedł dwa lata temu, po odbyciu pięciu lat kary. Śledczy nie
potwierdzają, że Adam Z. odsiadywał karę za próbę gwałtu, ludzie
są jednak przekonani, że właśnie
taki zarzut miał postawiony.
– Ja znam kobietę, którą próbował zgwałcić, pobił i okradł
– mówi pani Teresa. Przecież on
już wcześniej miał takie skłonności. Mieszkańcy ponoć wiedzieli
nawet, że w lesie Adam Z. od
jakiegoś czasu grasuje. Obnaża
się i goni kobiety.
– Ja swojej córce dlatego zabroniłam tu jakieś dwa tygodnie temu

Fot. KMP
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Adam Z. konwojowany do aresztu śledczego
spacerować. Sama oglądałam się
kto za mną idzie. Teraz to już jak
większość nigdzie sama nie wyjdę
– dopowiada kowarzanka
– Ludzie przeżywają to co się
stało, ale naprawdę było to sporadyczne, incydentalne zdarzenie – tłumaczy nadkom. Jacek
Marglarczyk, komendant policji
w Kowarach. Zabójca został
zatrzymany i pozbawiony wol-

Spokojne miasteczko
Ostatnia zbrodnia dokonana została w Kowarach 15 lat temu. W całej
gminie policja odnotowuje średnio sto interwencji miesięcznie, z których
większość to konflikty rodzinne oraz sąsiedzkie. Dla porównania w
Jeleniej Górze przez sześć ostatnich miesięcy policja miała ponad pięć
tysięcy interwencji.

ności, dlatego nie ma już się o co
obawiać – uspokaja.
Adamowi Z. grozi kara od 12 lat
więzienia do dożywocia.
Niezależnie od tego, jak zdecyduje sąd, ludzie muszą tu żyć
dalej. Ale mieszkańcy Kowar
– paradoksalnie – nie mogą albo
nie chcą zapomnieć o tym, co
się stało.
Pani Teresa: – Tego Adama Z.
mieszkańcy teraz najchętniej
sami zakatowaliby na śmierć.
Zresztą trudno im się dziwić, na
każdego z nas to mogło trafić.
Każdego mógł zabić za kilka
groszy.

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 lipca 2007 r.
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JELENIA GÓRA Już w XIII wieku na dzisiejszej ulicy Jasnej mieszkali ludzie

Przebadane tajemnice
Odkryte relikty gotyckich piwnic, studnie, pozostałości warsztatów rzemieślniczych i dużo przedmiotów
należących do dawnych jeleniogórzan: oto plon pracy
archeologów na starówce.

Fragment średniowiecznej
ceramiki

Okazało się, że te tereny były
zamieszkałe od bardzo dawna.–
Najstarsze pozyskane znalezisko
pozwala datować najwcześniejsze
zagospodarowanie tego rejonu miasta na okres od XIII wieku – mówią
archeolodzy. To wcześniejszy okres,
niż zakładano.
– Odkryte relikty architektoniczne pozwalają na zrekonstruowanie historycznej
zabudowy od średniowiecza
do czasów nowożytnych – wyjaśnia Wojciech Grabowski, archeolog z
firmy prowadzącej eksplorację
Na zapleczach historycznej zabudowy znaleziono obiekty gospo-

(tejo)

To historyczne zdjęcie: na terenie wykopalisk wyrośnie
wkrótce nowy obiekt. Pytanie tylko: co to będzie

REGION Projektanci od stu lat nie potrafią wymyślić obiektu – symbolu

JELENIA GÓRA Mieszkaniowy dobry interes

Cztery kąty w kotlinie
Przeciętnego Kowalskiego nie stać na zakup nieruchomości we Wrocławiu, ale jeleniogórskie są wciąż
w zasięgu możliwości nabywców.
Ceny mieszkań w dużych miastach rosną. Za kawalerkę o przyzwoitej lokalizacji we Wrocławiu
trzeba zapłacić około 300 000 zł.
W stolicy Karkonoszy – trzy
razy mniej.
– Od 2006 odnotowujemy bardzo wysoki wzrost cen na naszym
lokalnym rynku nieruchomości.
Przykładowo za 1 m2 nowego
mieszkania na początku 2006
roku płacono w Jeleniej Górze ok.
2 000 zł a w połowie 2007 ceny
oscylują już w granicach 3 000 zł
– mówi Paweł Madela ekspert od
nieruchomości z jeleniogórskiej
firmy Indom.
Dodaje, że czas sprzedaży przeciętnego mieszkania w Jeleniej
Górze, z kilku miesięcy w roku
2004, teraz skrócił się do około
miesiąca.
Według analizy jednej z agencji
nieruchomości przebojem 2006
roku na jeleniogórskim rynku

dobrze konserwują przedmioty.
Są t eż rzeczy całkiem
„nowe”, pochodzące sprzed
1945 roku.
Realizowane w tak szerokim
zakresie prace archeologiczne
były możliwe dzięki sfinansowaniu ich przez inwestora
Pawła Müllera. Odkryte relikty architektury chciałby on
wkomponować w przyszłą
projektowaną zabudowę tej
działki z zachowaniem historycznie ukształtowanych
granic parceli i odtworzyć fasadową zabudowę ul. Jasnej. Być
może uda się wygospodarować
ekspozycję dla najciekawszych
znalezisk.

lokali mieszkalnych (zarówno
rynek pierwotny jak i wtórny)
były mieszkania 1 lub 2 pokojowe
o powierzchni użytkowej od 35
m2 do 55 m2.
Klienci kupowali głównie
mieszkania położone w centrum
miasta bądź Cieplicach, z dostępem do miejskiej komunikacji,
wydzieloną księgą wieczystą,
zlokalizowane na 1 lub 2 piętrze,
z bezpiecznym miejscem parkingowym oraz balkonem.
Eksperci są zgodni, że ceny
mieszkań w średnich miastach
będą rosły, choć nie w tak szalonym tempie jak dużych ośrodkach.
Jeśli ktoś chce zainwestować w
nieruchomości 100 lub 200 tysięcy, to Jelenia Góra jest świetnym
miejscem zarówno do inwestycji
jak i miejscem do zamieszkania u
podnóża Karkonoszy.

(RED)

Miejskie place budowy:

ul. Podchorążych: 51 lokali mieszkalnych
ul. Sudecka: 126 lokali mieszkalnych
ul. Kochanowskiego: 43 lokale mieszkalne i usługowe
ul. Bacewicz – Moniuszki (Zabobrze): 50 lokali mieszkalnych
i usługowych;
ul. Orkana 12 lokali mieszkalnych o podwyższonym standardzie
ul. Małcużyńskiego: 48 lokali mieszkalnych
ul. Wojska Polskiego: 14 lokali mieszkalnych

Mieszkaniowe ABC
Nabywcy najczęściej kupują mieszkania za własne pieniądze połączone z kredytem
bankowym. Przeciętny udział kredytu w zakupie lokalu w chwili obecnej oscyluje
w granicach 80 procent jego ceny.
Maleje liczba mieszkań kupowanych wyłącznie z kredytu bankowego.
Najbardziej aktywni kupujący mają od 24 – 45 lat. Z tej grupy ludzie młodsi (do
ok. 30 roku życia) kupują mieszkania mniejsze – jako swoje pierwsze lokum.
Wśród drugiej grupy można zanotować wzrost zainteresowania mieszkaniami
większymi, jak również apartamentami dwupoziomowymi.
Powstają one, między innymi, przy ul. Podchorążych, Kochanowskiego i Sudeckiej.
Ceny mieszkań nie ustabilizują się. Wzrastają koszty zakupu gruntu, więcej trzeba
zapłacić za materiały budowlane i coraz trudniej o dobrych wykonawców. Aby
zamieszkać w nowym lokalu, trzeba poczekać około jednego roku.

Budowlane kity i hity
Zbyt śmiała inwencja twórcza architektów jeszcze bardziej mogłaby oszpecić ulice. Jednak brak inwestycji,
których ci w pewnym sensie są autorami, oznacza dla
miasta marazm.
A rchitektoniczne hit y po winny znajdować się w polu
w id zen i a w sz y st k ich , a by
móc w pewnym sensie stać
się symbolem mia sta , jego
rozpoznawalną na pierwszy
rzut oka ikoną. Jak to się ma,
na przykład, z Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, czy
Halą Ludową we Wrocławiu.
Abstrahując od urody tychże
i czasów, w których powstały,
zaprzeczyć nie można, że te
właśnie budowle są od razu
kojarzone ze wspomnianymi
miastami.
W Jeleniej Górze czegoś tak iego, z wa ż y wsz y dokonania architektoniczne epoki
polskiej w dziejach miasta,
po prost u nie ma. Są dzie ła niemieckich architektów,
których nazwiska poszł y w
zapomnienie i nikomu nic dziś
nie mówią. Za to pozostał y
owoce ich pracy nieodłącznie
z miastem kojarzone, choćby
gmach teatru Norwida, chyba
najbardziej „cz y telna” pod
względem symbolu budowla
naszego miasta.
Po fatalnych decyzjach zabudowy części ulic starówki
socrealist ycznymi blokowiskami w epoce PRL, architekci
Jeleniej Góry po 1990 roku nie
potrafili wykorzystać szansy,
aby prz ynajmniej w części
staremu miastu przy wrócić
dawną atmosferę.
Ta k i k l i mat cz uje się na
warszawskim Starym Mieście,
choć jest to twór odbudowany
po niemal całkowitych zniszczeniach wojennych. W stolicy
Karkonosz y wojna niczego

nie zniszcz yła. Do upadku
wielu kamienic przyczyniło
się wieloletnie niedbalstwo w
Polsce Ludowej.
Rozczarowanie mogą budzić
plomby kamieniczne wstawiane w minionych latach w
miejscu zeżartych przez czas
poniemieckich domów. Nie
zawsze architektonicznych
perełek, bo i Niemcy w Jeleniej
Górze stawiali „gniot y”, co
raczej uwarunkowane było
zasobnością kieszeni zamawiającego projekt.
A co z nowościami na peryferiach? Dziwna konstrukcja,
w której od kilku lat pracują
urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej
Górze, raczej na miano symbolu nie zasługuje. Obwołany
s wego c z a s u „ m i st erem”
miejsk iej architektur y

Fot. Agnieszka Gierus

Kończą się trwające od kwietnia
wykopaliska na gruntach pomiędzy
ulicami Jasną i Grodzką. Prowadzi je
Pracownia Archeologiczna Argo.
Wielkich skarbów podobno zakopanych tu przez Niemców wprawdzie nie znaleziono, ale rewelacji jest
sporo.

darcze, rzemieślnicze. Odkryto też
osiem studni datowanych na XIV
- XVIII wiek.
– Cenne są znaleziska dotyczące
zabytkowych obiektów ruchomych
– tłumaczy W. Grabowski. Pozyskano
całe zespoły naczyń ceramicznych:
dzbany, garnki, misy, talerze, puchary, kafle garnkowe oraz fragmenty
wyrobów stołowych ze szkła.
Były też puchary fletowate. To
kielichy bez podstawek świadczące
o zamiłowaniu do trunków wśród
dawnych mieszkańców. Takie naczynie przed odłożeniem trzeba było
opróżnić z wina do dna.
Sporo ciekawych i dobrze zachowanych fragmentów znaleziono w… latrynach. Choć – jak
podkreślają pracownicy – ich
penetracja do przyjemności nie
należy, ludzkie odchody bardzo

gmach, jest awangardowy w
kształcie i tylko tyle. Podobno
nie spełnia pokładanych w
nim nadziei na obiekt architektury w pełni użytecznej.
Urzę d n ic y g n ieżd ż ą się w
mał ych biurach a i petenci
stoją w kolejkach w dusznych
korytarzach. Przerost formy
nad treścią zrobił swoje.
Ostatnie dokonanie, budzące
tyle zachwytu, co niesmaku
– to adaptacja koszarowego
budynku w campusie akademickim Kolegium Karkonoskiego
na bibliotekę. Czy się podoba –
kwestia gustu, o którym raczej
się nie dyskutuje. Niezależnie
od użytecznej funkcji, jaką
placówka – po części dzięki
projektowi – będzie spełniała,
uderza fakt, że całość nie jest
wyeksponowana. Pozostanie
w uk r yciu pośród d rzew i
daleko od centrum.

Od ponad stu lat (gmach
teatru powstał w 1904 roku)
żaden now y obiekt Jeleniej
Góry nie może mu dorównać.
To chyba najlepiej świadczy o
marnej kondycji architektonicznej naszego miasta.
Nadzieje budzą plany związane z zabudową pustych placów po parkingach w rejonie
ulicy Grodzkiej i Jasnej. Ale i
tu już pojawiają się problemy,
co ma w tym miejscu stanąć.
Najbardziej racjonalny byłby
powrót do dawnej zabudowy,
ale w nowoczesnej szacie.
Może wtedy nie trzeba by
było pokazywać gościom tylko
wybranych ulic na starówce,
aby – na widok innych – tylko
z grzeczności powiedzieli, że
Jelenia Góra im się podoba.

Konrad Przezdzięk

Czy możemy pochwalić się całą jeleniogórską starówką?

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 lipca 2007 r.
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JELENIA GÓRA Do stolicy Karkonoszy mógł przyjechać Orient Express!

JELENIA GÓRA Będzie więcej Marków i Jurków?

Stracona okazja
Skład złożony z 17 wagonów,
w których podróżuje 102 bardzo
majętnych pasażerów (bilety kosztowały sześć tysięcy euro) o włos minie
jeleniogórski węzeł kolejowy.
Pociąg o 100-letniej historii, którym z Paryża do Konstantynopola
podróżowali możni tego świata,
niedawno znów ruszył w trasę. Tym
razem z Wenecji do Pragi. Przejechał
przez Kraków i Warszawę. W dalszą
drogę będzie zmierzał do Pragi przez
Dolny Śląsk.
Niestety, na jego trasie nie znajdzie
się Jelenia Góra, choć stąd do stolicy
Czeskiej Republiki tak zwany rzut
beretem. Powód prozaiczny: fatalny
stan torowiska między Szklarską
Porębą a Harrrachovem. Szlabanem
mogą się okazać także wygórowane
żądania Polskich Kolei Państwowych, które – przypomnijmy – za
przejazd pociągu czeskiego zaży-

JELENIA GÓRA Niemoherowe kreacje byłej pani
prezydent

W jasnym jej do twarzy
Za jedną z najlepiej i najbardziej gustownie ubranych pań
w radzie miejskiej uważana jest
Zofia Czernow, była prezydent
miasta i eksprzewodnicząca
rajców. Ostatnio błyszczała białą
kreacją na promocji książki o
Duchu Gór. Z kolei na wersnisażu wystawy w Galerii Muflon
Miejskiego Domu Kultury w
Sobieszowie zauważyliśmy
radną z jednoosobowego koła
„Nasz Dom” w pistacjowym
letnim żakieciku.
Czy takie stroje nosi z racji
pełnionego stanowiska prezesa
Jeleniogórskiej Przędzalni Cze-

sankowa? Po części na pewno,
choć nawet zimą nie spotkaliśmy pani prezes w odzieniu z
moheru (z beretem włącznie).
A to właśnie Czesankowa jest
jedynym w kraju pośrednikiem
w sprzedaży popularnej w niektórych kręgach politycznych
wełny. Kupuje surowy produkt
moherowy z Wielkiej Brytanii. Przerabia go na włóczkę
i sprzedaje polskim firmom
odzieżowym, które tkają z tego
moherowe berety, szale i swetry.

(anzol)

Fot. Agnieszka Gierus

czyły sobie 200 tysięcy
złotych.
Tak oto jeleniogórski
dworzec kolejowy, w
swojej chlubnej 109letniej historii straci
niesamowitą okazję,
aby na jego peronie
stanął pociąg legenda. Szczyt pożądania fanów podróży
koleją przepełniony
luksusem, wspaniałym jedzeniem
i bardzo bogatymi pasażerami Orient
Express.
Swoją drogą może to i
dobrze, bo – co tu
dużo pisać – nasza
stacja nie bardzo przygotowana
jest na powitanie takiego gościa.
Zewsząd brud, smrór i ubóstwo.
Najbliższy remont być może będzie
dopiero za lat kilka. A do tego czasu
Orient Express w szalonym tempie

Urzędnicy planują akcję, której celem będzie zwiększenie atrakcyjności imion nadawanym nowo narodzononym chłopcom. I nie tylko

na pewno znajdzie sobie inne trasy
do pokonania.
Ku pocieszeniu zawiedzionych
przedstawiamy komputerową wizualizację wjazdu składu wielkiego
ekspresu na jeleniogórski peron

drugi. Skoro nie rozpieszcza nas
prawdziwa rzeczywistość, poszukajmy otuchy w wirtualnym świecie.

(anzol)

REGION Modlitwa o lato

Wracają upały
Wszystko wskazuje na to, że w
tym tygodniu turyści będą mogli
w końcu ucieszyć się z powrotu
lata w Kotlinę Jeleniogórską.
Mało kto wie, jednak, że stanie
się tak po części za przyczyną
radnych miejskich, którzy – przekornie – modlili się o… deszcz.
– Kiedy w ubiegłym roku w trakcie suszy posłowie wzosili modły

o opady, to przyszła powódź. My
postanowiliśmy zadziałać przekornie. Kiedy było brzydko, prosiliśmy, żeby jeszcze bardziej się
oziębiło, mając nadzieję, że stanie
się odwrotnie. Jak widać, intuicja
nas nie zawiodła – wyznał nam w
sekrecie jeden z rajców.

(anzol)

Fot. AGNIESZKA GIERUS/ RYLIT

Redakcja

tym bardziej! – usłyszeliśmy
od naszego informatora.
Na razie nie ma jeszcze pomysłu, jaki zabytek mógłby
być nazwany imieniem Marek,
ale w urzędzie już trwa burza
mózgów, która na pewno ten
problem rozwiąże. Pojawiają
się sugestie, czy nie byłoby
trafne nazwanie tym zaszczytnym mianem jednej z galerii
handlowych, która ma powstać
w centrum Jeleniej Góry. Jednak
rozstrzygnięć w tym względzie
jeszcze nie ma.
Innym pomysłem są bony
promocyjne oraz nagrody niespodzianki dla rodziców nowo
narodzonych chłopców, którzy
ochrzczą swoje dzieci imionami
Marek lub Jurek. – To na pewno zachęci jeleniogórzan do
działań, a może nawet wpłynąć
na zwiększenie się przyrostu naturalnego w mieście, z
którego rodowici mieszkańcy
uciekają – twierdzą ratuszowi
stratedzy.
Kwestii promowania imion
żeńskich jeszcze nie rozważano. Wiadomo tylko, że pod
uwagę brane są Grażyny oraz
Zofie. Niektórzy wymieniają
także Beaty oraz Marzeny jako
te imiona, które warto bardziej
popularyzować.

Podobno jednym z jubileuszowych akcentów
900-lecia Jeleniej Góry ma być powrót do
dawnej nazwy pomnika Neptuna: Widlasty Jurek

OKIEM NACZELNEGO
Samorządowcy zbierają smaczne owoce pracy ich poprzedników

Wielbłądy sukcesu
Niebawem od ciężaru prestiżowych nagród władzom
miasta urośnie garb. A wiadomo, że z garbem pracować
nie jest łatwo. Zwłaszcza, kiedy dostało się go za nie do
końca swoje zasługi.

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.

Na pierwszy rzut mają iść Markowie oraz Jurkowie. – To imiona o dużej tradycji, a ostatnio są
niezbyt popularne. Chcieliśmy
odwrócić to zjawisko – zapowiada dobrze poinformowane
źródło w ratuszu.
Na początek będzie powrót
do dawnej nazwy pomnika
Neptuna na placu Ratuszowym.
Za niemieckich czasów zwał się
on Gabel Jurgen, czyli Jurek z
widłami. Nazwa ma powrócić
najprawdopodobniej w roku
jubileuszowym
Jeleniej Góry.
Zostanie wygrawerowana
na odpowiednich
tabliczkach.
– Taka miano
bardziej chyba w
obecnych czas a c h p a s uj e
niż trącące pogańskimi obyczajami imię
Neptuna, boga
mórz i oceanów.
Tym bardziej,
że nie ma
u nas żadnego z tych
akwenów, ani
takiego boga

(anzol)
Fot. Jelonka.com

Legendarny pociąg ominie
dziś (poniedziałek) jeleniogórską stację: pojedzie do
Pragi przez Wałbrzych.

Boom na imiona

8909 złotych z funduszów europejskich wydała władza jeleniogórska w przeliczeniu na jednego
mieszkańca stolicy Karkonoszy. Taki
deszcz pieniędzy padał nad Jelenią
Górą do marca roku ubiegłego.
Nasze miasto zdobyło dzięki tej
ulewie pierwsze miejsce w rankingu
Gazety Prawnej. W polu pokonanych
zostawiło, między innymi, Szczecin i
Kraków. Brawo!
Też jestem mieszkańcem miasta
i jakoś grosik z tego oberwania
chmury na mnie nie skapnął, choć
nie lubię parasoli. Nie zauważyłem
też, aby po przejściu tego złotówkobicia Jelenia Góra zamieniła się w
krainę obfitości. Dużo lepiej wszak
wyglądają wspomniane miasta
przegrane, ale to szczegół. Żartuję
rzecz jasna.
Wiadomo, że chodzi o dobro
ogółu. Pieniądze z UE zostały zainwestowane w remonty i inne
przedsięwzięcia finansowane przez

wspólnotowe euro, z których korzystają nasi krajanie.
Liany dżdżu unijnych złotówek tak
obficie podlały miasto, że jak grzyby
po mżawce wyrosły gładkie jak stół
jezdnie, co prawda wciąż remontowane. Jeleniogórzanie skosztują
nieskazitelnie czystej wody z kranów, choć na razie leci z nich brudna
ciecz, jakby nie odczuła pieniężnego
potopu. Oglądają też niedziałającą
fontannę w Cieplicach, której remont kosztował 70 tysięcy złotych.
Też częściowo z unijnej kiesy.
Unijne gwiazdki na pewno dodają blasku inwestycji, ale wbrew
pozorom nie stanowią o jej jakości.
Powód prozaiczny: jednym z warunków czerpania z kasy UE jest dobór
najtańszych wykonawców. A zasada, że co tanie – to dobre, jest warta
funta kłaków a nie deszczu euro.
Przypomnę tylko odkładane co
rusz na później otwarcie obwodnicy
południowej miasta. Wtedy, kilka

lat temu, z powodu zadłużenia i niewydolności zwycięzcy ówczesnego
przetargu, roboty trwały kilkanaście
miesięcy zamiast obiecywanych
kilku.
Tak sparaliżowały miasto, że po
długo wyczekiwanym przecięciu
wstęgi przy nowej obwodnicy przez
ówczesnych notabli, kierowcy – przyzwyczajeni do utrudnień – wzięli je
za normalność i mieli kłopot z
poruszaniem się w przyzwoitych
warunkach.
Aby do takiej pseudonormalności
w koszeniu wyróżnień nie przywiązali się nasi samorządowcy. Wszak
rankingi – jak unijne gwiazdki
– czasem dają tylko blask pozorny
pozostawiając życie i troski mieszkańców na tym samym, miernym
poziomie.
Absurdem jest mieć za złe władzy
obecnej ucieleśnionej w postaciach
prezydenta Marka Obrębalskiego i
jego zastępcy Jerzego Łużniaka, że te
nagrody odbiera i się nimi chwali, bo
przecież ktoś musi. Bezsensowne są
też zarzuty, że wspomniani panowie
lenią się w ratuszu i osiągnięć nie
mają. Na to trzeba czasu, a dwaj

dżentelmeni rządzą ledwo od kilku
miesięcy.
Gwoli sprawiedliwości trzeba też
dodać, że głupio musi być ludziom
poprzedniej ekipy, o których zasługach wspomina się marginalnie albo
wcale. A przecież podwaliny sukcesu
położyła władzuchna poprzednia, ze
zmytymi przez demokratyczną falę
wyborów w październiku roku ubiegłego byłymi szefami miasta panami
Józefami Kusiakiem i Sarzyńskim.
I nie chodzi tu o wychwalanie ich
pod niebiosy, bo przecież żadnego
cudu nie dokonali. Rzecz w zwykłej
przyzwoitości.
Niedobrze by się też stało, gdyby ekipa panów Marka i Jerzego,
przyzwyczajona do pompatycznego odbierania nagród, osiadła na
laurach. Wtedy ci, którzy w ratuszu
po dzisiejszych samorządowcach
za trzy i pół roku zasiądą, mogą
nie mieć okazji, aby wykąpać się w
prysznicu dyplomów i wyróżnień.
A do nich mogłaby się przyczynić
dzisiejsza władza.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
PÓ£KOLONIE

Lato z ODK
do 27 VII, ODK, odpłatność – 180 zł za 2 tygodnie
„Wakacje bez nudy” półkolonie letnie dla dzieci w wieku 7-12 lat. W programie:
spektakle teatralne, wyjścia na basen, przejażdżki konne, przejażdżki bryczką po
okolicy, ogniska z pieczeniem kiełbasek itp. Zajęcia odbywają się w godz. 8-16. Tel.
(0 75) 753–18–31.
Wakacje w Sobieszowie
do 27 VII, MDK „Muflon”, odpłatność – 80 złotych za 5 dni
„Lato z Muflonem” – półkolonie dla dzieci i młodzieży; w programie gry i zabawy
sportowe, wycieczki terenowe, zajęcia plastyczne, fotograficzne, muzyczne i
taneczne. Tel. (0 75) 755–37–70.

SZKLARSKA PORÊBA To będzie weekend pełen emocji

Szał z adrenaliną

Skocz na bungy, stocz się
w zorbingu, posłuchaj
dobrej muzyki

malne pokazy rowerowe, Lista
Przebojów Programu Trzeciego
na żywo prowadzona przez Marka Niedźwieckiego oraz koncert
Leniwca.

W sobotę – VII Mistrzostwa Karkonoszy w Bungy Jumping oraz
koncerty Margins i grupy Hey. W
niedzielę – Fire Walk, czyli spacer
po rozżarzonych węglach.

Kto się czuje na siłach podołać
tym wyzwaniom – Szklarska
Poręba zaprasza.

(tejo)

Od nadchodzącego piątku do
niedzieli Szklarska Poręba
czeka na żądnych poczucia
w żyłach adrenaliny. Przez
trzy dni na parkingu
pod Szrenicą będzie się wiele
działo. W piątek, między
innymi,
ekstre-

Bez nudy z MDK
do 13 VII, MDK, odpłatność – 10 złotych za dzień (w tym drugie śniadanie i
obiad)
Półkolonie dla dzieci, w programie m.in. konkursy plastyczne, turniej gier i zabaw
„Wakacje na wesoło”, letni turniej komputerowy, „Scena amatora” – kramik z
wierszami, prezentacja artystyczna, nauka nowych piosenek itp. Zajęcia odbywają
się w godz. 9-15. Tel. (0 75) 642–44–60.

JELENIA GÓRA Na jubileusz festiwalu telebimy z dawnymi spektaklami

LATO W MIEŒCIE

Przy ulach bez strachu
18 VII, 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.
Baśń na scenie
18 VII, godz. 12, Osiedlowy Dom Kultury
„Cudowna lampa Alladyna”, spektakl
dla dzieci w wykonaniu Teatru ART-RE
z Krakowa.
Muzyczny Ogród Liczyrzepy
20 VII – 6 VIII Muzeum Miejskie „Dom
Gerharta Hauptmanna”
Studenci, młodzi soliści z różnych krajów
europejskich spotkają się, aby ćwiczyć
pod kierunkiem profesorów z renomowanych uczelni muzycznych, studiując
szereg arii, duetów pochodzących z
zapomnianych oper o Duchu Gór – Liczyrzepie. Następnie wykonają je przed
publicznością w ramach kameralnych
spektakli operowych i koncertów.
Uliczne przenikanie
21 VII, godz. 12 plac przed Jeleniogórskim Centrum Kultury
Spektakl zatytułowany Przenikanie
II w wykonaniu uczestników młodzieżowych warsztatów teatralnych,
których tematem było poznanie dziejów
jednostki na tle wydarzeń historycznych. Przenikanie się kultur ludności
przesiedlonej na Ziemie Odzyskane po
II wojnie światowej
Muzycznie pod ratuszem
21 VII, godz. 19. plac Ratuszowy
Wystąpi grupa Lester Kidson Blues
Band grająca funky, blues oraz
jazz. W razie deszczu koncert

będzie przeniesiony do Klubu
„Kwadrat” przy ul. Bankowej
28/30.
Zabrzmią organy
21 VII, godz. 19, kościół Zbawiciela w
Cieplicach.
Na organach świątyni ewangelickiej
zagra Jakub Pankowiak. Obecnie jest
studentem IV roku Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie organów
prof. Sławomira Kamińskiego. Jest
laureatem II nagrody na Konkursie
Organowym w Rumi oraz IV nagrody
(dla najmłodszego uczestnika) w
Międzynarodowym Konkursie im. F.
Nowowiejskiego w Poznaniu.
W programie: D. Buxtehude - Toccata d,
F. Tunder - In dich hab ich gehoffet,Herr,
Bach – Vivaldi – Concerto a, J. S. Bach Toccata adagio i fuga C, F. Mendelssohn
- Sonata III, C. Franck - Pieces heroiques.
Bilety w cenie 7,-zł, dla młodzieży 5,-zł.
Lotniskowe granie
21 VII, godz. 19, Lotnisko Aeroklubu
Jeleniogórskiego
Koncert z cyklu „Muzyka w Hangarze”
połączony z zakończeniem Podstawowego Kursu Szybowcowego oraz
festynem z okazji Święta Policji w
wykonaniu zespołu W tym sęk.
Po góralsku w zdroju
22 VII, godz. 16, Muszla Koncertowa
w Cieplicach
Zespół Czeczel Band zagra stylizowaną
muzykę góralską w nowoczesnej
aranżacji, opierając się na standardach
muzyki Skalnego Podhala. W razie
deszczu w Teatrze Zdrojowym.
Muzyczne Paulinum
22 VII, godz. 17 Pałac Paulinum
Koncert w wykonaniu Górali na tarasie
secesyjnego Pałacu Paulinum przy
ulicy Nowowiejskiej. Wstęp wolny.

Scena na bruku
Na początku sierpnia (3 – 5. 08) zaczyna się jubileuszowy
25. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Zabraknie gwiazd, bo nie ma pieniędzy.
Rocznicowym akcentem dawnej świetności imprezy będą wspomnienia z poprzednich edycji
MFTU wyświetlane na dużych
ekranach przy Biurze Wystaw
Artystycznych. Nie będzie nawet
okolicznościowego wydawnictwa
związanego z jubileuszem.
– Szkoda, to była wspaniała impreza. Do Jeleniej Góry przyjeżdżali ludzie z całej Polski, a za komuny
to było naprawdę coś wielkiego.
Całe miasto tym żyło – twierdzi
Marcin Marczewski, jeden z fanów
festiwalu, który spektaklom przygląda się od 20 lat.

się i uznany w świecie zespół
ulicznych artystów. A tak udało
się wygospodarować środki na
trzydniową, jak zapewniają organizatorzy – interesującą imprezę.

Teraz stali widzowie MFTU co
roku odzwyczajani są od jego
bogatszej formuły (bywało, że impreza trwała
cały tydzień i
opanowywała całą
starówkę).
W tym
roku będzie znacznie skromniej.
Jak mówi Bogdan Nauka, dyrektor Teatru Jeleniogórskiego,
festiwalowy budżet zamknie
się kwotą 329 tysięcy złotych.
Hitów nie będzie, bo tyle mniej
więcej żądałby jeden ceniący

Będą grali
Teatr Licedei z Sankt Petersburga (uliczna klownada), Strange Fruit z Australii
(szczudła z włókna szklanego i aktorzy prezentujący „teatr obrazu”) oraz polski
niemal stały gość MFTU Teatr Kto z Krakowa ze swoją premierą „Quixotage”,
będącą nawiązaniem do Don Quixote Cervantesa.

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.
W t ym rok u impreza
odbędzie się pod nieco
zmienionym szyldem: Polsko-Niemiecki Wędrujący
Festiwal Teatru Ulicznego.
Polsko-niemiecki dlatego,
że partnerem Teatru Jeleniogórskiego będzie Goerlitz i
Zawidów. Nazwa wprowadzona została jedynie formalnie.
Na propozycję organizatorów,
by teatrem zainteresowały
się także samorządy Ziemi
Jeleniogórskiej odpowiedział pozyt ywnie t ylko
Zawidów.

(tejo)

WA¯NE TELEFONY

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
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JELENIA GÓRA Koszykówka kobiet

JELENIA GÓRA Piłka ręczna

Kolegium poza ekstraklasą
Na takie smutne zakończenie zanosiło się już od
kilku tygodni. Koszykarki
AZS Kolegium Karkonoskie
Jelenia Góra zostały wycofane z rozgrywek Polskiej
Ligi Koszykówki w sezonie2007/08

Fot. Jelonka.com

Przygoda AZS Kolegium Karkonoskie z Polska Ligą Koszykówki Kobiet
trwała
dwa lata.

Natalia Małaszewska
raczej odejdzie z KK AZS

W pierwszym sezonie, grając
praktycznie bez wzmocnień,
w krajowym składzie, jeleniogórzanki były przysłowiowym
ch łopcem do bicia i m i mo
ambitnej postaw y spadł y z
ekstraklasy.
W przer wie wa kac y jnej
dzięki pozyskaniu za pośrednictwem posła Jerzego Szmajdzińskiego kilku sponsorów
or a z p omo c y m i a st a k lub
w ykupił tz w. dziką kartę i
ut rz y ma ł m iejsc e w el ic ie
kobiecego basketu. A ZS KK
znalazł także środki na zaangażowanie trójki zawodniczek
zza oceanu: Keili Beachem,
Jocelyn Penn i Sabriny Scott.
Dzięki temu podopieczne trenera Rafała Srok i zajęł y w
p opr z e d n i m s e z on ie w
PLKK ósme miejsce, już
na t rz y kolejk i przed
z a końc z en ie m r u nd y
zasadniczej sezonu.
Jednak już wtedy nad zespołem zbierały się już „czarne
chmury”. Początkiem kłopotów sta ło się w ycofanie ze
sponsorowan ia jelen iogórskich koszykarek: Koncernu
Energetycznego EnergiaPro
S.A., który związał się jako
sponsor strategiczny z siatkarzami Gwardii Wrocław
(przed dwoma miesiącami spadli z ekstraklasy).
Potem, po zmianach w
zarządach tych spółek
ze spon sorowa n i a K K
AZS wycofały się Ciech S.A.i
Buma r SA . Podejmowa ne

przez za rz ą d k lubu próby
znalezienia nowych mecenasów zakończyły się niepowodzeniem. Klub w ysłał także
pisma z prośbą o wsparcie i
pośrednictwo w pozyskaniu
sponsorów do posłów i senatorów ziemi jeleniogórskiej.
Spośród nich jednak losem
jeleniogórskich koszykarek
przejęli się jedynie senator
Tadeusz Lewandowski i poseł
J. Szmajdzi ńsk i, którz y na
m i a rę s woic h moż l i wo ś c i
obieca l i pomoc k lubow i w
późniejszym terminie. Zarząd
KK AZS liczył jeszcze że uda
mu się przeczek a ć t r ud ny
okres dzięki pomocy władz
miasta, jednak srodze się w
swoich nadziejach przeliczył.
Zamiast 450 tysięcy zł, jakie
klub otrzymał za prezydentury Józefa Kusiaka, obecne
władze zaoferowały klubowi
symboliczną i niewystarczają c ą p omo c w w y soko ś c i
64,5 tysiąca zł. W tej sytuacji
włodarze klubu musieli podjąć
decyzję o w ycofaniu drużyny z rozgrywek ekstraklasy.
- Do ostatniej chwili rozważaliśmy jeszcze możliwość,
przystąpienia do rozgrywek
w krajowym składzie opartym
na zawodniczkach, z którymi
klub ma jeszcze ważny kontrakt oraz kilku młodych z
zewnątrz, które deklarowały
chęć gry w KK - powiedział
wiceprezes klubu Eugeniusz
Sroka. Być może udałoby nam
się w yprzedzić w lidze SMS

Będzie
jak nowy

Dwoje biegaczy na orientację z klubu Paulinum
Jelenia Góra zwyciężyło w swoich kategoriach
wiekowych w zawodach o Puchar Wawelu.

Za kilka tygodni zakończy
się remont i przebudowa
stadionu w Podgórzynie,
który zaczął się już wiosną
tego roku.
Aktualnie ekipy budowlane zakończyły niwelację terenu. Niebawem na boisku
będzie nowa murawa. Zakończenie wszystkich prac
przewidziano na jesień. Do
tego czasu powstaną nowe
miejsca dla kibiców. Modernizację podgórzyńskiego
stadionu finansuje urząd
gminy pod jeleniogórskiej
miejscowości.
Być może w tym sezonie
rozgrywająca w tym miejscy mecze drużyna Metgum
awansuje do A klasy, do
której już „puka” od kilku
sezonów.
Informację tę dedykujemy
władzom Jeleniej Góry, która nie może się zdecydować
na drobny remont stadionu
przy ul. Złotniczej, gdzie już
15 sierpnia br. beniaminek
IV ligi – Karkonosze rozegra
pierwszy mecz tego sezonu
z Prochowiczanką.

Fot. Archiwum klubu

Joanna Wiśniwska stanęła na najwyższym
stopniu podium po dłuższej przerwie
w startach
Puchar Wawelu był trzydniową
imprezą, która odbyła się w Zakopanem - Kościelisku. W zawodach,
rozegranych w międzynarodowej
obsadzie wystąpiło ponad 600
zawodniczek i zawodników w tym
goście z Węgier, Czech, Ukrainy,
Rosji i Słowacji. Rywalizacja odbywała się na trudnych, górzystych
trasach wymagających dużej wytrzymałości. W tych warunkach
znakomicie spisała się dwójka
biegaczy MKS Paulinum Jelenia
Góra. W kategorii K - 21 zwyciężyła
Joanna Wiśniewska, dla której
wygrana na Podhalu była tym
cenniejsza że osiągnięta po dłuższej

przerwie w bieganiu. Sukces klubowej koleżanki powtórzył Michał
Nowak wygrywając kategorię
M - 20. Pech dopadł trzeciego z
reprezentantów Paulinum Piotra
Kulpę, który po dwóch dniach
rywalizacji zajmował trzecią lokatę
w kategorii M-20. Niestety, w ostatnim dniu zawodów podczas biegu
jeleniogórzanin skręcił nogę i nie
ukończył konkurencji. Wcześniej
P. Kulpa znakomicie spisał się w towarzyszącym zawodom biathlonie
na orientację zdobywając pierwszą
lokatę. Trenerem jeleniogórskich
biegaczy jest Romuald Ożarski.
KED

Pierwsze wspólne treningi mają za sobą piłkarki
ręczne MKS PR Finepharm.
W zajęciach pod okiem trenera Zdzisława Wąsa uczestniczy dwanaście zawodniczek.
Jest wśród nich nowy nabytek
jeleniogórskiego klubu Sylwia Szymczyk. Ta 21-letnia
zawodniczka, grającą na pozycji
lewoskrzydłowej poprzednio
reprezentowała barwy Sośnicy
Gliwice. W przygotowaniach z
koleżankami nie uczestniczą
szczypiornistki biorące udział w
zgrupowaniu młodzieżowej kadry Polski w Dziwnowie przed
Mistrzostwami Europy, które
w sierpniu odbędą się w Turcji:
Marta Dąbrowska, Agnieszka
Kocela, Monika Maliczkiewicz

i Magdalena Tajerle. - Obecnie
trenujemy dwa razy dziennie
po dwie godziny. Pracujemy w
większości na cechami motorycznymi - siłą i wytrzymałością.
Mamy też dużo zabaw z piłkami.
Najważniejsze, że wszystkie
dziewczyny są zdrowe, w dobrej
formie i bez nadwagi powróciły
po przerwie do treningów.
Jedynie bramkarka Danuta
Skompska narzeka na podkręcone kolano. Jeleniogórskie
szczypiornistki będą trenować
na własnym obiekcie do 19
lipca. Potem udadzą się na obóz
do Słupska.
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Sylwia Szymczyk
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DRZONKÓW, £ÓD, OPOLE Udany start MKS Jedenastka

ZAKOPANE Biegi na orientację

Wawel zdobyty

Łomianki oraz liczyć że jakaś
inna ekipa będzie przeżywać
jeszcze większy od nas kryzys
i uda nam się w ten sposób
uniknąć degradacji. Wymagałoby to jednak zgromadzenia
co najmniej 180 tysięcy zł, na
wydatki związane z wyjazdami oraz organizacją spotkań
w Jelen iej Górze. Niestet y,
środków tych nie udało nam
się zgromadzić i musieliśmy
się poddać.
Co dalej stanie się z zespołem
AZS KK? - Trudno przesądzić,
czy przystąpimy do rozgrywek
I ligi, ale raczej tak - mówi E.
Sroka. Jednak po tym co się
stało, nie widzę sensu szkolenia młodzieży w Jeleniej Górze
w jakiejkolwiek dyscyplinie
sportu. Można się spodziewać,
że z drużyną pożegnają się
czołowe zawodniczki. Natalia
Ma ła sze w sk a je st wol ny m
graczem i w ka żdej chwi li
może sobie znaleźć nowego
pracodawcę. Pozost a łe ko szykarki mają jeszcze ważne kontrakty (najdłuższe bo
jeszcze na dwa lata Joanna
Dłutowska, Agnieszka Kret i
Agnieszka Balsam), lecz klub
nie zamierza im, a zwłaszcza
Magdalenie Gawrońskiej, na
siłę blokować drogi rozwoju
sportowego i odejścia z klubu. - Każdą propoz ycję dla
poszczególnych zawodniczek
będziemy rozpatrywać indywidualnie - podsumowuje E.
Sroka.

Pracują nad siłą

Fot. Dariusz Gudowski
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Rekordowy występ
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy MKS Jedenastka Jelenia Góra podczas
mistrzostw Polski juniorów młodszych do 14 lat, juniorów młodszych do 15 lat i juniorów do 16 lat. Wszyscy pobili swoje rekordy życiowe.
Karolina Lewińska (14 l.)
na dystansie 100 metrów stylem klasycznym zdobyła swój
pierwszy złoty medal ex - equo
z Wi k tor ią Bień kow sk ą z
klubu Jedynka Elbląg (1,15,97)
i srebrny medal na 200 m stylem klasycznym (2,41,74), a
Maciej Wołodźko (14 l.) zajął 7
miejsce na 50 m stylem motylkowym (0,27,94) i 12 miejsce
na 100 m stylem motylkowym
(1,05,38).
Kamil Fronia i Magda Zator
(15 l.) w s woich st a r t a ch
uplasowali się w pier wszej
25 w k raju. W r y wa l i za cji
16 - latków Karina Włostowska zdobyła srebrny medal
na 100 m st. mot ylkow ym
(1,06,12) i brązowy na 50 m
st. dowolnym (0,27,92) oraz
zaję ła 4 m iejsca na 100 m
dowolnym (1,01,51) i na 50 m
motylkowym (0,29,90), gdzie
do miejsc medalowych zabrakło jej kilku setnych sekundy.

Zawodniczka po k łopotach
ze zdrowiem powoli wraca
do formy. Jej starsza siostra
Kamili Włostowskaa ma swoje mistrzostwach kraju pod
koniec lipca.
Wywalczone na krajow ym
championacie medale oraz pobite rekordy życiowe są kolejnymi osiągnięciami w historii
istniejącego od września 2000
r. klubu, skupiającego około
stu członków, głównie dzieci.
Jako jedyny k lub pł y wack i
Jeleniej Góry MKS Jedenastka
uczestniczy w rywalizacji międzyklubowej Dolnego Śląska
koordy nowa nej przez Dol nośląski Okręgowy Związek
Pływacki, a jego zawodnicy
biorą udział w mistrzostwach
Polski organizowanych przez
Polski Związek Pływacki, jak
również w różnych imprezach
odbywających się w kraju i za
granicą. Największe sukcesy
klubu wiążą się ze startami

sióstr: Kamili i Kariny Włostowsk ich. Starsza Kami la
w 2006 r zdobyła tytuły mistrzyni Polski 17-latków na
dystansie 50 i 100m st. dowolnym oraz została powołana
do kadry narodowej juniorów.
Podczas mistrzostw Europy
juniorów w Budapeszcie pływaczka zajęła ósme miejsce
na 50 m stylem dowolnym.
Młodsza Karina w 2006 r. w
mistrzostwach Polski młodzików zdobyła złoty medal na
50 m st. motylkowym. Spośród
pozostałych reprezentantów
Jedenastki na mistrzostwach
Polski juniorów i młodzików w
ub.r Magda Zator, Iwona Żaba
i Karolina Lewińska znalazły
się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodniczek w Polsce, a Maciej Wołodźko zdobył
brązowy medal na dystansie
100m st. motylkowym.
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Tuzin goli w sparingu
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(KED)

SZWECJA Kajakarstwo górskie

Nie jestem szarlatanem
Leszek Dulat jest do tygodnia nowym trenerem piłkarzy Karkonoszy Jelenia Góra.
Szkoleniowiec wyjaśnia, dlaczego zdecydował się poprowadzić biało - niebieskich
oraz jakie szanse widzi przed jeleniogórskim beniaminkiem IV ligi

Fot. Dariusz Gudowski

ski klub jest zainteresowany. Kilku
graczy, z zespołu który wywalczył
awans do LDJ przebywa jeszcze
na wakacjach, ale mają dołączyli
do kolegów przed wyjazdem na
obóz 12 lipca w Darłówku, gdzie
będą także seniorzy. Po powrocie
z obozu juniorzy rozegrają kilka
meczy sparingowych. Dodajmy,
że sztab trenerski młodzieżowych
zespołów Karkonoszy uzupełnił
Igor Demianienko.

Piątek 20.VII
badminton, wakacyjny turniej w badmintonie godz. 11.00, teren basenu
przy ul. Sudeckiej
Sobota 21.VII
siatkówka, wakacyjny turniej w siatkówce wodnej godz.11.00, teren basenu
przy ul. Sudeckiej
Niedziela 22.VII
ringo, wakacyjny turniej w ringo na piasku godz. 15.00, teren basenu przy
ul. Sudeckiej
Niedziela 22.VII
piłka nożna, VII kolejka letniej ligi KKS godz. 18.00, stadion przy ul.
Podchorążych

Łukasz Kusiak aż
czterokrotnie trafiał
do siatki w meczu
seniorów z juniorami
Karkonoszy

KED

drugoligowa Ślęza Wrocław, Bielawianka oraz ponownie Lechia
Dzierżoniów i Kuźnia Jawor. Z tą
ostatnią drużyną w poprzednim
sezonie zająłem drugie miejsce
w legnickiej klasie okręgowej i
niewiele zabrakło nam do awansu do IV ligi. Dodatkowo jestem
jednym z trenerów kadry Dolnego
Śląska rocznika 1993r. Nie jest to
zbyt absorbujące zajęcie i będę je
za zgodą zarządu klubu łączył z
prowadzeniem Karkonoszy.
Dlaczego zdecydował się
Pan na podjęcie pracy w Karkonoszach?
Po poprzednim sezonie miałem
trzy propozycje pracy, w tym z
Zagłębia Lubin, gdzie miałbym
prowadzić juniorów młodszych.
Od początku jednak na pierwszym
miejscu była oferta Karkonoszy,
choćby z tego względu, że prezes
Tadeusz Duda złożył mi ją jako
pierwszy i byliśmy „po słowie”.
Poza tym znacznie bliżej mi do trenowania seniorów niż juniorów.
Co może Pan powiedzieć po
kilku treningach o jeleniogórskim zespole?
Aktualnie jesteśmy na etapie
wzajemnego poznawania się.
Więcej będę w stanie powiedzieć
po powrocie z obozu w Darłówku.
Na pewno jest tu dużo ciekawych
graczy, o różnym potencjale,
których ocenię po sparingach.
Musimy znaleźć kilku liderów,

Frekwencja na pierwszych treningach była bardzo dobra. Pod
okiem trenera Daniela Gawlika
ćwiczyło ponad 25 zawodników,
z zespołów juniorów starszych i
młodszych. Wśród nich znalazły
się nowe nabytki Karkonoszy,
czyli Wojciech Karasiński z Woskaru Szklarska Poręba, Maciej
Respondek z Halniaka Miłków,
Paweł Ślusarczyk z KS Łomnica,
Sylwester Komorowski z Olimpii
Kowary i Piotr Kochan z Lotnika
Jeżów Sudecki, którymi jeleniogór-
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JELENIA GÓRA Piłka nożna

Grzegorz Kędziora: Czy mógłby Pan przedstawić jeleniogórskim kibicom przebieg swojej
kariery sportowej?
Jako piłkarz występowałem w
III ligowym Pafawagu Wrocław,
jednak moją karierę przerwała
szybko dotkliwa kontuzja. Potem
jako absolwent wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego
trafiłem do Jawora. Pierwszym
zespołem, jaki prowadziłem byli
juniorzy Kuźni Jawor. Następnie pracowałem jako asystent
trenera Wiesława Pisarskiego w
Lechii Dzierżoniów, a potem już
samodzielnie
utrzymałem
ten zespół
w II lidze.
Kolejnymi
przystankami na
mojej
drodze
były:

Juniorzy Karkonoszy Jelenia Góra rozpoczęli przygotowania do startu w Lidze Dolnośląskiej Juniorów.

wokół których zbudujemy drużynę. Trzeba pamiętać, że różnica
w poziomie między okręgówką, a
IV ligą jest dość duża i nie zawsze
czołowi zawodnicy w niższej lidze
muszą wyróżniać się w rozgrywkach „oczko wyżej”. Dodam, że w
pierwszych treningach z różnych
względów nie brali udziału awizowani: Łukasz Kusiak, Jarosław
Wichowski, Krzysztof Józefiak i
Adam Jaworski. Być może dojdzie
do nas jeszcze ktoś z Jawora, ale
nie chciałbym rozmontowywać tej
drużyny, a którą nadal utrzymuję
przyjacielskie kontakty.
Jakie cele stawia Pan przed
zespołem?
Nie jestem szarlatanem i nie
chcialby wiele obiecywać. Na pewno awans do nowej III ligi byłby
osiągnięciem, ale bądźmy realistami. Nasz zespół dopiero awansował
z okręgówki, a nie zapominajmy że
w IV lidze są kluby o dużym potencjale i ambicjach m.in. Motobi Kąty
Wrocławskie, Polonia Trzebnica,
Górnik Wałbrzych, MKS Oława
i Pogoń Oleśnica. Zawodnikom
będę się starał wpoić zasadę walki
w każdym meczu o zwycięstwo.
Chcę, aby prezentowali ofensywną
piłkę i spełnili wymagania jeleniogórskich kibiców. A tak naprawdę
nasze możliwości zweryfikuje
boisko.
Dziękuję za rozmowę
KED

Udane starty
Jeleniogórscy kajakarze zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce kolejnych
zawodów Pucharu Europy w Szwecji.
Polska ekipa kajakarzy górskich, w której skład weszli
reprezentanci Karkonoskiego
Klubu Kajakowego KKK Jelenia
Góra wystartowała w drugich
zawodach z cyklu Pucharu Europy we Freestyle’u Kajakowym
„Trollforsarna Whitewater
Challenge”. Zawody odbyły się
na rzece Pitealven koło miejscowości Moskosel, około 70 km
od koła podbiegunowego, na
północy Szwecji. Jeleniogórzanie: Tomasz Czaplicki i Michał
Wrzal zanotowali kolejny udany start w zawodach tak wysokiej rangi. Po zaciętej walce ze
światowej klasy zawodnikami,
takimi jak: Peter Csonka, Jon
Best, Tuomas Kuronnen, czy
Jan Spindler, Tomek Czaplicki
ostatecznie zajął dziewiąte
miejsce. Michał Wrzal, który
reprezentował nasz klub w
kategorii juniorów, ocierając
się o ścisły finał zajął wysokie
szóste miejsce.
Trener i manager gr upy
Krzysztof Czaplicki uważa występ za bardzo udany. Założenie
utrzymania się w dziesiątce
najlepszych seniorów Europy
zostało wykonane, a szóste
miejsce Michała w kategorii
juniorów jest wielkim sukcesem młodego zawodnika.
- Kiedy na ulicy pojawiły się
łosie i renifery, ze zdziwieniem

Fot. Karolina Leśniak

jednym z elementów ostatniego
treningu Karkonoszy przed wyjazdem na obóz do Darłówka,
który potrwa od 13 do 24 lipca.
Wraz z trenerami Leszkiem Dulatem i Danielem Gawlikiem
wyjechało na niego dwudziestu
seniorów i w sumie trzydziestu
juniorów młodszych i starszych.
Nad morzem będą trenowali
trzy razy dziennie. Seniorzy mają
zaplanowane trzy mecze sparingowe, z Meridą Trzebiatów, Darłovią Darłowo i Gryfem Słupsk.
Kolejne cztery sparingi, jeszcze
z nieustalonymi przeciwnikami
podopieczni trenera L. Dulata zagrają po powrocie z obozu. Wtedy
też szkoleniowiec będzie miał do
dyspozycji Krzysztofa Józefiaka
i Adama Jaworskiego, którzy
zasilą w walce o punkty w IV
lidze Karkonosze, ale z różnych
względów nie mogą uczestniczyć
w zgrupowaniu.

LDJ czeka

Fot. Dariusz Gudowski

Seniorzy rozgromili juniorów w grze wewnętrznej piłkarzy MKS Karkonosze Jelenia Góra
Spotkanie rozegrano systemem
3x30 minut, na stadionie przy ul.
Złotniczej. Zgodnie z przewidywaniami mecz zakończył się łatwym
zwycięstwem seniorów 10:2. W
spotkaniu bardzo dobrej strony
zaprezentował się pozyskany z
Łużyc Lubań Łukasz Kusiak, który
aż czterokrotnie wpisał się na
listę strzelców. Trzy gole zdobył
kończący wiek juniora Jakub
Piórko, zaś po jednym trafieniu
zanotowali: Paweł Walczak, Radosław Dutka i Maciej Wojtas. Dla
juniorów gole zdobywali: Marcin
Krupa i Wojciech Karasiński.
Poza Ł. Kusiakiem z „nowych
twarzy” w seniorach Karkonoszy
zagrali: Adrian Lis (poprzednio
Lotnik Jeżów Sudecki), Andrzej
Gliński (KS Łomnica), Tobiasz
Kuźniewski (Łużyce Lubań) i
bramkarz Adam Małecki (Rokita
Brzeg Dolny). Na trybunach był
obecny także Jarosław Wichowski
( Łużyce Lubań).
Gra seniorzy na juniorów była
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Michał Wrzal zajął znakomite szóste
miejsce w rywalizacji juniorów
stwierdziliśmy, że jesteśmy w
Laponii Brak nocy i surowe
warunki klimatyczne wpłynęły
na cykl treningowy naszych
zawodników. Mimo to miejscowi kajakarze ze zdziwieniem
obserwowali przejazdy naszych
reprezentantów, którzy pomimo braku odpowiedniego
sprzętu umożliwiającego pływanie w tak niesprzyjających
warunkach, jak niska tempe-

ratura, silny wiatr potęgujący
uczucie zimna i lodowata woda
zajęli czołowe miejsca. Rywalizacja odbywała się w bardzo
miłej atmosferze. Warto to
podkreślić, ponieważ nawet
zawodnicy bezpośrednio rywalizujący ze sobą wymieniali się
doświadczeniami i nawzajem
się dopingowali - podsumował
K. Czaplicki.
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Lata chwały
Miejscowi kibice z rozrzewnieniem wspominają lata, kiedy na stadion przy ul.
Złotniczej przychodziło na mecze Karkonoszy nawet 12 tys. sympatyków tego
klubu, a na spotkania KemBudu, jeszcze nie tak dawno, ponad 3 tys. fanów piłki
nożnej. Marzy im się, by te lata wróciły.
Nadzieje wiąże się z awansem
Karkonoszy do IV ligi. Aktualny
zarząd klubu nie jest bogaty,
ale ostrożnie podchodzi do
ofert różnych sponsorów deklarujących pomoc w budowaniu
mocnego zespołu. Szczególnie
do propozycji Antoniego Ptaka,
który „zdołował” dokładnie
Pogoń Szczecin. Teraz chce
przekazać Karkonoszom prawo
do gry w II lidze, z którego
zrezygnował zarząd szczecińskiego klubu. – Dla nas to
dopiero hasło. Niech pan A.
Ptak przyjedzie do nas i powie
o szczegółach, w których jak

wiadomo, jest ukryty diabeł
– mówi prezes zarządu Karkonoszy – Tadeusz Duda. Trudno
nie przyznać racji prezesowi
jeleniogórskiego klubu, bo historia może się powtórzyć.

Karkonoskie Tygrysy

Na początku lat 60-tych ubiegłego wieku furorę w Pucharze
Polski robiły A – klasowe Karkonosze. Po wyeliminowaniu
w Jeleniej Górze III – ligowych
drużyn: Polonii Jelenia Góra
(6:0), Górnika Wałbrzych (1:1
– wygrana w rzutach karnych),
Polonii Warszawa (3:0) i Pogo-

ni w Prudniku (5:1), dobrały
się potem 4 marca 1962 r. do
Lechii Gdańsk (I liga) i beniaminka I ligi – Stali Rzeszów 8
kwietnia tego roku, na który
mimo zimowej aury było ponad
12 tysięcy kibiców! A pozostałe
spotkania oglądało ok. 5 tys.
kibiców. Jeleniogórzanie awansowali do 1/4 PP. Sportowa
prasa okrzyczała naszą drużynę „Karkonoskimi Tygrysami”.
Przegrała jednak 0:2 w walce
o półfinał PP z bardzo mocną
Odrą w Opolu.
K arkonosze awansowały
potem do III ligi i w sezonie

A to drużyna, która w 1959 roku awansowała do A klasy. Był to udany początek
marszu w gorę „Karkonoskich Tygrysów”. Skład: Pośpiech, Kocwaj, Chruściel, Jędrasiewicz, Wiewióra, Domaradzki, Zug, Zagrodnik, Pawlukiewicz, Głogowski, Z. Regner.

1976/77 omal nie awansowały
do II ligi, ale przegrały potem
u siebie z decydującym meczu
z Chemikiem Kędzierzyn 0:1.
Klub trzymał się dobrze, póki
jego sponsorem były, nieistniejące od lat, Zakłady Włókien
Sztucznych „Celwiskoza”. Potem przyszły chude lata, gdy
klub przeszedł na budżetowy
garnuszek miasta. Nawet się
rozwiązał i Jelenia Góra przez
jeden sezon nie miała drużyny
piłki nożnej.

Odbudowa i największy
sukces

Karkonosze w późniejszych
latach grały przez kilka sezonów w A klasie i lidze okręgowej. Potem dzięki pomocy
grupy miejscowych przedsiębiorców awansowały do III
ligi. Pod koniec lat 90 – tych
ubiegłego wieku sponsorem
strategicznym klubu został
przedsiębiorca budowlany
– Bogusław Kempiński i Karkonosze, przemianowane potem

na KemBud grały przez dwa
sezony w II lidze w latach 1997
– 1999. Na derby ze Śląskiem
Wrocław było na stadionie przy
ul. Złotniczej ponad 3 tys. widzów. Kiedy sponsor strategiczny splajtował, drużyny nie dało
się uratować przed spadkiem
do ligi okręgowej.
Oby historia się nie powtórzyła.

Janusz Cwen

Skandal i kompromitacja!

Prezentujemy tych zawodników, którzy w sezonie 1963/64 awansowali do III ligi.
Zdjęcie ukazało się w gazecie zakładowej ZWCh „Wspólny Cel”. W tym składzie Karkonosze dotarły do 1/4 finału Pucharu Polski w 1962 roku.

Tymczasem traktowanie przez jeleniogórskie władze MKS Karkonosze, którego seniorzy awansowali do IV ligi a
juniorzy do LDJ jest poniżej krytyki, a przecież tyle obiecywały przed wyborami samorządowymi. Niedawno Międzyszkolny Ośrodek Sportu (MOS wręcz wyganiał Karkonosze ze stadionu przy ul. Złotniczej. Dziwne to, bo ponad trzy
tygodnie wcześniej odbyło się spotkanie wiceprezydenta Jerzego Łużniaka z przedstawicielami MOS i Karkonoszy,
na którym uzgodniono, co należy zrobić, by stadion był przygotowany do rozgrywek IV ligi rozpoczynających się
już 11 sierpnia br.
Spowodowało to dziwną reakcję ze strony MOS, które wysłało do zarządu klubu pismo w pewnym miejscu takiej
treści: „Wnioskujemy o rozpatrzenie możliwości rozgrywania spotkań mistrzowskich na innych miejskich obiektach
sportowych. Miało to miejsce w latach ubiegłych, gdy seniorzy grali mecze na stadionie przy ul. Podchorążych.”
- Powiem szczerze, mam dość tych przepychanek i walki z MOS-em dyrygowanym przez władze miasta i jeśli to dalej
będzie trwało, zarząd poda się do dymisji - powiedział prezes MKS Karkonosze - Tadeusz Duda.
To spowodowało, że w czwartek (12 bm.) na stadionie przy ulicy Złotniczej zjawili się: prezydent Marek Obrębalski i
wiceprezydent w towarzystwie działaczy Karkonoszy oraz prezesa OZPN Andrzeja Kowala i kierownika obiektów MOS
Jerzego Wójcikiewicza. Efektem tej wizyty jest jak na razie zabranie ze stadionu zdemolowanych wiat dla drużyn.
Reszta, jak na razie jest milczeniem. To taki nowy styl sprawowania władze przez nowych gospodarzy miasta.

Fot. Agnieszka Gierus

JELENIA GÓRA Piłka nożna

Podwórkowe półfinały
Emocjonujący przebieg miały pojedynki półfinałowe w Turnieju Piłkarskich Drużyn Podwórkowych o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry.
W pierwszym meczu Ewarps
Selilotips pokonali 2:0 Spoconych w Lodówce. Do wyłonienia zwycięzcy w drugim
spotkaniu pomiędzy Impelem
a Zabobrze United potrzebne
były rzuty karne. W konkursie
jedenastek górą 5:4 byli gracze Impelu i to oni zagrają w
wielkim finale turnieju. Po
regulaminow ym czasie gry
było 3:3.
Wcześn iej osiem d r u ż y n
biorących udział w turnieju,
podzielonych na dwie cztero-

zespołowe grupy, rozegrały
za sa d n ic z ą fa z ę z m a ga ń .
Toczyła się w ramach grupy
systemem: każdy z każdym
- mecz i rewanż. Oto wyniki
spotkań w rundzie rewanżowej rozgrywek: grupa A - Impel - Tee Es 2:1, Impel - Spoceni
w Lodówce 2:3, Impel - Plej
Bjuti 0:4, Spoceni w Lodówce Tee Es 3:0, Spoceni w Lodówce
- Plej Bjuti 2:2, Plej Bjuti - Te
Ess 10:0; grupa B - FC Dołek
- Ronaldino Friends 10:1, FC
Dołek - Ewarps Selilotips 2:6,

FC Dołek - Zabobrze
United 2:3, Ronaldino
Friends - Ewarps Selilotips 4:5, Ronaldino
Friends - Zabobrze
United 5:3, Ewarps
Selilotips - Zabobrze
United 3:0.
Mecz o III miejsce
w turnieju, w którym
za g ra l i Spoc en i w
Lodówce i Zabobrze
United oraz finał pomiędz y Ewarps Selilotips, a Impelem
odbyły się w niedzielę, po za m k n ięc iu
numeru naszego tygodnika.

KED

Zespół Impelu nieźle sobie radził
w rozgrywkach ligi podwórkowej
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ELEKTRONIKA
Kupię
■ Używane gry na Playstation 2 Tel. 791
070 804 adres e-mail flaif@poczta.onet.pl
■ Pilnie telefon w dobrym stanie. Najlepiej
Motorolke V3 ale nie tylko. Pisać na e-mail:
mercia2@o2.pl
■ Zdecydowanie aparat Sony r1 płatne
gotówką. Czekam na propozycje – Tel. 0
515 625 878
■ Telefony komórkowe nowe i używane po
atrakcyjnych cenach. Nie odpisuje na smsy
– Tel. 0 515 795 999
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Tuner satelitarny 4000 kanałów” Comsat” Cena do uzgodnienia Tel. 0 75 7575
246 82
■ Samsunga SGH-C300, kolor Coffe Brown.
Telefon jest nowiutki, cena 290zł – Tel. 0
517 924 507
■ Sprzedam 3 letni monitor NEC 19’’. Stan
Idealny. Cena - 199 zł - Tel. 0 505 764 444
■ V3 w dobrym stanie (5 miesięczna) za
240zł - Jelenia Góra - Tel. 0 510 430 175
■ 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
■ Używany monitor kineskopowy 17”

Daewoo za 50 zł – Tel. 0 601 581 332
■ Komputery Używane i Nowe - Zapraszamy na naszą witrynę internetową www.
armada.go.pl
■ Rewelacyjne chłodzenie do kart graficznych NVidia serii GeForce 6800 i 7800 firmy
Arctic Cooling - Accelero X-1,używane 1,5 miesiąca za cenę 50 pln. Zestaw jak igiełka, tylko
trzeba zaaplikować pastę termoprzewodzącą
- Tel. 0 609 384 898
■ Sony R1 - cały fabryczny komplecik idealny, zadbany i poszanowany cały fabryczny
oryginalny komplet z kartami pamięci- Tel. 0
515 625 878
■ Zestaw komputerowy: stacja, 2 monitory,
skaner, kamerka, multimedialna klawiatura,
myszka w cenie 460 zł - więcej informacji na
stronie www.sprzedaz-komputer.prv.pl
■ Komputer biurowy DELL taki jak mają
w bankach w biurach podróży itd. - leżący
i stojący - pentium 4, 1800mhz, ram 512,
hdd40, dvd, sieć, klawiatura i mysz - tel 0
515 625 878
■ Komputer pc, intel pentium 3 1000mhz
ram 512 hdd 40gb grafika 64mb/128
geforce dvdromcdrw sieciówka zasilacz
obud. 350w. Klawiatura, mysz optyczna
cena: 450zł. gg : 10516954 – Tel. 0 515
625 878
■ Siemens CX65. Telefon posiada prawie
niewidoczne ślady użytkowania (używany
przez kobietę). Telefon nie posiada blokady
karty sim (simlocka), posiada polskie menu.
Do telefonu jest ładowarka. Koszt to tylko 100

zł. Zachęcam do kupienia - gg: 8206159 Tel.
0 662 831 469
■ Fifę 2005 firmy EA dla Nokii N-Gage
gra na karcie pamięci oryginalne pudełko
i instrukcja. Cena do uzgodnienia - GG
9554743
■ Używaną kuchenkę mikrofalową
Whirlpool/Philips model AUM 914/WH,
kolor biały. Jest to duża mikrofala (ok. 27
litrów pojemności), wymiary wys*szer*gł
34cm*55cm*37cm. Sterowanie elektroniczne, grill kwarcowy. Kompletne wyposażenie (talerz + uchwyt, ruszt, polska instrukcja)
- Tel. 0 601 581 332
■ Aparat sony f505v + filter uv + oryg
ładowarka + akumulator + karty - stan
aparatu bdb – Tel. 0 515 625 878 cena
570zł. gg : 10516954
■ Sony Ericssona w300i w stanie bardzo
dobrym plus, gwarancja, bez sim locka, cały
komplet - okazyjna cena – Tel. 0 515 795
999 nie odpowiadam na smsy
■ Komputer PC 500zł - zainteresowani
proszę dzwonić 0 515 625 878
■ Miksery, tostery, żelazka, odkurzacze,
piekarniki, wentylatory, ekspresy do kawy i
wiele innych sprzętów - Zadzwoń i zapytaj
czy mam cos czego szukasz - Sprzęt nowy
wyprzedaż 50% - Tel. 0 605 925 109
■ idealny do biura, Internetu i gier(nie najnowszych oczywiście) - Athlon 800mhz, 128
ram, grafika geforce 200 64mb, tv out, cd
rom, nagrywarka cd, stacja dyskietek, hdd 20
gb, baracuda, monitot 17 cali Siemens cena

400zl do negocjacji Tel. 0 513 141 479
■ GSM Samsyng E-380 z klapką(granatowoperłowy) kupiony w czerwcu 2007 - prawie
nowy 1.3 Mpisela Bluetooth zestaw słuchawkowy, wbudowana doza pamięć, MP3 Jelenia
Góra cena katalogowa 639zł ja sprzedam za
430 zł - Tel. 0 609 802 051
■ Nokia 6020 kupiony w Plus GSM (kompletna) stan dobry, na gwarancji cena 180 zł
Jelenia Góra - Tel. 0 609 802 051
■ Telewizor CROWN Japan 21”,czarna
obudowa, stan bardzo dobry, oryginalny
pilot bdb., instrukcja, polska fonia – Tel. 0
603 697 065 (mtgajowy@o2.pl)
■ Nokie 5200 z Orange na gwarancji
używana 2 miesiące komplet z karta pamięci
zdjęcia mogę wysłać na mail Tel. 0 782 468
668 numer gg 10305087

MOTORYZACJA
Kupię
■ Autozłomowanie - gratis - odbiór własny,
wszystkie formalności na miejscu u klienta
– Tel. 783 043 706
■ Auta uszkodzone, niesprawne, lub całe
– Tel. 783 043 706
■ Felgi 14 z oponami letnimi do Golfa 3
– Tel. 0 507 432 349
■ Felgi do Carismy (r14 ew r15) i opony
letnie - gg 2578722 Tel. 0 501 567 166
■ Felgi 114,3 do Carismy - Najlepiej z letnimi
oponami kupie. Felgi 14 chętniej 15’’ mogą
być stalowe. gg 2578722
■ Wszystkie auta stan obojętny oc i przebieg

Firma PAMA Adrian Bucholc
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

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

nie stanowi problemu własny transport – Tel.
0 787 233 050
■ Autoskup - złomowanie aut, kupie na
części cale powypadkowe do poprawek bez
OC i badania technicznego odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic do 70 km
– Tel. 0 792 588 345
■ Fiata Ducato, Citroena c 25 Peugota J5,
stan obojetny, ze sprawnym silnikiem 2.5 D
lub 2.5 TD - pomocdrogowa24@interia.eu
- Tel. 0 787 233 050
■ Maskę przednią do t4 96r w kolorze
białym – Tel. 0 602 698 100
■ VW T1, T2 i inne modele lub sprzątnę z
posesji. Auto szrot skup aut AutoPomoc 24
-Tel. 0 787 233 050
■ Motorower skuter najlepiej Simson lub
inny w podobnej cenie do 1500 zł, sprawny
zarejestrowany kontakt : gg 1517245 Tel. 0
508 500 506
■ Wachacz od strony pasażera oraz lusterko
wewnętrzne do Ascony – Tel. 665 248 430
■ Głośniki 10 oraz 16.5 do samochodu,
jakieś markowe ciekawie brzmiące np.
hertz, blaupunkt tonsil. gg 2578722 Tel. 0
501 567 166
■ Drzwi przednie lewe do land Rovera Discovery 3 2006R – Tel. 0 502 101 044
■ Papiery do fiata 126p najchętniej z ważnym przeglądem i OC Tel. 0 785 524 378
■ Malucha do 120zl w stanie obojętnym
- Tel. 0 785 524 378
■ Auto na gaz lub diesel, rok produkcji od
1990 do 3000 zł. Najchętniej Honda Civic lub

VW Golf II – Tel. 0 507 790 522
■ Przedni pas do Golfa III 1.8 GT – Tel. 0
516 691 923
■ Mały samochód osobowy, niedrogi,
ekonomiczny w dobrym stanie odpowiedni
dla kobiety Tel. 0 506 056 290
■ Rower MTB lub treningowy – Tel. 0 601
145 684

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Fiata 126p,rok prod.1994, cena 250zł,
autko jest na chodzie – Tel. 0 504 288
044
■ Fiata126p po remoncie i malowaniu.
Ważny przeglad. Cena750zl. Tel. 0 603
045 049
■ Fiata Cinquecento 700. Przegląd ważny
do 30.10.2007r,OC ważne do 17.05.2008r,
autoalarm, przyciemniane szyby, zielony
metalik. Zdjęcie mogę przesłać mailem:
iwonadamczyk18@wp.pl. - Tel. 076 87 82
155 – Złotryja
■ Fiata Pande 1.1, pierwsza rejestracja
20 listopad 2005, przebieg 21.000 km,
czerwony, poduszki kierowcy i pasażera,
auto alarm, kupiony i serwisowany w ASO,
garażowany, właściciel niepalący, cena
19.900 zł (możliwość przejęcia kredytu w
Getin Bank S.A.; raty 368,14 zł m-cznie do
sierpnia 2014, Jelenia Góra - Tel. 500 686
680 lub 0 75 752 44 58
■ Fiata Uno Fire- 1997r.produkcji 120 tys. kilo-

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

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

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części
tel. 606333435, 604241422

SPÓŁKA z o.o.

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

Firma realizująca inwestycję w Szklarskiej Porębie poszukuje
podwykonawców następujących robót:
- 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

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

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni
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metrów. Cena 3.200 zł- do negocjacji. Stan
techniczny b. dobry, blacharka do lekkich
poprawek Tel. po 18-tej 075 71 39 053
■ Forda Mondeo 2.0 16V zetec 130 PS
- Rok prod. 1998, el. szyby, lusterka, klima,
alufelgi, kolor bordowy, nieuszkodzony, tiv
2008 - Tel. 606 880 896
■ Forda Mondeo, 1.6 benzyna, 16V, rok
1994, szary metalik, garażowany, serwisowany, nowy układ wydechowy – Stan bardzo
dobry lub zamienię na Seata lub VW Passata

remontu – blacharka - silnik stan więcej niż
dobry. Brak oc. rok produkcji 1980. cena
1700 do małej negocjacji lub zamienię na
żuka z plandeką i gazem w tej cenie - Tel. 0
512 153 371
■ Man 12.163 - samochód ciężarowy, rok
produkcji 1998, kolor turkusowy, stan bardzo
dobry, cena 53000+vat, nowe sprzęgło
(pompa, tarcza i docisk), akumulatory 15
miesięcy, tylne oponę jak nowe, kabina trzy
osobowa – Tel. 0 603 583 819

db kredyt
– Tel. 691 455 758
■ Forda Escorta rok 1989\96 poj. 1.3
ważny przegląd do lipca 2008r. - Tel. 0
605 611 148
■ Forda Escorta 1.8 diesel. 91r. 3drzwiowego. Stan dobry - Tel. 0 696 883 228
■ Forda Ka 1998r. 1.3 klimatyzacja 2x
airbag wspomaganie, użytkowany przez
kobietę przebieg 100000km Tel. 0 601
918 893
■ Forda Skorpio stan bardzo dobry pełna
automatyka alu felgi klimatyzacja, szyber
dach, rok prod.1998 na mniejszy Tel. 0 601
570 114 lub 601 650 525
■ Forda Focusa 2.0 benzyna, wersja Trend,
3 drzwi, klimatyzacja, 4 poduszki, ABS, ASR,
podgrzewana przednia szyba, elektryczne
szyby, lusterka, RO ze sterowaniem przy
kierownicy, hak, komplet opon zimowych.
Cena 17100 do negocjacji - Tel. 0 662
001 657
■ Ktm 125 1991/92 w dobrym stanie
cena 3500zł. do negocjacji - Tel. 0 663
335 862
■ Koparko - Ładowarke JCB 3CX rok
produkcji 1997, dzielona przednia łyżka,
4x4, instalacja do młota, widły – Tel. 0 609
560 978
■ Mazdę 121 1,4 16V rok 94 - 4 drzwiowa,
centralny zamek , wspomaganie kierownicy,
panoramiczny dach otwierany elektrycznie,
alu felgi ( dodatkowo komplet kół zimowych
na stalowych felgach) Od roku w kraju, w
Niemczech i w Polsce. Kolor fioletowy. Stan
techniczny dobry – Tel. 0 600 348 752
■ Mazdę MX-3, 1996, przebieg 150.000,
1600, beznyna, zielony metalik, alufelgi,
2kpl, opon, brark chłodnicy klimatyzacji
– cena do uzgodnienia (8.000)– tel. 0 663
753 140 lub 0 504 645 166
■ Mercedes 207D Maxi - na części lub do

technicznego. Nowy akumulator. Cena: 1000
zł. - Tel. 0 512 795 808
■ Poloneza truck - izoterma. rok produkcji
1992 na części Tel. 0 604 288 193
■ Poloneza z gazem 90rok prod. ubezpieczony przegląd do listopada, stan dobry, cena
600zl – Tel. 0 505 343 756
■ Renault 5 91 rok składak 1100zł, auto 3
drzwiowe, poj. 1400cm., ważne opłaty stan
dobry – Tel. 0 516 346 494
■ Suzuki Samuraj silnik 1.0 1988r sprze-

rajdowy niebieski metalik, 130 benzyna,
zbudowany od podstaw w 2006 r., waga
tylko 640 kg, rajdowe wysokie i twarde
zawieszenie, ALU 185/60/13 kubły i pasy
szelkowe, nowe hamulce kontakt - Tel. 0
695 642 402
■ Żuka plandekę. 1986 rok benzyna w
stanie dobrym. Wymaga tylko regulacji
silnika. Aktualne OC i przegląd do kwietnia
2008 roku. Cena 950 zł do uzgodnienia.
– Tel. 0 609 078 282
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nie w Świerzawie 1,2 lub 3 pokojowe - Tel.
605 344 699
■ Mieszkanie w Cieplicach w kamienicy
– Tel. 0 507 758 456
■ Poszukuje dla klientów mieszkania w
Cieplicach ok. 80 m w kamienicy – Tel. 0
663 259 092
■ Na Zabobrzu III najlepiej na niskim piętrze,
może być do niewielkiego remontu – Tel.
507 758 456
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie Górnej,

■

3-4 pokojowe, Tel. 0 75 717 42 33
■ Mieszkanie w okolicach Małej Poczty
(Słowackiego, Morcinka, Gałczyńskiego,
Mickiewicza) Może być poddasze do adaptacji
– Tel. 607 991 971
■ Pilnie duży obiekt nadający się na hurtownię budowlaną. Ewentualnie wezmę
w dzierżawę na długi okres – Tel. 0 507
932 248
■ Ładne dwupokojowe - parter lub 1-piętro
pilnie kupię w cichej, spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry – Tel. 0 507 932 248

758 456
■ Pilnie kupię lub wynajmę duży obiekt
nadający się na hurtownię budowlana - Tel.
0 507 932 248
■ Bardzo pilnie dwupokojowe na wysokim
parterze w cichej, spokojnej dzielnicy. Zapłacę
gotówką – Tel. 0 507 932 248
■ Mieszkanie w Cieplicach (bez pośredników) w starym budownictwie. Może być do
remontu – Tel. 0 607 991 971
■ Mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu lub
w centrum Jeleniej Góry o pow. powyżej 60

Mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu lub
w centrum Jeleniej Góry o pow. powyżej 60
m/2 - Tel. 0 502 865 462
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze
lub Cieplicach w cenie do 150tys. - Tel. 0
783 485 930
■ Działkę w Sobieszowie 6-8 arów pod
zabudowę jednorodzinną – Tel. 0 503
611 736
■ Mieszkanie w Cieplicach, 2-3 pokoje,
najlepiej do drugiego piętra – Tel. 0 507

Czas na bank,
który robi jedno.
I dobrze.

Opla Omege kombi rok94 2000cm
190tys.km bogata wersja wyposażenia. stan
bardzo dobry - Tel. 0 602 766 947
■ Opla Omege 2.3 TD interkuler kombi
r.93 elek. szyby, szyberdach, centralny
zamek rok prod. 1993, rozbity przód, silnik
w idealnym stanie, osprzęt nieuszkodzony.
Dokładam maskę, błotniki, zderzak. Auto
nie jest pordzewiałe - cena 2200zł Tel. 0
604 869 172
■ Opla Corse 3 drzwiowa poj. 1200cm
1992r.ważne opłaty do poprawek blacharskich – Tel. 0 785 636 540
■ Opel Astra kombi. Rocznik 1999, benzyna.
Kolor zielony. Wyposażenie: dwie poduszki
powietrzne, autoalarm, alufelgi. Przebieg
110 tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel. 0
605 385 447
■ Opla Kadetta E 1,4 (benzyna + gaz),
czerwony, pięciodrzwiowy, fabryczny szyber
dach, radio JVC z CD, podgrzewane lusterka,
ważne OC i przegląd do II 2008r. Bardzo
ekonomiczny (470km za 76zł). Stan ogólny
dobry bez rdzy. Cena 2000 (do negocjacji)
– Tel. 0 886 611 019
■ Opla Calibre,1991r, srebrny metalic,
instalacja gazowa, stan idealny - 7000zl.Tel.
0 781 015 299
■ Opla Vectre a 1992, grudzień, 2000cm3
benzyna, auto w ciągłej eksploatacij,1,5
roku w kraju dodatkowo koła zimowe, wiele
nowych części cena wywoławcza 3800zł Tel.
0 502 286 702
■ Peugeota Bokser HDI 2003r 2200ccm
56000 km, biały, podwyższony, airbag,
c.zamek, bezwypadkowy, elr.szyby i lusterka,
przegląd do 05. 2008r.stan b.dobry. cena do
uzgodnienia Tel.0783 032 707
■ Poloneza Caro 1.5. Rocznik 1992, przebieg ok. 60 tys. km. Wymaga drobnych
poprawek. Brak OC i aktualnego badania
■

dam Jelenia Góra - Tel. 0 698 265 036
■ Seat Toledo 1992r – Tel. 0 603 068
410
■ Skode Octavie TDI Elegance, 110 PS,
2002, czarny metalik, jasna skóra, klimatronic, ASR, 1 właściciel, kupiona w salonie w
JG. - Tel. 0 692 404 435
■ Toyota Celica Turbo 4wd rok produkcji
1991, pojemność 2000 benzyna, turbo,
napęd na cztery koła, moc 204kM, czerwony,
legendarny, topowy modelce liki, 0-100
kM/h 7 sekund, stan idealny, ALU 16” Tel.
0 695 462 402
■ VW Golfa III 1,8 benzyna, 1992 rok.
Wspomaganie kierownicy, szyber dach.
Kolor czarny. Auto dopiero sprowadzone
z Niemiec, więc jest do wszystkich opłat.
Prawdziwa okazja - jedyne 3.800 zł. – Tel.
0 509 208 755
■ VW Golfa ii rok prod.90 poj. silnika 1600
ben + gaz centralny zamek szyber dach
zadbany cena do uzgodnienia wiadomość
pod numerami telefonów: +420 607 208
341 pn -sb 509 499 172 sb-nd lub domowy
075 7134329
■ VW Golfa 3 1995/96 197 tys. 1900 ccm
TD, bordowy, 5 drzwi, pełna elektryka – Tel.
0 669 823 900
■ VW Golfa 3 TDI kombi - 1995r, 90KM,
przebieg 160 tyś, czerwony, przednie lampy
clary, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, halogeny, święcące tarcze zegarów,
skórzana i profilowana kierownica, wersja
produkcyjna Pink Floyd, dodatkowe info i foto
na mail: nwgienek@poczta.onet.pl

Części do Forda Scorpio - Tel. 0 606
102 724
■ Części do Fiata 126p b.tanio - Tel. 0
785 524 378
■ Części do Alfy 33 rok prod. 1992
– wszystkie – Tel. 0 606 102 724
■ Części do Peugeota 405 numer Tel. 0
693 501 587
■ Części do Escorta – Tel. 0 511 873 961
■ Części do różnych marek samochodów
części zachodnie prócz polskich głównie
używane ale także i nowe. „Arbipol” AutoCzęści Import-Export. Instalatorstwo Instalacji Elektrycznych - pomiary elektryczne
504697743
■ Aluminiowe felgi do Forda - 15ski ładne
gwiazdy – Tel. 0 511 873 961
■ Alufelgi 16’ AEZ z ćwiekami (4*100) wraz
z oponami - Tel. 0 607 383 655
■ Kolpak Volkswagrn T5 - Caddy idealnym
stanie – Tel. 601 145 684
■ Dwa fotele przednie do Hondy Civic 92-95
hatchback tanio – Tel. 0 510 430 175
■ Kompletne sportowe zawieszenie do VW
polo 1993r 1.4 disel cena do uzgodnienia
- Tel. 0 502 653 804
■ Silnik kompletny, uzbrojony do Ford
Esacorta, Mondeo 1,8 16V DOHC oraz
głowica kompletna do Ford Mondeo 1,8 16V
Zetec. oraz inne części do tego silnika Tel. 0
602 432 793
■

508 082 888 marketing@jelonka.com

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:
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PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

JACEK

do następnego numeru Jelonki.com
będą przyjmowane do czwartku, do godz. 12.
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MOTORYZACJA

Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:

Ogłoszenia

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

w naszej gazecie Jelonka.com !?

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

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Mieszka-

NIERUCHOMOŒCI

Chcesz zamieœciæ reklamê

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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m/2. Tel. 0 502 865 462
■ Na II/III Zabobrzu,60-80m2, może być do
remontu, zadłużone – Tel. 0 502 426 427
■ Mieszkanie dwupokojowe bez pośredników -Tel. 0 509 355 550 po 18/oo
■ Dwa pokoje, CO, centrum lub Zabobrze.
ok 35-40 m2 Wykluczone parter i ostatnie
piętro. W rozsądnej cenie – Tel. 0 691
895 562
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze do 120
tys. PLN, bez pośredników - Tel. 0 695
485 708
■ Mieszkanie 2 pokojowe (do 1 piętra) na
Zabobrzu II lub III, za gotówkę – Tel. 075
6414758, 691 731 211
■ Dom w Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy
- Tel. 0 601 882 748
■ Poszukuję dwupokojowego na parterze
lub 1-pietrze w spokojnej dzielnicy. Płacę
gotówką – Tel. 0 507 932 248
■ Kupię działkę budowlaną w Jeleniej Górze
ok. 500mkw max 1000 prrafal@wp.pl
■ Kupie mieszkanie 80-100m w kamienicy
w Cieplicach – Tel. 0 663 259 092
■ 2 pokoje 40m za 145 tys – Tel. 0 663
259 092

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Mieszkanie 2poj. 63m2 po kapitalnym
remoncie, ścisłe centrum, rozkładowe,
słoneczne, ciepłe, niski czynsz. Bez pośredników. Tel. 0 660 133 401
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie.
Hale produkcyjne, pomieszczenia socjalne,
biurowe, rampy – Pow. Zabudowy 700m2
– Działka 2100m2 – Tel. 0 785 636 539
mail:bobowskiw@tlen.pl
■ Dom piętrowy z zabudowaniami, działka
2900 m2 nad zalewem rekreacyjnym
k/Lwówka Śl. 90.000 zł. Tel. 0 607
307 910
■ 56m2 – I piętro, 3 pokoje po remoncie z
balkonem – Tel. 0 601 435 070
■ Mieszkanie bezczynszowe, 2 pokojowe
42m2 z ogrodem w Piechowicach – Tel. 0
787 400 399
■ Kawalerkę 24m2 na Zabobrzu – Tel. 0
505 951 968
■ Działkę budowlaną położona w Karpaczu
o pow. 1627m2 przeznaczona pod zabudowę
mieszkalno-usługową - 159 zł/m2 - woda
miejska, kanalizacja miejska, gaz. Na
działce znajduje się fundament domu – Tel.
0 501 181 875
■ Dom wolnostojący, podpiwniczony z
garażem, jedno lub dwurodzinny,5 pokoi,
kuchnia, dwie łazienki na działce 488m2
w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry – Tel. 0
605 050 214
■ 1/2 willi poniemieckiej - 120m2, 4
pokoje, garaż, piwnica, strych, działka
własnościowa 1155m2, willa po kapitalnym
remoncie, blisko centrum – Tel. 0 501
181 875
■ Dom wolnostojący o pow cał. 180m2 /
miesz. 106m2, działka 488m2, podpiwniczony 2 kondygnacje mieszkalne z garażem.
5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, wc - blisko
centrum - Tel. 0 501 181 875
■ Dużą działkę 3350 m2, ogrodzona,
zagospodarowana. Dwa budynki z pokojami
do wynajęcia. Świetna lokalizacja w Karpaczu
– 075 75 25 650 lub 075 76 19 762
■ Garaż, w zabudowie zwartej położony

w Piechowicach Dolnych w pobliżu małych
delikatesów – Tel. 075 76 11 664 lub Tel.
0 695 097 906
■ Granica Karpacza dom do remontu.
Cena 280 tys. do negocjacji – Tel. 0 507
932 248
■ Oryginalne, dwupokojowe, 3-piętro przy
ul. Sobieskiego. Cena 165 tys. – Tel. 0 507
932 248
■ Mieszkanie - 55 m2. Pierwsze piętro przy
ul. Różyckiego. Cena 165 tys.- do negocjacji
– Tel. 0 507 932 248
■ Piękne mieszkanie - wysoki parter z przeszkloną loggią, wyposażoną kuchnią, szafami
Comandor. Cena 248 tys. do negocjacji – 0
507 932 248
■ Dom – Cieplice, 200m, spokojna okolica, pośrednikom dziękuję – Tel. 0 600
052 204
■ Grunt rolny w gminie Mysłakowice
- Tel. 0 517 674 103 mail: gospodarstwo@
interia.eu
■ Mieszkanie 2 pokojowe po remoncie na
Zabobrzu, 40 m2, cena 135 tys. – Tel. 0
512 033 495
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Osiedlu
Orlim, po kapitalnym remoncie – Tel. 0
512 033 495
■ Mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze w bloku czteropiętrowym o pow. 50 m2.
Cena: 155 000 – Tel. 0 601 167 494
■ Dom w Sobieszowie o pow. ok. 200 m2,
5 pokoi, duża kuchnia, 2 łazienki, budynek w
całości podpiwniczony. Ogrzewanie gazowe
i węglowe. Cena: 310000 – Tel. 0 601
167 494
■ Mieszkanie na Zabobrzu – tanio – Tel. 0
696 061 913
■ Działkę ogrodową z altanką o powierzchni
290 m2 - Tel. 0 695 957 416
■ Ładne mieszkanie, duże rozkładowe,
balkon, łazienka i wc oddzielnie, kuchnia
w zabudowie, do zamieszkania od zaraz.
190000zł Tel. 0 507 758 456
■ na Orlim – 4 pokojowe, 67m2 po częściowym remoncie – Tel. 0 663 259 092
■ Działkę przemysłowo-usługowę w okolicy
Kowar na trasie do Karpacza. Ogrodzona i z
barakiem - 500 m2. dobra cena – Tel. 0
507 932 248
■ 55m z dużym balkonem 180 tys – Tel.
0 663 259 092
■ Lokal na małą produkcję lub inne. Lokalizacja koło rynku Flory. Możliwość wynajęcia
Tel. 0 696 913 693 lub Tel. 0 880 044
938
■ Szymanowskiego – 3 pok. wymienione
okna, wyremontowane kuchnia i łazienka.
bez pośredników. Po wysłaniu sms z mailem
wyślę zdjęcia – Tel. 0 692 178 993
■ Mieszkanie Osiedle Orle 3 pokoje – pośrednikom dziękuję - Tel. 0 600 052 204
■ Gospodarstwo rolne w Jeleniej Górze
(Maciejowa) o powierzchni 4.64 h. Objęte
dopłatami - Tel. 0 698 265 036
■ Dom w stanie surowym otwartym na
działce o pow.800 m2 z pięknym widokiem
na panoramę Karkonoszy w malowniczych
okolicach Jeleniej Góry - Tel. 0 663 577
473
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - 96m2
garaż, piwnica, taras, ogród – Tel. 0 694
258 713
■ Atrakcyjne mieszkanie o pow.51 m2.
na Zabobrzu II. Cena 155 000 zł. Tel.0 501

181 159
■ Mieszkanie o pow.98 m2 z ogródkiem
i garażem. Ogrzewanie gazowe piec - dwufunkcyjny i piec kaflowy. Do odświeżenia.
Z powodu pilnego wyjazdu sprzedaż za
gotówkę i bardzo niską cenę - 165000 zł.
Tel. 0 501 181 159
■ Mieszkanie w Karpaczu o pow. 70 m2 z
ogródkiem i garażem. Po kapitalnym remoncie, ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny
– Tel. 0 501 181 159
■ Dom w bardzo cichej dzielnicy Cieplic, z
bardzo dużą działką, dom ma ponad 200m2
pow.uż. Widok na pełną panoramę Karkonoszy – Tel. 0 507 758 456
■ Mieszkanie 3 pokoje po remoncie w Cieplicach Osiedle Orle - pośrednikom dziękuję
Tel. 0 600 052 204
■ Grunt rolny w gminie Lwówek Śląski
- Tel. 0 517 674 103 mail: gospodarstwo@
interia.eu
■ Ładne, duże - 100 m2 mieszkanie,
całe 1-piętro kamienicy w cichym centrum
Bolesławca – Tel. 0 507 932 248
■ Dwa ładne mieszkania przy ul. Kiepury
- LokalizacjaL wysoki parter oraz 3-piętro
– Tel. 0 507 932 248
■ Działkę pod zabudowę o powierzchni
4000m2 (0,40ha) w miejscowości Rybnica (10 km od centrum Jeleniej Góry)
19zł/m2 Tel. 0 608 310 277 lub Tel. 0
602 376 623
■ Zabobrze I - Szymanowskiego - z meblami
lub bez , 44,8m2 – Tel. 0 692 178 993
■ Piękne i duże trzy działki w Karpaczu – Tel.
0 507 758 456
■ 56m2 na Kiepury, 2 pokoje duży balkon,
nowe budownictwo - cena 185 tys. – Tel. 0
663 259 092
■ Bardzo ładne mieszkanie w cichej okolicy
Sobieszowa, 58m2 - 2 pokoje na Ip. - Tel. 0
607 991 971
■ Bardzo ładną widokową działkę w Mysłakowicach – Tel. 0 508 240 828
■ Garaż murowany w Szklarskiej Porębie
- okolice Alberta – Tel. 0 501 782 043

NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia
■ Ładne mieszkanie 2 pok. na Kiepury
54m. 800zł + wszystkie rachunki – Tel. 0
516 722 333
■ Mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia za
350 zł + opłaty na Zabobrzu I – Tel. 0 506
996 365
■ Mieszkanie 45m pełne wyposażenie
i umeblowanie - pralka, lodówka, aneks
kuchenny, telewizor. Bezpieczne miejsce
na samochód. Jelenia Góra – Cieplice - Tel.
075 755 24 14
■ Pokoje dla studentów przy Kolegium Karkonoskim do wynajęcia. Atmosfera domowa.
W minutę na studia - Tel.0 399 068 422 Tel.
0 500 454 940
■ Komfortowe mieszkanie 2-pokojowe
umeblowane na Zabobrzu cena 900 zł +
opłaty m-c Tel. 0 501 082 543
■ 2-pokojowe na ul. Karłowicza, dla 4
studentek/ów, urządzone młodzieżowo, po
remoncie 47m z balkonem na I piętrze, ciepłe,
pełne wyposażenie AGD (telewizor, nowa
lodówka, pralka, żelazko itp. Niskie koszty
utrzymania - Tel.0 603 852 277
■ Odnowiony zadbany lokal na działalność
handlowo-usługową w centrum Jeleniej Góry

80m2. Osobne liczniki, cena do uzgodnienia
- Tel. 0 662 645 780
■ Mieszkanie o pow. 56 m2, dwa pokoje,
duża łazienka, balkon. Umeblowane i wyposażone, I piętro. Dla właściciela 900 zł. Ponadto
czynsz 200 zł + energia elektryczna. Informacje www.karkonosze-nieruchomosci.com.pl
- Tel. 0 501 167 262 , mk_38@wp.pl
■ Ładne mieszkanie dla 2-3 osób – Tel. 0
601 384 988
■ Dwupokojowe na Zabobrzu na okres
6 miesięcy. 500zl+oplaty – Tel. 0 696
972 343
■ Dom w spokojnej okolicy – Tel. 0 504
131 604
■ Mieszkanie dwu pokojowe, umeblowane
po remoncie, blisko centrum Jeleniej Góry
– Tel. 0 75 75 263 51 – Tel. 0 502 161
453
■ Od 01.VIII.07 kawalerka 30 m2 przy
ul: Bacewicza 3. Mieszkanie znajduje się
na 3 piętrze (winda) i jest umeblowane,
odświeżone. Blok po generalnym remoncie
(ocieplony) Tel. 0 603 114 524 Tel. 0 662
088 020
■ Kawalerkę dla 2-3 studentów w okolicach
Małej Poczty. Mieszkanie umeblowane,
centralne ogrzewanie w cenie najmu. Tel. 075
75 33 267 lub Tel. 0 609 282 424
■ Odstąpię lokal i sprzedam wyposażenie
lokalu na ulicy 1-go Maja, super lokalizacja,
dobre warunki wynajmu - mail: biznesdoradztwo1313@wp.pl lub Tel. 0 603 589 579
■ Mieszkanie na obrzeżach miasta; 2
pokoje, kuchnia, łazienka, parking, osobne
wejście - 600zł bez dopłat - Tel. 0 692
347 761

NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć
■ Kawalerkę lub małe mieszkanie od
września w Jeleniej Górze w rozsądnej cenie
nie musi być umeblowane (mile widziana
gazówka i pralka) – Tel. 0 691 373 486
■ Duży obiekt nadający się na hurtownię
budowlaną. Lokalizacja - Jelenia Góra lub
okolice – Tel. 0 507 932 248
■ Kawalerkę, mieszkanie lub pokój w
Jeleniej lub okolicy nie drogo z niewysokim
czynszem – Tel. 0 791 695 125
■ Studentki Kolegium Karkonoskiego
poszukują 3-pokojowego,umeblowanego i
z Internetem mieszkania na Zabobrzu lub
w centrum Jeleniej Góry w cenie do 1000zl
– Tel. 0 511 404 515
■ Dwie studentki poszukują do wynajęcia
2 pokojowego mieszkania na Zabobrzu
pina@o2.pl
■ Na hurtownię budowlaną duży obiekt
w Jeleniej Górze. Zainteresowani jesteśmy
również transakcją kupna – Tel. 0 507 932
248 lub 075 75 25 650
■ Mieszkanie do wynajęcia. 1-2 pokoje. Do
500zł + opłaty – Tel. 0 501 157 260
NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Własnościowe 45m2 – 2 pokoje, słoneczne z widokiem, I piętro + ogród, zamienię
na 3 pokoje własnościowe do 55m2 Tel. 0
75 764 82 80
■ Komunalne 43,70m2 , 1 pokój, kuchnia,
wc wspólne na większe 2-3 pokojowe z
dopłatą lub zadłużone – Tel. 0 601 330
569

Kawalerkę po remoncie na większe
(może być zadłużone lub z dopłatą) – Tel.
0 502 337 625
■ Mieszkanie komunalne, jeden pokój,
kuchnia, łazienka, 28 m2, na drugim piętrze,
centralne ogrzewanie, w centrum jeleniej
Góry (Plac Ratuszowy) na większe – Tel. 0
662 415 319
■ Kawalerkę własnościową na mieszkanie
3 pokojowe możliwość dopłaty Tel. 0 503
771 972
■ Mieszkanie czynszowe 3 pokoje kuchnia
przedpokój, łazienka, 2 balkony, 2 piętro w
centrum na mniejsze min 2 pokoje. Ewentualnie mogą być 2 małe mieszkania. Pilne
– Tel. 0 500 278 919
■ Komfortowe dwupoziomowe w centrum
Piechowic, co gazowe, spółdzielcze własnościowe, na domek nieduży może być do
niewielkiego remontu Piechowice lub okolice
– Tel. 0 605 449 514
■ Mieszkanie 2 pokojowe w centrum
Jeleniej Góry, 54m2, po remoncie, CO,
słoneczne, 2 pokoje, spora kuchnia, łazienka
+ WC, przedpokój na III piętrze na większe
min. 3 pokojowe, może być zadłużone, do
remontu, dopłaty, mogą być piece - Tel. 0
502 212 400
■ Kawalerkę własnościową i komunalne 2
pokoje na dom z dopłatą lub mieszkanie 3
pokojowe – Tel. 0 503 771 972
■ Mieszkanie 3 pokojowe na dom na Osiedlu
Pomorskim (ul. Gdańska, Tczewska itd.) - Tel.
075 647 49 29
■ Mieszkanie komunalne 3 pokojowe w
Kowarach, pierwsze piętro, CO, gaz, ciepła/
zimna woda, spokojna okolica, na mniejsze
najchętniej też w Kowarach - Tel. 0 506
304 261
■ 2 pokoje, kuchnia, skrytka, łazienka
razem 50,2m z balkonem 2 piętro w bloku
ładna miejscowość, szkoła, sklep, większa
kaplica na miejscu, w woj dolnośląskim na
3 pokoje bez dopłaty – mail: krystynamurawska@wp.pl
■ Mieszkanie 27m na większe – Tel. 0
662 147 407
■ Dom jednorodzinny (CO, w ładnej i spokojnej okolicy) na 3-pokojowe mieszkanie w
Jeleniej Górze –Tel. 0 509 163 033
■

PRACA
Dam pracę
■ Absolwentów i zaocznych na stale,
1200 netto, możliwość rozwoju – Tel. 75
648 06 20
■ Młodą osobę na stanowisko kierowca
kurier, wiek do 30 lat. Dyspozycyjny, bardzo
dobra znajomość Jeleniej Góry, prawo jazdy
kat B – Tel. 0 502 799 570
■ Zatrudnimy w ośrodku wypoczynkowego
do końca wakacji pomoc kuchenną - pokojową - Tel. 0 515 371 555
■ Poszukuje do pracy w Karpaczu w restauracji regionalnej od zaraz. Wysokie zarobki
- Tel. 0 601 771 986 lub 0 600 542 601
■ Mała spółdzielnia mieszkaniowa poszukuje prezesa okolice Świeradowa Zdroju – Tel.
075 78 45 170
■ Chałupnictwo od zaraz. Dobre zarobki
po szczegóły oraz kupon zgłoszeniowy
zapraszamy na nasza stronę www.emida.
xt.pl - Tel: 071 36 04 569
■ Firma FX Sport zatrudni szwaczki. Zapewniamy stałą pracę, dobre wynagrodzenie. FX

Sport Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 23, Jelenia
Góra - Tel. 75 645 05 30
■ Rigall Distribution Sp. z o.o, Agent
sprzedaży produktów Banku Handlowego,
poszukuje Przedstawiciela Handlowego w Jel.
Górze i okolicach - min. średnie, preferowani
emeryci, praca na umowę zlecenie. List
motywacyjny oraz CV +foto na mail: edyta.
poleszko@citigroup.com
■ Zakład budowlany zatrudni pracowników
na stałe Tel. 0 605 135 001
■ Zatrudnimy sprzedawców na stacji paliw
PKN ORLEN w Mysłakowicach - Tel. 075
71 31 718
■ 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
- 48l. Oferty na adres rekrutacjaep@vp.pl
■ Szukam chętnej osoby do pracy - na stałe
w pralni przy ul Sudeckiej. Chętnie widziana
rencistka – Tel. 075 75 25 689
■ Zatrudnimy na etat magazynieradostawcę. Oferujemy pracę na etat, dobre
wynagrodzenie, stabilność zawodową i
finansową. Oczekujemy uczciwości, prawa
jazdy kat B - z doświadczeniem w prowadzeniu busów – Tel. 075 643 79 44
■ Pomocnika montera obiektowych wykładzin PCV. Oferujemy przyuczenie, ciekawą
pracę na etat, dobre wynagrodzenie, stabilność finansową i zawodową. Wymagamy
doświadczenia w branży budowlanej lub/i
wykończeniowej, zdolności manualnych. Tel.
075 64 37 944
■ Szkoła języków obcych pilnie zatrudni
lektorów języka angielskiego. Oferty prosimy
przesyłać na adres: biuro@englishschool.pl
■ Zatrudnię mechanika samochodowego
od zaraz - Tel.0 608 210 531
■ Na stanowisko handlowca. Wymagana
jest znajomość obsługi komputera oraz
wiedza z zakresy elektrotechniki. Miejsce
pracy - Jelenia Góra/Zabobrze Czas pracy
- od poniedziałku do piątku 8,00-16,00 jg@
bpalarm.pl
■ Poszukuję pracownika do pracy przy
remontach starych mebli Tel. 0 601 082
747
■ Praca na promocjach w Jeleniej Górze
(Carrefour, Tesco) oraz w Karpaczu. Stawka
10zł/h. zgłoszenia sms 500 048 419 (podaj
miasto, imię, wiek, dyspozycyjność)
■ Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym w niepełnym wymiarze czasu pracy.
603 055 948 Tel. 075 64 35 493 mail:
zakupy-na-telefon@wp.pl
■ Recepcjonistkę zatrudni hotel w Karpaczu.
Wymagana znajomość j.niemieckiego (mile
widziany angielski) i biegła obsługa komputera – Tel. 0 664 499 810
■ Firma księgowo rachunkowa wchodząca
na rynek dolnośląski poszukuje księgowej/
księgowego do nowo otwartego biura w Jeleniej Górze. Osoby zainteresowane prosimy o
wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na
adres: emuna@op.pl
■ Zatrudnię osoby do prac fizycznych przy
budowie sieci telekomunikacyjnych – Tel. 0
509 179 850
■ Firma zatrudni kierowcę TIR-a. Wymagane
prawo jazdy kat. C,E. Tel. 0 75 64 22 446
■ Poszukuję brukarzy. Praca na terenie
Poznania, płatność tygodniowa. Możliwość

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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zakwaterowania - Tel. 0 507 600 791
karbruk@op.pl
■ Poszukuje odpowiedzialnej samotnej starszej Pani która zaopiekuje się mieszkaniem
i dopilnuje 16 letniej dziewczynki w zamian
za mieszkanie i opłatę. Informacja na maila
marika_23@o2.pl
■ Pilnie przyjmę kucharza na stałe Tel. 0
501 682 383
■ Zatrudnię młodszego kucharza(rkę) lub
pomoc kuchenną na okres wakacji, możliwe
że również na stałe – Tel. 0 664 499 811
■ Dam pracę (budowa, sprzątanie, ogrodnictwo, obsługa klienta, inne), mieszkanie(350
euro miesięcznie + kaucja 200 euro), zarobki
od 9 do 17 euro na godzinę. Cv proszę
wysyłać na marcin@dublin.p9.pl
■ Firma Ogólno-budowlana zatrudni osoby
do pracy budowlańców - pracowników do
dociepleń - Tel. 0 603 332 134

lub lemanczyk@poczta.fm
■ Podejmę każdą pracę na terenie Jeleniej
Góry. Posiadam prawo jazdy kat.C, B, C+E,
B+E i 40-letnie doświadczenie jako kierowca
– Tel. 0 606 519 932
■ Kobieta, 26 lat, wykształcenie wyższe,
staż w administracji publicznej, znajomość
obsługi komputera i urządzeń biurowych, dyspozycyjna, ambitna, pracowita, prawo jazdy
kat. B podejmie pracę (np. biurową itp.). mail:
D990@interia.pl Nie jestem zainteresowana
pracą w akwizycji i prowizyjnym systemem
wynagradzania.
■ 2 osoby chętne do pracy od zaraz na stanowisku magazynier lub rozładunek towaru
(kobieta, mężczyzna). Możliwość pracy w
systemie trzy zmianowym. Pilnie proszę o
kontakt : marta.424@op.pl
■ Podejmę prace. Mam 19 lat oraz średnie
wykształcenie. Jestem osoba otwartą, komu-

db kredyt

oraz jestem dyspozycyjna - asiafrytkaa@
wp.pl lub gg:7857549
■ Obsługa komputera, kasy fiskalnej, urządzeń biurowych, praktyka w kasie i kadrach,
lat 43 - poszukuję pracy biurowej – Tel. po
18-tej 075 71 39 053
■ 23 lata skończyłam szkołę rehabilitacji
masażystki. Podejmę pracę jako masażystka
lub jako sprzątaczka – Tel. 0 512 184 399
■ Mam 29 lat . Z wykształcenia jestem
historyk o profilu pedagogicznym. Poszukuje
pracy w bibliotece, lub jako nauczyciel,
nauczyciel przedszkola bądź inne oferty – Tel.
0 663 232 218
■ Podejmę prace w branży informatycznej
jako serwisant lub monter podzespołów
Naprawie komputery szybko i nie drogo.
Jestem w stanie dojechać do klienta – Tel.
0 665 539 711
■ Szukam pracy jako pomoc kuchenna na

idealny do lokalu, poczekalni itp. Bardzo
wygodny, zadbany. W komplecie znajduje się
duży fotel Zdjęcia dostępne są pod adresem:
http://naroznik-foto.webpark.pl Tel. 0 695
212 075
■ Radiomagnetofon z CD, zadbany, idealny
i sprawny. Przenośny (nie samochodowy).
Cena do uzgodnienia. Możliwość wysłania
zdjęcia mailem - Tel. 075 75 318 05
■ Dachówkę-karpiówkę (czerwoną) z
rozbiórki: czyszczona 1600 sztuk/0,30 zł
sztuka nieczyszczona 3500 sztuk- oddam
za darmo Tel. 075 78 25 280
■ Sprzedam zlewozmywak jednokomorowy,
prawo boczny ze stali nierdzewnej, wym.
100/60 cm. Stan bardzo dobry w komplecie
z syfonem. Cena z syfonem tylko: 40,oo złotych. Możliwość wysłania zdjęcia mailem - Tel.
075 75318 62 lub 0 603 498 998
■ Sukienkę ślubną - rozmiar 38/40 w

i nowe płyty analogowe-vinylowe oraz
gramofony, Jelenia Góra ul. Okrzei 11/16
www.avangarda.info (w podziemiach) Tel.
0 602 533 038
■ Do oddania 6 szczeniaczków za darmo
pieski nie urosną duże i nie są rasowe. Są
bardzo ładne – Tel. 0 500 551 672
■ Do oddania dwie małe kotki, 2miesięczne,
czyste, zadbane, odrobaczone, korzystają
z kuwety. Jedna cała czarna, druga biała w
szare łatki – Tel. 075 64 39 865
■ Przygarnę Labradora (najlepiej szczeniaka lub rocznego) – Tel. 0 785 520 160
lub emeil.arturo2807@interia.pl
■ Oddam psa - postury wilczura, mieszaniec
6 letni, łagodny, wychowywany na wsi, lubi
dzieci - Tel. 0 691 145 220
■ Oddam małego czarnego kotka w dobre
ręce. Kotek ma miesiąc i jest bardzo wesoły
– Tel.0 503 048 980
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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
■ Tipsy bardzo tanio. Wizyty domowe - Tel.
0 507 447 427
■ Usługi finansowo – księgowe biura
rachunkowego. Maksimum zaangażowania
biura. Minimum zaangażowania klienta.
Profesjonalna obsługa – Tel. 601 837 677
mail: alakow@onet.eu
■ Przedłużanie włosów, balejage, cekinada,
wszystko dla Twoich włosów u Ciebie w domu
– Tel. 0 603 648 523
■ 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
■ Koparko - ładowarka + młot na dużych
■

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

Zatrudnię pomoc kuchenną. Firmowa II
– Tel. 075 64 38 818
■ Zatrudnię cukiernika. Firmowa II. Tel.
075 64 38 818
■ Praca dla kosmetyczki w salonie od zaraz
- Tel. 0 601 319 166
■ Przyjmę brukarzy. Może być zespół/brygada – Tel. 0 602 03 373
■

PRACA
Podejmę pracę
■ Mam 19 lat i szukam pracy na okres
wakacji na terenie Jeleniej Góry i bliskich
okolic. Telefon lub sms - 0 788 555 583
■ Doświadczona opiekunka w wieku 40
lat zaopiekuję się starszymi osobami za
zamieszkaniem i wyżywieniem mam ukończony kurs pck, pracowałam w szpitalu –Tel.
0 600 611 298
■ Mam 30 lat poszukuję pracy w solarium
lub sklepie odzieżowym, kosmetycznym – Tel.
0 513 153 677
■ 25 latek zawód handlowiec szuka pracy
dyspozycyjny brak nałogów własny samochód doświadczenie w handlu i prowadzeniu
firmy komunikatywność umiejętność pracy w
zespole punktualność – Tel. 0 605 131 072

nikatywną, mam opinie osoby energicznej
oraz jestem dyspozycyjna - asiafrytkaa@wp.pl
lub gg:7857549
■ Szukamy pracy na budowie legalnej
dobrze płatnej. Proszę dzwonić po godz. 18.
– Tel. 0 601 972 043, 603 054 134
■ 16 latka podejmie każdą prace od 16 lipca
do końca miesiąca – Tel. 0 605 135 001
■ Podejmę pracę na cały etat. Znajomość
obsługi komputera, doświadczenie w handlu,
tele - marketingu. Jestem młoda, uczciwa,
odpowiedzialna, dyspozycyjna –Tel. 0 503
312 357 lub ezukaa@poczta.onet.pl
■ Jestem tegoroczną absolwentką pedagogiki, o specjalności: oświata dorosłych z animacją kultury. Podejmę pracę w instytucjach
kultury, szkole dla dorosłych, DPS, Świetlicy
Środowiskowej, Domu Dziecka. Mam odbyty
staż na stanowisku: animatora kultury – Tel.
0 508 664 882
■ Poszukuję pracy - rencistka, prawo jazdy,
obsługa komputera, doświadczenie w turystyce, prowadzeniu pensjonatu i organizacji
wypoczynku – Tel. 0 609 498 086
■ Podejmę prace. Mam 19 lat oraz średnie
wykształcenie. Jestem osoba otwartą, komunikatywną, mam opinie osoby energicznej

PRACA Kreślarz rysunków technicznych
Firma „KTM Inżynieria“ “ ze Złotoryi poszukuje pracowników
na stanowisko „Kreślarz rysunków technicznych”.
Wymagania:
-- Osoby z wykształceniem technicznym o kierunku budowa maszyn, lub z
doświadczeniem w dzidzinie konstrukcji maszyn.
-- Znajomość środowiska CAD, oraz doświadczenie w projektowaniu konstrukcji
urządzeń przemysłowych.
-- Doświadczenie w kontrolowaniu konstrukcji, względnie w realizacji rysunków 2D.
-- Od kandydata oczekujemy dobrej znajomości Windows, Word, Excel, PowerPoint.
-- Mile widziana jest znajomość programu CATIA V5.
-- Mile widziany język angielski lub niemiecki.

Firma „KTM Inżynieria“ ze Złotoryi poszukuje informatyków.

PRACA

Wymagania:
Informatyk
-- Bardzo dobra znajomość C,C++.
-- Dobra znajomość Visual Basic,Pascal.
-- Umiejętność budowania stron internetowych z wykorzystaniem
języka HTML, Java, PHP, również na podstawie popularnych baz danych.
-- Mile widziana znajomość C#.
-- Podstawowa wiedza o mechanice pod kątem budowy maszyn.
-- Mile widziana znajomść angielskiego lub niemieckiego.
Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji w formie elektronicznej na adres:
info@ktmdesign.com. Tel. kontaktowy 076 878 77 88.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.ktmdesign.com

terenie Jeleniej Góry i okolic – Tel. 0 507 676
661 lub e-mail: paulisia23@op.pl
■ Podejmę pracę jako spawacz lub pomocnik spawacza. Mam certyfikat spawacza
metodą MAG 135,136. Znajomość czytania
rysunków technicznych, jęz. angielski, średnie wykształcenie. Mam 26lat. jakubszpicki@
o2.pl - Tel. 0 695 839 466
■ Mam 17 lat i podejmę się każdej pracy na
czas wakacji. Jestem osobą komunikatywną i
chętną do pracy. Naprawdę mi zależy – Tel. 0
663 549 229 memisia@buziaczek.pl

RÓŻNE
Sprzedam
■ Gąsiory stare, 80szt. , oczyszczone – Tel.
0 506 452 281
■ Stare sprawne radia: Aga, Pionier - Tel.
075 76 72 773 i 0 603 646 803
■ Ogier, rasa śląska, 4-letni, nauczony do
prac pociągowych, maść gniada. Cena do
uzgodnienia - dzwonić po 19 - Tel. 075 75
15 572 lub 0 603 317 610
■ 6 letnią pralkę firmy Whirlpool, biała,
wolnostojąca, ładowana od góry, 500
obr/min., w ciągłej eksploatacji, cena 280
zł - Tel. 0 668 466 202
■ Wózek Chicco - spacerowy cena 30 zł
– Tel. 075 71 30 583 Tel. 0 509 407 799
■ Stolik pod telewizor w kolorze buku, ze
szklanymi drzwiczkami - cena 150 zł. – Tel.
75 64 13 975
■ Komplet podręczników do kl. 2 liceum profilowane, kierunek - zarządzanie informacja
(Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
w Jeleniej Górze) – Tel. 0 601 203 242
gg. 2200774
■ Kostkę betonową o wymiarach
200x140x60 cena 33, 40 m2- cena producenta - Tel. 075 75 58 980
■ Urocze szczeniaki rasy Doberman. Pieski
urodziły się 10.06.2007r. Sa maści czarnepodpalane - Tel.0 695 644 709 lub 0 691
762 250
■ Narożnik rozkładany, używany, duży,

kolorze białym z lekko różowymi dodatkami
na wzrost ok 160cm. Suknia jest jak nowa
dwuczęściowa - gorset (wiązany), spódnica
(rybka) i niepowtarzalne bolerko. Na życzenie
zdjęcie na maila - Tel. 0 609 635 668
■ Meble pokojowe w kolorze olchy, składające się z szafy, trzech komód oraz dwóch
zaokrąglonych wykończeń. Dodatkowo dywan
- Tel. 075 761 01 57
■ Węża mahoniowego(Boaedon fuliginosus
Boie, 1827).Wąż ma ok. 40cm, jest łagodny,
o ciekawym ubarwieniu. Jest także bardzo
żarłoczny. Zjada żywe, sporej wielkości bieguski mysie. Nie wymaga rejestracji – Tel.
0 788 185 266
■ Dwa grzejniki elektryczne po 45pln. Moc
1000 W – Tel. 075 612 64 24 Tel. 0 504
735 769
■ Rolety wewnętrzne, kolor- blady seledynowy, wymiar 72x130 4 sztuki - Tel. 0
501 436 396
■

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
■ Kasę pancerną 50/50/90 – ogniotrwałą
– Tel. 694 361 242
■

RÓŻNE
Kupię
■ Fotelik samochodowy dla dziecka od 15
kg do 36 kg kontakt - Tel. 075 71 30 583
– Tel. 0 509 407 799
RÓŻNE
Różne
■ Przyjmę wszystko dla noworodka nieodpłatnie przyjmę za darmo: wózek, ubranka
i rożne potrzebne akcesoria Tel. 0 505
954 630
■ Oddam Brahypelme Albopilosum - ptasznika kędzierzawego, po 4 wylince - Tel. 782
388 839
■ Skupujemy oraz sprzedajemy stare

Do oddania małe kotki, a także ich mamę
- wszystkie bezdomne, dokarmiam ich przy
pewnym magazynie. Myślę, że zasługują na
lepszy los - Tel. 0 608 341 033

■

RÓŻNE
Usługi
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. tel.
075/764-79-90
■ Podejmiemy się stworzenia każdej strony
WWW oraz dowolnego programu dedykowanego dla firm. 502 761 048, chrisko@
spell.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
■ Poszukujesz orkiestry na wesele. Spiesz
się. Podpisujemy już umowy na rok 2008.
Zapraszamy do współpracy – Tel. 0 604
186 987
■ Podciśnieniowe pranie dywanów i tapicerki meblowej – Tel. 075 76 72 773
■ Malowanie artystyczne aerografem we
wnętrzach - dekoracje ścienne np. postaci,
pejzaże, napisy – Tel. 0 667 138 280
■ Odchudzę każdego, kto tylko chce tego
– Specjalista d/s dietetyki – Kontakt – Tel. 0
785 636 539 mail: bobowskiw@tlen.pl
■ Organizujemy zabawę Karaoke - w każdym terenie - nawet w lesie przy ognisku!
Profesjonalnie i tanio. Kontakt: tel: 606
283031, fullsound@poczta.onet.pl
■ 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
■ Serwisowanie komputerów, systemów
operacyjnych, konfigurowanie sieci - mail:
michaael9@o2.pl – Tel. 0 507 734 436

kołach. Transport - piach, żwir, gruz, itp.
wywrotka do 15 ton - (075)64-38-350 Tel.
0 607 377 281 Tel. 0 607 377 280
■ Remonty, adaptacje poddaszy, glazura,
gładzie, malowanie itp. – Tel. 0 607
286 776
■ Ścinka drzew w trudnych warunkach
– Tel. 0 608 171 833
■ ‘Bud-Mar’S.C. oferuje usługi w zakresie:
docieplenia, tynki strukturalne, remonty
– Tel.0 697 158 522 e-mail: bud_mar1@
vp.pl
■ Tanie noclegi dla grup robotniczych,
obiady abonamentowe – Maciejowa - Tel.
075 75 216 94
■ Wesela, wolne terminy w lipcu, sierpniu
i wrześniu – Najtaniej w „Galerach” - Tel.
075 75 216 94
■ Pokoje noclegi dla turystów, firm, studentów. Parking, gastronomia, Internet w
Jeleniej Górze – tanio cały rok – Tel. 0 606
360 443 i tel. 075 75 250 17

EDUKACJA
Pomogę nadrobić zaległości w Informatyce. Udzielam korepetycji na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum. Posiadam
wykształcenie pedagogiczne o kierunku informatycznym. Budowa komputera, Windows,
Word, Excel, PowerPoint, html, Internet i
inne – Tel. 0 603 049 476
■ Korepetycje z matematyki: uzupełnienie
zaległości, przygotowanie do egzaminów,
sprawdzianów, matury, także w okresie
wakacji - Tel.0 607 304 106
■

TOWARZYSKIE
Zaproszę fajną dziewczynę na kolacje
termin do uzgodnienia z Jeleniej lub okolic
- Kontakt na gg 1951664 lub Tel. 0 886
361 127
■ Blondynka 30 - stka zaproszę lub dojadę
od Pon – Sob po 20.00 - Tel. 0 504 121
237
■
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

Kiedy Kolejową sunęły tramwaje, a pan Skowroński zegarmistrzowską pomocą służył

Zwariowana Jelenia Góra
Jak smakuje Henrykowskie
niepasteryzowane w ścisku
baru Jelonek? Co do golonki
po bawarsku dodaje mistrz
kuchni Mierzwiński w Myśliwskiej? Dlaczego motorniczy
czasem zatrzymuje tramwaj i
leci biegiem do tyłu, aby cofnąć
maszynę?

Czar Kolejowej

Ulica Kolejowa, jeszcze nie 1
Maja. Rok 1946. Późna wiosna,
może początek lata? Roześmiane kobiety maszerują prawą
stroną. Ubrane całkiem nieźle
jak na chude powojenne czasy. Pewnie przyszła paczka z
UNRY.
W dłoniach torebki i jakiś
kajet. Trzymają się pod ręce
wyraźnie pozując czekającemu
na nie fotografowi.
Ustawił się niemal tuż za
sklepem fotooptyki. W nim później rzesze fotoamatorów będą
kupować ami, druhy, smieny
i zorki, aby dokumentować
obrazem nie tylko jeleniogór-

ską rzeczywistość. A obok bar
Jelonek, gdzie serwują butelkowe legnickie Henrykowskie,
a potem Książęce z Lwówka,
takie niepasteryzowane, jeszcze z osadem na dnie butelek
podobnych do granatu.
Kłębią się przy nim mężczyźni
rozmawiający o wyższości jednego piwa nad drugim, albo o
tym, że w ogóle piwo jest, choć
gdzie indziej go nie ma.
Ale Jelonek zawsze na wysokości zadania zapraszający
gości niezbyt miłym zapachem
niedomytych cynaderek podawanych z niedogotowaną kaszą
gryczaną.
W tle sunie tramwaj. Powoli
rusza z przystanku przy Europejskim, z którego jeszcze nie
wszędzie wymazano nazwę
Drei Berge. Mija dekoracje
ulicy, szyldy niektóre z nie tak
odległej epoki.
Mija też postój ciągle jeżdżących po mieście dorożek, sklep
Rawskiego z gwoździami, Rafała z artykułami metalowymi.

A zegar tak tyka

Rozmazany nieostrością
zdjęcia zegar na kamienicy,
w której swój warsztat zegarmistrzowski będzie miał Mirosław Skowroński, wskazuje
chyba za 25 minut dwunastą.
Pan Skowroński, bez którego
trudno sobie wyobrazić nie tylko dawną Kolejową, to jedna z
postaci nadających tamtej Jeleniej Górze niepowtarzalność.
Wspomina go większość jeleniogórzan, którzy w tamtych
latach w mieście mieszkają i
z niemal zegarmistrzowską
drobiazgowością odtwarzają
zdarzenia z pachnącego duchem czasu pogrążonego w
nieustannym cykaniu zegarów
wnętrza warsztatu. Ale też i
spoza niego.
Wpadają do niego handlarze
czasomierzy z prośbą nie tylko
o radę, lecz także i fachową
pomoc. Znawca z klasą – mówią.
Choć jest już Jubiler pod arkadami, tam gdzie za Niemca
była winiarnia, zawsze lepiej
kupić od handlarza na ulicy.
Bo on ma wybór, a taki Jubiler
– puste półki lub radzieckie
omegi.

Jeden z handlarzy ma srebrne
duże zegarki kieszonkowe. A że
towar akurat cieszy się powodzeniem u „dobrych
N i e m c ów ” , s ą siadów zza Nysy,
przedsiębiorczy
jeleniogórzanin
ustawia się z zegarkami gdzieś
na staromiejskiej
uliczce. Ale dla
„dedeerowca”
cena jest zbyt wygórowana. Uparł
się i nie kupi.
Na pomoc przybywa poproszony o przysługę Skowroński. Daje Niemcowi wykład
i ekspertyzę na miejscu, po
niemiecku. Klient słucha z
rozdziawionymi ustami i kupuje od handlarza wszystkie
zegarki.
Scence przygląda się grupa
kibiców. – Wykład Skowrońskiego robi kolosalne wrażenie a profesjonalizm mistrza
wszystkich przytłacza – wspomina po latach świadek całej
sytuacji.
Fot. JArchiwum

Facet w płaszczu Wermachtu sprzedaje świnie na
Obrońców Pokoju, a ludzie po filmie w kinie Turysta raczą się kawą i ciastkami u Turka na placu
Ratuszowym.

Czas leniwie płynący w Jeleniej
Górze lat „polskich pionierskich”
odmierzają jeszcze uliczne zegary.
Jest ich sporo. Co najmniej cztery
na Kolejowej, w tym ten Skowrońskiego, który do dziś wisi w tym
samym miejscu – choć to nie jest
już ten sam zegar.
Ale jest też zegar za barierkami
tramwajowymi, naprzeciwko
kościółka świętej Anny. – Był to
zegar światowy i miał reklamę
„incabloc”. A obok był zakład radiowy pana Nastera, a obok niego
był sracz miejski, który później
przerobiono na piwiarnię.

No i jest jeszcze jeden zegar,
blisko skrzyżowania Konopnickiej z Solną. I jeszcze jeden
– na Wolności, czy jak kto
woli – alei Stalina przez czas
jakiś. Zegar w secesyjnym
obramowaniu z artystycznie
giętych prętów. Pod nim sklep
kolonialny ma pan Leski. Na
jednej z witryn na Kolejowej
jest też barometr, na który
chętnie spoglądają ciekawi,
jaka będzie pogoda.
Ciąg dalszy w następnym
numerze.

(tejo)

JELENIA GÓRA Siedemnastowieczna burza skutecznie wypromowała dawną posiadłość Schffgotschów

Nie ma chyba takiego jeleniogórzanina, który nie
byłby na Chojniku. I choć jest to standardowe miejsce
spacerów mieszkańców miasta i gości, wciąż warto
do zamczyska wracać. I z zamkowej wieży obejrzeć
nie tylko okolicę, lecz także spojrzeć w mniej znaną
historię zamczyska.
Piorun, który w sierpniu 1675
roku spalił zamek nad Sobieszowem, paradoksalnie przyniósł
warowni więcej sławy niż cała
otoczka jego dziejów.
Od niedawna jest jeszcze jeden
powód, aby wejść na zamkową
górę: to żółty szlak, po którym na
Chojnik wspinał się ks. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II.
Papieski trakt uroczyście poświęcono kilka tygodni temu.
Wmurowano też z tej okazji
pamiątkową tablicę. Dokładnie w
tym samym miejscu, gdzie wisiało
symboliczne epitafium ofiar I
wojny światowej z Sobieszowa
i okolic.
W roku 1800 na Chojnik, z niemiecka zwany Kynastem – gdzie
pod koniec wieku siedemnastego
powstała jedna z pierwszych turystycznych ksiąg pamiątkowych
– wszedł się John Quincy Adams,
późniejszy prezydent Stanów
Zjednoczonych Ameryki, wówczas
poseł berliński USA.

Sentymentalne uroki średniowiecznego zamczyska podziwiała
księżna Czartoryska 16 lat później.
Część swojego poematu „Śląsk” ruinie poświęcił Bogusz Stęczyński.
Wierszem opiewali górę koło Cieplic inni ludzie pióra, jak choćby
Stanisław Bełza (ten od „Kto ty
jesteś? Polak mały… „).
Nie tylko legenda o Kunegundzie
w rozmaitych wersjach rozsławiała zamek. Do zamkowych mitów
dołączyły opowieści o tajemniczych skarbach ukrytych pod
koniec II wojny światowej przez
uciekających Niemców. Część z
nich znaleziono, pozostałe wciąż
pobudzają wyobraźnię pasjonatów. Rozprawiają oni o tajemniczych przejściach podziemnych,
które Niemcy mieli wykuć w skałach do Podgórzyna i Sobieszowa,
które wiodły tam z fortecy.
Oby nie udało im się tych cudów
znaleźć, bo dzięki temu, że są
ukryte, legenda Chojnika ma się
świetnie.

Tak jak i pręgierz, na którym
niegdyś torturowano oszustów,
zdrajców i przestępców. Mógł ich
zobaczyć lud prosty, skazanych na
hańbę publiczną w postaci chłosty
oraz na wygnanie z miasta. Dziś
przy kamiennym słupie sprawiedliwości pamiątkowe zdjęcia robią
sobie turyści.
Niech wspomną o XIX-wiecznym
komendancie, który dawnym turystom parzył kawę i grał na lirze.
O powojennych wystawach dzieł
sztuki, kiermaszach ludowych i
nabożeństwach sprawowanych na
polskim już Chojniku przez księdza Franciszka Marszała-Olszowskiego, ówczesnego proboszcza
parafii w Sobieszowie. Na zamku
żywa była do jakiegoś czasu tradycja folklorystycznych obrzędów
poszukiwania kwiatów paproci w
noc świętojańską. Myślano nawet
o oświetleniu spacerowej drogi
prowadzącej do ruin i o zapewnieniu wszystkim bezpiecznego
zejścia na przystanek tramwajowy
w centrum Sobieszowa.
Dziś tramwaju już nie ma, nie
ma komendanta i festiwalu. Ale
zamek, choć zrujnowany, wciąż
trwa. Naprawdę warto udać się
tam na wakacyjny spacer.

(tejo)

Fot. Archiwum

Piorun zrobił swoje

Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Zamek Chojnik wciąż kryje
w sobie wiele tajemnic. Ile z nich to mity, a ile – fakty, nie wiadomo. I dobrze
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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

Nie
zapomnij

XQPOJFE[JBFLXHB[FDJF DPE[JFOOJFXJOUFSOFDJF

dać ogłoszenia

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

PR K
O U
M P
O ON
C
Y
JN

Przez pierwszy miesiąc otrzymasz miejsce handlowe gratis !
Za następny miesiąc zapłacisz tylko połowę
opłaty targowej !

Y

S !!!
A
N
U
TYLKO
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