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Krwiożerczy kundel będzie
mógł dalej zagryzać inne psy
i atakować ludzi.
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Bezkarna bestia

Czy Platforma Obywatelska utworzy
koalicję samorządową ze Wspólnym Miastem? – Str. 2 i 11
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JELENIA GÓRA Szef miejskiej edukacji przedstawił do podpisania niezgodny z prawdą dokument

Z KOT-em
bezpieczniej

Dla dobra Karpacza działają
„z jajem” i walczą z „małpimi gajami”.
str. 9

Wstyd na torach

PKP zażądały fortuny od czeskiego przewoźnika za przyjazd turystycznego pociągu
do Szklarskiej Poręby.
str. 11
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MKL 12 w elicie

Zaginął protokół posiedzenia komisji konkursowej, która
na początku czerwca odrzuciła kandydaturę Ryszarda
Czyżyckiego na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Teraz
kłopoty z wymiarem sprawiedliwości może mieć naczelnik
wydziału oświaty Waldemar Woźniak (na zdjęciu), który
w miniony czwartek w towarzystwie swojej podwładnej
Marty Oreszczuk przekonywał członków komisji do tego,
aby poświadczyli odtworzony protokół. Ci stwierdzili, że
to pismo ma niewiele wspólnego z oryginałem i odmówili
podpisania duplikatu. Za namawianie do poświadczenia
nieprawdy grozi kara do trzech lat więzienia.
Więcej: str. 3

Zawodnicy MKL 12 zajęli
czołowe lokaty podczas mistrzostw Polski juniorów w
lekkiej atletyce, które odbyły się w Białej Podlaskiej.

str. 14
REKLAMA

Precz z pijakami za kółkiem!
Piłeś i wsiadasz za kierownicę? Możesz stracić auto.
Taką karę za jazdę po głębszym chce wprowadzić
Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeleniogórska policja
w pierwszym półroczu 2007 roku zatrzymała 380
nietrzeźwych kierujących. To średnio ponad dwóch
na dzień!
Więcej. str. 5

Jelonka wczoraj i turystyka
Co o dawnej Jeleniej Górze pisała hitlerowska
pilotka Hanna Reitsch? Jakie wyszukane dania
można było zjeść w schronisku na Śnieżce na
początku XX wieku?.

Więcej. str. 22

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

Będziemy wszędzie tam,
gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem
jakiegoś WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:

075 75 444 00, 075 643 2556; 0663233041,
0515790900, 0697740731, 0504726575
redakcja@jelonka.com

FOT. DOB, JEN, MONTAŻ DTP

Miasto nie ma pieniędzy
na organizację wielkiego
jubileuszu 900-lecia.
str. 7
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WIADOMOŒCI / OPINIE

JELENIA GÓRA Platforma Obywatelska rozmawia ze Wspólnym Miastem o koalicji

Ratuszowa układanka polityczna
Prezydent Marek Obrębalski zwrócił się do Wspólnego Miasta z propozycją zawarcia porozumienia. Czy
w radzie będzie wreszcie większościowa koalicja?
przez nią uchwałami, to chyba
się nie dogadamy – powiedział
nam jeden z przedstawicieli
Wspólnego Miasta, proszący o
anonimowość. – Chcemy mieć
wpływ na to, co się dzieje w
mieście.
Dlaczego rządzący wybrali
akurat Wspólne Miasto? Platforma Obywatelska nie ma
za bardzo z kim rozmawiać.
Liderzy Lewicy i Demokratów od kilku tygodni otwarcie
krytykują władze miasta, do
spięć pomiędzy przedstawicielami obu stron dochodzi często
podczas sesji rady. Raczej wykluczona jest też koalicja PO z
Prawem i Sprawiedliwością.
– Ostatni raz rozmowy koalicyjne były prowadzone kilka
miesięcy temu, o ile dobrze

Fot. MONTAŻ TECEDOR

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Panowie i panie,
nic się nie stanie,
jeśli weźmiemy się do roboty,
lepsze to niż wciąż drzeć koty.
(anzol)
JELENIA GÓRA Nagroda jakości dla optyków

Szkła z klasą
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne sp. z o.o, otrzymały
prawo do posługiwania się w
działaniach promocyjnych,
informacyjnych i marketingowych znakiem QI - Quality
International Forum Jakości
2007 przez okres 12 miesięcy od
oficjalnego ogłoszenia wyników
– poinformowała Bogumiła
Zbyszyńska z JZO. Organizatorem konkursu jest Media Presse, wydawca Forum Biznesu,

Samobójca
na Kiepury

Wczoraj (niedziela), po godzinie 9.00 skoczył z 11. piętra wieżowca przy ul. Kiepury 28-letni
mężczyzna. Zginął na miejscu.
Do tragedii doszło przy Fitness
Club. Możliwe, że desperat przechodził załamanie psychiczne.
– Mężczyzna prawdopodobnie
leczył się psychiatrycznie. To
było ewidentne samobójstwo
– usłyszeliśmy od nadkom. Edyty
Bagrowskiej, oficera prasowego
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.

(AGA)

Wieczór z gwiazdą

(tejo)

dodatku do Gazety Prawnej.
W rozstrzygnięciu brano pod
uwagę wiele cech produktu, w
tym bezpieczeństwo użytkownika i przyjazne użytkowanie dla
środowiska.
To drugi w tym roku sukces jeleniogórskich zakładów.
Wcześniej firma została wyróżniona w konkursie Gepardy
Biznesu 2007

(tejo)

SD świętowało
W piątek w Teatrze Jeleniogórskim im. Norwida działacze
i sympatycy Stronnictwa Demokratycznego świętowali 70.
rocznicę powstania tego ugrupowania i jednocześnie 62-lecie
istnienia SD e Jeleniej Górze.
Pierwszą swoją siedzibę miało
w Domu Towarowym, o czym
przypomina stosowna tablica.

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Pomoże betankom?
Posłanka ziemi jeleniogórsko-legnickiej Beata Sawicka z
Platformy Obywatelskiej poprosi
Janusza Kaczmarka, ministra
spraw wewnętrzych i administracji o wysłanie zawodowych
negocjatorów do zbuntowanych
betanek, które zamknęły się w
klasztorze w Kazimierzu nad Wisłą. Poinformował o tym „Dziennik” w piątkowym wydaniu.
Pani poseł zdecydowała się na
taki krok, ponieważ jedna z sióstr
betanek – Agata – jest córką brata
ojca parlamentarzystki, czyli
stryjeczną siostrą posłanki.
Jak powiedziała Sawicka gazecie, nie czyni jednak tego ze
względów tylko rodzinnych.
Zdecydowała się wystąpić w tej
sprawie publicznie, bo sądzi, że
temat tak drażliwy społecznie
jest przez polityków lekceważony.
Sama chciała początkowo wystąpić jako negocjatorka, ale uznała,
że lepszy będzie profesjonalista.
Betanki odmawiają kontaktu
z kimkolwiek. Pozostają w konflikcie z Kościołem. Nie zgodziły
się na zmianę przełożonej, która
– zdaniem sióstr – miała „prywatne” objawienia. Na siostry, które
zamknęły się w klasztorze, ekskomunikę nałożył Watykan.

Fot. rylit

Pierwsze spotkanie odbyło
się we wtorek w ratuszu po
posiedzeniu jednej z komisji rady. Na razie jednak bez
efektów. Obie strony zrobiły
już jednak ukłony do siebie.
Pełniącym obowiązki prezesa
spółki Wodnik został Wojciech
Jastrzębski, związany ze Wspólnym Miastem.
Z kolei lider WM Robert Prystrom w swoim cotygodniowym felietonie nie wylewał
jak zwykle złości na władze
miasta, agresję skierował na
eksprezydenta Józefa Kusiaka
z SLD.
Nie wiadomo jednak, czy do
porozumienia w ogóle dojdzie.
– Jeśli koalicja z PO ma polegać tylko na tym, że mamy
głosować za przedstawionymi

pamiętam, to na początku styczPo wtorkowej (10 lipca) sesji kończenie politycznej ukłania – powiedział nam Krzysztof nastąpi przerwa w obradach danki.
Mróz z PiS.
rady. Będzie więc czas na do(DOB)
– Jesteśmy otwarci na
współpracę z Prawem
i Sprawiedliwością –
powiedział prezydent.
– Nie przewidujemy jedynie koalicji z radnymi
Lewicy i Demokratów,
chociaż informujemy
ich o podjętych przez
nas działaniach.
Inna sprawa, że koalicja z PiSem nie bardzo
się opłaca. Oba kluby
łącznie miałyby 11 głosów (PO – 7, PiS – 4),
zatem do większości
zabrakłoby jednego
głosu. Wspólne Miasto
ma o jednego radnego
więcej od PiS-u i z matematycznego punktu
widzenia, jest atrakcyj- Czy radni WM „zbratają się” z Platformą Obywatelską?
niejszym partnerem. Takie rozwiązanie wydaje się realne. Czytaj więcej: str. 11

W SKRÓCIE

W miejscowości wczasowej,
w której spędzałem urlop, było
jezioro, las i przez cały czas
padał deszcz. Było nudnawo,
ale na szczęście wieczorami
– jak to bywa w miejscowościach
wczasowych – odbywały się
przeróżne imprezy.
Któregoś dnia na murach i
słupach pokazały się plakaty z
informacją, że w sobotę odbędzie się „Wieczór z gwiazdą”.
Poszedłem oczywiście, jak
wszyscy wczasowicze i nawet
niektórzy mieszkańcy. Tym chętniej, że nawet w Jeleniej Górze
nieczęsto mam okazję obejrzeć
jakąś gwiazdę na żywo.
Wieczór zaczął się od występu
muzyków. Grali przeboje znane
z radia na poziomie średnio
zdolnych amatorów. Publiczność klaskała, gwizdała, kiwała
się i podskakiwała, zgodnie ze
znanymi z telewizji zasadami
zachowania się na widowni, ale
raczej dość niemrawo.
Trwało to mniej więcej godzinę, aż w końcu muzycy poszli
sobie, a na estradę wyskoczył
facet w garniturze i zapowiedział
występ gwiazdy, starając się
wykrzyczeć jej imię i nazwisko w
taki sam sposób, w jaki japońscy
spikerzy wywołują do występów
zawodników podczas turniejów
sumo. Nie bardzo mu to wyszło,
ale starał się, a publiczność
nagrodziła ambitną próbę konferansjerki wyciem, oklaskami i
gwizdami.

Wzmogły się one jeszcze, kiedy
na scenę wyszła jasnowłosa
panienka z twarzą starannie
namalowaną dokładnie w tym
miejscu, gdzie ludzie mają twarze. Panienka przyobleczona
była w złotą sukienkę, obcisłą
i rozciętą od dołu aż do biodra,
ukazującą dzięki temu w całości
lewą nogę oraz mocno wydekoltowaną na górze, ukazującą w
rezultacie prawie w całości dwie
protezy biustu. Rzeczywiście
wyglądała jak gwiazda.
Przez dłuższy czas na widowni
trwał harmider, a panienka
uśmiechała się, machała ręką
i potrząsała woreczkami z silikonem służącymi jej za biust.
Wreszcie jednak publiczność
znudziła się hałasowaniem,
napatrzyła na gwiazdę i ucichła,
muzycy wrócili na estradę, zaczęli grać, a panienka zdjęła ze
stojaka mikrofon i zaśpiewała.
Śpiewała a publiczność klaskała, podskakiwała i kiwała
się znacznie energiczniej niż w
pierwszej części koncertu. Nie
przeszkadzało jej nawet to, że
gwiazda śpiewała z playbacku,
to znaczy ruszała ustami i całą
resztą, a przez głośniki leciało
nagranie. Nie miała chyba wprawy, bo często ruszała ustami
zupełnie niezupełnie zgodnie z
tym, co było słychać, a niekiedy
zupełnie niezgodnie.
W ten sposób gwiazda zaprezentowała jakieś dziesięć piosenek o słowach i muzyce znanych

z innych piosenek, a potem
jeszcze dwie na bis. Publiczność
klaskała, podskakiwała i kiwała
się coraz mniej energicznie, bo
to przecież męczące zajęcia.
Wreszcie panienka machając
rękami, fikając nogami oraz potrząsając implantami wybiegła
za kulisy, a publiczność poszła
do miejsc zakwaterowania. „Wieczór z gwiazdą” zakończył się ku
obopólnemu zadowoleniu.
Byłem też zadowolony, ale jako
człowiek nie oglądający seriali w
telewizji, nie wiedziałem, z którego z nich gwiazda wywołała
powszechne zadowolenie. Pytani o to współsłuchacze koncertu
odpowiadali z entuzjazmem, ale
niejasno.
– Grała w wielu serialach
– mówili najczęściej. – Nie ma
dnia, żeby w którymś nie grała.
Sam nie wiem, dlaczego, nie
przekonali mnie. W miejscu
noclegowym dysponowałem
Internetem, usiadłszy więc przed
ekranem zacząłem szukać informacji o tym, kim jest gwiazda,
która umiliła deszczowy wieczór
w miejscowości wczasowej.
W kilku wyszukiwarkach nie
znalazłem niczego o niej. Już
byłem bliski podejrzenia, że
panienka wcale nie jest gwiazdą,
ale w końcu trafiłem na jej imię i
nazwisko. Okazało się, że jednak
nią jest! Dwa lata temu zagrała w
siedemnastym odcinku jakiegoś
serialu.

Wojciech Jankowski
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WIADOMOŒCI

Przeprosiny w ratuszu
Prezydent Marek Obrębalski chciał 1200 złotych
za udzielenie informacji, ale musiał uderzyć się
w pierś.
Sprawa dotyczy opłaty za
wieści o przetargach z udziałem
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, o
które poprosił miasto Oliwier
Kubicki, pełnomocnik stowarzyszenia Stop Korupcji.
– Naliczyłem taką kwotę panu
Kubickiemu w oparciu o rozporządzenie wydane jeszcze
przez poprzedniego prezydenta
Józefa Kusiaka – wyjaśnia prezydent Marek Obrębalski.
– Po konsultacjach moi prawnicy uznali, że to zarządzenie
w znacznym stopniu nie jest
zgodne z prawem. Dlatego
też wkrótce to zostanie ono
zmienione. Zainteresowanych przepraszam – wyznał
prezydent na czwartkowej
konferencji prasowej.
Aby zmienić rozporządzenie
swojego poprzednika, M. Obrębalski musi wydać nowy tego
rodzaju dokument.
Czy Oliwier Kubicki otrzyma informację za darmo?

Urząd miasta może zażądać
opłaty za udzielenie informacji
publicznej, ale tylko w przypadku, jeśli odpowiedź np. ma być
zapisana na drogim nośniku
lub wymaga poniesienia dodatkowych nakładów.
Oliwier Kubicki (na zdjęciu)
w liście otwartym, który skierował do mediów, zaznaczył,
że informacja na temat przetargów, jaką uzyskał od wydziału
ochrony środowiska, zawierała
12 linijek tekstu zapisanych na
kartce formatu A-4.
– Ta kartka nie jest chyba
warta 1200 złotych
– ironizował.

(DOB)

Kursy bez stad
Jutro (wtorek) wchodzi w
życie nowy rozkład jazdy autobusów, nad którym Miejski Zakład Komunikacyjny pracował
od dłuższego czasu. Zmiana
najważniejsza: autobusy nie
będą kursowały „stadami”.
Pojazdy linii nr 6 i 7 oraz
pochodne (linie nr 17, 26 i 27)
na wspólnym odcinku trasy,
ulicy Wolności, będą jeździły
w równych odstępach. Oznacza to koniec denerwującego
pasażerów podjeżdżania na
przystanek kilku autobusów
na raz.
– W godzinach szczytu pojadą co 6 minut, a poza tymi
godzinami – co 12 minut – i nie
będą grupowały się w stada.
Łączna liczba kursów tych linii
nie ulega zmniejszeniu – zapowiada Leszek Chmielewski,
kierownik ds. marketingu jeleniogórskiego przewoźnika.
Od jutra MZK wznowi kursowanie autobusów zawieszanej
na okres wakacji linii nr 17,
której dotychczasowa trasa
na odcinku od przystanku
„Skłodowskiej-Curie”(pawilon
PLUS) przez Podwale – Osiedle
Robotnicze do przystanku
Różyckiego „Ogińskiego”
(pawilon RONDO) zostanie
zmieniona.
Siedemnastki pojadą przez
Bankową, Wojska Polskiego
oraz Różyckiego.

(tejo)

JELENIA GÓRA Wyjątkowy dzień nie oczarował nowożeńców

Magiczne siódemki
Zbieżność trzech takich
samych cyfr w dacie nie
zdarza się często i bywa
traktowana przesądnie.
Miniona sobota (07. 07. 2007)
wbrew przewidywaniom nie cieszyła się powodzeniem wśród młodych par z Jeleniej Góry. Nieliczni
tylko odebrali to jako sygnał od losu
i zdecydowali się, aby właśnie w ten
dzień powiedzieć sakramentalne
“tak”. Wierzą, że dzięki temu szczęście nie opuści ich do końca życia.
– Tydzień temu udzieliliśmy
ślubu 11 parom, a na sobotę 07
lipca zaplanowane było 12, więc
tylko o jeden więcej – mówi Janusz
Milewski, kierownik USC w Jeleniej
Górze. – Według mnie data nie robi
najmniejszej różnicy, co widać po
ślubach udzielanych w naszym
urzędzie. Świadczy to tylko o tym,
że jeleniogórzanie są ludźmi rozsądnymi i pragmatycznymi, a w
swoich wyborach nie kierują się
przesądami – dodaje.
W jeleniogórskich parafiach
szaleństwa też nie było – do sakramentu przystąpiło około osiem
par.
– Ogólnie wzrasta liczba zawieranych małżeństw, ale głównie

Fot. Agnieszka Gierus

JELENIA GÓRA Bezprawne rozporządzenie
poprzedniego szefa miasta?

Po ceremonii ślubu Ewy i Tomasza nie zabrakło
tradycyjnego sypania groszami i zbierania
monet. Oczywiście – na szczęście
ze względu na fakt, że dorastają
osoby z wyżu demograficznego
– uważa ks. Grzegorz Niwczyk,
proboszcz parafii M.B. Królowej
Polski i św. Franciszka z Asyżu.
Jak się dowiedzieliśmy, kilka
przyszłych małżeństw zrezygnowało nawet z wcześniejszej
rezerwacji tego terminu.

Namawiał do kłamstwa
W. Woźniak powiedział, że odtworzono protokół posiedzenia
komisji z 1 czerwca br. i prosi o
podpisanie tego swoistego duplikatu.
(Fragment nagranej przez nas
rozmowy naczelnika Woźniaka w
„piątce” przedstawiamy obok).
– Przeczytałam tę dziwną kopię
odtworzoną przez
urzędników „z głowy”
i
stwierdziłam,
ż e ró ż n i ł a
się w wielu
miejscach od

Fot. Janusz Cwen

Namawiał kilku członków komisji
do poświadczenia nieprawdy podczas spotkania, które rozpoczęło
się o godz. 10.30 za zamkniętymi
drzwiami pokoju nauczycielskiego
w budynku SP nr 5. Wzięli w nim
udział wspomniani pracownicy
wydziału oświaty oraz członkowie
komisji: Piotr Piątek, Anna Roziel,
Marian Wadowski i Magdalena
Krausiewicz-Łada, reprezentujący
radę pedagogiczną i radę rodziców
szkoły, którzy byli i są za dalszym
kierowaniem placówką przez R.
Czyżyckiego.

Piotr Piątek, Anna Roziel, Marian Wadowski
i Magdalena Krausiewicz-Łada reprezentujący radę
pedagogiczną i radę rodziców SP nr 5 nie dali się
namówić do podpisania duplikatu protokołu komisji
konkursowej

oryginału. Gdybym to podpisała,
poświadczyłabym nieprawdę, a
przecież to jest karalne. Nie zrobiłam tego podobnie jak i pozostałe
osoby – mówi jedna z członkiń
komisji.
– Podpisaliśmy tylko oświadczenie, że byliśmy członkami komisji
i że złożyliśmy swoje podpisy 1
czerwca pod oryginalnym protokołem. Ta dziwna kopia nas
nie interesuje – powiedział Piotr
Piątek.
Wszyscy zastanawiają się, czy
protokół z posiedzenia komisji
konkursowej został usunięty z premedytacją, czy
też jego zniknięcie było
przypadkiem. Świadome
zniszczenie tego dokumentu mogło wynikać
z tego, że – według
naszych danych
– konkurs nie
odbył się zgodnie z procedurą.
Członków
komisji nie
interesowało, jakie
kandydat
R. Czyżycki ma
plany związane z rozwojem
szkoły. Zadali mu
kilka szczegółowych

Wykładnia prawna
Artykuł 272 Kodeksu Karnego stanowi, że „ Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy
przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej
osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.” Przestępstwo to można popełnić tylko z winy umyślnej. Jeśli
nieprawdziwe oświadczenie złożone zostało na skutek pomyłki lub niedopatrzenia,
to w takim przypadku nie jest to przestępstwo.
pytań dotyczących: mobbingu,
psychologii dziecka, sposobów
sprawdzania jakości pracy nauczycieli i znajomości najnowszych
przepisów.
Po całym zamieszaniu rozpisano
nowy konkurs. Zmierzyć się mają
wspomniany już Ryszard Czyżycki,
absolwent pięciu kierunków trzech
uczelni i były dyrektor szkoły, Magdalena Krausiewicz-Łada, magister
zarządzania i pedagog, zatrudniona
jako sekretarz i nauczyciel SP nr 5,
oraz Barbara Jaśniewicz, pedagog,
polonistka i katechetka zatrudniona w Zespole Szkół Technicznych i
Licealnych w Piechowicach.
Kandydaci mieli się zmierzyć już
dziś (poniedziałek), ale Ryszard
Czyżycki poinformował w miniony
piątek prezydenta Marka Obrębalskiego, że nowy konkurs na stanowisko dyrektora „piątki” w tym
terminie nie powinien się odbyć.
Powód: zbyt późne powiadomienie
naczelnika wydziału oświaty W.
Woźniaka o terminie posiedzenia
członków komisji i kandydatów.
Zaledwie 5 dni przed tym wydarzeniem, a przepisy wymagają w
takim przypadku tygodniowego
wyprzedzenia. W efekcie konkurs
przeniesiono na 13 lipca.

(AGA)

Magia siódemki
Grecy i Rzymianie uważali ją za symbol pomyślności. Starożytni filozofowie
przypisywali jej właściwości opieki i władzy nad światem. W Biblii siódmy
dzień tygodnia jest dniem świętym, bo Bóg wówczas odpoczywał. Zgodnie z
katechizmem mamy siedem grzechów głównych i siedem sakramentów. Mamy
też siedem cudów świata.

JELENIA GÓRA Szef miejskiej edukacji przedstawił do podpisania niezgodny z prawdą dokument

W jakich okolicznościach protokół „wyparował”? Nie wiadomo. Wiadomo, że w urzędzie
jego treść odtworzono i z nową wersją do „piątki” przyjechał w miniony czwartek Waldemar Woźniak.

Świeżo upieczeni małżonkowie
Ewa i Tomasz, wcześniej planowali
uroczystość w innym dniu. Jednak
ostatecznie ślubowali sobie miłość
w minioną sobotę w kościele garnizonowym. Mają nadzieję, że
wyjątkowa data okaże się dla niech
szczęśliwa.

Mikrofon nie kłamie

Przytaczamy fragmenty rozmów zanotowane przez dyktafon cyfrowy z tego spotkania. Pochylonym drukiem zaznaczyliśmy
wypowiedzi członków komisji.
W. Woźniak: – ... Prosimy Państwa o
zapoznanie się z treścią odtworzonego
protokołu i podpisanie tego dokumentu,
bo tak polecił nam prezydent i jego służby
prawnicze...oczywiście nikt państwa do
tego nie zmusza...
– A który prezydent polecił to zrobić?...
– Nie wiem, dokładnie który, po prostu
poleciły to jego służby prawnicze ...
– Dziwne się wydaje, że prezydent i jego
służby prawnicze po zaginięciu protokołu
polecili odtworzenie i jeszcze podpisa-

nie tego dokumentu... Prezydent na
pewno by się tak nie zachował, gdyby
chodziło o zamówienia publiczne....
– Ja nie jestem od zamówień publicznych, ja jestem od oświaty...

Z naszych źródeł dowiedzieliśmy
się, że faworytką zmagań będzie
właśnie B. Jaśniewicz. Czy przypuszczenia potwierdzą się, pokaże
przyszłość.

Janusz Cwen

Listy prawdy
Absolwenci gimnazjów
dowiedzieli się w minionym
tygodniu, w której placówce oświaty spędzą najbliższe lata. Szkoł y średnie
ogłosiły listy przyjętych.
Dla wszystkich znalazło się
miejsce, ale nie zawsze w
upragnionej placówce.
Adam Jęczmyk (na zdjęc i u) o s woi m s u kc e s i e
dowiedział się kilka dni
przed oficjalnym w y wieszeniem list. W minioną
środę jednak z kompletem
dok ument ów of ic ja l n ie
powędrowa ł do Zespoł u
Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych, tzw. budowlanki. – Uważam, że szkoła,
którą wybrałem jest jedną z
lepszych – argumentuje.
Nie wszyscy jednak mieli
tyle szczęścia. Do wybranej
szkoły zabrakło, jak twierdzą, odrobinę fartu.
– Pięć punktów więcej i
dostałbym się do liceum
budowlanego – mówił załamany Łukasz. – Przyjęli
mnie co prawda do „ekonoma”, ale zdecydowanie
wolałbym uczyć się w budowlance – podkreślił.
Jednak nawet ci, którzy
pu n k t ów m iel i w y st a r czająco dużo, by zostać
przyjętym, musieli zmienić
plany i dokumenty złożyć
gdzie indziej, bo w niektór ych szkoła ch zabra k ło
miejsc lub nie otwarto zapowiadanych kierunków
nauczania.

(Angela)
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Oszukiwali ludzi?

Nawet 10 lat w więzieniu mogą spędzić Marcin K.
i Paweł M., byli szefowie biura podróży „Big blue”.
Jak informuje prokurator Ewa
Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze, zostali oskarżeni o
oszustwa na szkodę turystów i zagranicznych gestorów turystyki.
Śledczy potwierdzili, że obaj
panowie przez ponad rok ukrywali
przed kontrahentami i klientami
pogarszającą się sytuację finansową
spółki.
Mieli świadomość, że prowadzonemu przez nich biuru zagraża
bankructwo. Mimo to brali pieniądze i organizowali wypoczynek
wiedząc, że nikt na wakacje z nimi
nie pojedzie. W sumie zebrali w ten
sposób cztery miliony złotych.
Dochodzenie prokuratorskie było
wyjątkowo długie: trwało cztery
lata. Tyle czasu trzeba było, aby
zebrać dowody i postawić byłym
zarządcom biura zarzuty. Wśród poszkodowanych są także zagraniczni

gestorzy turystyki oraz turyści. W
sumie ponad 100 osób.
Wielu letników z myślą o wymarzonych wakacjach zaciągało
kredyty i zapożyczało się prywatnie.
Okazało się, że albo ich pobyt za
granicą był skrócony, bo nie został
opłacony do końca hotel, albo – w
ogóle nie wylatywali z Polski, mimo
że za wszystko zapłacili.
Afera wyszła na jaw w 2003
roku. Prokuratura stwierdziła, że
biuro powinno ogłosić upadłość
rok wcześniej.
Zainteresowani nie zgadzają się
z częścią zarzutów. Jeszcze w 2003
roku, kiedy biuro oficjalnie ogłosiło
upadłość, skierowali do klientów list
z przeprosinami. Zapewnili też, że
turyści byli ubezpieczeni od ewentualnych kłopotów związanych ze
zorganizowanymi przez „Big blue”
imprezami.

(anzol)

JELENIA GÓRA Matka chroniła syna – złodzieja i
włamywacza

Okradł hurtownię

Policjanci w pościgu zatrzymali mężczyznę w związku
z kradzieżą z włamaniem do jednej z jeleniogórskich
hurtowni.
Funkcjonariusze część skradzionego łupu odnaleźli w mieszkaniu
sprawcy. Złodziej ma 38 lat i bogatą
przeszłość kryminalną. W kwietniu
wrócił z odsiadki we wrocławskim
Zakładzie Karnym.
Do hurtowni włamał się pod
koniec czerwca w nocy. Ukradł z
placówki elektronarzędzia o łącznej
wartości 2500 zł. – Policjanci w
wyniku prowadzonych działań
operacyjnych ustalili sprawcę. We
wtorek zapukali do jego mieszkania – informuje nadkom. Edyta

Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Matka, gdy zobaczyła mundurowych, powiedziała, że syna nie
ma. W tym czasie jeden z funkcjonariuszy zauważył, jak przestrępca
próbuje przez płot uciec na teren
sąsiedniej posesji.
Policjant rzucił się w pościg za
sprawcą i po kilku minutach mężczyzna był w już w policyjnym
areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

(anzol)

JELENIA GÓRA Nie ma siły na psa zabójcę

Bestia jest bezkarna
To skandal! Klajzder –
pies mieszaniec amstaf
będzie mógł dalej zagryzać inne psy i atakować
ludzi. Okazuje się, że nie
ma sposobu na odebranie
go właścicielce.
Nie pomógł nawet prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski,
który obiecał nam, że zajmie się
sprawą.
– Prezydent otrzymał stosowne
dokumenty od policji, ale po
konsultacji z prawnikami okazało
się, że nie ma takiego przepisu
prawa, który pozwalałby na odebranie właścicielce psa – mówi
Katarzyna Młodawska, naczelnik
wydziału promocji. – To pies
amstaf – mieszaniec. Ta rasa nie
jest umieszczona w rejestrze ras
niebezpiecznych. Dlatego, nie
możemy nic zrobić.
Miasto jedynie skierowało do
opiekunki bestii straż miejską. Ale
skończyło się na pouczeniu.
O sprawie agresywnego psa,
terroryzującego mieszkańców ulic
Szymanowskiego i Różyckiego na
Zabobrzu, pisaliśmy wielokrotnie.
Bestia dostaje szału – rzuca się do
ataku, kiedy widzi na podwórku
innego psa. Klajzder zagryzł już
kilka czworonogów, zaatakował
też kilka osób. – Pogryzł mnie w
nogę, kiedy zacząłem bronić swojego psa – mówi Andrzej Kończy,
jeden z poszkodowanych. Większe obrażenia odniosła Monika
Szalewicz, którą pies zaatakował
w lutym bieżącego roku. Kobieta
do tej pory odczuwa ból podczas
schylania się. A Klajzder jej pieska
zagryzł.

JELENIA GÓRA Kolejna stłuczka u wlotu Wojska
Polskiego w Wolności

Pechowe skrzyżowanie
Z ustaleń w ynika, że kierowc a vol k s wa gen a bu sa ,
wjeżdżając z Wojska Polskiego, w ymusił pierwszeństwo
i nie zauważył jadącego drogą g łów n ą poja zdu m a rk i
Mitsubishi na zgorzeleckich
numerach.
Doszło do stłuczki i częściowego rozbicia obydwu pojazdów. Na szczęście nikomu z
uczestników kolizji nic poważnego się nie stało. Do szpitala
z drobnymi obrażeniami trafił
kierowca mitsubishi.
Skrzyżowanie ulic Wojska
Polskiego i Wolności ma fatalną „sławę” wśród jeleniogórskich kierowców. W maju na
tym skrzyżowaniu doszło do
zderzenia jadącej na sygnale
karetki pogotowia z samochodem ciężarowym. Okoliczności tamtej kolizji były niemal
dokładnie takie same.

Fot. T. Zieliński

Śliska i mokra nawierzchnia z powodu padającego deszczu, nieczynna sygnalizacja
świetlna, oraz nieuwaga kierowców przyczyniły się do kolizji, do której doszło w środę
po południu przy ulicy Wolności u wlotu ul. Wojska Polskiego.

Fot. Archiwum Jelonki

JELENIA GÓRA Szefowie Big Blue na ławie oskarżonych

Pies Klajzder jest bezkarny
Właścicielka Ewa O. nie chce
o dd a ć p sa do s c h ron i sk a ,
mimo że nie panuje nad nim.
Nic nie robi sobie też z uwag
mieszkańców. Wyprowadza
Klajzdera co prawda na smyczy, ale co z tego, skoro nie
potrafi go utrzymać. – Ta kobieta trzyma kaganiec w ręce,
zamiast założyć psu – mówią
ludzie.
Policja skierowała niedawno
wniosek do sądu przeciwko
właścicielce. Rozprawa odbyła

się 30 czerwca. Ewa O. została
ukarana jedynie grzywną w
wysokości 150 złotych, ma też
pokryć koszty sądowe.
Psa wcześniej badał też biegły weterynarz, który stwierdził, że Klajzder jest przyjaznym psem...
– Ręce opadają. Chyba musi
dojść do tragedii, żeby ktoś
nam pomógł – mówi jedna z
mieszkanek Zabobrza.

(DOB)

Jest wyjście
Jest jeszcze jeden sposób na rozwiązanie tego problemu. Poszkodowani
mieszkańcy mogą założyć sprawy w sądzie przeciwko właścicielce, z powództwa
cywilnego. Nie gwarantuje to, co prawda, że sąd zdecyduje o odebraniu psa Ewie
O., ale bardzo prawdopodobne jest, że kobieta będzie ukarana grzywną. – Jeśli
opiekunka psa otrzyma takich kar więcej, może sama pójdzie po rozum do głowy
i zdecyduje się na oddanie psa do schroniska, lub przynajmniej będzie go lepiej
pilnować – dowiedzieliśmy się w jednej z kancelarii prawnych.

Narkotykowy boss
przed sądem
Do sądu wpłynął akt oskarżenia
przeciwko Azerowi i jego kompanom, handlarzom narkotyków.
40-letni obywatel Azerbejdżanu,
Azad A., wielokrotnie karany za
różne przestępstwa, w 2006 roku
zorganizował grupę przestępczą,
która trudniła się wprowadzeniem do obrotu znacznej ilości
kokainy, amfetaminy, ekstazy
oraz marihuany – oto główne
ustalenie śledztwa prowadzonego
przez Wydział ds. Przestępczości
Zorganizowanej Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze.
Jak ustalono, Azad A. sam
zorganizował zakup środków
odurzających a ich przywóz do
Jeleniej Góry zlecał swoim kompanom, których zwerbował do
przestępczego procederu.
W bandzie Azada A. byli 37latkowie ze stolicy Karkonoszy:
Marek Z. i Krzysztof W., 25-letni
mieszkaniec Kłodzka Dariusz
P., Dariusz S., jeleniogórzanka
Monika G. (24 lata) oraz 46-letni
kowarzanin Leszek K.
Byli to znajomi z miejsca zamieszkania Azada A. lub osoby
przebywające w lokalu należącym do żony przestępcy.
Azad A. zlecał swoim „żołnierzom” przywóz narkotyków
z Krapkowic, Gogolina, okolic
Nysy, Raciborza oraz Kłodzka
znacznych ilości środków odurzających o łącznej wartości
nie mniejszej niż 145 tysięcy
złotych.
Poza Moniką G. i Markiem Z.
wszyscy sprawcy mają bogatą
przeszłość kryminalną. Teraz
Azadowi A. grozi kara od roku
do 10 lat więzienia. Członkowie
jego gangu za kratkami mogą
spędzić od sześciu miesięcy do
ośmiu lat.

(anzol)

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

we wtorki w godz. 9-12 dyżur agenta reklamy

Zderzenie busa z mitsubishi wyglądało
bardzo groźnie
– Kierowcy często „zapominają” o światłach, nie są cierpliwi
i ruszają za wcześniej, zarówno
od strony Wojska Polskiego, jak i
Wolności – komentują policjanci.
Kiedy ruch jest mniejszy, niektórzy jadący głównym traktem rozpędzają się. Wystarczy, że ktoś

tel. (0 75) 75 444 00

wyjedzie z podporządkowanej
ul. Wojska Polskiego i nieszczęście gotowe. Prowadzący pojazdy
powinni w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.

(anzol)

Co tydzień świeża porcja
informacji o Jeleniej Górze
Tygodnik Jelonka.com
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Na duże zakupy ciepliczanie będą jeździć 16 km
w obydwie strony

(Nie) chcą hipermarketów
– Hipermarket raczej nie jest nam
tutaj potrzebny. Mamy Biedronkę.
Niedługo ma się pojawić również
jeszcze jeden dyskont spożywczy.
Już prędzej przydałby się tutaj basen czy aquapark – mówi Dorota
Królikowska.
Takiego samego zdania są również
Bożena Ludwinowicz i jej mama.
– Powinniśmy pomyśleć nad
takimi obiektami, które przyciągną
nam turystów. Hipermarkety co
najwyżej wykoszą wszystkie małe
sklepy i kafejki, które dodają całego
uroku temu miejscu. A przecież nie o
to nam chodzi – mówią panie.
Nie brakuje jednak ciepliczan,
którym brak marketu bardzo doskwiera.
– Mam skromną tą emeryturę
– mówi pani Antonina. – A tu na
turystów wszystko nastawione,
więc jest drożej. Ale codziennie
parę tych groszy się nazbiera.
Autobus mam za darmo to wsiadam i jadę. Najgorzej jest jednak
z powrotem. Zakupy ciężkie, na
przystanek trzeba dojść – wyjaśnia ciepliczanka.
Niektórzy mieszkańcy zdroju
całymi rodzinami raz w tygodniu jeżdżą do Jeleniej Góry (8
km w jedną stronę) i zaopatrują

Fot. rylit

Kiedy na Zabobrzu wielkie sklepy wyrastają jak grzyby po deszczu, w Cieplicach
nie ma ani jednego i najpewniej nie będzie. Skutek: mieszkańcy zdroju przepłacają
średnio o 30 groszy za jeden produkt, ale nie wszystkim przeszkadza brak ogromnych powierzchni handlowych.

Zdaniem wielu ciepliczan w miejscu giełdy przy
ul. Lubańskiej powinien powstać hipermarket
się na kilka dni. Ich zdaniem
hipermarket powinien w Cieplicach powstać.
Podobnie myślą członkowie
Stowarzyszenia Miłośników
Cieplic.
– Podczas jednego z zebrań zrobiliśmy głosowanie, w którym
wzięło udział ponad dwadzieścia
osób. Ludzie opowiedzieli się za
tym, żeby jeden hipermarket
powstał – podkreśla Małgorzata
Turowska, wiceprezes SMC
Lokalizacja? Gdzieś w okolicach stadionu, na przykład na
ulicy Lubańskiej.
Na razie jednak ciepliczanie
muszą o wielkim sklepie zapo-

mnieć, bo nikt takiej inwestycji
w uzdrowisku nie planuje. Potencjalnych zainteresowanych
odstraszają wyśrubowane strefy
ochrony uzdrowiskowej i urzędnicze formalności.
Chodzi głównie o wielkość
parkingów, które w strefie A nie
mogą być zbyt duże. Ciężko także
o zgodę architekta na stawianie
klockowatych konstrukcji wielkich sklepów.
Pozostaną więc zakupowe
wycieczki na Zabobrze lub coniedzielne wizyty na giełdzie przy
ul. Lubańskiej.

(Angela)

W święta na kłódkę

Za ponad miesiąc, 15 sierpnia,
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wielkie
sklepy będą zamknięte. Powód:
nowe przepisy kodeksu pracy,
które w piątek przyjął Sejm.
Zabraniają one pracy w dni
świąteczne wielkim placówkom
handlowym.
W roku przypada 12 dni świątecznych: Nowy Rok, święta
Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, Wszystkich Świętych,
Święto Niepodległości oraz Boże
Narodzenie.
Niezależnie od tego, czy te dni
przypadają w niedzielę lub w
dzień powszedni, zakupów w
hipermarketach nie zrobimy.
– To na pewno dobra decyzja,
choć chcielibyśmy mieć wolną
przynajmniej co drugą niedzielę.
Ale wiemy, że to nie wchodzi w
grę – mówi pani Sylwia, pracownica jeleniogórskiego marketu
Carrefour.
W przyszłym roku w Boże
Ciało będzie w marketach wolne. Zakupy w dni świąteczne
zrobimy jedynie w małych osiedlowych sklepach. Są one wyłączone z ustanowionych przez
Sejm obwarowań. Ale tylko pod
warunkiem, jeżeli sprzedawcą
w tych dniach będzie właściciel
placówki.
Bez ograniczeń będą pracowały stacje benzynowe oraz
apteki.

(tejo)

JELENIA GÓRA Kto zostawił dynamit na placu
Piastowskim?

Cieplice po bombie
Umorzone śledztwo w sprawie podłożenia ładunku
wybuchowego.
Najpewniej tajemnicą pozostanie,
kto w marcu tego roku przyczynił
się do ogłoszenia alarmu bombowego w Cieplicach. Znaleziona przez
jednego z mieszkańców w piwnicy
domu przy pl. Piastowskim bomba
sparaliżowała uzdrowisko na kilka
godzin. Po kilku miesiącach prokuratura umorzyła dochodzenie.
Ustalono, że 22 marca Jarosław
W. oraz Adam U. wykonywali drobne prace remontowe w budynku
blisko placu Piastowskiego. Jeden
z nich zauważył paczkę wielkości
cegły pozostawioną w reklamówce.
Przedmiot wykonany był z plastycznego materiału i wystawały z niego
cztery grube przewody elektryczne.
Mężczyźni uznali, że to zabawka i
pakunek wyrzucili.
Jednak po dwóch godzinach
postanowili zawiadomić policję.
Pirotechnicy, którzy na miejsce
przyjechali, ustalili, że w paczka

kryła samodziałowe urządzenie
wybuchowe, składające się z dynamitu górniczego, baterii 9 V oraz
kulek łożysk.
Ładunek wywieziono i zdetonowano.
– Śledczy wskazali osoby, które
miały dostęp do miejsca znalezienia
pakunku, czyli mieszkańców kamienicy. Ustalono też tych lokatorów, którzy wcześniej wynajmowali
tam mieszkania, w tym obywatelką
Wspólnoty Niepodległych Państw
Elenę S – informuje prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka
prasowa Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze.
Jeden z wątków śledztwa zakładał, że bombę podłożył Voldymir
Z., znany organom ścigania konkubent Eleny S. Nie udowodniono, aby
on cokolwiek do piwnicy wynosił.
(tejo)

REGION Honory dla jeleniogórskich profesorów

Akademicy spod Karkonoszy
Profesorowie jeleniogórskiego
Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu
zostali członkami Komitetu
Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii

Polskiej Akademii Nauk. W
naukowym gronie wybranych
znaleźli się: prof. Danuta Strahl,
prof. Tadeusz Borys, prof. dr
hab. Henryk Jagoda oraz prof.
Marek Walesiak.

(tejo)

JELENIA GÓRA Ministerstwo chce konfiskować samochody nietrzeźwym kierowcom

Precz z pijakami za kółkiem
Piłeś i wsiadasz za kierownicę? Możesz stracić auto.
Taką karę za jazdę po głębszym chce wprowadzić
Ministerstwo Sprawiedliwości. – To nierozsądne – odpowiada większość pytanych przez nas kierowców.

Fot. DARIUSZ GUDOWSKI

– Dlaczego mają zabrać mi
samochód, skoro będę jechał
powoli i bezpieczne – denerwuje
się Darek, kierowca z Jeleniej
Góry. – Czy wypicie jednego piwa
to wielkie przestępstwo?
Dotychczasowe, i tak bardzo
ostre kary, nie skutkują. Liczba
wypadków z udziałem pijanych
kierowców stale rośnie. W niedzielę (1 lipca) 21-latek z gminy
Stara Kamienica spowodował
kolizję. Nie dalej jak miesiąc temu,
22-letni kierowca w Cieplicach
staranował barierkę i uciekł,
zostawiając w samochodzie krwawiącego pasażera. Okazało się, że

sprawca był pijany. Podobnych
przykładów jest znacznie więcej.
Zwiększone kary to jeden z
elementów projektu zmian kodeksu karnego, przygotowanego
przez resort sprawiedliwości.
Kierowca, który będzie jechał po
głębszym, musi liczyć się z utratą
samochodu. Kara przepadku
auta obowiązywałaby też tych,
którzy jeżdżą pod wpływem
środków odurzających, sprawców
niektórych wypadków oraz kie-

rowców, którzy zbiegli z miejsca
zdarzenia.
Pojazdy byłyby sprzedawane
a dochód zasiliłby budżet państwa.
– Jeśli dotychczasowe restrykcje
nie skutkują, to należy je zaostrzyć – uważa Marzena Machałek,
posłanka Prawa i Sprawiedliwości z regionu jeleniogórskiego.
– Wystarczy pomyśleć o tych,
którzy zginęli albo stracili kogoś
bliskiego przez pijanych kierowców. Przecież w takiej sytuacji
może znaleźć się każdy z nas.
Ludzie powinni sobie zdawać
sprawę, że jeśli wypili, to nie
mogą wsiadać za kierownicę.
– Nie można w nieskończoność zwiększać
kar – uważa

Kierowca tego volkswagena uciekł z miejsca wypadku.
Najpewniej był pijany

tymczasem Andrzej Wieja, sędzia
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. – Kara skutkuje do pewnego
momentu.
Jak twierdzi, skonfiskowanie
auta nie jest sprawiedliwe.
– Nie można traktować tak
samo kogoś, kto ma 0,6 promila
i kierowcy, który ma 3 promile
– mówi. – A co w przypadku,
jeśli kierowca jechał pożyczonym
samochodem? Załóżmy jeszcze,
że jechał do apteki, by wykupić
niepełnosprawnemu sąsiadowi
lekarstwa. On także ma stracić
auto? – pyta Andrzej Wieja.
– Taka kara może mieć dramatyczne skutki – mówi Mariusz
Podolak z Jeleniej Góry. – Mam
wielu znajomych na wsi. Gdyby
policja zrobiła tam. tzw. nalot w
sobotę wieczorem, po dyskotece,
to następnego dnia połowa mieszkańców nie miałaby jak dojechać
do miasta do pracy.
Inna sprawa, to fakt, że taka
kara jest nierówna. Więcej straci
kierowca, który jechał luksusowym mercedesem, aniżeli kierowca, który jechał maluchem.

Wątpliwe też, aby państwo
wiele zyskało na konfiskowanych autach. Nie wiadomo,
gdzie by trzymano takie samochody ani kto płaciłby za
ochronę?
Wszyscy są jednak zgodni, że
trzeba walczyć z pijaństwem
wśród kierowców. – Rząd powinien pomyśleć, co zrobić,
żeby zmienić nastawienie ludzi
– mówi Andrzej Wieja. – W wielu środowiskach jest, bowiem
społeczne prz yz wolenie na
jazdę po pijanemu.
Podobnego zdania jest Dariusz Pinis, zastępca prokuratora rejonowego w Jeleniej
Górze. – Wracający z dyskoteki,
zamiast zamówić taksówkę,
do prowadzenia samochodu
wybierają tego, który najmniej
wypił – mówi. – Jeśli uda się
zmienić nastawienie ludzi, to i
wypadków z udziałem pijanych
kierowców będzie znacznie
mniej.

(DOB)

Przerażające dane
Jeleniogórska policja w pierwszym półroczu 2007 roku zatrzymała 380 nietrzeźwych kierujących. To średnio ponad dwóch na dzień! Tylko w maju przed sądem
24-godzinnym stanęło ok. 70. osób. Nie ma miesiąca, żeby nie odnotowano kolizji
z udziałem pijanego prowadzącego. Ilu jest takich, którym się udało dojechać po
pijanemu bez konsekwencji?

Aleksander R.,
Janusz D. i Sławomir
W. niedawno zostali
przyłapani na jeździe
po pijanemu. Gdyby
obowiązywały nowe
przepisy, kierowcy
straciliby auta.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 lipca 2007 r.
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JELENIA GÓRA Praca w radzie nie polega na tym, że prowadzone są wojenki
i podchody - mówi Jerzy Łużniak

REGION Uwaga na groźne oszustki

Kradną bez skrupułów

Rewolucja bez rewolucji
Czy miastu zależy na inwestycjach?
Oczywiście. Po to uchwalamy
m.in. plan zagospodarowania
przestrzennego, bez którego bardzo trudno wydać pozwolenie na
budowę. Chcemy, żeby miasto było
objęte w całości takimi planami.
Dwóch inwestorów chce
budować od zaraz. To Castorama oraz Paweł Muller. Ale
formalności w dziwny sposób
przeciągają się.
Nie zgodzę się, że się przeciągają.
Castorama złożyła w ub. roku
decyzję o warunkach zabudowy.
Niestety, my musimy brać pod
uwagę wszystkie sytuacje. Ważne
jest spełnienie warunków przeciwpowodziowych. Chodzi o wał
przeciwpowodziowy, który jest na
terenie, na którym Castorama chce
wybudować market.
Musimy mieć jasność, czy trzeba
będzie ten wał przesunąć, czy
też nie. A jeśli przesunąć, to jaki
to będzie miało wpływ na pozostałe wały, czy w nie zaleje nam
znajdującej się nieopodal oczyszczalni ścieków. A druga rzecz to
skrzyżowanie. Dzisiaj już mamy
problem z przejazdem tamtędy, a
co dopiero, gdy powstanie jeszcze
jeden obiekt.
Kiedy powstanie koncepcja przebudowy skrzyżowania, łatwiej
będzie nam wydać zezwolenie na
budowę. Tworzenie koncepcji jest
odłożone, do czasu uchwalenia
planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części.
Co do obiektu przy ul. Jasnej
– nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
inwestor zabudował go zgodnie
z przeznaczeniem. Ale ten chce
zmienić warunki zabudowy a to jest
niezgodne z prawem i na to mamy
ekspertyzy prawne.
Tam z pewnością powstanie
galeria tylko mniejsza. Taka, na

jaką mu pozwoli miasto.
Nie zgodzę się z tym. Powstanie
tam taka zabudowa, jaką nabywca
sam zgłosił w przetargu. Jeśli chciał
budować coś innego, to nie powinien startować w przetargu.
Nawet, jeśli chce dopłacić
różnicę w wartości działki
wynikającą ze zmiany przeznaczenia terenu?
Nie ma podstaw prawnych. Taka
dopłata to zakamuflowana łapówka. Najlepszym dowodem są
sytuacje w innych gminach, gdzie
wójtowie i burmistrzowie takich
zmian dokonywali, a teraz zajmuje
się nimi prokuratura.
Szef klubu radnych Platformy
Obywatelskiej Wiesław Tomera
bardzo chce umożliwić inwestorowi budowę tej galerii. Czy
to początek rozłamu w ekipie
rządzącej?
Nie, to nie jest początek rozłamu.
Po prostu pan Tomera kieruje się
bardziej emocjami niż prawem.
A może dobrem mieszkańców? Może chce, by ten teren
był zagospodarowany i miasto otrzymało kilka milionów
złotych?
Miasto z tego tytułu, jak już powiedziałem, nic nie może dostać.
To, co dzisiaj opowiadają inwestorzy, prawnicy, że dopłacą różnicę
po zmianie wartości gruntu, to
gruszki na wierzbie. A o dobru
mieszkańców trzeba było myśleć
w momencie, kiedy ten teren był
sprzedawany. Jest jedno wyjście,
które zresztą zaproponowałem
inwestorowi: zwrócić teren miastu,
a miasto jeszcze raz wystawi go
na sprzedaż z przeznaczeniem na
budowę sklepów wielkopowierzchniowych.
Właściciel działki się na to
nie zgodzi, bo nie będzie miał
pewności, że wygra.
To nie o to chodzi. Czy my mamy
zadbać o dobro jednostki, czy też
dobro ogółu?
Dlaczego Platforma Obywatelska zaczęła szukać koalicjanta?

Cały czas prowadziliśmy takie torzy cieszyli się społecznym porozmowy. Dobrym przykładem jest parciem, m.in. grona pedagogów
to, że w radach nadzorczych spółek oraz rodziców.
miejskich są przedstawiciele PiS i
A szkoła podstawowa nr 5?
Wspólnego Miasta.
Tam rodzice i nauczyciele chcą,
PiS twierdzi, że nie rozmawia- by dyrektor pozostał na swojej
cie z nimi. Sam Pan niedawno funkcji, a mimo to nie wygrał
powiedział, że nie ma potrzeby on konkursu.
budowy koalicji, że skoro radni
Proszę skierować to pytanie do
chcą dobra miasta, to powinni przedstawicieli związków zawodosami się porozumieć.
wych i kuratorium. Oni także byli w
Staram się do tego doprowadzić. komisji konkursowej. Głosowanie
Rozmawiamy z PiS-em i Wspól- było tajne.
nym Miastem o projekcie każdej
Platforma Obywatelska zapouchwały, ale i z radnymi Lewicy i wiada zmiany w spółkach miejDemokratów. Praca w radzie nie skich. Jakie to będą zmiany?
polega na tym, że prowadzone są
Skąd taka informacja? Platforma
wojenki i podchody. Nie powinno nie zapowiadała takich zmian.
być takich sytuacji, jak podczas
Przewodniczący rady Hubert
sesji budżetowej. Potrzeba było Papaj powiedział, że miasto
małego wstrząsu, ale w końcu do czekają zmiany, w tym w spółporozumienia doszło.
kach miejskich.
Nie rozstrzygnięto konkurRewolucji na pewno nie będzie.
sów na stanowiska prezesów Chcemy, by miasto było zarządzaspółek, nie są obsadzone funk- ne w sposób ciągły. Wyjątkiem
cje naczelników urzędu miasta, było Przedsiębiorstwo Energetyki
dyrektorów szkół. Czy miasto Cieplnej, gdzie doszło do nieoczekima wykwalifikowanych ludzi wanych zmian. Rada nadzorcza tej
na stanowiska?
spółki stwierdziła po zapoznaniu się
Na stanowiskach są fachow- z wynikami finansowymi, że trzeba
cy. Obowiązki szefów wydzia- je podjąć. Ale kilku członków zarząłów pełnią zastępcy poprzednich du znalazło zatrudnienie w spółce.
naczelników. Dotyczy to dwóch Zmiany będą też w Wodniku, ale
wydziałów. Ci ludzie pracują od one wynikają z tego, że dotychwielu lat. Chcemy sprawdzić, jak czasowego prezesowi skończył się
sobie poradzą. Wkrótce konkursy okres zarządzania spółką.
zostaną ogłoszone. Takie sytuacje
Dziękuję za rozmowę
nie są niczym nienormalnym, mają
(DOB)
miejsce w innych samorządach, a
nawet w ministerstwach.
Co do dyrektorów szkół – nie
rozumiem przyczyn takiej
sytuacji. W przypadku liceum
im. Żeromskiego, dwoje kandydatów nie miało kompletu
dokumentów, więc nie dopuszczono ich do konkursu, a
jedna osoba nie znalazła
uznania w składzie
komisji. Chcemy, by dyrekJerzy Łużniak podczas prezentacji

rękawów przeciwpowodziowych
zakupionych przez miasto

Fot. rylit

Rozmowa z zastępcą
prezydenta Jeleniej Góry
Jerzym Łużniakiem

Uważajcie, kogo wpuszczacie do domów – przestrzega
policja.
76-letnia mieszkanka Kowar
otworzyła w miniony czwartek
drzwi dwóm kobietom, które
podały się za pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Poinformowały, że przyszły
podwyższyć jej rentę o 50 zł.
Za swoją naiwność lokatorka
„zapłaciła” 1500 złotych, skradzione przez składające wizytę
panie.
Kobiety użyły podstępu. Jedna
z nich oświadczyła lokatorce, że
podwyżka renty jest uzależniona od stanu jej zdrowia i musi
ją zbadać. Na to właścicielka
lokalu przystała. Kiedy wyszła z
pokoju, druga z kobiet opróżniła

portfel starszej pani. Obydwie
oszustki szybko się ulotniły.
Przed nimi ostrzega wszystkich, zwłaszcza samotnych,
jeleniogórska policja. Nie należy nikomu obcemu otwierać
drzwi, a w przypadku jakichkolwiek podejrzeń – trzeba
dzwonić na nr alarmowy policji
997.
Podobne przypadki oszustw
stwierdzono na terenie Wałbrzycha i w ościennych gminach. Jest prawdopodobne, że
nieuczciwe kobiety zmieniły
rewir działania.

(tejo)

JELENIA GÓRA Stanisław Bareja patronem jednej z ulic

„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.
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).

TAK

NIE
Fot. ANGELA

JELENIA GÓRA Apel mieszkańców docieplanych budynków przy ulicy Elsnera

Nie zabijajcie pustułek!
Czy robotnicy zamurują gniazda drapieżnych ptaków,
które tępią gołębie.
Chodzi o miejskie sokoły, pustułki, które upodobały sobie najwyższe kondygnacje wieżowców na
osiedlu Zabobrze. Właśnie teraz
trwa ich okres lęgowy. Równolegle
trwa sezon dociepleń blokowisk.
Ludzie obawiają się, że sokoły nie
będą miały dostępu do zasłoniętych gniazd.
– Robotnicy zajmujący się dociepleniem budynków nie zwracają
uwagi na te ptaki – mówi pani
Ewelina z ulicy Elsnera, gdzie obecnie docieplane są trzy budynki.
Co na to zarządcy osiedla? – W
2005 roku Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami zwróciło nam
uwagę, że należy przesunąć czas
wykonywania dociepleń przestrze-

ni dachowych, gdzie gnieżdżą się
pustułki, do momentu ich wylęgu i
wylecenia z gniazd – mówi Marian
Szczęśniak z działu technicznego
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Obecnie ocieplenie budynku
wykonywane jest tylko do pewnego momentu. W miejscu, gdzie są
miedzy innymi gniazda pustułek,
zasłonięte styropianem wentylatory są odsłaniane poprzez wycięcie
dziur.
– W tym roku, podobnie jak w
poprzednich latach wstrzymamy
się z pracami, aż wylęgną się ptaki
i dopiero później będziemy kontynuować docieplenia –zapewnia M.
Szczęśniak.

Do sprawy pustułek inaczej
podchodzi Halina Zamkutowicz, kierownik Administracji
Zabobrze II. – Zajmujemy się
wszystkimi sprawami dotyczącymi administracji – mówi. – Ptaki
to najmniejszy problem. Jeśli
robią gniazda w przewodach
wentylacyjnych, to trzeba się ich
pozbyć. Ważniejsza jest wygoda
lokatorów.
Ekolodzy alarmują, że pustułki
trzeba chronić. Są one naturalnym regulatorem populacji
gołębi, która systematycznie się
zwiększa. Gołębie są roznosicielami wielu groźnych chorób,
a ich odchody niszczą rynny,
elewacje bloków oraz parapety
w mieszkaniach.

(Angela)

Prace przy docieplaniu budynków trwają przy
ulicy Elsnera

Co to za ptak?
Pustułka Falco tinnunculus jest niewielkim sokołem, zbliżonym wielkością do gołębia. Ma smukłą sylwetkę, długi ogon oraz
wąskie skrzydła. Samiec jest nieco mniejszy od samicy, różni się też od niej ubarwieniem. Ma jasnoszarą głowę, rdzawoczerwony
grzbiet z ciemnymi plamkami w kształcie kropel oraz jasny, pokryty ciemnymi plamkami spód ciała. Ogon jest jasnoszary z
czarną, szeroką przepaską i jasnym paskiem na końcu. Samica i ptaki młode mają mniej kontrastowe ubarwienie: brązowy
grzbiet oraz jasny spód ciała są ciemno, podłużnie kreskowane. Podobne kreseczki widać na jasnobrązowej głowie. Ogon
jest jasnobrązowy, poprzecznie prążkowany.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 lipca 2007 r.

Naturoterapeuci
ponownie w jeleniej górze

Fot. Agnieszka Gierus

Podczas deszczu dzieci się nie nudzą



WYDARZENIA
w dniu

Jan Kolano

19 07 2007

Klub Nauczyciela
ul. Bankowa 15, godz. 11

Szczegóły w następnym wydaniu
tygodnika Jelonka.com
REGION Większe kary za nieprzestrzeganie kodeksu pracy

Na urlop obowiązkowo
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę
pracodawców. Cel: Sprawdzenie, czy pracownicy
wykorzystują urlopy. To czy ktoś nie chce wyjechać
na wakacje, czy pracodawca nie chce urlopu udzielić
dla PIP jest obojętne.

W dżdżysty i zimny piątek na półkoloniach zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury nie było mowy o nudzie.
– Mieliśmy otwartą scenę – dzieci recytowały wiersze przygotowane przez naszego teatrologa i uczyły się sztuki
interpretacji – mówi Danuta Sitek, dyrektor MDK. W placówce wypoczywa 46 najmłodszych jeleniogórzan, którzy
wakacje spędzają w mieście.

(AGA)

Szansa na publikację

Jeszcze do 19 lipca można nadsyłać ciekawe
fotografie przedstawiające Jelenią Górę i jej
mieszkańców. Przypominają o tym organizatorzy konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”,
czyli Osiedlowy Dom Kultury i Jeleniogórskie
Towarzystwo Fotograficzne. Szczegóły konkursu, karta zgłoszenia i regulamin do pobrania na
naszej stronie internetowej: www.jelonka.com

PRACA

Do 15 lipca (niedziela) można nadsyłać opowiadanie lub trzy wiersze inspirowane niepowtarzalnością
naszego miasta. Na prace w trzech egzemplarzach
w kopercie oznaczonej nazwą: Konkurs Niepowtarzalność organizatorzy czekają w swojej siedzibie
(58 506 Jelenia Góra, ul. Komedy Trzcińskiego 12).
Prace w 3 egzemplarzach należy oznaczyć godłem,
a w dołączonej kopercie podać swoje dane.

PRACA

PRACA

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

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

Teraz jednak ta kwota zwiększyła się i jej dolna granica to
1000 zł. Pięć tysięcy złotych
otrzymają ci pracodawcy, którym
udowodni się, że co najmniej dwa
lata z rzędu popełnili to samo
wykroczenie. Jeśli sprawa trafi
do sądu grodzkiego ten może
nałożyć karę nawet do trzydziestu tysięcy złotych.

(Angela)

REGION Miasto nie ma pieniędzy na organizację
wielkiego jubileuszu

Myśliwi bez sztucera
Czy przypadające na przyszły rok 900-lecie Jeleniej
Góry zakończy się klapą?
– Jak mają wyglądać obchody
święta miasta, skoro wydział promocji praktycznie nie ma na nie
pieniędzy – pyta Grażyna Malczuk,
radna Lewicy i Demokratów.
Jak się dowiedzieliśmy, wydział
ma na ten rok tylko 60 tysięcy złotych. To wystarczy ledwie na zakup
bilboardów informujących o rocznicy powstania Jeleniej Góry. A co z
programem obchodów? Przy takim
budżecie, nie ma mowy o ściągnięciu
wielkich gwiazd i szumnie zapowiadane święto może ograniczyć się do
kilku plenerowych festynów.
Dla przykładu, organizacja prowadzonego z wielkim rozmachem
i cieszącego się niesłabnącą popularnością festiwalu filmów komediowych w Lubomierzu kosztuje
ok. 200 tysięcy złotych. Włodarze
Jeleniej Góry marzą o imprezie na
znacznie większą skalę. Ale nie mają
na razie środków, aby pomyśleć o jej
programie.
Czas nagli, bo ewentualni strategiczni sponsorzy właśnie opracowują budżety na przyszły rok.
Jeśli miasto się spóźni z propozycją
współpracy, jubileusz 900-lecia może
okazać się niewypałem.
– Organizatorzy podobnych imprez myślą o nich nawet dwa lata
przed początkiem. W Lubomierzu
prace przy organizacji następnego
festiwalu zaczynają się już w trakcie
trwania bieżącej imprezy – mówi
przedstawiciel impresariatu prowadzącego plenerowe koncerty.
Władze Jeleniej Góry niedawno
przyznały wydziałowi promocji
dodatkowo 70 tysięcy złotych, ale
pieniądze te są przeznaczone na

Fot. rylit

Chwyć za aparat!

– Każdy pracownik ma prawo
do urlopu wypoczynkowego
płatnego co najmniej 20-dniowego, z czego cztery dni należące się pracownikowi na żądanie – mówi Lesław Mandrak,
kierownik jeleniogórskiego
oddziału PiP.
Za nieprzestrzeganie tego zapisu pracodawca mógł zapłacić
od 500 do 5 tys. zł.

Organizacja lubomirskiego święta komedii
filmowych kosztuje ok. 200 tysięcy złotych.
Władze Jeleniej Góry marzą o rozmachu,
a nie mają nawet połowy tej sumy.
dodrukowanie wydawnictw o mieście.
– W tym roku pieniędzy wystarczy
na zainicjowanie pewnych działań
związanych z 900-leciem – wyjaśnia
prezydent Marek Obrębalski. – W
przyszłorocznym budżecie będzie
ich znacznie więcej. Staramy się

o środki zewnętrzne, wystąpiłem
m.in. do central krajowych banków
oraz do marszałka dolnośląskiego z
prośbą o dofinansowanie. 900-lecie
Jeleniej Góry zostało wpisane do
programu rozwoju Dolnego Śląska,
co podwyższa rangę tego święta.

(DOB)

Radny czytał legendę
Józef Zabrzański z Prawa i Sprawiedliwości na ostatniej sesji odczytał fragment
legendy o upolowaniu jelenia, przypomniał też skład komitetu organizacyjnego
święta, w którym jest m.in. Grażyna Malczuk z Lewicy i Demokratów. – Proszę
komitet o przedstawienie wyników swoich działań – interpelował radny. G. Malczuk wyjaśniła, że komitet powołano za poprzedniej kadencji i od wyborów – po
zmianie władzy - ona sama nie uczestnicy w jego posiedzeniach. – Ale komitet
się spotyka – zapewniła radna.

(tejo)



Mija 10 lat od największej powodzi ubiegłego wieku. Podobne kataklizmy przeszły przez region w 2001 i 2006 roku. Najbardziej zagrożoną powodzią częścią Jeleniej Góry są Cieplice. Na lotniczym zdjęciu z sierpnia
minionego roku widać wezbrane wody Kamiennej i jej rozlewiska niedaleko zabudowań placu Piastowskiego. Przy naprawdę wielkiej wodzie podmyciu uległby budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida,
teren kościoła pw. Zbawiciela a także obiekty leżące w bezpośrednim sąsiedztwie uzdrowiska. Taki potop w Cieplicach, na szczęście, jeszcze się nie zdarzył.

Wielka woda zawsze groźna

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

9 lipca 2007 r.
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KARPACZ
KARPACZ Dla dobra kurortu działają „z jajem” i walczą z „małpimi gajami”

Z KOT-em ciekawiej i bezpieczniej

Tłumy pod Śnieżką
W Karpaczu liczącym około 5 tys. stałych mieszkańców podczas długiego
majowego weekendu było około 30 tys. turystów. W okresie pełni letniego
sezonu od 15 lipca do końca września przebywa w mieście z ciągu dnia od 5
do 10 tys. przybyszów.

Będzie jak nowy

ramach której przyznano 13
obiektom złote, srebrne i brązowe
certyfikaty. Dzięki temu większość obiektów ma monitoring,
ogrodzenie, dodatkowe i silne
oświetlenie oraz korzysta z usług
firm ochroniarskich.
Ponadto współpraca z władzami wymienionymi służbami
spowodowała, że w mieście przestały istnieć tak zwane małpie
gaje, gdzie zbierali się ludzie z
marginesu społecznego. Stało
się to dzięki wycinaniu krzewów
i dodatkowemu oświetleniu.
Członkowie KOT-u powiadamiają też policję i straż miejską, gdzie
istnieją zagrożenia kradzieży

Mają certyfikaty
Złote: Hotel „Halny”i „Nowa Ski”, srebrne hotele: „Skalny”, „Karkonosze”, „Relaks”, „Alpejski” i „Rezydencja”, brązowe: Hotel „Viwaldi” i „Corum”, Pensjonat
„Paradise”, Ośrodek „Duet”, Willa „Rosa” i „Waga”.
SPRITEM
PRZEZ KURORT
W worku po zdrowie

11 lipca (środa) o godz. 11.30
przy Karkonoskim Centrum
Zdrowia przy ul. Myśliwskiej
13 odbędzie się próba pobicia
rekordu w godzinnym „biegu
w worku” przez pacjentów tej
placówki. Organizatorem jest
Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. Bliższych
informacji udziela Małgorzata
Leniewicz pod tel. 075/ 7619 583,
wew. 47.

Wbiegną na szczyt

Ponad dwa tygodnie temu
rozpoczął się remont kościoła
parafii rzymsko – katolickiej pod
wezwaniem Najświętszej Marii
Panny. Prace prowadzone przez
firmę „Alpida” specjalizującej się
w robotach na wysokościach,
będą zakończone w paździer-

niku br. Dzięki czemu wymieni
się pokrycie blaszane kopuły
oraz położy nowe tynki. Będzie
to kosztowało 260 tys. zł. Połowę
kwoty na ten cel wyłoży Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu.
Resztę – parafia.

Niezbędna obwodnica

W sobotę (14 bm. o godz. 11:00)
na stadionie miejskim w Karpaczu odbędzie się start honorowy
do XII Biegu na Śnieżkę. W tym
roku po raz pierwszy pobiegną
dziennikarze, a po raz drugi samorządowcy i parlamentarzyści.
Wszystkich chętnych zaprasza się
do wzięcia udziału w biegu. Pula
nagród wynosi 5000 zł i rośnie.
Zapisy przez internet potrwają
do 13 lipca 2007 do godz.12:00.
Pierwsze sto osób dostanie na
pamiątkę okolicznościową koszulkę.
Regulamin znajduje się na
oficjalnej stronie miasta www.
karpacz.pl. W tym samym dniu
przewidziano również II Zjazd
Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych, a także koncert zespołu
Doniu & Liber.

Rekordowy borowik

Choć sezon letni w Karpaczu
zacznie się na dobre dopiero
15 lipca, już teraz jest w tym
kurorcie spory ruch i wszędzie widać turystów. Niestety,
wzmagać się będzie też ruch
samochodów na głównym
ciągu komunikacyjnym, czyli

ulicach: Konstytucji 3 Maja i
Karkonoskiej. To powoduje,
że strach przejść tymi ulicami
nawet po pasach. To najlepszy
dowód na to, że niezbędna jest
w Karpaczu obwodnica, której
budowa rozpocznie się w przyszłym roku.

luksusowych aut, które parkują
w mieście. Ta swoista prewencja powoduje, że pojawiają się
często w tych miejscach służby
porządkowe.
KOT chętnie też współpracuje
z miastem przy organizacji różnych imprez. Ostatnio szczególne
uznanie u turystów i miejscowych
zyskały „Mistrzostwa Polski z Jajem” organizowane w drugi dzień
Świąt Wielkanocnych.
Jak podkreśla J. Pol członkowie
organizacji nie żałują grosza na
ten cel i nie jest to działalność
filantropijna – a inwestycyjna.
Więcej atrakcji i stworzenie
bezpiecznych warunków pod-

Genowefa Jastrzębska w czasie spaceru w lesie za Muzeum
Sportu i Turystyki w Karpaczu
znalazła grzyba olbrzyma o wysokości 25 cm i średnicy kapelusza
prawie 40 cm i wadze ponad
jednego kilograma. Ucieszyła
się z tego cała rodzina, bo miała
pyszną zupę.
Po ostatnich opadach deszczu
pojawiają się także inne grzyby
w pobliskich lasach. Zaczyna
się także wysyp czerwonych
koźlarzy. Straż Karkonoskiego
Parku Narodowego przypomina
grzybiarzom o zakazie zbierania
leśnego runa z terenów KPN.

JEN

czas pobytu w kurorcie ściąga
turystów. – A im służymy i na
nich zarabiamy – powiedział
prezes KOT.

Razem skuteczniej

Ryszard Rzepczyński, wiceburmistrz Karpacza, chwali
sobie współpracę z Karkonoską
Organizacją Turystyczną. – Spotykamy się z zarządem i
raz na dwa miesiące ze
wszystkimi przedsiębiorcami. Ustalamy
kierunki wspólnego
działania. Dotyczy to
na przykład wspólnego
opracowania strony internetowej i zawartości
Biuletynu Samorządowego oraz wydawnictwa „Merkuriusz KarJarosław Pol
konoski”. Niedawno

KARPACZ Nie będzie wspólnego biletu na wyciąg i do
parku

Podwójne kasowanie
Turyści i mieszkańcy regionu,
którzy myśleli, że już od lipca nie
zapłacą osobno za wstęp do KPN
i osobno za bilet na Miejską Kolej
Linową na Kopę, zawiedli się. Zapowiadana przez władze miasta pod
Śnieżką ulga nie weszła w życie na
początku lipca. Chętni będą płacili
podwójnie jeszcze przez najbliższe
dwa miesiące.
KPN tłumaczy zamieszanie względami formalnymi. Przy wejściu na
teren parku w Karpaczu jest punkt
sprzedaży wejściówek i pamiątek.

Osobę prowadzącą tę placówkę
trzeba było zwolnić. Pracodawcę
obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie. Potrwa do końca
sierpnia.
Później za wstęp do KPN i przejażdżkę kolejką krzesełkową na
Kopę będzie można zapłacić jednorazowo. Zastępca burmistrza
Ryszard Rzepczyński podkreśla, że
najważniejsze jest, iż wspólny bilet
uda się wprowadzić przed sezonem
zimowym.

(tejo)

KARPACZ Program pomocny oświacie

Lepiej nauczą i ocenią
Gmina Karpacz i będące pod
opieką samorządu szkoły zakwalifikowane zostały do pilotażowego
programu Ministerstwa Edukacji
Narodowej pod nazwą: „Dobrze
uczyć i oceniać w szkole samorządowej” prowadzonym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

wspólnie oznakowaliśmy prawie
wszystkie obiekty turystyczne w
mieście prowadzące działalność
gospodarczą w ramach walki
z „szarą strefą” – powiedział wiceburmistrz.

Program ten ma podnieść
efektywność stosowanych przez
nauczycieli w karpaczańskich szkołach metod nauczania i oceniania.
Dzięki programowi dyrektorzy
szkół oraz nauczyciele będą mogli
uczestniczyć w specjalistycznych
szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz kursach internetowych.

Janusz Cwen

Patrole
na „góralach”
O dwa profesjonalne górskie rowery wzbogaciła się
karpaczańska straż miejska.
Sprzęt ten (po odpowiednim
oznakowaniu) niewątpliwie
ułatwi strażnikom wykonywanie obowiązków służbowych
– poinformował urząd miejski w Karpaczu. W mieście
pod Śnieżką jest wiele takich
miejsc, do których dotarcie
służbowym samochodem nie
jest możliwe. Wkrótce, w razie
konieczności, pojawią się tam
strażnicy na zakupionych właśnie rowerach.
Zdaniem pomysłodawców
takie wyposażenie stróżów
miasta powinno zwiększyć
operatywność i dyspozycyjność funkcjonariuszy, a ponadto pozwoli im reagować na
nieprawidłowości i naruszenia
prawa, których nie byliby w
stanie zauważyć w patrolu
samochodowym.
Po Jeleniej Górze, Karpacz
będzie drugim miastem w
powiecie, w którym strażnicy
używają rowerów w codziennej pracy.

JEN

(tejo)

KARPACZ Konie nie będą niszczyły nawierzchni ulic

Osłony na kopyta
Na ostatniej sesji rady miejskiej podjęto uchwałę o
zakazie poruszania się ostro kutych koni na terenie
gminy.
Oznacza to, że woźnice kursujących po kurorcie dorożek, będą
musieli zakładać koniom na kopyta osłony, dzięki czemu nie będą
niszczone nawierzchnie ulic.
Kontrole w tym względzie prowadzić będą funkcjonariusze
straży miejskiej. Jeśli dorożkarze nie zastosują się do zaleceń
rajców, kursowanie dorożek
wożących od kilku lat głównie

turystów w sezonie
letnim stanie pod
znakiem zapytania.
W poprzednim
numerze Jelonki
informowaliśmy
o tym, że wielu
dorożkarzy unika
płacenia podatku
od swojej działalności, z którego wpływy są
przeznaczone, między innymi,
na utrzymanie dróg.
Rajcy liczą też, że nowa
uchwała to zjawisko wyeliminuje.

JEN

Fot. JEN

Jarosław Pol, prezes KOT-u,
mówi, że ta organizacja jest
apolityczna i nie popiera żadnego
ugrupowania.
– Zależy nam na dynamicz-

nym rozwoju miasta i regionu i
osiągamy to nie na zasadzie krytykowania władz, ale współpracy
z samorządem i urzędem oraz
policją, strażą miejską i graniczną
– podkreślił J. Pol.
Początkowo KOT skupiała zaledwie kilku przedsiębiorców,
obecnie ponad 30, posiadających
70 proc. kapitału bazy turystycznej miasta, którzy biorą udział,
wspólnie z miastem, w organizowaniu imprez, targów oraz
ustalaniu kierunków rozwoju
kurortu w wielu dziedzinach.
Ostatnią była akcja pod nazwą „Bezpieczny Karpacz”, w

Fot. JANUSZ CWEN

Karkonoska Organizacja
Turystyczna działa od
pięciu lat. Dzięki udanej
współpracy z władzami
i policją w mieście pod
Śnieżką proponuje się
turystom i mieszkańcom
coraz więcej atrakcji i
pobyt bez zagrożeń.
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WYDARZENIA / POCIECHY

Ania

Krzyœ

JELENIA GÓRA Czy miejskie autobusy przestaną
niemiłosiernie kopcić?

Alternatywa do silnika
Nad zastosowaniem i przyszłością ekologicznych paliw dyskutowali fachowcy
od takich rozwiązań.

Alicja

Natalia

Rafa³

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 miniony czwartek odbyło
się seminarium zorganizowane
przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Tematem
było “Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie
miejskim”. Do hotelu Mercure
zjechało około 30 uczestników
z całej Polski, a także gość z
Brukseli.
Wśród gości znaleźli się m.in.
przedstawiciele firm świadczących usługi autobusowych
przewozów miejskich z regionu,
producenci i dostawcy autobusów, dostawcy paliw alternatywnych (CNG i BIOPALIW),
przedstawiciele Politechniki
Wrocławskiej.
Uczestnicy mogli zapoznać
się z informacjami dotyczącymi
paliw alternatywnych i rynku
autobusów korzystających z
nich. Marike Reijalt z Brukseli
przedstawiła założenia unijnego programu HyApproval,
promującego rozwiązania wodorowe w pojazdach.
– Wodór jako paliwo jest
bardzo elastyczny, pozwala
na wiele zastosowań i co bardzo ważne, charakter yzuje
się niską ilością emisji spalin
– wyjaśniała Marike Reijalt.
– Nasz projekt prezentuje m.in.

budowę i rozpowszechnienie
stacji napełniania wodorem.
Obecnie w Europie mamy już
50 takich stacji – dodała.
O zaletach CNG (ang. Compressed Natural Gas) paliwa z gazu
ziemnego w postaci sprężonej do
ciśnienia 20-25 MPa przekonywał
Ryszard Michałowski z Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej. CNG
służy do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i z samoczynnym. – W
trakcie spalania gazu ziemnego
nie tworzy się sadza, dzięki czemu
nie powstaje zjawisko dymienia,
tak często spotykane w autobusach miejskich
c z y
pojazdach
ciężarowych – tłumaczył.

Kręcenie w blokach
Dotychczasowy zarządca Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej Siedlęcin pod naciskiem lokatorów zrezygnował.
Nowy jeszcze nie otrzymał dokumentów, które legalnie pozwoliłyby
mu przejąć „władzę”.

Na opał, nie na remonty

Lokatorzy osiem lat temu wybrali administratora, którym
został Edmund Mujta. Jak twierdzą mieszkańcy, przekształcił
on wówczas wspólnotę w spółdzielnię i zaczął działać na ich
niekorzyść.
Gdy zaczęło brakować pieniędzy, mieszkańcy postanowili zajrzeć do dokumentów prowadzonych przez prezesa spółdzielni, w
których – jak mówi jeden ze spółdzielców Adam Delta – dopatrzyli
się sporych nieścisłości.
Lokatorzy twierdzą, że Edmund
Mujta wydawał złotówki, jak
chciał nie mówiąc o tym innym.
Z funduszu remontowego brał na
opał. A od dłuższego czasu nikt
nie remontował budynków, które
się prawie rozsypują.

W dodatku mieszkańcy nie dostali
kompletu papierów, bo podobno nie
zdążyła ich załatwić księgowa.

Ludzie nie płacili

Sam zarządca przyznaje, że
domy nie są w najlepszym stanie,
ale odrzuca stawiane przez lokatorów zarzuty.
– Po trzech latach, od kiedy
rozpocząłem zarządzanie tymi
budynkami, ludzie przestali płacić za mieszkania – mówi Edmund Mujta. – Wówczas zaczęły
się kłopoty finansowe, które zmuszały mnie do brania pieniędzy
choćby z funduszu remontowego,
aby palić w budynkach na zimę
– podkreśla. Dodaje, że ceny idą w
górę i olej opałowy musiał kupić
na kredyt.
Edmund Mujta twierdzi, że za
większość prac, które wykonuje, nie bierze wynagrodzenia.
– Jestem jednym z mieszkańców
tych budynków, więc niemal
wszystko robię za darmo. Koszę
trawę i wszystkie sprawy załatwiam sam – mówi. Za obsługę
oczyszczalni ścieków dostawał
trzysta złotych.

Błędne koło

Jednak zarządca stracił zaufanie
lokatorów. – Od 1 czerwca przejęła
nas prywatna firma zajmująca się
obsługą nieruchomości – mówi
Adam Delta. – Nie może jednak
zacząć nami zarządzać, ponieważ
pan Mujta nie przekazał kompletu
dokumentów.
Jego zdaniem od dłuższego czasu
były zarządca robił przekręty. Nowy
zarząd sprawdził, jak administrator
pracował. Lokatorzy uważają, że
byli oszukiwani. – Teraz nie chce
nam nawet dokumentów oddać
– mówią.
Edmund Mujta tłumaczy: – Ja
mam wszystko przygotowane do
przekazania, ale nie mam komu,
nie mam nawet z kim rozmawiać.
Nie jest to przecież zarejestrowane i
nowy zarząd działa bezprawnie.

Dług rośnie

Z kolei lokatorzy podkreślają,
że były zarządca bawi się z nimi
w kotka i myszkę, a zadłużenie
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Siedlęcin to
kwota bliska pięćdziesięciu tysięcy
złotych.
Winą za takie „manko” zarządca
i lokatorzy obarczają siebie nawzajem.
– Po naszej interwencji zarządca
skierował wnioski do sądu o egze-

AGA

O zaletach paliwa z gazu ziemnego przekonywał
Ryszard Michałowski.

SIEDLÊCIN Zdaniem 32 rodzin zarządca dwóch rozsypujących się budynków
pracował nieuczciwie

Między byłym administratorem zadłużonej po uszy
spółdzielni mieszkaniowej a jej lokatorami trwa
spór, którego rozwiązania mieszkańcy chcą szukać w
prokuraturze

O zaletach ma również świadczyć fakt, że gaz ziemny jest znacznie bezpieczniejszy niż benzyna
czy gaz płynny, lżejszy jest też od
powietrza, więc w razie nieszczelności natychmiast się ulatnia, a
temperatura zapłonu jest dwukrotnie wyższa niż paliw płynnych.
Czy jest szansa, aby któreś z tych
rozwiązań znalazło zastosowanie
w komunikacji miejskiej w Jeleniej
Górze? To, niestety, wizja dalekiej
przyszłości, bo dostosowanie obecnego taboru do wymogów paliw
alternatywnych jest nieopłacalne.
Z kolei zakup większej liczby pojazdów już z zamontowanymi systemami do spalania innych paliw niż
olej napędowy leży poza zasięgiem
finansowym przewoźnika.

Fot. Agnieszka Gierus

Madzia

W narodowym
rytmie

kucję długów od tych, którzy od
lat nie płacą. Poza tym podejmuje
decyzje bez naszej wiedzy, a dopiero
po wydaniu pieniędzy informuje
nas, że coś zrobił – mówi zastępca
przewodniczącej nowo powołanego
zarządu LWSM.
Nowy zarząd chce sprawę skierować do prokuratury i przejąć
obowiązki zarządcy Już ustalone
zostały pewne zmiany opłat, niestety
na wyższe. Nowy zarząd jest jednak
przekonany o poparciu pomysłu
przez mieszkańców.
– Chcemy zwiększyć składkę na
fundusz remontowy z 32 groszy
na 50, żeby w końcu coś tu zrobić,
bo budynki niedługo się rozsypią
– mówi Adam Delta.

Czynsze w górę

Zwiększą się również opłaty za
czynsz. Razem około 20 złotych od
osoby. Mieszkańcy – wiedząc, że pan
Mujta nie będzie już zarządcą – chętnie zapłacą więcej. Są przekonani, że
te pieniądze nie przepadną.
Edmund Mujta, który podał się do
dymisji 1 czerwca mówi, że ludzi
nie będzie stać na takie podwyżki.
Mieszkańcom proponuje również
spotkanie, na którym miałaby być
zawarta ugoda. Na razie nikt nie
zadeklarował, że przyjdzie.

Angelika Grzywacz

Fot. Jelonka.com

wasze fotki Nasze Pociechy

Klub Tańca Narodowego
działa co prawda w Bolesławcu, ale rozsławia Jeleniogórskie na całą Polskę
dając popisy tanecznych
możliwości swoich członków.
– Zapraszają nas na wiele
imprez kulturalnych. Staliśmy się kulturalną wizytówką Dolnego Śląska
– mówi Iga Wysocka, jedna
z tancerek.
KTN także pokazuje jak
ważna jest tradycja i kultura
narodowa. Dzięki opiece i
fachowej radzie Anny Alicji
Serkies młodzież tańczy
wydawać by się mogło mało
dziś popularne polki, krakowiaki, mazury, kujawiaki,
oberki i polonezy.
A występy „narodowych”
tancerzy za każdym razem
wzbudzają aplauz wśród
widowni. Klub ma na koncie
wiele sukcesów. Jest to efektem współpracy A. Serkies i
jej podopiecznych.

(daria)

JELENIA GÓRA Młodzi szturmują serwery uczelni

Walka o indeksy
Chętni na studia w niepewności: trwa rekrutacja w
szkołach wyższych. Pierwszeństwo mają lepsi, bo obowiązuje konkurs punktów zdobytych na maturze.
Fot. Agnieszka Gierus
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Na AE nie ma tłumów: o wynikach rekrutacji
chętni dowiadują się z ekranu komputera
192 kandydatów na studia
stacjonarne pierwszego stopnia przyjmie Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. – Na nowy kierunek – zarządzanie – przewidziano 128 miejsc – mówi
Justyna Gwiaździńska z AE.
Dzięki internetowi szczęśliwcy już niebawem dowiedzą się,
czy się dostali. Nie będą musieli
przyjść po tę wiadomość na
uczelnię.
Akademia Ekonomiczna
przeprowadzi także rekrutację
na studia niestacjonarne (od
10 do 19 lipca). Będzie również
nabór we wrześniu.
W Kolegium Karkonoskim

rekrutacja przeprowadzana jest
w tradycyjny sposób. – Potrwa
do połowy lipca, w zależności od
instytutu – usłyszeliśmy w KK.
Wielu niedawnych maturzystów nie chce jednak studiować
w Jeleniej Górze. Najczęściej wybierają Uniwersytet Wrocławski.
Tam rekordy biło dziennikarstwo
(15 osób na jedno miejsce), stosunki międzynarodowe (9 osób)
oraz prawo (7 kandydatów).
500 osób okazało zainteresowanie studiami na Politechnice
Wrocławskiej, zwłaszcza na teleinformatyce (5,5 zgłoszeń o jeden
indeks). Na wydziale budownictwa na jedno miejsce przypada
ponad trzech chętnych.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 lipca 2007 r.
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JELENIA GÓRA Od wielkiej polityki jest Warszawa. Samorządowcy ze stolicy Karkonoszy muszą robić swoje

Rozdanie w pokerowej partii
Na powstanie koalicji w jeleniogórskiej radzie wyborcy czekają od jesieni. Jeśli radni
zawiodą ich i tym razem – mogą niemal zupełnie stracić kredyt zaufania.
Wspólne Miasto dogaduje się
z Platformą Obywatelską, aby
razem rządzić miastem. Czy tasowanie kart przez te ugrupowania
może przynieść wielką wygraną
dla Jeleniej Góry?
Samorządowców z krwi i kości
tak naprawdę nie powinny obchodzić polityczne gierki znane
z warszawskich kuluarów, ale
troska o wyborców i małą ojczyznę. Nie ważne zatem, czy ktoś
jest „czerwony”, „zielony”, czy
„niebieski”. Ważne, aby myślał
tak, aby miastu i ludziom zrobić
dobrze, niezależnie od politycznego szyldu.
Brzmi to jak wytarty slogan,
ale taka jest prawda. Dlatego w
wielu miastach koalicje dziwolągi
– choćby Prawo i Sprawiedliwość
z Lewicą i Demokratami – nie

powinny dziwić.
Prawda jest też taka, że takie
zalecenia wielu wybrańców ludu
ma w poważaniu.
W Jeleniej Górze wybory wygrała Platforma Obywatelska, ale
praktycznie nie rządzi skutecznie,
bo nie ma większości ani solidnego koalicyjnego partnera.
Póki co – mimo początkowo wyraźnego kokietowania przez lewą
stronę – nie bierze przykładu z
innych miast, gdzie PO wyraźnie
sympatyzuje z Lewicą i Demokratami. Choćby w Warszawie.
Tam jednak ta sympatia nie jest
pozbawiona politycznego kontekstu. Wystarczy przypomnieć
spór, kiedy władzy omal nie
pozostała pozbawiona prezydent
stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz
po aferze ze spóźnieniami w skła-

daniu deklaracji majątkowych.
LiD poparła PO głównie po to,
aby zrobić na złość znielubionemu Prawu i Sprawiedliwości,
które – pomne wyborczej porażki
Kazimierza Marcinkiewicza – za
wszelką cenę starało się platformie nadepnąć na odcisk.
W stolicy Karkonoszy takich
tarć nie ma. Może i dobrze. Ale
jest marazm przeplatany mniej
lub bardziej głośnymi sporami o
sprawy drugorzędne, jak choćby
system liczenia głosów podczas
sesji.
Poszczególne ugrupowania
rajców wydają się słabe i bez indywidualności. Zawodzą wyborców,
którzy spodziewali się większej
przebojowości po Marku Obrębalskim (PO), skuteczniejszych
interpelacji po Miłoszu Sajnogu

(WM), stanowczości po Ireneuszu
Łojku (PiS), czy wreszcie nie popadania w rutynę rajcy po Józefie
Kusiaku (LiD).
W odczuciu obserwatora, radni
miotają się w różnych dyskusjach,
z których niewiele wynika. A
jeśli już – to kłótnia. Tak było
w opisywanym przez Jelonkę
tydzień temu przykładzie dotyczącym dotacji z Ministerstwa
Transportu.
Radni z antagonizujących stron:
Wspólnego Miasta oraz Lewicy i
Demokratów przedstawili ważne
dla mieszkańców wydatki, ale
zapomnieli, że najważniejsze
jest dobro wspólne. Przypomnieli
sobie o tym dopiero w sytuacji
podbramkowej.
Sprawą, od której zależy skuteczność rządzenia, jest też ludzka wydolność. Tu z pewnością
prezydentowi M. Obrębalskiemu
bardzo dokucza brak drugiego
zastępcy. Aby go powołać, po-

trzebne jest poparcie rady. Ale
bez koalicyjnego dogadania się, o
drugim wice nie ma mowy.
Tłumaczenie, że naczelnicy
wydziałów – za które odpowiedzialny byłby drugi zastępca
szefa, a de facto jest wiceprezydent Jerzy Łużniak – radzą sobie
dobrze, nie jest przekonujące. J.
Łużniak wydaje się najbardziej
zaangażowanym w sprawy miasta samorządowcem. Ale jest
zwykłym człowiekiem i po prostu
sam wszystkiemu nie podoła.
Oczywiście z rachunków zaszłości i tarć między platformą, PiSem i LiD-em wynika, że najbardziej prawdopodobna jest koalicja
PO ze Wspólnym Miastem. Tyle że
nie za darmo. WM za zapłatę za
kompromis przyjmie fotel wiceprezydenta. Kogo na nim posadzi? Wiceszefem miasta może być
przecież osoba spoza rady. Czy w
gabinecie na Sudeckiej zasiądzie
Robert Prystrom?

Jeśli tak się stanie, będzie to po
części spełnienie oczekiwań wielu
wyborców Wspólnego Miasta,
ale też policzek dla tych, którzy
głosowali na Platformę Obywatelską mając dość poprzedniej
ekipy samorządowej i nie ufając
populistycznym zapędom lidera
WM.
Ten, chcąc współpracować ze
statyczną PO, będzie musiał nieco
się opanować i zmienić retorykę.
Z kolei platforma zostanie zmuszona do większego animuszu,
aby miastem rządzić bardziej
dynamicznie i bezbłędnie. Że tak
robi do tej pory, raczej nie można
powiedzieć.
Koalicja być musi – choćby za
cenę kompromisu i wytasowania
w tej karcianej rozgrywce figury
mniej wartej od pokera. Dla
dobra Jeleniej Góry. Bo przecież
ono powinno być dla wszystkich
samorządowców najważniejsze.

Konrad Przezdzięk

REGION Mogła być międzynarodowa promocja regionu, był międzynarodowy wstyd

Do zgrzytu doszło tydzień przed
zapowiadaną na pierwszy weekend lipca wycieczką z okazji
105. rocznicy powstania Śląskiej
Kolei Górskiej. Według czeskiej
strony, która przejazd z Zittau
przez Liberec do Tanvaldu i dalej do Harrachova i Szklarskiej
Poręby zorganizowała, Polacy
zażądali półtora miliona czeskich
koron (czyli prawie 200 tysięcy
złotych) opłaty za przejazd 15
kilometrów.
Ten warunek okazał się dla Czechów nie do spełnienia. – Opłaty
za udzielenie torowiska innemu
przewoźnikowi to rzecz normalna, ale nie może to być tak
astronomiczna kwota – mówią
organizatorzy.
Nasi południowi sąsiedzi napisali list do pasażerów z przeprosinami.

– Rozmowy z polską stroną były
bardzo skomplikowane, a tydzień
przed imprezą powiedziano nam,
że za zrealizowanie przejazdu
w Polsce musielibyśmy zapłacić
podaną wyżej kwotę. Niestety
nie stać nas na taką opłatę. Mamy
nadzieję, że jeszcze latem pojedzie
pociąg z Tanwaldu do Szklarskiej Poręby – dyplomatycznie
zapowiada Jiří Střecha, jeden z
organizatorów obchodów
Pociąg pojechał z Zittau do
Tanvaldu, a Szklarską Porębę
– ominął. A wraz z nim wielu
turystów, którzy w pociągu lub
za pociągiem (samochodami)
przyjechaliby w nasz region z
różnych części Czech, Polski i
Niemiec.
W czeskim Korenovie i Tanvaldzie skład wagonów motorowych
z zębatką oraz parowozu retro

Stacja w Korzenovie: Czechom opłaca się
inwestować w rozwój kolei lokalnych

powitała orkiestra i miłośnicy
kolejnictwa.
Ludzie z aparatami fotograficznymi i kamerami ustawiali
się niemal w każdym dostępnym
miejscu, aby uwiecznić historyczną chwilę rocznicowego przejazdu. Polaków, z winy państwowego przewoźnika, ten spektakl
ominął.
Wśród miłośników kolejnictwa
zawrzało. Na polskiego przewoźnika nie pierwszy raz posypały
się obelgi. Niektórzy celowo na
pierwszy lipcowy weekend wzięli
urlopy, z których w ostatniej chwili
musieli rezygnować. Strona polska
nie dość, że praktycznie postawiła
finansowy szlaban naszym południowym sąsiadom, to jeszcze nie
udzielała informacji o przejeździe
składu poza granicami kraju.
Uprzedzani zwykle o takich
przedsięwzięciach pracownicy
Euroregionu „Nysa” tym razem
na wieść o turystycznym pociągu
z Zittau do Szklarskiej Poręby,
szeroko otwierali oczy. – Nic nie
wiem – mówi Maciej Gałęski,
urzędnik euroregionu i animator
lokalnych kolejowych połączeń
turystycznych.
– Szkoda, bo nawet pojechalibyśmy samochodem do Czech,
aby ten pociąg zobaczyć. A nie
wiedzieliśmy nawet, kiedy tam
najlepiej się udać – mówią Artur i
Sylwia Rodkowscy.
Wśród spekulacji na temat powodów tak wygórowanego finansowego żądania pojawiły się różne
domysły.

Czy to stan techniczny torów,
po których pociągi nie jeżdżą
praktycznie wcale? Ostatni jechał
tędy w 2002 roku podczas promocyjnego przejazdu czeskiego
składu Kolei Izerskiej. – Tory
są zarośnięte, ale nie rozlatują
się. Ewentualna naprawa na
pewno nie kosztowałaby 200
tysięcy złotych! Może gruntowny
remont całego odcinka, ale finansować go z pieniędzy za jeden
turystyczny przejazd pociągu to
głupota – ocenia Marek Czerwiński, biegły w zakresie transportu
kolejowego.
Niechęć samorządowców do
uruchomienia tej linii? W Szklarskiej Porębie mówi się o strachu
przed odpływem narciarzy na czeską stronę. Tam trasy i wyciągi są
lepsze, nowocześniejsze i tańsze
niż w mieście pod Szrenicą. Tej
wersji zaprzeczają sami zainteresowani.
Arkadiusz Wichniak, burmistrz
miasta, jest „za” kolejnictwem.
Jego oburzenie wywołało ograniczenie ruchu pociągów z Jeleniej
Góry do Szklarskiej Poręby. Nikt
nie wierzy, że samorządowiec
mógłby być hamulcowym w
rozwoju tej linii. Na pewno zależałoby mu na przyjeździe jak
największej liczby turystów.

Bez odpowiedzi
Zapytaliśmy rzecznika spółki Polskie Linie Kolejowe o przyczyny takiej postawy.
Niestety, odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Stacja kolejowa w Jakuszycach…
Komentarz jest zbędny
Wiele wskazuje na to, że wysiłki
entuzjastów ożywienia w Polsce
lokalnych połączeń turystycznych, które świetnie sprzedają
się i działają w Czechach, będą
przypominały walenie głową w
mur. Jest nim postawa Polskich
Kolei Państwowych.
Dla ratowania potężnej machiny administracyjnej – i tak już odchudzonej – gotowe są żądaniami
nie do spełnienia zablokować
nawet najciekawsze wydarzenie,
które faktycznie promuje to, z czego kolejowi decydenci powinni
żyć i sami to promować: przejazdy
pociągiem.
Po niewypale z pierwszego
weekendu sierpnia PKP nie zarobiły ani grosza, a region jeleniogórski stracił kolejną szansę na
promocję, którą
za-

interesowaliby się także zagraniczni goście.
Mogła być wielka atrakcja turystyczna zachęcająca do odwiedzin
Szklarskiej Poręby i okolic ludzi z
różnych części Polski i sąsiadów z
Czech i Niemiec. Przez chciejstwo
PKP wyszła afera, klapa i międzynarodowy wstyd.

Konrad Przedzięk

Pociąg Kolei Izerskiej wyrusza w 2002 roku
w trasę z Harrachova do Szklarskiej. To ostatni
jak do tej pory przejazd pociągu na tej linii

Fot. WWW. ZUBACKA.CZ

Półtora miliona koron czeskich, czyli około 200 tys.
zł to kwota, którą Polskie Koleje Państwowe zażyczyły
sobie od czeskiego przewoźnika za wjazd pociągu turystycznego z Harrachova do Szklarskiej Poręby i wycięcie
krzaków z torowiska.

Fot. KDR

Klapa na torowisku

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI

JELENIA GÓRA Święto Maciejowej okazją do poufnych rozmów byłych i obecnych VIP-ów

Wakacyjne dialogi nie tylko samorządowej elity

Mowa po kielichu
Sporo interwencji policjantów
związanych jest z pomaganiem
mieszkańcom, którzy niekoniecznie z przyczyn naturalnych
stracili równowagę. Najczęściej
utrata następuje po wypiciu
kilku głębszych, kiedy to delikwent znajduje się w stanie „po
spożyciu”.
Zjawisko jest społecznie niepokojące, ale – jak każde – ma
dwie strony medalu.
Lingwiści mają szerokie pole

do badań w zakresie nazewnictwa obywateli, którzy za
dużo wypiją. Mówi się o nich
ostatnio, że „poruszają się na
czworaka w pozycji węszącej”,
lub „słuchają płyt”. Oczywiście nie chodzi o najnowsze
przeboje na krążkach CD, ale
o poczciwe płyty chodnikowe.
Każdy nowy twór językowy
będzie przez badaczy mowy
przyjęty z wdzięcznością.

(anzol)

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

PLOTKI I FAKTY
Po amerykańsku

Prezydent Jeleniej Góry nie
zapomniał o Święcie Narodowym Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Z tej okazji
co prawda Amerykanie do
Jeleniej Góry nie przyjechali, ale
za to dr Marek Obrębalski udał
się 2 lipca do Wrocławia, gdzie
oczekiwał go Jego Ekscelencja
Victor Ashe, ambasador USA.
Rozmawiano o przyjaznych
stosunkach między Stanami a
Jelenią Górą, które już w 1800
roku nawiązał nieoficjalnie
sir John Quincy Adams, poseł
berliński w Prusach i przyszły
prezydent Stanów Zjednoczonych, który wówczas przebywał z wizytą turystyczną na
Dolnym Śląsku. Po spotkaniu z
JE Ambasadorem jeleniogórski
magistrat oczekuje rewizyty.

(anzol)

(anzol)

PLOTKI I FAKTY

REGION Bolesław Krzywousty czy Rzepiór

Prystrom
wiceprezydentem?

Tajemnicze oblicze
Wykuty w skale wizerunek ludzkiej twarzy odkrył Krzysztof
Pik podczas niedawnej
wycieczki w góry.
– Płaskorzeźba jest
bardzo stara, bo częśc iowo u leg ł a eroz ji
– mówi.
Pan Krzysztof dodaje, że mało kto odwiedza miejsce, gdzie jest Czyj wizerunek przedstaznalezisko. Leży ono
na Hutniczym Grzbie- wia ta płaskorzeźba?
c ie pow y żej D wóch
Mostów w Przesiece na wy- K rz y woustego, bo Ducha
Gór, czyli Liczyrzepę. Kim
sokości 1000m npm.
Na naszą prośbę o sugestie, jest sportretowany na skale
kogo może owa płaskorzeźba w rzeczywistości? Zapewne
przed st aw ia ć, pa d ł y róż - raczej się nie dowiemy.
(anzol)
ne propoz ycje: od księcia

Fot. KRZYSZTOF PIK

JELENIA GÓRA Pole do badań dla językoznawców

to. Każdy z nich pozostał przy swoim
stanowisku.
Z kolei Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta miasta, podziękował Andrzejowi Grochali,
byłemu radnemu, obecnie zarządzającemu
jedną z firm odpowiedzialnych za
remonty dróg,
za wzorową
pracę.
A. Grochala
przyjął wyrazy wdzięczności z wrodzoną sobie
skromnością.
Wszyscy czekają na
następną festynową
okazję, aby móc kontynuować ważne dla
interesu miasta i władz
dialogi.

Fot. Agnieszka Gierus

Sprytne oko naszej fotoreporterki
podpatrzyło samorządowców w
niecodziennych sytuacjach. Tłem
wydarzeń był festyn z okazji święta
Maciejowej. Marek Obrębalskik, prezydent Jeleniej Góry, odbył długą rozmowę z jednym z kapłanów.
Czego dotyczyła? Obowiązuje
tajemnica, więc nie wolno
nam o tym napisać. Dialog
zakończył się jednak owocnie, co widać po minach
sfotografowanych.
Senator Tadeusz Lewandowski z Hubertem
Papajem, szefem rady
miejskiej, debatowali
o połączeniu swoich
ugrupowań partyjnych,
czyli Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i
Sprawiedliwości w POPiS.
Jednak konsensusu nie osiągnię-

Jak poinformowało Jelonkę.com wiarygodne źródło w
magistracie, prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski był widziany w miniony wtorek, kiedy
wychodził z ratusza ramię w
ramię z Miłoszem Sajnogiem
oraz Robertem Prystromem ze
Wspólnego Miasta. Panowie
prowadzili rozmowy o obsadzie
stanowiska drugiego zastępcy
prezydenta Jeleniej Góry. Swego
czasu lider WM R. Prystrom
bardzo o nie zabiegał. Teraz
marzenie może stać się rzeczywistością. Co prawda pan Robert
znalazł pracę w Bolesławcu,
gdzie udziela się w firmie wodociągowej, ale dla dobra rodzinnej
Jeleniej Góry jest w stanie z tego
zajęcia zrezygnować.

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO Jelenią Górą rządzą nie ludzie, ale jedna krwiożercza bestia

Heros na czterech łapach
Elektryzującym media newsem jest wiadomość, że
człowiek ugryzł psa, a nie pies – człowieka. Tak uczą
adeptów dziennikarstwa przekonując, że informacja
nie może być oczywistością, ale – sensacją.
Widać miłośnicy czworonożnych bydląt wolą oczywistości.
Na Zabobrzu pewna bestia
od kilku miesięcy kąsa ludzi i
zagryza psy. Ani kynolodzy, ani
ludzie spod szyldu towarzystwa,
które zwierzętami się opiekuje,
na tę wiadomość nie reagują. A
może warto?
Bydle zowie się Klajzder, jest
skundlonym przedstawicielem
amstafa, psa rasy obronnej
i bojowej, wyjątkowo agresywnej. Jest zapewne bardzo
sympatyczne, towarzyskie i
przyjacielskie w stosunku do
właścicieli. Dopiero po wyjściu
z ukochanego legowiska na podwórko przeistacza się w bestię,
która swoje ostre kły wbija w
psie gardła, ludzkie ręce i nogi i

od kilku miesięcy sieje postrach
wśród jeleniogórzan.
Ludzie, którzy się bydlęcia boją,
zapukali niemal wszędzie: od
dziennikarzy, policji i straży
miejskiej, po prokuratury, sądy,
do prezydenta miasta włącznie.
Nic nie pomogło.
Bydle ma gdzieś ludzki strach,
majestat prawa, godność prezydenta, słowem – wszystkie normy
przyzwoitości zachowania się
psa bezczelnie olewa i jak gryzło,
tak gryzie.
Prezydent rozkłada ręce: nic
nie zrobi, bo bydlęcia właścicielce
nie może zabrać: Klajzderek jest
bowiem „tylko” kundlem rasy
groźnej. Co innego gdyby był
„aż” czystym jej egzemplarzem,
wtedy trzeba by go wpisać na listę

psów ras groźnych. A tak – bestia
może sobie hasać i gryźć. Boją się
jej strażnicy miejscy i policjanci,
sąd w popłochu ucieka pod ławki
niczym podczas pamiętnej strzelaniny w marcu 2000 roku, a
wszystkim rządzi Klajzder, który
czuje się świetnie, bo jest poza
prawem.
Doskonale także miewa się
jego właścicielka. Trudno, żeby
nie widziała, co jej krwiożerczy
pupilek wyprawia na zabobrzańskich podwórkach. Nie zamierza
jednak ani psa się pozbyć, ani
oddać go tam, gdzie bardziej
byłby potrzebny, nie zamierza
nawet powiedzieć „przepraszam”
tym, którym bestia psy zagryzła a
ich samych pokąsała.
Jeleniogórski świat stanął na
głowie: nie rządzą nim ludzie,
tylko krwiożercze bydle wabiące
się Klajzder. I kropka.
Do tak absurdalnej sytuacji
doprowadza przesadnie wpa-

jana ludziom miłość do psów,
którą niektórzy jej propagatorzy
uprawiają niemal do granic przyzwoitości.
Pies jest panem świata. Wszystko mu wolno. Nie można na
niego krzyknąć, kiedy szczeka jak
opętany, złoić go pasem i zapiąć
na łańcuchu. Bo wówczas nastąpi
ciężkie pogwałcenie prawa psa
do wolności słowa, poglądów,
wyznania i jeszcze innych psioobywatelskich swobód.
Za to w dobrym tonie są nabożeństwa dla zwierząt (w tym
także dla psów) organizowane
przez co bardziej nawiedzonych
wielbicieli czworonogów. Świetnie widziane w tej chorej politycznej poprawności są kwesty,
imprezy, parady, wystawy i inne
wydarzenia, których bohaterem
jest nie człowiek, a pies.
Organizowane tylko z pozoru
dla dobra zwierząt. Bo jak za
wszystkim na tym świecie, co

nie jest zgodne z normalnością i
zdrowym rozsądkiem, kryją się
za tymi zdarzeniami pieniądze.
Kto w Polsce jeszcze nie tak
dawno temu słyszał o psich karmach, bucikach, sweterkach,
czasopismach, psich fryzjerach,
a nawet psich psychologach? Na
pewno pierwsi usłyszeli właśnie
psi obrońcy.
Od razu wywąchali świetny
interes w propagowaniu miłości do psa. Usta zachwalają
odwieczną przyjaźń ludzkopsią, a mózg już liczy wpływy z
propagandy. Często wspierani
przez władze lokalne, które
publicznego grosza sypią więcej
dla psów niż dla bezdomnych
ludzi. To oni wypromowali te
rasy, które w ogóle przyjaciółmi
człowieka nie są, a we krwi
mają dziki instynkt zagryzania
wrogów.
Ale czego się nie robi dla
kasy? Wspierając się pieniędzmi

sponsorów i naiwnością dzieci
oraz dorosłych zbudowano
to zwierzęce imperium. Jego
patologicznym przejawem jest
sytuacja ze wspomnianym
Klajzderem w roli głównej.
Rzecz jasna, dobrze ułożony
pies jest rzeczywiście przyjacielem i obrońcą pana. Nierzadko
bardziej wiernym od fałszywych
ludzkich przyjaciół. Jednak
i w te tych z pozoru pokojowo nastawione pieski potrafi
raptem wstąpić dzika bestia,
która – bez żadnych hamulców
– każe bydlęciu zabijać. Nawet
własnego pana. Bo pies to po
prostu kierujące się instynktem
zwierzę, a nie uczłowieczony
bohater naszych czasów. Dopóki takim będzie, dopóty zabobrzańskie bydle będzie kąsać i
zagryzać. Może się zdarzyć, że
człowieka.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 lipca 2007 r.

13

ZAPOWIEDZI / KULTURA

TEATR

Porwanie
w Tiutiurlistanie
10 VII, godz. 11, Teatr Zdrojowy, bilet
– 10 złotych
Aqua sanitata
14 VII, godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilet
– 10 złotych

Śpiąca królewna
15 VII, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet
– 10 złotych

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.
Kolonia dla małych artystów
do 13 VII, JCK, odpłatność – 80 złotych za tydzień
Półkolonie artystyczne – projekt dla dzieci w wieku 6 - 10 lat pn. „Trzy opowieści”
- trzytygodniowa zabawa edukacyjna: I opowieść o zawodach przeszłych i przyszłych,
II opowieść o masce, III opowieść o kamieniu. Ponadto wycieczki i zwiedzanie w
ramach poszczególnych propozycji programowych; gry i zabawy sportowe. Zajęcia
odbywają się w godz. 8-16. Tel. (075) 642–38–80.
Indiańskie lato 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, „Indiańskie Lato” – wspólne zabawy,
nauka okrzyków, wykonywanie ozdób z wełny, konkurs na totem, „Scena amatora”
– kramik z wierszami, prezentacja artystyczna, nauka nowych piosenek itp. Zajęcia
odbywają się w godz. 9-15. Tel. (0 75) 642–44–60.
INNE
Akrobaci na scenie
10 VII, godz. 16, Plac Ratuszowy
Występ 20-osobowej grupy akrobatyczno
- gimnastycznej z Randers i Arhus z Danii.

blues. Występ w ramach cyklu „Lato
w Mieście”. W razie deszczu występ
odbędzie się w klubie „Kwadrat”, przy ul.
Bankowej 28/30.

Pinokio dla najmłodszych
11 VII, godz. 12, ODK – sala teatralna
Spektakl dla dzieci „Pinokio” w wykonaniu
Teatru ART-RE z Krakowa.

Koncert Armańskiego
14 VII, godz. 19, kościół p.w. Zbawiciela w
Cieplicach – Plac Piastowski 18
Cieplickie Koncerty Organowe - koncert
w wykonaniu Marcina Armańskiego; w
programie m.in.: D. Buxtehude - Preludium
g Bux WV 150, J. S. Bach - Preludium i fuga
D-dur BWV 532.

Lekcje pszczelarstwa
11 VII, godz. 10-12, Muzeum Przydornicze
Zajęcia prowadzone są przez pszczelarza,
który udziela wszelkich informacji na temat
tych pożytecznych owadów, ich hodowli
oraz produktów pszczelich. Zwiedzający
mogą zajrzeć do wnętrza ula; w pasiece
prezentowana jest wystawa poświęcona
pszczołom, a także ok. 20 uli.
Bluesowe klimaty
14 VII, godz. 19, Plac Ratuszowy
Koncert w wykonaniu „Billy Harp Hamilton
Group” – muzyka soul, blues, rythm and

Festyn i Paka przy ODK
15 VII, godz. 15.30 – 20, teren przy ODK
Zabobrzański Festyn Rodzinny, w
programie: gry, zabawy, konkursy dla
dzieci, ogłoszenie wyników XIII Turnieju
Piłkarskich Drużyn Podwórkowych o
Puchar Prezydenta Jeleniej Góry, występy
artystyczne. Gwiazdą wieczoru będzie
kabaret „Paka”.

KINO

Kino Marysieńka
Malowany welon
9 – 12 VII, godz. 20.15
dramat, romans, prod. USA/Chiny 2006,
od 12 lat
Twardziel
9 – 12 VII, godz. 16
dramat, prod. Niemcy 2006, od 15 lat

Wieża
9 - 12 VII, godz. 18
dramat, prod. polska 2006, od 12 lat

Kino Grand
Shrek trzeci
9 – 12 VII, godz. 12, 14, 16, 18, 20
komedia, animowany, prod. USA 2007,
b/o

Lato z Teatrem Naszym
Jadwiga i Tadeusz Kutowie
z michałowickiego Teatru
Naszego podczas wakacji
nie będą odpoczywać.
W każdy czwartek i piątek (od
13 lipca) o godz. 19 w „krainie
dobrego humoru” będzie można
obejrzeć najnowszą produkcję
aktorskiej pary „Kabaret z kącikiem”. Najbliższe przedstawienie
już 5 lipca (czwartek). Ostatnie
wakacyjne – 31 sierpnia.
Kabaret z kącikiem to zupełnie
nowe, błyskotliwe skecze i dowcipne dialogi autorstwa Tadeusza
Kuty przeplatane piosenkami w
brawurowej interpretacji Jadwigi

Kuty. A wszystko ujęte w formie
różnorodnych „kącików”, czyli
kilkuminutowych zabawnych
impresji o absurdach życia nas
wszystkich - zwykłych ludzi.
Niewątpliwą atrakcją „Kabaretu z kącikiem” jest oprawa
muzyczna - ciekawe kompozycje
i aranżacje Jacka Szreniawy, który występuje tutaj w podwójnej
roli: muzyka i aktora.
Teksty i muzyka kabaretu świetnie komponują się z oryginalną
scenografią: charakterystyczną
grafiką Adama Pękalskiego oraz
wykonaną specjalnie na premierę kabaretu, sensacyjną wręcz
sceną obrotową.

– Podczas całego
spektaklu temperatura na widowni
znacznie przekracza 36,6 stopni. Celsjusza, a podczas
zaplanowanych na
koniec numerów
na bis dochodzi
do stanów euforycznej gorączki!
– argumentują organizatorzy.

(tejo)
Jadwiga i Tadeusz Kutowie
są w świetnej formie

JELENIA GÓRA Przebojowi Liber i Doniu w EMPiK-u

Wakacyjni goście
na starówce
Przyjadą autorzy
przebojów„Skarby”, „Dzień dobry Polsko” czy „Przestrzeń”.
W nadchodzącą sobotę, 14
lipca salon EMPiK przy ul. 1
Maja o godz. 15 odwiedzą Marcin
Piotrowski i Dominik Grabowski,

Fot. Organizator

Będzie się działo

REGION W Michałowicach – „Kabaret z kącikiem”

Fot. ARCHIWUM TEATRU

REGION Wydarzenia i kultura

czyli znani wszystkim Liber i
Doniu.
Podczas spotkania będzie można podpisać płyty oraz zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z muzykami.

(tejo)

JELENIA GÓRA O nazizmie i zniewoleniu w Niemieckiej Republice Demokratycznej

Katakumby wspomnień
Józef Zaprucki, wykładowca współczesnej literatury
niemieckiej w Kolegium Karkonoskim, przełożył na
język polski poezję niemieckiego pisarza i poety Petera
Gehrischa.
Zacznijmy od przedstawienia
autora. Pisarz urodził się w 1942
roku w Dreźnie, gdzie żyje do
dziś. Podczas tragicznego w skutkach bombardowania opuścił
jednak miasto wraz z rodzicami. Ukończył studia w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Lipsku
na kierunku literatury i filologii
niemieckiej. Publikować zaczął
w 1989 roku. Pisze krytyki literackie do dzienników, czasopism i
katalogów artystycznych.
Józef Zaprucki z kolei jest tłumaczem języka niemieckiego i

znawcą współczesnej literatury
niemieckiej. Ukształtowały go
Berlin i Wrocław, a obecnie jest
wykładowcą w Kolegium Karkonoskim.
Tomik „Katakumby” to próba
rozprawienia się z przeżyciami
powojennego dzieciństwa i socjalistycznego enerdowskiego
zniewolenia. Autor, posługując
się grecką i skandynawską mitologią, próbuje zdać relację z
minionych czasów, a z racji miejsca, w którym przyszło mu żyć,
musiał być ich obserwatorem.

Mimo mitologicznych analogii, przeczytamy tutaj również
bardzo konkretne pasaże, jak
ten o jakości tamtej władzy: „Co
ustanowili /To fuszerka / Ale oni
chcą doskonałości /I o to tylko są
wojny”. Autor próbuje odnaleźć
się w otaczającej go wtedy ideologii. Widzi nadzieję w słowie,
a tekst to „Balansowanie /Nad
rzeką /Na której mój statek / Tka
czerwoną nić /Dyskursu”.
„Katakumby” to nie tylko
dramatyczne przeżycia i – jak
zaznaczył tłumacz we wstępie
– próba odnalezienia siebie i
świata. W poezji niemieckiego
poety ujrzeć można również
zainteresowanie Polską, a w

tym Dolnym Śląskiem. Zafascynowanie tym regionem znaleźć
można w takich wierszach jak
„Lwówek” czy „Krajobraz na
Dolnym Śląsku”. Tytuł „Katakumby” bardzo trafnie oddaje
nastrój tomiku. Poezja Petera
Gehrischa jest przemyślaną i
wyważoną refleksją na temat
traumatycznych doświadczeń i
jak napisał kiedyś Emile Cioran:
„Wyjść bez szwanku z życia – tak
mogłoby się zdarzyć, ale bez
wątpienia nie zdarza się nigdy”.
Gehrisch nie unika bólu, dlatego
warto po niego sięgnąć.
W. Wojciechowski

WA¯NE TELEFONY

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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BIA£A PODLASKA Lekka atletyka

JELENIA GÓRA Piłka ręczna

Przygotowania bez kadrowiczek

Nasi w elicie
J. Kwiatkowski uzyskał kwalifikacje w biegu na 110 m ppł. i pomimo
majowej matury zdołał należycie
przygotować się do startu w najpoważniejszej imprezie sezonu 2007 r.
W biegach eliminacyjnych wystąpiło
23 zawodników. Jacek startując w
drugiej serii zajął drugie miejsce z
czasem 14,59 s (nowy rekord życiowy i rekord klubu). Po wszystkich
seriach eliminacyjnych okazało się,
że jest to trzeci czas dnia. W biegu
finałowym, w którym na starcie
stanęło 8 najlepszych płotkarzy
Polski z mistrzem świata juniorów Arturem Nogą, Jacek walczył bardzo
dzielnie zajmując tak bardzo nie
lubiane przez wszystkich zawodników czwarte miejsce. Do brązowego
medalu zabrakło zaledwie trzy setne
sekundy. Jacek poprawił jeszcze
wynik z eliminacji uzyskując czas
- 14,48 s. (kolejny rekord życiowy i
rekord klubu). Jest to wypełnienie
normy na I klasę państwową. Trenerem obu zawodników jest Marek
Przeorski.
W dniach 25 - 27.07 bm. Monika
Imiołek i Paweł Pis reprezentować
będą jeleniogórski klub w najpo-

Aby znaleźć się w gronie najlepszych lekkoatletów Polski w
kategorii juniorów Marcin Brozio
i Jacek Kwiatkowski musieli spełnić bardzo wymagające kryteria
kwalifikacyjne, czyli legitymować
się wynikami na poziomie II klasy
państwowej. M. Brozio uzyskał do
mistrzostw kwalifikacje w trójskoku
i podczas eliminacji do finału uzyskał
szósty wynik - 14,33 metra, co jest
nowym rekordem życiowym tego
utalentowanego zawodnika, jak
również rekordem klubu. Jednak
podczas eliminacyjnego skoku
młodego zawodnika dopadł pech,
gdyż odnowiła mu się kontuzja pięty
i podczas finału nie mógł walczyć o
jak najlepsze miejsce. Ostatecznie
trójskoczek z MKL 12 sklasyfikowany
został na jedenastym miejscu w
Polsce.

Fot. Archiwum klubu

Dwóch zawodników MKL 12
Jelenia Góra - Marcin Brozio
i Jacek Kwiatkowski wystąpiło w Białej Podlaskiej w
mistrzostwach Polski juniorów w lekkiej atletyce.

Zawodniczki MKS PR Finepharm Jelenia Góra rozpoczęły po przerwie urlopowej przygotowania do
ruszających 1 września rozgrywek w ekstraklasie.

Jacek Kwiatkowski (w środku)
na mistrzostwach Polski zajął czwarte miejsce
ważniejszej imprezie roku 2007
dla kategorii juniora młodszego
- Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w lekkiej atletyce w
Koszalinie. Monika uzyskała kwalifikacje w biegu na 100 m ppł., a
Paweł Pis w 8-boju. Zawodnicy
do zawodów przygotowywać się
będą podczas obozów kadry wojewódzkiej juniorów w Poznaniu
i Bogatyni. Później startować
będą w OOM, po krótkiej przerwie
pojada na obóz z wszystkimi

zawodnikami klubu.
Natomiast czternastu zawodników
z trenerem Ł. Cudykiem wyjeżdzie
na dwutygodniowe zgrupowanie
do Międzyzdrojów (13-28.08. br.),
a 20 - osobowa grupa zawodników
MKL 12 z trenerami: Andrzejem
Szymańskim i M. Przeorskim również na 14 dniowe zgrupowanie do
Piły (06-19.08. br.) Kolejne mityngi
i mistrzostwa pod koniec sierpnia i
we wrześniu.

KED

WÊGRY Biegi na orientacje

Moje życie to walka
Grzegorz Kędziora: W jakich
okolicznościach zainteresował
się Pan sportami walki?
Sporty walki trenuję od 12 lat.
Początkowo przez trzy lata byłem
zawiązany z Centrum Oyama
Karate, potem miałem kilkuletnią
przerwę w ćwiczeniach w klubie
m.in. związaną ze służbą wojskową, a następnie od 2001 roku
trenuję w klubie Shidokanu Jelenia
Góra. Bezpośrednim impulsem do
rozpoczęcia treningów, było wydarzenie z okresu, gdy uczęszczałem
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Byłem wtedy osobą raczej drobną
(ważyłem tylko 54 kilogramy) i
zostałem pobity w autobusie przez
osobnika wyższego i znacznie lepiej
zbudowanego. Od tego momentu
postanowiłem nauczyć się bronić.
Proszę opowiedzieć o przebiegu swojej kariery zawodniczej?
Po krótkim epizodzie amatorskim, rozpocząłem karierę zawodową i mam stoczonych około
30 walk w Polsce, Francji, Litwie
oraz na Węgrzech i Ukrainie w
karate, K1, Muay Thai, MMA, boksie
tajskim oraz grappling submission
(połączenie judo i zapasów). Większość z nich wygrałem, a porażek
doznawałem głównie wtedy, gdy
przed starciem musiałem szybko
zrzucić kilka kilogramów wagi.
Jestem także mistrzem Polski w
karate shidokan i kick - boxingu.

rozgrywek. Nasze zawodniczki
wrócą do Jeleniej Góry po zgrupowaniach kadry i mistrzostwach
Europy praktycznie dziesięć dni
przed startem ekstraklasy i będziemy mieli bardzo mało czasu
na zgranie zespołu powiedział
trener - Zdzisław Wąs.
Dodajmy, że w dniach 14 - 21
sierpnia rozstanie z koleżankami
czeka także najlepszą snajperkę
Martę Gęgę, która wraz z reprezentacją seniorek wyjeżdża na
zgrupowanie i turniej na Węgry.
Dobra wiadomością dla jeleniogórskich sympatyków piłki
ręcznej jest dalsze przedłużenie
wypożyczenia na następny sezon
z Zagłębia Lubin bramkarek:
Moniki Maliczkiewicz i Danuty
Skompskiej oraz rozgrywającej
Moniki Odrowskiej. Do zespołu
dołączyła także Sylwia Szymczyk,
która wcześniej reprezentowała
barwy Sośnicy Gliwice. Zawodniczka ta ma 21 lat i występuje na
pozycji lewoskrzydłowej.

KED

JELENIA GÓRA Kick - boxing

Zjadły ich nerwy
Niezbyt udane były mistrzostwa Europy w biegach
na orientację w Egerze na Węgrzech dla dwójki
zawodników Paulinum Jelenia Góra: Rafała Matyi
oraz Łukasza Mostka.

Fot. www.kibo.pl

O fascynacji sportami walki
rozmawiamy z mistrzem
Polski w kick - boxingu,
zawodnikiem Shidokanu
Jelenia Góra - Marcinem
Zontkiem

Wszystkie piłkarki przeszły
szczegółowe badania wytrzymałościowe, wydolnościowe
oraz szybkościowe na podstawie,
których współpracujący z klubem
fizjolog przygotował dla każdej
z zawodniczek indywidualny,
kilkudniowy plan treningów,
którego realizację zakończą 10
lipca.
Po okresie wspólnych treningów zespół 19 lipca wyjedzie na
zgrupowanie kondycyjne. Co
ważne wszystkie szczypiornistki
są zdrowe i w pełni sił. Ze wspólnych przygotowań MKS do ligi
praktycznie zostaną wyłączone:
Monika Maliczkiewicz, Marta
Dąbrowska, Agnieszka Kocela,
Magdalena Tajerle i Karolina Konsur, które otrzymały powołanie
do kadry Polski na młodzieżowe
mistrzostwa Europy w Izmirze w
Turcji (10-20 sierpień). - Z jednej
strony bardzo cieszymy się, że aż
tyle naszych zawodniczek jest
w kadrze, ale z drugiej strony
będziemy mieli kłopot z właściwym przygotowaniem zespołu do

M. Zontek (w białych spodenkach z napisem) jest aktualnym
mistrzem Polski w kick - boxingu
Czy z uprawianej przez Pana
dyscypliny sportu można uczynić główne źródła utrzymania?
W Polsce sport, który uprawiam
dopiero raczkuje i na pewno bez
dodatkowego źródła dochodu nie
da się z niego wyżyć. W karierze
za walkę najwięcej dostałem około
2000 złotych lecz było to zagranicą.
Zarobek nie jest jednak dla mnie
najważniejszy, gdyż robię to dla
satysfakcji, nie dla pieniędzy.
Czy w trakcie kariery miał Pan
jakieś poważniejsze kontuzje?
Lista moich kontuzji jest dość długa. Miałem między innymi złamane
obie ręce, nos i żebra oraz kontuzje
łokcia i piszczela. Właściwie po
każdym turnieju jestem mniej lub
bardziej porozbijany

Czy po którymś urazie nie korciło Pana, aby rzucić to wszystko
w diabły?
Oczywiście w trakcie kariery
miałem chwile zwątpienia, głównie
po przegranych walkach, ale nie
ma takiej opcji abym, póki zdrowie
pozwoli, zrezygnował z występów
na ringach. Po prostu sprawia mi to
przyjemność i jest moim sposobem
na życie.
Czy w życiu prywatnym jest
pan podobnie jak w ringu typem
wojownika?
O dziwo na co dzień jestem osobą
spokojną i wręcz unikam różnego
rodzaju spięć i awantur. Jestem
typem domatora, nie zaś imprezowicza. Lubię posiedzieć w czterech
ścianach pograć na gitarze, lub
posłuchać muzyki np. zespołu Dżem.

Często też spaceruję z moim psem
rasy husky. Umiejętności wyniesione
z treningów i walk w życiu codziennym zdarzało mi się wykorzystywać
bardzo rzadko, w samoobronie.
Jakie są Pańskie najbliższe
plany sportowe?
Dzięki zdobyciu mistrzostwa Polski w kick - boxingu otrzymałem
powołanie do kadry narodowej w
tej dyscyplinie sportu i jesienią czeka mnie występ na Mistrzostwach
Europy w Belgradzie w Serbii. Jestem
w trakcie kursu instruktora kick
- boxingu i zamierzam jesienią w
Kowarach, gdzie mieszkam i skąd
pochodzę, założyć własną szkółkę
sztuk walki
Rozmawiał

Grzegorz Kędziora

Dla obu podopiecznych trenera Romualda Ożarskiego
rywalizujących w kategorii
wiekowej M - 16 występ na
Węgrzech był pier wsz y m
tak poważnym startem w
trakcie ich przygody z biegami na orientację. Niestety,
zarówno Rafał Matyja jak i
Łukasz Mostek nie wytrzymali obciążenia psychicznego przed startem i o ich dość
odległych miejscach zadecydowały błędy techniczne na
trasach biegu. - Do występu
w mistrzost wach byliśmy
dobrze przygotowani szybkościowo i w y trz yma łoś ciowo, niestet y, zabrak ło
nam spokoju i koncentracji

- mówi R. Matyja Najwartościowszym osiągnięciem biegaczy Paulinum jest siódma
lokata, w gronie około 30 zespołów wywalczona w biegu
sztafetowym przez R Matyję.
Razem z nim w polskim zespole biegli: Jakub Zieliński z
Łodzi oraz Daniel Parzonka
z Pabianic. Indywidualnie w
biegu sprinterskim, w stawce około 90 startujących R.
Matyja był 43, a Ł. Mostek 63.
Co ciekawe trasę tego biegu
wytyczono po ulicach miasta. W biegu klasycznym Ł.
Mostek minął linie mety jako
56, zaś R. Matyja był 51.

KED

Fot. Arcjiwum klubu

14

Łukasz Mostek i Rafał Matyja są niezbyt
zadowoleni z udziału niedawnych zawodach
w Budapeszcie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Kajakarstwo

MROCZKOWICE I Zawody o Memoriał
Tadeusza Rułki

Wodni akrobaci

Zaczną od pauzy
Znany jest już terminarz rundy jesiennej
w IV lidze piłkarskiej.

Nowy trener

Wrocław, 21/22.10 z Nysą Zgorzelec,
3/4.11 z Motobi Kąty Wrocławskie i
17/18.11 z AKS Strzegom
Wiadomo już że jeleniogórski
zespół uzupełnią: Adam Jaworski
(poprzednio Bischowswerdaer FV
08 - V liga niemiecka), Adrian Lis
(Lotnik Jeżów Sudecki) oraz Łukasz
Kusiak (Łużyce Lubań). Rozmowy
z kilkoma innymi graczami jeszcze
trwają i być może dołączą oni do
drużyny jeszcze w tym tygodniu.
Z Karkonoszami pożegnają się
najprawdopodobniej: Tomasz Malinowowski (Kotwica Kołobrzeg)
oraz Dariusz Żelazowski (wyjazd
do Anglii), zaś Bartosz Chrząszcz
do września przebywać będzie w
Stanach Zjednoczonych.
Pierwszy trening drużyny pod
wodzą nowego trenera odbędzie
się już dziś (czyli w poniedziałek 9
lipca). W czwartek piłkarze wyjadą
na obóz do Darłówka.

Leszek Dulat, trener II klasy z uprawnieniami na prowadzenie drużyn I i II ligi oraz absolwent
wrocławskiej AWF, został nowym trenerem beniaminka IV ligi Karkonoszy Jelenia Góra.
Wielokrotnie prowadził w poprzednich latach Kuźnię Jawor. W poprzednim sezonie z tą
ekipą L. Dulat zajął drugie miejsce w legnickiej klasie okręgowej. Wcześniej trenował m.in.
Ślęzę Wrocław, Lechię Dzierżoniów oraz AKS Strzegom. Nowy trener biało - niebieskich
jest jednym z selekcjonerów reprezentacji Dolnego Śląska trampkarzy starszych.
Pierwszy trening pod okiem nowego szkoleniowca biało - niebiescy odbędą dzisiaj, czyli
w poniedziałek 9 lipca.

cesami z których najważniejsze
to: trzecie miejsce w Pucharze
Europy w Sopotnicach w Czechach oraz mistrzostwo Polski
juniorów w 2006 roku (oba te
starty w barwach KKG Retendo Kraków) oraz tegoroczne
mistrzostwo Polski seniorów
wywalczone w Wietrznicach nad
Dunajcem. J. Hankiewicz jest tegorocznym mistrzem, a M. Wrzal
wicemistrzem Polski juniorów. W
ostatnio rozegranych zawodach
Pucharu Europy w Lienz w Austrii T. Czaplicki był szósty, a M.
Wrzal dwunasty. W najbliższych
planach jeleniogórscy kajakarze

Wyraźnie było widać, że pamięć o wielkim Mistrzu nadal
żyje wśród jeleniogórskich
strzelców. Szczególnie liczne
były reprezentacje kół, gdzie
Tadeusz Rułka działał.
– Traktuję obecność na tych zawodach jako przyjemność i jako
obowiązek uczczenia pamięci
zmarłego kolegi Tadeusza Rułki.
Uprawianie sportu, który on
sam kochał, jest rewelacyjnym
pomysłem – powiedział jeden
z zawodników. – Szkoda tylko,
że organizatorzy nie uprzedzili
nas o tym, że uczestnictwo jest
płatne. Wiele kolegów przyszło nieprzygotowanych, a w
dodatku nie mieliśmy nawet

mają starty w zawodach Pucharu
Europy w Szwecji i Hiszpanii oraz
Mistrzostwach Czech i Słowacji.- Chcemy przez dłuższy czas
utrzymać się w reprezentacji
Polski, której jesteśmy członkami oraz stale doskonalić swoje
umiejętności sportowe - mówi T.
Czaplicki. Do uprawianego przez
nas sportu staramy się podchodzić profesjonalnie i wiążemy z
nim naszą przyszłość. Po zakończeniu startów jako zawodnicy,
chcemy szkolić nowych adeptów
tej dyscypliny jako trenerzy.

informacji, kiedy zaczynają się
zawody – dodał.
Mimo niedociągnięć organizacyjnych zawody odbyły się w
przemiłej atmosferze, pogoda
dopisała.
W I Memoriale Tadeusza Rułki
zwyciężyli:
I miejsce: Jacek Terlecki
z wynikiem 302/400 pkt
II miejsce: Damian Rusinek
z wynikiem 292/400 pkt
III miejsce: Wiktor Marconi
z wynikiem 282/400 pkt
Można więc śmiało stwierdzić,
że w strzelectwie jeleniogórskim dalej trwa dobra passa
„młodych wilków”.

RED

Fot. Jelonka.com

powstają nowe. Są wśród nich
ewolucje powietrzne, płaskie,
odchylone, pionowe w wersji klin
- z jednym pociągnięciem wiosła
oraz superklin - z wiosłem nad
wodą, zaś obroty łodzi wywoływane są samym balansem ciała.
Karkonoski Klub kajakowy,
mający swoją bazę treningową,
powstał w marcu tego roku.
Aktualnie w jego barwach staruje pięciu zawodników: Tomasz
Czaplicki, Michał Wrzal, Jakub
Hankiewicz, Robert Hankiewicz
oraz Paweł Śliwa. Najbardziej
utytułowany z nich T. Czaplicki
może się pochwalić wieloma suk-

JELENIA GÓRA Piłka nożna

W sezonie 2007/08 w IV lidze
wystąpi 19 zespołów. Nieparzysta
liczba drużyn spowodowana jest
karną degradacją z II do IV ligi
Górnika Polkowice. W tej sytuacji
w każdej kolejce jeden z zespołów
będzie pauzował. Jako pierwsze
MKS Karkonosze Jelenia Góra w
inauguracyjnej kolejce, rozegranej
11 sierpnia br. Kolejne spotkania na
własnym boisku Karkonosze rozegrają: 22.08 z Lechią Dzierżoniów,
1/2.09 z BKS Bolesławiec, 8/9.09
z GKS Kobierzyce, 19.09 z Polonią
Trzebnica, 29/30.09 z Wulkanem
Wrocław, 13/14.10 z Orlą Wąsosz,
27/28.10 z Miedzią II Legnica oraz
10/11.11 z Górnikiem Wałbrzych. Na
wyjeździe biało - niebiescy zmierzą
się: 18/19.08 z Pogonią Oleśnica,
25/26.08 z MKS Oława, 5.09 z
Górnikiem Polkowice, 15/16.09 z
Górnikiem Złotoryja, 22/23.09 z Polonią Świdnica, 6/7.10 ze Śląskiem II

Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze. Pomysł
powstał w komisji strzeleckiej, która chciała w ten
sposób uhonorować pamięć najstarszego mistrza
strzeleckiego z okręgu jeleniogórskiego, obejmującego zasięgiem dawne województwo.

Zwycięzcy zawodów strzeleckich
w Mroczkowicach. Pierwszy z prawej
Wiktor Marconi
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JELENIA GÓRA Piłka nożna

Lokalny klub
Po kilkunastu latach wróciła do gry drużyna Chojnika Jelenia Góra, zaczynając od B klasy. Z dobrej
strony w rozgrywkach klasy terenowej zaprezentowali się również juniorzy i młodzicy tego klubu.
W Chojniku Jelenia Góra są cztery
drużyny: seniorów, młodzików,
trampkarzy i orlików, w których
szkoli się około 100 zawodników.
Wszystkie drużyny trenują oraz rozgrywają mecze „u siebie „ na boisku
w Parku Norweskim. Klub ma lokalny charakter, gdyż większość zawodników mieszka w Cieplicach.
Zespół seniorów, który został
reaktywowany przez grającego
trenera Dariusza Michałka po kilku
latach przerwy znakomicie spisywał
się w rozgrywkach klasy B, zajmując
na trzecie miejsce. Mogło być lepiej,
gdyby nie kilka przegranych meczy
w pierwszej, jesiennej części rozgrywek. Wiosną futboliści Chojnika nie
zaznali goryczy porażki, remisując
tylko dwa pojedynki z Czarnymi
Strzyżowiec i KKS Jelenia Góra, w
pozostałych zaś inkasując komplet
trzech punktów. Jednak klubowi
działacze zapowiadają, że celem
drużyny w sezonie 2007/08 będzie
awans do klasy A. Dodajmy że zespół
seniorów Chojnika finansowany
jest przede wszystkim z własnych
funduszy futbolistów oraz kilku
sponsorów.

Dobrej gry starszym kolegom
pozazdrościli juniorzy i młodzicy
Chojnika. Oba te zespoły zajęły w
rozgrywkach klasy terenowej pierwsze miejsca. W zespole młodzików,
trenowanym przez Krzysztofa Gierasimiuka grali: Szymon Okowiński,
Mateusz Frydrych, Dariusz Jasion,
Artur Lichter, Artur Czaja, Łukasz
Szymański, Damian Szymański,
Mateusz Sala, Patryk Ziółowski,
Kamil Krypel, Przemysław Rząca,
Dawid Szczepański, Kamil Jeleniewski, Mateusz Zagacki. W składzie
juniorów, szkolonych przez Rafała
Kaczorowskiego znaleźli się: Kamil
Matwiejczyk, Jacek Gdeczyk, Mirosław Soboń, Dariusz Łosiak, Jakub
Saluszewski, Kamil Czuba, Grzegorz
Olczyk, Michał Kryla, Kamil Załupka, Jakub Sczebiotowski, Wojciech
Niechcielski, Marcin Kwaiatkowski
i Piotr Wawrzyniak oraz jedyna w
tym gronie dziewczyna Paulina
Gradomska.
Niestety, awans wywalczony na
boisku nie oznacza gry w klasie
okręgowej, bo klubu na to nie stać.
KS Chojnik utrzymuje się z dotacji z
Urzędu Miejskiego w wysokości 25

Fot. Agniszka Gierus

Kajakowy freestyle powstał
w Stanach Zjednoczonych na
początku poprzedniej dekady.
W Polsce pierwsze zawody w tej
dyscyplinie odbyły się w 1999
roku. Na świecie prym wiodą w
niej Amerykanie, zaś najlepszym
Europejczykiem jest wicemistrz
globu Słowak Peter Csonka. W
Polsce ośrodki tego sportu to Kraków i Warszawa, zaś od niedawna
także Jelenia Góra. Kajakowy
freestyle zasadami przypomina snowboardowe ewolucje w
lodowej rynnie tzw. half pipe.
Zawodnik w ciągu trwającego 45
sekund przejazdu musi wykonać
szereg ewolucji ocenianych pod
kątem wartości technicznej przez
sędziów. Obecnie znanych jest
około 70 figur jednak cały czas

Dobra passa

Fot. Archiwum klubu

Na sportowej mapie Jeleniej Góry pojawił się
nowy klub. Zawodnicy
Karkonoskiego Klubu
Kajakowego Jelenia
Góra uprawiają bardzo efektowną, choć
jeszcze stosunkowo
mało znana dyscyplinę jaka jest kajakowy
freestyle.

15

Grającym trenerem seniorów
Chojnika jest Dariusz Michałek (przy piłce)
tys. zł na dwie sekcje (w klubie jest
jeszcze sekcja badmintona) oraz
drobnych wpłat od sponsorów i nie
stać go na poniesienie kosztów związanych z grą w wyższych klasach
rozgrywkowych. Chojnik miałby
także duże problemy z dopuszcze-

niem do gry w klasie okręgowej
swojego boiska w Parku Norweskim oraz brakiem stworzenia
równorzędnej poziomem drużyny w
kategorii juniorów młodszych.

KED
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SPORT

BONN Lepsza V liga niemiecka, niż II liga polska

JE¯ÓW SUDECKI Piłka nożna - klasa okręgowa

Marek Dąbrowski, były futbolista Karkonoszy i
KemBudu Jelenia Góra 25 lipca będzie obchodził
30 urodziny. Od ośmiu lat mieszka, gra i pracuje
w Bonn (Niemcy). Jest przekonany, że dokonał w
pewnym momencie właściwego wyboru i znalazł
dobry sposób na życie.
Pochodzi z Bolesławca, gdzie
uczył się futbolowego abecadła
w miejscowym BKS pod okiem
Mirosława Szapiela. W 1996
rok u awa nsowa ł z BK S do
Ligi Dolnośląskiej Juniorów,
wyróżniając się w drużynie na
pozycji prawego pomocnika
i skrzydłowego. Jego talent i
zadziorność w grze zauważył
Bogusław Kempiński – sponsor strategiczny III – ligowych
Karkonosz y, któr y razem z
trenerem Jerzym Fiutowskim
budował mocną drużynę na
II ligę. Tak się stało, bo w 1977
roku Karkonosze awansowały
o szczebel wyżej.
– Pewnego dnia B. Kempiński przyjechał do Bolesławca i wykupił mnie od BKS.
Byłem bardzo zadowolony.
Dzięki sponsorowi skończyłem III klasę w ZSH i miałem
utrzymanie(internat, stypendium i premie za udane mecze) – mówi M. Dąbrowski.
Marek grał w Karkonoszach,
które awansowały do II ligi już
jako KemBud, ale na wiosnę
sezonu 1997/98 został wypożyczony do Górnika Polkowice
(III liga), gdzie miał pewne
miejsce w podstawowym skła-

dzie. Górnik był bliski awansu,
ale zajął drugie. Zarząd Górnika chciał zatrzymać Marka,
ale kierownictwo KemBudu
podyktowało cenę zaporową
i Ma rek w róci ł do Jelen iej
Góry, by po spadku Kembudu
z II ligi w sezonie 1998/99,
w yemigrować do Czarnych
Żagań, z którym awansował
z IV ligi do III ligi.
– W Żaganiu były najlepsze
warunki, jakie miałem grając w piłkę w kraju (mieszkanie i ok. 2 tys. zł miesięcznie),
ale czuło się, że szczęście nie
będzie trwać wiecznie, więc
już w yjechałem do Bonn,
gdzie mieszkał wujek i byłem
na testach w klubie Bonner
S.C. (IV liga). Wypadły dobrze i otrzymałem speel pas,
czyli dokument uprawniający mnie do gry w piłkę nożną
w Niemczech – wspom i na
Marek.
Czarni po awansie do III ligi,
spadły potem o szczebel niżej.
Ma rek wcześn iej w y jecha ł
ponownie do Bonn, gdzie przeby wa z żoną Edyta i synem
Alanem do tej pory. Zaczynał
od g r y w BWO Oedekoven
(VII liga). Potem przeszedł do

Fot. Agnieszka Gierus

Specjalista od awansów

Marek Dąbrowski przyjechał z Bonn do
Jeleniej Góry, kupionym niedawno
samochodem alfa romeo.
klubu, z którym związał się
na stałe – VFL Alfter i od 2004
awansował z drużyną z VII do
V ligi. Kibice i działacze nazywają go komputerem zespołu.
Za zasługi dla drużyny klub
załatwił mu najpierw roczną
wizę i naukę języka w szkole, a
potem zameldowanie na stałe,
dobrze płatną pracę z swoim
zawodzie kucharza i pracę w
sklepi dla żony.
- Będą grał w piłkę, póki
zdrowia starczy i będę potrzebny drużynie, z którą
marzy mi się awansować do
III ligi. Potem będę pomagał
synowi Alanowi, chodzącemu do IV klasy, który poszedł
moim śladem i uczy się futbolu od czwartego roku życia
w bardzo dobr y m klubie

zajmującym się szkoleniem
młodych roczników – JSG
Boyer Bonn. Idzie mu bardzo
dobrze, bo występuje z mocnej drużynie z zawodnikami
o dwa lata starszymi i mieści
się w podstawowym składzie
– stwierdził Marek.
Były jeleniogórski zawodnik
zaaklimatyzował się w Bonn.
Było mu ba rd zo cięzko na
początku, bo tęskni za krajem,
ale teraz nie żałuje. Ma z żoną
pewną i stałą pracę w komunalnych zakładach, gdzie są
bardzo dobre wynagrodzenia
i spokojną dzięki temu przyszłość, a wszystko zawdzięcza
klubowi, z którym się od lat
związał.

Janusz Cwen

Kłopoty ze wzmocnieniem
Piłkarze Lotnika Jeżów Sudecki w najbliższy piątek
(13 bm.) rozpoczną przygotowania do rozgrywek ligi
okręgowej.
Podopieczni trenera Marka
Herzberga formę przed nowym
sezonem będą szlifować na
własnym obiekcie. Rozegrają
też kilka spotkań sparingowych: ze Zjednoczonymi Bolków zmierzą się 25.07 a Piastem
Dziwiszów 28.07.
Jednak jak do tej pory nie
udało się zarządowi klubu pozyskać nowych zawodników. Na
razie wiadomo tylko, że wróci z
Konfeksu Legnica wychowanek
Norbert Kustosz – bramkarz.
- Prowadziliśmy rozmowy
z kilkoma graczami m.in. z
Łomnicy i Lubomierza jednak
z przyczyn rodzinnych i finansowych nie udało nam się
ich przekonać do przejścia do
naszego zespołu. Jesteśmy po

wstępnych ustaleniach z zarządem Karkonoszy Jelenia Góra
i liczymy że do naszego klubu
trafi kilku piłkarzy, którzy nie
będą mieli miejsca w kadrze
czwartoligowca - powiedział
prezes klubu z Jeżowa - Tadeusz
Chwałek.
Dodajmy że w barwach Lotnika zabraknie jesienią Marcina
Rześnego, który zrezygnował
z gry w piłkę, Jarosława Rausa
(wyjazd na studia), Kamila
Skolimowskiego, który wraca
po okresie wypożyczenia do
Czarnych Lwówek, Bartosza
Rafińskiego z powodu wyjazdu
do Stanów Zjednoczonych oraz
Adriana Lisa, który wrócił do
Karkonoszy Jelenia Góra.

KED

KALENDARIUM

Środa 11.VII
strzelectwo, wakacyjny turniej w strzelaniu sportowym godz. 12.00,
strzelnica sportowa przy ul. Lubańskiej
Piątek 13.VII
badminton, wakacyjny turniej w badmintonie godz.11.00, teren basenu
przy ul. Sudeckiej
Sobota 14.VII
koszykówka, wakacyjny turniej w koszykówce wodnej godz. 15.00, basen
przy ul. Sudeckiej
Niedziela 15.VII
piłka nożna, VI kolejka letniej ligi KKS godz. 18.00, stadion przy ul. Grunwaldzkiej
(KED)
Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

JELENIA GÓRA Piłka nożna

Zdołowany futbol
Na zabobrzańskim boisku przy ul. Ogińskiego, zwanym dołkiem,
trwają rozgrywki XIII Turnieju Piłkarskich Drużyn Podwórkowych
o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry.
W zmaganiach, których organizatorem jest Osiedlowy Dom Kultury
na Zabobrzu wystartowało dziewięć
ekip, w kategorii wiekowej 15- 21 lat.
Jedna z nich jednak pod nazwą: FC
Pekin została wykluczona z rozgrywek.
Przyczyną tej decyzji było skandaliczne
zachowanie (w tym rękoczyny) niektórych zawodników tego zespołu. Mecze
toczone są w dwóch grupach, po cztery
drużyny w każdej. Pojedynki trwają
2x20 minut.
Wyniki dotychczasowych pojedynków (z wyłączeniem spotkań z udziałem FC Pekin): Ronaldino Friends
– Ewarps Selilotips 2:10, Tee Es – Spoceni w Lodówce 3:2, FC Dołek – Zabobrze
United 0:4, Spoceni w Lodówce – Plej
Bjuti 1:0, FC Dołek – Ronaldino Friends
4:0, Ronaldino Friends – Zabobrze
United 1:3, Impel – Plej Bjuti 1:0, Tee Es
– Plej Bjuti 1:1, Impel – Spoceni w Lodówce 2:1, Tee Es - Impel 1:4, FC Dołek
- Ewarps Selilotips 3:5, Ewarps Selilotips – Zabobrze United 2:4, Impel - Tee
Es 2:1, Plej Bjuti - Spoceni w Lodówce
2:2, Zabobrze United - FC Dołek 3:2,

Ewarps Selilotips - Ronaldino Friends
5:4. Półfinały turnieju zaplanowano
na 13, a finał 15 lipca.
Turniejowe zmagania w „dołku” toczą
się już, nomen omen, po raz trzynasty i
tegoroczna edycja jest pod wieloma względami pechowa. W rywalizacji bierze udział
rekordowo niska liczba zespołów, bo tylko
osiem (po wykluczeniu FC Pekin). Jeszcze
w ubiegłym roku w turnieju uczestniczyło
14 teamów w dwóch grupach wiekowych:
do 15 i do 21 lat. Teraz do zmagań w młodszej kategorii zgłosiły się tylko dwa zespoły
i za ich zgodą organizatorzy dopuścili te
drużyny do zmagań ze starszymi ekipami.
Ze względu na różnicę wieku ich szanse
na wygrane są jednak znikome.- Myślę
że przyczyną tak niskiej frekwencji jest
obserwowany spadek zainteresowania
młodzieży aktywnością fizyczną. Uważam, że niesłuszne są pojawiające się
tu i ówdzie stwierdzenia, iż turniej był
źle rozpropagowany. Ogłoszenia o tym
były na naszej stronie internetowej oraz
rozesłaliśmy je do jeleniogórskich szkół,
kapitanów kilku drużyn uczestniczących
w poprzedniej edycji i mediów. Wiele do ży-

czenia pozostawia jednak stan boiska przy
ul. Ogińskiego. Ten plac gry ożywa właściwie tylko raz do roku podczas turnieju.
W ciągu roku, jego dziurawą nawierzchnię
porastają chaszcze trawy oraz chwastów, a
ponieważ jest pozzbawiony odpowiedniego ogrodzenia, służy za miejsce spacerów
z psami. Warto aby odpowiednie władze
oraz służby porządkowe zainteresowały
się opłakanym stanem tego obiektu
sportowego - powiedziała dyrektor ODK
Sylwia Motyl - Cinkowska.

Zaborze United

KED

Składy drużyn
Zaborze United – od lewej (góra): Robert
Rodziewicz, Michał Alke, Paweł Koziołkiewicz,
Bartłomiej Świdziński, Patryk Jasiński, Piotr
Wełna, Michał Stępień, Kamil Glina, Kamil
Chromik, Adrian Gawroński
Spoceni w Lodówce – od lewej (góra): Dawid
Wojtaszek, Mariusz Dubieński, Mateusz Bubin,
Mateusz Szkudlarek, Kamil Matwiejczyk, Mateusz Toczyński, Kamil Polipiszyn, Filip Kostka,
Arkadiusz Domachowski, Filip Bednarczyk,
Dominik Wojtaszek, Kuba Gorzycki

Spoceni w Lodówce
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Da

Pośrednictwo finansowe

rm

OSKARR

ow

KREDYTY
*Wielka wiosenna promocja
kredytów hipotecznych

e

Licea i szkoły
policealne dla dorosłych

* Gotówkowe do 80 tys. bez zabezp.
* Spłata zadłużenia w innych bankach
* Kredyty na oświadczenie
* Oferta dla osób posiadających
opóźnienia w spłatach
zobowiązań
* Dla prowadzących działalność
gospodarczą – bez zaświadczeń
o niezaleganiu z ZUS i USK

Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU

Jelenia Góra
ul. 1-go maja 43b
tel. (075) 647-44-00
kom. 0513-034-405

Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23

Zgorzelec

tel. 075 7525645

ul. Chopina 1
tel. (075) 771-34-94
kom. 0505-042-569

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl
Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

z tym ogłoszeniem
do 14.07.2007
BEZ WPISOWEGO

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

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

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

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

PALETY AGD RTV

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

AUTO - CAMPING PARK

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

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

SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

tylko u nas wiele atrakcyjnych ofert
pracy doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę i jak legalnie
podjąć pracę za granicą!! złóż swoje
cv już dziś nie pobieramy żadnych
opłat za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl
tel. kom. 0 608 553 783

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE
10/5/06

4:21:54 PM

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

ANTEMON

tutaj kupisz

HURTOWNIA OPON

C

M

Y

MY

Grupa ITI

CM

www.n.pl

sprzedaż
montaż
serwis anten

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

CMY

K

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

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

www.jelonka.com

KONKRETNE PIENIĄDZE

blue 05.10.pdf
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ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

Biuro: ul. Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
Magazyn:+48 075 764 83 16 kom. 0692 481 627
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REKLAMA
OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię

Sterownik skrzyni automatycznej Peugeot
607 firmy Bosh Tel. 0 889 825 919
■ Skup komputerów , monitorów, laptopów za
gotówkę. Jelenia Góra ul. Grórna 3. Firma HAKER
Tel. 0 506 996 365
■ Tani telefon komórkowy na chodzie najlepiej
Nokia i bez simlocka. gg8445519 lub na Tel.
075 642 66 47
■

ELEKTRONIKA
Sprzedam
Tuner satelitarny 4000 kanałów ”Comsat”
Cena do uzgodnienia - Tel. 0 75 7575 246 82
■ Nową pamięć ddr2 256mb. Pamięć w 200%
sprawna. Prawie nie używana - gg10516954 - Tel.
0 515 625 878
■ 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
■

Konsolę Sony Playstation 2, 2 kable RGB,
karta pamięci, 2 pady SONY, podstawka,
150 gier same hity. Cena 700 zł - Tel. 0
696 571 790
■ Komputery nowe i używane www.armada.
go.pl Zapraszamy
■ Skaner HP Scanjet 3800 nowy na
gwarancji sprzedam cena 250 zł Tel. – 0
696 776 840
■ Dyktafon cyfrowy SONY ICD - 8300
nowy na gwarancji cena 150 zł Tel. – 0
696 776 840
■ Wieżę Grundig dużą - cena 150 zł oraz
wzmacniacz ONKYO z amplitunerem - cena
220 zł Tel. 0 75 64 26 647 Tel. 0 667
130 727
■ Dwa telewizory: Belstar 20 bez pilota i
Philips 25- zepsuty na części, koszt łączny do
100 zł. Cena do negocjacji. Proszę dzwonić
w czwartki od 11 w pozostałe dni od 17-20.
tel. 0 601 877 592
■ Telewizor kolorowy „Thompson”, 25 cali,
obudowa srebrna, 4-letni, cena 300 zł – Tel.
0 603 164 248
■

Nokie 3310. Bateria prawie nowa. Telefon
na chodzie. Mała dziura z tylu panelu. Cena
40.00 zł. lub nr gg8445519 - Tel. 0 697
300 679
■

MOTORYZACJA
Kupię
Wyzłomuje auto bezpłatnie lub kupię – Tel.
0 669 022 821
■ Każde auto sprawne do 200zł. Kontakt
gg:7746017 mail: luki1987_jg@o2.pl
■ Motorower skuter najlepiej Simson lub
inny w podobnej cenie do 1500 zł sprawny
zarejestrowany kontakt : gg 1517245 Tel. 0
508 500 506
■ Chcesz się pozbyć starego samochodu
a nie chcesz płacić za złomowanie zadzwoń
– Tel. 0 667 620 919
■ Forda Escorta 1.6 po 95r. 5 drzwiowego.
Stan bdb., bez korozji i wypadku w rozsądnej
cenie - Tel. 0 785 201 272
■ Auta powypadkowe kupię - odbieram własnym transportem - Tel. 0 886 418 051
■ VW Golf a IV 1.4 z klimatyzacja, 4dzwiowy.
■

Może być sprowadzony, gotowy do jazdy,
do 15tys zł. Kolory srebrny, granat, grafit,
ciemnoniebieski - Tel. 0 788 021 111
■ Kupię nowego Quada dużego o pojemności
200cm do 4500tys. z homologacją - Tel. 0
607 644 682 - Tel. 07 57 553 295
■ Autozłomowanie gratis, odbiór własny,
wszystkie formalności na miejscu u klienta
– Tel. 0 783 043 706

MOTORYZACJA
Sprzedam
Audi 4 1.9 - rok 1999 avant (uszkodzony)
po liftingu, welur, abs, wspomaganie, klim
atronic,4x el.szyby,el.reg.i podgrz. lusterka,
reg. kierownica, fotel kierowcy, centralny
zamek, tempo mat ,zarejestrowany, ubezpieczony, jeżdżący cena 20tys. Tel. 0 603
941 051
■ Bmw 320 i cabrio, 1992r, 2000ccm,
benz, zielony met, el. szyby, abs, c. zamek,
wspom. kierownicy, 2dach hardtop, alufelgi
15’, stan bdb - 9.000 zł - Tel. 0 506
039 473
■

Fiata Seicento 98/99 900cm3 120
tyś km kupiony w salonie serwisowany w
autoryzowanym serwisie elektryczne szyby,
centralny zamek sterowany z pilota, autko
bardzo ekonomiczne stan bdb. Cena 6300zł.
do negocjacji - Tel. 0 510 273 338
■ Fiata 126p. (87r) po remoncie + silnik
- Tel. 0 603 045 049
■ Fiata 126p. Auto zarejestrowane, ubezpieczenie ważne, przegląd do 2008r. Rocznik
85 , w środku stan bardzo dobry tak samo
jak z zewnątrz. Trochę do poprawek technicznych jest jak to w maluchu - gg1633383 lub
mail: torrent78@o2.pl
■ Fiata Marea Weekend (kombi)r.
prod.1999,1,6,16v 100KM, przebieg ok.
161 tys., biały, bez klimy, radio + głośniki,
po wymianie rozrządu 140 tys., ostatnio
ukł.wydech. cena 9 tys. do uzg. - Tel. 0 75
75 41 052
■ Fiata Seicento s 1,1 2001r. wiśniowy
metalik, przebieg 56tys km., kupiony w salonie, nigdy nie były w nim palone papierosy,
zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie
■

kier.,immobiliser,4 koła zimowe, OC i przegląd ważne do 03.2008r.,stan techniczny
bdb. cena 8500 zł. Tel. 0 607 292 275
■ Fiata Cinquecento rok produkcji 1997.
Kolor biały. Eksploatowany przez kobietę.
Stan techniczny dobry. Cena 3.200 zł. do
negocjacji - Tel. 509 282 640 lub 506
166 013
■ Fiata Cinquecento 900 rok prod.1995,
drugi właściciel, przebieg 98000 km., autoalarm, blokada skrzyni biegów, tylne szyby
uchylane, kolor czerwony, drugi komplet
opon zimowych, stan dobry, cena 2500 zł
(do negocjacji) – Tel. 0 600 557 218
■ Forda Fiestę z roku 1987 1,6D na
części lub w całości za 300zł. Autko
ma zatarty silnik Tel. 0 509 318 397
Forda Mondeo,1.8TD,99r.,kombi,kolor
biały, alarm, centralny zamek, wspomaganie, elektrycznie otwierane szyby, ABS,
klimatyzacja, dwie poduszki powietrzne,
zarejestrowany - Cena 7700zł Tel. 0 665
733 364
■

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

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

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

Pn-pt 10.00-19.00
So 10.00-15.00
Galeria Karkonoska
Poziom -1
Ul. 1 Maja 27
Jelenia Góra

Atrakcyjna odzież
ciążowa!!!
Ubranka dla niemowląt
i dzieci!!!
U nas cała wyprawka!!!
Akcesoria okresu ciąży
i karmienia!!!
Bielizna ciążowa
i po ciąży!!!
Chusty do noszenia
dziecka!!!
Foteliki, krzesełka,
leżaczki,łóżeczka !!!

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Golfa GT 1,8 benzyna + gaz, rok produkcji
1995, 3 drzwiowy, przebieg 207 tys. , kolor
czarny metalic, przyciemniane szyby, sportowe
zawieszenie, alu felgi, podwójne reflektory
soczewkowe, halogeny, centralny zamek + pilot,
komputer, radio CD, garażowany Cena 11 000
do negocjacji - Tel. 0 501 328 161
■ Golfa II, 95r., pojemność 1,6 (53kW),
3-drzwiowy, granatowy. Zarejestrowany do
16.05.2008r OC się skończyło niedawno. Tel.
505 530 518
■

el.szyby i lusterka, poduszka kierowcy, wspomaganie, siedzenia dzielone, cena 10500 zł,
Warszawa Tel. 0 507 960 348
■ Opla Omegę 95r z gazem stan dobry
bez wypadku zarejestrowany - Tel. 0 609
437 664
■ Opla Kadeta 1.3 rok pr.1987/95 benzyna
nowe amortyzatory, w ciągłej eksploatacji
cena 1000 zł.” + części” - Tel. 0 697
392 863
■ Opla Vectrę A, rok 1992,2000cm3,

db kredyt
Golfa 1,6 z instalacją gazową , trzydrzwiowego. Cena 1400 zł. Tel. 0 663 215 635
■ Golfa II 1.8 benz + gaz. Rok 1987
auto w ciągłej eksploatacji. Cena 1600 do
negocjacji – Tel. 600 891 660
■ Golfa II 1.8 benzyna + gaz rocznik 1987.
Auto w ciągłej eksploatacji. Cena tak jak stoi
1.400zl – Tel. 0 600 891 660
■ Golfa III 1,8 benzyna, 1992 rok. Wspomaganie kierownicy, szyberdach. Kolor czarny.
Auto dopiero sprowadzone z Niemiec, więc
jest do wszystkich opłat. Prawdziwa okazjajedyne 3.800 zł. Auto jest w Jeleniej Górze
– Tel. 0 509 208 755
■ Golfa II, rok prod. 1989, biały, 1.3
poj, 75kM, drugi właściciel (niepalący),
zadbany, kilka nowych części mechanicznych. Cena 2.000zł (do negocjacji) - Tel.
0 661 718 812
■ Galanta 97 - anglika na części lub całego
– tanio Tel. 0 517 618 693
■ Mitsubishi Lancera 1.5 benzyna +
gaz, rok produkcji 1990, przebieg 220,
el.lusterka, el.szyby przód i tył, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, kolor
granatowy, ubezpieczony i zarejestrowany,
w ciągu eksploatacji, stan techniczny i
wizualny dobry. Cena 4.000zł - Tel. 0 514
447 503
■ Mercedesa Sprintera 208CDI Podwójna
kabina + izoterma. Rok 2000, stan bdb. - Tel.
0 509 984 684
■ Mazdę 323F -1800 16V, zamek, el.
szyberdach, wspomaganie, do poprawek
- 1999 zł – Tel. 0 516 34 64 94
■ Mercedesa 124, rok 1991, cena 5000 zł.
do negocjacji, auto po przeglądzie, stan tech,
dobry, kolor grafit, automat, benzyna/gaz Tel.
0 603 652 555
■ Nubirę CDX poj. 2000 Sedan, pierw.
rej V.1999 gaz z salonu, srebrny metalik,
■

Wszystkie części z demontażu mechaniczne i blacharskie do Golfa 2. / poj.1.3 1.6 1.8 w
dobrej cenie. Jelenia Góra - Tel. 0 669 151 105
■ Części - Audi 100 C-3 - Tel. 0 516 346 494
■ Części - Suzuki Swift 88-96 - Tel. 0 516
346 494
■ Części do Forda Escorta 90R - Tel. 0 516
346 494
■ Alufelgi 14” rozstaw śrub 4x114,3mm,
6Jx14H2ET38, z oponami letnimi 185/65/14
(2 szt. Pirelli, 2szt. Firestone ), bieżnik 8mm - Tel.
■

Ładne do zamieszkania natychmiast
mieszkanie 2/3 pokojowe na parterze lub
1-piętrze - Cena do 160000. Płatne gotówką
– Tel. 0 507 932 248
■ Dom lub grunt na Podgórzu w Kowarach
- mail: kota.k11@gmail.com
■ Domek w Osiecznicy - Tel. 0 605 248 999
■ Ładne do zamieszkania - natychmiast
mieszkania 2/3 pokojowe na parterze lub
1-piętrze. Cena do 160000 - płatne gotówką
– Tel. 0 507 932 248
■

nie w centrum Jeleniej Góry 50 - 60m2. Bez
pośredników - Tel. 0 503 169 248
■ Dom, bliźniaka lub szeregówkę, rok
budowy po 1998r, do zamieszkania, działka
minimum 500 m2 oraz garaż, Jelenia Góra
i okolice do 10 km. Pośrednikom ślicznie
dziękuje. Kontakt po godz. 15 - Tel. 0 602
748 842
■ Małe mieszkanie w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie - może być do remontu Tel. 0
509 386 947
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Siedlisko z domem do remontu, w cenie
do 90000 zł, na działce nie mniejszej niż 25
arów. Tel. 0 668 367 234
■ Mieszkanie Piechowice, Cieplice, Sobieszów - Tel. 0 601 990 071
■ Mieszkanie 2 pokojowe parter z ogrodem
Jelenia lub Cieplice – Tel. 0 509 949 961
■ Garaż w Mysłakowicach w okolicach ul.
Włókniarzy Tel. 0 507 461 173
■ Dom bez pośredników – Tel. 0 605
248 999
■

Czas na bank,
który robi jedno.
I dobrze.

benz.208tyś. silnik 135tyś, dużo nowych
części, dodatkowo koła zimowe, aktualny
przegląd i oc, stan dobry, cena 3800 do
uzgodnienia. 1,5 roku w kraju - Tel. 502
286 702
■ Opla Corsę - brak przeglądu, cena 9999,
biała poj; 1200, 3 drzwiowa 92r Jelenia Góra
– Tel. 0 516 346 494
■ Opla Combo, 1994 rok, poj 1.4 benz,
granatowy, 2 osoby + ładunek, kratka,
poduszka powietrzna, blokada zapłonu,
alarm, oryginalne radio zintegrowane z
wyświetlaczem, stan bdb, zadbany, używany
do celów prywatnych sprzedam lub zamienię
na 5 osobowy - Tel. 0 601 437 091
■ Rower górski, używany, stan bardzo
dobry, cena 100 zł, podlega negocjacji - Tel.
0 509 649 296
■ Renault 19 , rocznik 1994 /1.8, bordo,
ABS, Airbag, Instalacja gazowa, elektryka,
szary welur, kierowca nie palący, garażowany
Tel. 0 601 237 075
■ Skuter Derbi Famos z 1993r. jeździ
pięknie, jednoosobowy, ma dozownik oleju,
dokumenty, nie zarejestrowany, gratis dorzucam kask, sprzedaje z powodu wyjazdu za
granice cena 850 zł Tel. 0 783 527 664 lub
75 41 862 e-mail: w_kumik@wp.pl
■ Skuter Yamaha MBK(50),sprowadzony z
Włoch, sprawny, super zrywny, cena 1.800
można negocjować. Tel. 0 887 751 700 lub
email-mlascioli@wp.pl
■ Seata Ibizę - cena do uzgodnienia - Tel.
0 662 189 973
■ Silnik 1.6 16V, skrzynię biegów i pozostałe części – Tel. 0 511 873 961
■ UAZ z gazem - Więcej informacji pod
numerem Tel. 0 607 574 022
■ Wszystkie części z demontażu do Forda
Fiesty 89-96r. GG:8565169 lub Tel. 0 504
554 515

0 607 23 25 24
■ Różne części do Mitsubishi Colt 1991 poj.1800
GTI - Tel. 0 607 232 524
■ Nowe dokładki do zderzaków do Opla Calibry
przód i tył – Tel. 0 605 925 109
■ Wszystkie części z rozbiórki Toyoty Corolli
1.8 D 1992 rok combi większość części do VW
Sirocco (dwa silniki) oraz drzwi do Forda Escorta
- Tel. 0 605 925 109
■ Felgi z ćwiekami idealnie pasujące do Golfa
III.(4*100) - Tel. 0 607 383 655
■ Części do Forda Escorta xr3i w dobrej cenie
– Tel. 0 669 483 600
■ Wszystkie części z demontażu - części Fiat Uno
89-98 Jelenia Góra – Tel. 0 516 346 494
■ Komputer do Opla Corsy, Rok prod.91, poj.1.2
Jelenia Góra - Tel. 0 669 151 105
■ Rozrusznik do Nisana Vanette - poj.2 litry diesel
rok.prod.89 Jelenia Góra - Tel. 0 669 151 105
■ Części do Forda Sierry 2.3 diesel, rok. prod.
89 Jelenia Góra - Tel. 0 669 151 105

MOTORYZACJA
Zamienię
Bmw 325 e36 2.5 tds 96 rok na inny
mniejszy w podobnej cenie gg7201160
■

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu na
parterze za gotówkę – bez pośredników – Tel.
0 75 64 18 720
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze lub okolicy
w cenie do 100 tyś, może być do remontu
– Tel. 0 511 009 041
■

Mieszkanie 3-pokojowe w Jeleniej Górze
- Tel. 0 504 131 604
■ Mieszkanie w Cieplicach najlepiej pierwsze
piętro, niekoniecznie do remontu - Tel. 0 507
758 456
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze. Najchętniej
bezczynszowe do 50 mkw. Zawsze aktualne
- Tel. 0 660 105 895
■ Kupię dom do 150 m/2 na działce 1500
- 1800 m/2 w Janowicach Wielkich Tel. 0
508 240 822
■ Mieszkanie min. 4-pokojowe, może być do
małego remontu, najchętniej stare miasto - Tel.
0 508 290 939
■ Duże mieszkanie lub domek w Piechowicach
- Tel. 0 508 290 939
■ Duże 4 pokojowe mieszkanie - Tel. 0 501
736 644
■ Mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu,
ok.70m2 może być do remontu, bez pośredników - Tel. 504 251 311
■ 2-pokojowe mieszkanie na parterze lub
1-piętrze. Najchętniej w Cieplicach, Sobieszowie
lub okolicach Małej Poczty. W cenie do 180
tys. za gotówkę – 075 75 25 650 lub 0 507
932 248
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - Tel. 0 662
009 300
■ Działkę budowlaną - chętnie z widokiem na
góry – Tel. 0 605 030 050
■ Dam odstępne za mieszkaniem (3 pokoje)
- Tel. 0 505 155 529
■ Mieszkanie w Kamiennej Górze, do 50m2.
- Tel. 0 508 433 608
■ Mieszka■

PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

R
NUME

MOTORYZACJA

Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:

Sprzedam Mieszkanie we Wrocławiu
3 pokojowe połnoc południe 61m, 4 pok
Krzyki w wieżowvu z windą - tel 075 76
75 530 9-10 i 20-22
■ Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
2 pokojowe z ogrodem w Piechowicach Tel.
0 787 400 399
■ Mieszkanie 2poj. 63m2 po kapitalnym remoncie, ścisłe centrum, rozkładowe, słoneczne, ciepłe, niski czynsz.
Bez pośredników. Tel. 0 660 133 401
■ Mieszkanie 2-pokojowe 39m na
Zabobrzu II, 95000zł - Tel.0 603
291 977
■

-A NA
J SMS
WYŚLI
7116

PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

w naszej gazecie Jelonka.com !?

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

NIERUCHOMOŒCI

Chcesz zamieœciæ reklamê

Dom może być do remontu w okolicach
Jeleniej Góry do 10 km, mile widziany
domek na wsi, cena do 300000 tys. , lub
kupię domek w rozliczeniu za mieszkanie w
Jeleniej Górze na Zabobrzu 2 ,51m2. - Tel.
0 604 225 416
■ Bez pośredników mieszkanie - minimum 2
pokoje w Jeleniej Górze lub Cieplicach. Płatne
gotówką od ręki - Tel. 0 501 235 884
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze 2 pokojowe
z centralnym ogrzewaniem do 90.000 zł. Tel.
0 75 78 13 459
■ Dom wolnostojący - nowy (ewentualnie
szeregówka) w Jeleniej Górze. Może być
kilkuletni w idealnym stanie - Tel. 0 509
208 799
■

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

9 lipca 2007 r.
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Sprzedam działkę budowlaną 890m/2
Jeżowie Sudeckim cena 60zl za m/2 Tel.
0 609 582 890
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie.
Hale produkcyjne, pomieszczenia
socjalne, biurowe, rampy – Pow. Zabudowy 700m2 – Działka 2100m2 – Tel. 0
785 636 539 mail:bobowskiw@tlen.pl
■ Działkę w Karpnikach o pow.2800m2.
Tel. 075 61 37 603
■ Piękne działki budowlane w Miłkowie
- 4300 m2 oraz w Sosnówce - 1400 i
2900 pełne uzbrojenie. Cena za 1 m2-45
zł. – Tel. 0 507 932 248
■ Pawilon handlowy na każdą działalność, 17m2, po kapitalnym remoncie,
ładne wnętrze, piwnica, woda, prąd (II
taryfa), atrakcyjna lokalizacja, możliwość sprzedaży wyposażenia - Tel. 601
437 091
■ Dwa piękne mieszkania na ul. Kiepury.
Jedno 63 m2, drugie 54 m2 parter i
3-piętro. Bardzo dobre lokalizacje – Tel.
0 507 932 248
■ Mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2, III
piętro, rozkładowe, dwustronne, duży
balkon. Ładne widoki na góry. Cieplice
- Tel. 0 507 844 292
■ 4 pokojowe mieszkanie w Cieplicach.
100 m kw., 2 piętro z ogrodem, do
remontu - Tel. 0 508 152 068
■ 2 pokojowe mieszkanie w Cieplicach,
41 m kw., parter z ogródkiem. Po remoncie. Tel. 0 508 152 068
■ 3 pokojowe mieszkanie w centrum
Kowar. 52m kw., 1 piętro, duża piwnica.
Cena: 95 tys. Tel. 0 508 152 068
■ Duży dom w bardzo bliskiej okolicy
Jeleniej Góry z bardzo dużą działką i
stawem – Tel. 0 507 758 456
■ Dom w Jeleniej Górze na osiedlu Czarnym 250m2. Tel. 0 512 033 495
■ Garaż 90m2 vukojg1@wp.pl
■ Odstąpię kawiarnię sanatoryjną w
Cieplicach, atrakcyjne warunki, dobra
lokalizacja Tel. 0 512 392 401 lub Tel.
512 392 402
■ Działkę budowlaną 47 arów z rozpoczętą w toku budową, widok na góry, w
Lubiechowej /GM. Świerzawa. Cena 110
tys. Tel. 0 696 679 425 po 20-tej Tel.
dom 075 713 48 37
■ Obiekt przemysłowy - powierzchnia
zabudowy 700m2, działka 2100m2,
hale produkcyjne, chłodnie, pomieszczenia socjalne i biurowe, rampy. Obiekt
przyłączony do miejskiej oczyszczalni
■

ścieków. Adres: ul.Mickiewicza Świerzawa
woj. Dolnośląskie - mail:bobowskiw@tlen.
pl Tel. 0 785 636 539
■ Mieszkanie centrum 70m Tel. 0 504
718 703
■ Dziwiszów, osiedle „Leśne zacisze”,1750
m2. Cena ruchoma - mail: danielak@
gmx.de
■ Duży dom - możliwość podziału na 3
nieruchomości z niezależnymi wejściami
plus 5.8ha działka budowlana - Tel. 075
78 33 050
■ Kawalerkę na XX-Lecia - wysoki standard
- Tel. 0 609 299 547
■ Dom dwurodzinny, dwa niezależne
mieszkania duże oraz ogród - Tel. 075 78
33 050

Skłodowskiej(nad „Nowinami jeleniogórskimi”), częściowo umeblowane, 500 zł za
wynajem + czynsz 200 zł + media – Tel. 0
603 869 841
■ Stancję (pokój) dla 1 max.2 osób (niepalących), 100m od LO „Żerom”, 200m od
Akademii Ekonomicznej, PKP i MZK. Dostęp
do kuchni i łazienki, bez dodatkowych opłat
za media. Dostęp do Internetu. Od lipca - Tel.
0 885 410 658
■ Pokoje gościnne 1,2 osobowe do wynajęcia w Cieplicach Zdrój - Tel. 0 503 160
474 lub 075 6480732
■ Mieszkanie 2 pokojowe na ul. Wyspiańskiego - 500zł. - Tel. 0 601 146 321
■ Przytulną kawalerkę na Zabobrzu III - Tel.
0 661 571 053

NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia

NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć

Mieszkanie trzy pokojowe do wynajęcia.
Umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD,
drugie piętro, nowe okna plastykowe,
ogrzewanie miejskie. Mieszkanie znajduje się
w Śródmieściu. Tel. 0 509 314 826
■ Mieszkanie na obrzeżach miasta – 2
pokoje , kuchnia, łazienka, parking, osobne
wejście – 600zł bez dopłat – Tel. 0 692
347 761
■ 2 osobne lokale w centrum Jeleniej Góry
- bardzo atrakcyjna lokalizacja. Powierzchnia
34 i 51 m2. Wszystkie media, osobne
ogrzewanie i liczniki, bardzo wysoki standard
wykończenia, pod dowolną działalność.
Niedrogo. Proszę dzwonić 602 207 006
■ Mieszkanie dwu pokojowe umeblowane
na Zabobrzu, cena 900 zł/mc. plus opłaty
- Tel. 0 501 082 543
■ Sale wykładowe - lokalizacja - Jelenia
Góra – Zabobrze - Tel. 0 600 164 950
■ Powierzchnię pod biura i gabinety
lekarskie o metrażu 150 m kw. Nowo wybudowana Kamienica znajduje się w centrum
Jeleniej Góry. Kontakt pod numerem - Tel.
504 206 208
■ Stancję od zaraz w centrum Jeleniej Góry
- Tel. 0 607 488 424
■ 2 pokojowe blisko sądu - 1pietro,
pok.16m2, 20m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, umeblowane, średni standard - 800zl
+ kaucja + liczniki – Tel. 075 75 263 51 i
0 502 161 453
■ Mieszkanie w Piechowicach. Dwa duże
pokoje, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie i woda
wliczone w czynsz - Tel. 075 76 17 172 lub
880 368 252
■ Mieszkanie 2 pokojowe przy M.
■

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

Kawalerkę lub 2 pokoje w okolicach
centrum do 3km. na min. 2 lata – Tel. 0
667 354 359
■ Para wynajmie tanio lub weźmie pod
opiekę mieszkanie w Jeleniej Górze – Tel. 0
696 889 882
■ Pokój z możliwością podpięcia swojego
komputera do sieci na Zabobrzu lub w
okolicy Centrum do 300 zł, od zaraz - Tel. 0
506 769 342
■ Kawalerkę lub małe mieszkanie w rozsądnej cenie Tel. 0 691 373 486
■ Młode małżeństwo szuka kawalerki lub
mieszkania dwupokojowego do wynajęcia
najlepiej Cieplice - Tel. 785 599 802
■ Para spokojnych niepalących studentów
poszukuje pokoju do wynajęcia od października Tel. 0 667 550 395
■ Mieszkanie dla jednej osoby. Nie drogo
– Tel. 0 601 729 080
■ Szukam garażu do wynajęcia. Najlepiej
w Cieplicach - Tel. 0 603 560 398 mail:
trojrog@o2.pl
■ Kawalerkę lub małe mieszkanie w Jeleniej
Górze od września i w rozsądnej cenie – Tel.
0 691 373 486
■ Pilnie - pokój w Kowarach Tel. 0 788
836 350

Mieszkanie własnościowe o pow 38m2,
wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
na Zabobrzu na większe, 3 pokojowe w
Jeleniej Górze – Tel. 075 64 27 378
■ Małą luksusową kawalerkę na Różyckiego na większe w kamienicy w ścisłym
centrum – mail: gosikraj@hotmail.com
■ Mieszkanie 51m2 , I piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrz. Gazowe, ul: Sudecka na mniejsze z centralnym z kotłowni
– Tel. 075 76 75 530 od 9-11 i 19 -21
■ Zabobrze - Szymanowskiego kwaterunkowa kawalerka 29m2 IVp, słoneczne,
po remoncie zamienię na 2,3 pokoje,
możliwość spłaty zadłużenia - Tel. 0 602
689 767
■ 37m po remoncie własnościowe na
większe lub domek ok. Małej Poczty. Może
być zadłużone – Tel. 0 609 851 868
■

PRACA
Dam pracę

■

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
Zamienię na większe lub sprzedam kawalerkę na Zabobrzu tel. 0 505 951 968
■ Własnościowe 45m2, 2 pokoje słoneczne
z widokiem, I piętro + ogród na 3 pokoje własnościowe do 50m2. - Tel. 0 75 764 82 80
■ Rozpoczętą budowę - dom wolno stojący
120m, parter z poddaszem użytkowym,
centrum Cieplic, bardzo ciekawa i wyjątkowa
lokalizacja, zamienię z niewielką dopłatą na
nowe 2 pokojowe mieszkanie – Tel. 0 509
949 961
■ Kawalerkę na większe (może być zadłużone) lub z dopłatą – Tel. 0 502 337 625
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry,
70m., 3-pok. kuchnia, łazienka, wc, 2-gie
piętro, kwaterunkowe. Zamienię na mniejsze,
może być kawalerka z dopłatą - Tel. 0 667
518 796
■ Mieszkanie komunalne ok. 32m2 – duży
pokój, kuchnia, łazienka, II piętro w Sobieszowie na większe w Cieplicach. Może być
zadłużone – Tel. 0 515 130 648
■ Mieszkanie 2pok. 48m. w Cieplicach na
kawalerkę - Tel. 0 693 501 707
■

Zatrudnię do sklepu spożywczego na
Zabobrzu, chętnie panią po czterdziestce
- Tel. 0 513 151 273
■ Zatrudnimy pokojowe w Jeleniej Górze
– Gwardia – w godz. 8 – 15 - Tel. 075 75
25 0 17 i Tel. - 0 606 360 443
■ Firma budowlana zatrudni murarzy, tynkarzy, glazurników - Tel. 0 507 445 930
■ Szkoła języków obcych pilnie zatrudni
lektorów języka angielskiego. Oferty
prosimy przesyłać na adres: biuro@
englishschool.pl
■ Chcesz nawiązać współpracę z wiodącą
firmą kosmetyczną i zarobić dodatkowe
pieniądze? Zadzwoń Tel. 0 505 079 114
■ Od zaraz operatywną osobę z samochodem do pracy w biurze nieruchomości Tel.
075 7524350 lub 602 749 567
■ Salon Sukni Ślubnych „SCARLET”
zatrudni sprzedawcę Pełny etat, umowa o
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Oferty
prosimy składać w salonie Jelenia Góra
ul.1-go Maja 16/18.
■ 8 osób do nowego oddziału, 1180 zł
netto. Stała praca – Tel. 0 756 480 640
■ Osoby młode na 3 działy. 12zł/h. Tel.
756 480 620
■ Potrzebuje stróża do pilnowania owiec
i baranów pod Jelenią Górą. Praca w nocy
co 2 dzien. Ciepłe posiłki zapewnione.
Zarobki 1800zł do ręki – pilne – Tel. 0
669 947 972
■ Wepa Professional Piechowice S.A. w
Piechowicach ul. Tysiąclecia 49 zatrudni
elektryków, elektroników. Wymagane
uprawnienia SEP do 1 KV. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem kadr
– Tel. 075 7547818
■ Zatrudnimy pracownika do biura.
Znajomość języka angielskiego, pakietu
MS Offoce, dyspozycyjność. Oferty proszę
wysyłać na e-maila: jadwiga@mar-mat.
com.pl
■ Przyjmiemy od zaraz młodą, operatywną, obrotną i dyspozycyjną osobę do
pracy na myjni samochodowej – Tel. 0
605 624 541
■ Prace porządkowe w ogrodzie - Tel. 0
511 089 923
■ Potrzebna pani do pomocy w domu i
opieki, dzieci 8 i 12 lat, mile widziana pani
na emeryturze, dyspozycyjna po 20.00
– Tel. 075 64 31 708
■

Potrzebny fachowiec do gładzi - pilnie
– Tel. 0 501 394 206
■ Do działu handlowego w Jeleniej Górze
o profilu elektrotechnicznym - zatrudnię.
Wymagana znajomość obsługi komputera,
zaangażowanie i umiejętności handlowe
- mail: jg@bpalarm.pl
■ Zatrudnię szwaczki. Wynagrodzenia
akord lub dniówka Tel. 075 75 50 120
■ Restauracja w Karpaczu zatrudni
kucharzy oraz pomoce wysokie zarobki
- Tel. 0 502 583 999
■ Potrzebny budowlaniec - z doświadczeniem Kubix- Tel. 0 501 394 206 www.
wykladziny.blo.pl
■ Pilnie zlecę przecinanie słupów pod
wiatę, pilarką spalinową w Cieplicach -Tel.
0 608 446 582
■ Przyjmę pomocnika do prac wykończeniowych - Tel. 509 362 908
■ Praca na promocjach w Jeleniej Górze
(Carrefour, Tesco) oraz w Karpaczu.
Stawka 10zł/h. zgłoszenia sms Tel. 0
500 048 419 (Podaj miasto, imię, wiek,
dyspozycyjność)
■ Zatrudnię rencistę lub emeryta na 1/4
etatu w charakterze dozorcy w domku jednorodzinnym. Miejsce pracy - Zachełmie,
Gmina Podgórzyn
■ Nawiążę współpracę z tapicerem- więcej informacji pod Tel. 0 880 044 951
■ „Nieruchomości Kopczyńscy” poszukuje
osoby: - młodej - kreatywnej - ambitnej
- pracowitej - lubiącej pracę w zespole
– odpowiedzialnej. Wymagania: - kobieta
- wykształcenie min. średnie - prawo jazdy
kat B. - wysoka kultura osobista - mile
widziana znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego Oferty zawierające: - CV
ze zdjęciem - list motywacyjny proszę
przesyłać na adres: biuro@nkop.com.pl
■ Zatrudnię wokalistkę - wesela, dancingi,
imprezy okolicznościowe – Tel. 0 505
336 296
■ Do działu handlowego w Jeleniej Górze
o profilu elektrotechnicznym - zatrudnię.
Wymagana znajomość obsługi komputera,
zaangażowanie i umiejętności handlowe
jg@bpalarm.pl
■ Zatrudnię szwaczki. Wynagrodzenia
akord lub dniówka Tel. 075 75 50 120
■ Zespół Szkół Ogólnokształcących i SMS
w Biathlonie w Szklarskiej Porębie zatrudni:
- nauczyciela chemii - nauczyciela fizyki
- Tel. 075 717 22 06
■ Zatrudnimy pokojowe w Jeleniej Górze
- Tel. 075 75 25 0 17 i Tel. - 0 606
360 443
■ PMPoland S.A. poszukuje pracowników
na stanowisko spawacz. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy, możliwość rozwoju i
zdobywania nowych kwalifikacji (kolejnych
kursów spawania), motywacyjny system
premiowy, opiekę socjalną. Tel. 075 75
510 61 wew. 517 lub 524
■ Zatrudnię w dobrze prosperującej
restauracji w Szklarskiej Porębie – Tel.0
788 190 977
■ Firma budowlana z Jeleniej Góry poszukuje młodej osoby na umowę o pracę do
nadzorowania logistycznie całej inwestycji
jak również do kontaktów z klientami. Mile
widziane posiadanie własnego samochodu.
Wysokie zarobki. Kontakt 3nexus@wp.pl
■ Ogólnopolska firma zatrudni 5os.z
■

terenu Jeleniej Góry i okolic na stanowisko
doradcy finansowego.
■ Rozpatrywane będą jedynie kandydatury osób, które posiadają min.średnie
wykształcenie, są nie karane, wiek 2850lat - Tel. 0 508 315 784 lub email:
reginachwalek@wp.pl
■ Zatrudnię ekspedientki do sklepu
spożywczego w Jeleniej Górze. Wysokie
wynagrodzenie Tel. 0 606 991 160

PRACA
Podejmę pracę
Mam 20 lat i chętnie podejmę jakąś
pracę na okres wakacji na terenie Jeleniej
Góry - Tel. 0 665 581 282
■ Posprzątam biura, mieszkania, umyję
okna, poprasuję – Tel. 0 609 494 710
■ Młody, dyspozycyjny, uczciwy - Tel. 0
600 023 449
■ 18-nastolatka podejmie prace na
wakacje. Najlepiej opieka do dziecka
– Tel. 0 781 746 976
■ W branży IT Zdecydowanie - Podejmę
pracę – Tel. 0 502 548 834
■ Szukam pracy fizycznej. Najlepiej na
budowie (pomocnik), w magazynie, w
ogrodnictwie. Z zawodu jestem palaczem
- Tel. 64 38 392 Ps. Najlepiej na terenie
Jel. Góry
■ Doświadczenie w prowadzeniu biura,
dobra znajomość pakietu Office i urządzeń biurowych. Bardzo dobra znajomość
zagadnień związanych z poligrafią i
drukiem - Tel. 0 606 739 136 e-mail:
bego57@vp.pl
■ Podejmę pracę w sklepie, hurtowni
lub solarium w Jeleniej Górze.25 lat,
wykształcenie średnie. Tel. 0 696 889
882
■ Szukam pracy jako tipserka, bez stażu.
Ukończyłam też szkołę kosmetyczną. Na
3/4 etatu. Mogę ubiegać się o odbycie
stażu z PUP - Tel. 0 600 427 099
■ Wykonujemy prace ogólnowykończeniowe m.in styropian - elewacyjne, płytki,
gładzie, malowanie wnętrz, panele. Tel. 0
695 864 777
■ Absolwentka Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Fizjoterapia; poszukuje pracy w charakterze
fizjoterapeuty. telefon kontaktowy – Tel.
0 607 849 371
■ Kierowca Kat. B C D (aktualne świadectwo). Poszukuje pracy. Umiejętność
naprawy pojazdów osobowych i dostawczych. Wiek 30lat. Doswiadczenie w
przewozie osob - Tel.0 501 482 959
■ Mam 25 lat ,wykształcenie średnie
gastronomiczne, 7 lat doświadczenie
w pracy na sali, za barem i w kuchni,
szukam ciekawej pracy w miejscowości
turystycznej, z zamieszkaniem agulabb@
interia.pl lub gg 3134364
■ Kierowca kat B doświadczony szuka
pracy dorywczej na BUSA Tel. 0 505
092 579
■ Młody, uczciwy, dyspozycyjny, kierowca kat.B - Tel. 0 600 023 449
■ Studentka filologii angielskiej i niemieckiej podejmie się pracy jako kelnerka.
Jelenia Góra lub okolice. jadvinia@onet.
eu Tel. 0 697 973 900
■ Masz problem z komputerem, konfiguracją sprzętu, lokalną siecią itp. - pomogę!
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA / REKLAMA
Profesjonalnie, solidnie i w rozsądnej
cenie. Wystawiam rachunek - Tel. 0
502 548 834 mail: daniel.krzysiak@
gmail.com
■ Para poszukuje pracy w hotelu. Mamy
doświadczenie w tej branży z możliwością
zakwaterowania – Tel. 0 605 246 480
■ Mam 47lat poszukuje pracy w Niemczech
posiadam prawo jazdy kategorii B poszukuje
pracy przy zbiorach ogrodnictwo, rolnictwo
- maczos1@poczta.onet.pl
■ 22 letnia z grupą inwalidzką chętnie
podejmie pracę w biurze lub hurtowni.
znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym, znajomość komputera,
wykształcenie zawodowe – sprzedawca - Tel.
0 785 599 922
■ Szukam pracy fizycznej. Najlepiej na
budowie (pomocnik), w magazynie, w
ogrodnictwie. Z zawodu jestem palaczem

Cegły dziurawki i pełne jest ich około
18 1000 – Tel. 0 781 015 229
■ Rower górski - stan b.dobry, cena 150
zł - Jelenia Góra 075 64 32 761 Tel. 0
783 032 707
■ Suknię ślubną rozmiar 38, szyta
w salonie, kolor ecri, gorset zdobiony
cekinami, spódnica z satyny i koronek,
mój wzrost 172 cm Cena do negocjacji
- Tel. 0 503 956 777
■ Suknię ślubną Gala Cristal z dodatkami, rozmiar 38, cena do uzgodnienia,
Tel. 075 64 19 852
■ Suknię ślubną w kolorze szampania,
kupiona we wrześniu 2006. Stan bardzo
dobry. Tel. 508 200 453
■ Sofę rozkładaną i fotel - Tel. 0 695
426 606 albo gg 2313371
■ Wózek driver, fotelik do auta, łóżeczko
oraz ubranka dla chłopca w wieku 1-2
■

db kredyt

Reflektory halogenowe 2 szt. p.
mgłowe, cztery żarówki H-3 Nowe – Cena
69 zł – Tel. 0 604 429 249
■

RÓŻNE
Kupię
Piec używany CO na drewno lub
węgiel, grzejniki CO blaszane ,używany
wentylator wyciągowy – Tel. 0 601
082 747
■ Kupię rower rehabilitacyjny (treningowy) Proszę o wysłanie zdjęcia i
podanie ceny - kontakt- marzenak26@
wp.pl
■ Kupię złom złota - najlepsze ceny - Tel.
0 693 100 000
■

RÓŻNE
Różne
■

Potrzebuję rzeczy dla niemowlęcia,

Góra ul. W. Polskiego 54 - obok sądu
- Tel. 0 601 837 677
■ Troje młodych i ambitnych studentów
z doświadczeniem podejmę każde
wyzwanie malarskie mieszań w obrębie
Jeleniej Góry. Jesteśmy dokładni szybcy
i wściekli. Nasze usługi są na każda kieszeń, wiec czekamy na rychłe propozycje
pod Tel. 0 517 243 173
■ 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
■ Poszukujesz orkiestry na wesele?
Spiesz się. Podpisujemy już umowy na
rok 2008. Zapraszamy do współpracy
– Tel. 0 604 186 987
■ Szeroki asortyment Mebli Kuchennych - Fronty: drewno, MDF, płyta

Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny
- Tel. 075 764 79 90
■ Remonty mieszkań: glazura, terakota,
gładzie tynkowe, panele podłogowe itp.
- Tel. 0 609 863 136
■ Przewozy lotniska - tel.kont.+48
505 092 579
■ Świadczę usługi transportowe busem
o ład. 1500kg.maxi Jelenia Góra - Tel. 0
512 018 693 lub 0 607 644 682
■ Ścinka drzew w trudnych warunkach
– Tel. 0 608 171 833
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa,
imprezy itp. Możliwość wykonania
dużych odbitek Wysoka jakość usług
i niskie ceny Jelenia Góra okolice lub
nawet dalej krzys_jg@interia.pl Tel. 0
695 212 075
■
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itd. Cały kraj, zagranica zadzwoń, a
porozmawiamy o stawkach Jelenia
Góra - Tel. 0 512 018 693 lub Tel. 0
607 644 682
■ Brukarstwo granit beton profesjonalnie Tel. 0 502 137 019
■ Przedłużanie i zagęszczanie włosów,
warkoczyki, niedrogo - Tel. 0 785
991 754
■ Tanie i solidne remonty wnętrz - Tel.
0 606 362 300
■ Sprawnie, solidnie i sposób profesjonalny przeprowadzę ocenę ryzyka dla
pracowników Twojej firmy. Cena ustalana
jest indywidualnie - www.badanierynku.
info i Tel. 0 606 161 854
■ Podbitka, boazeria od 17,80m2,
listwy montażowe wykończeniowe ,
meble sosnowe – producent ul. Kopernika 2 - Tel. 0 75 75 213 28 i Tel. 0

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

RÓŻNE
Sprzedam
Meble wysoki połysk, machoń, tanio
– Tel. 0 75 755 39 15
■ Piec kaflowy, rozebrany kompletny
- niedrogo.(na allegro 400zł)nie antyk!
782 354 720 lub Tel. 0 669 555 174
■ Hurtowe ilości kołków do kiełbasy.
Sznurek gratis –Tel. 07 56 416 979
■ Lodówkę marki „Polar” o pojemności
74 litry, samorozmrażającą się, prawie
nie używaną. Cena do uzgodnienia - Tel.
075 75 35 860
■ Snowboard freeride oxbow 165,miękkie wiązania, buty northwave nr 42,
kombinezon xl – Tel. 0 516 679 430
■ Sprzedam książki do klasy I gimnazjum bez chemii. Do szkoły Zespół Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach.
Książki nie są w idealnym stanie lecz
nadają się do wielokrotnego użytku. Cena
do ustalenia - Tel. 0 661 594 290
■

lata – Tel. 0 669 947 972
■ Hurtownia stali - sprzedajemy pręty
żebrowane i gładkie oraz duży asortyment blach. Ceny najniższe na Dolnym
Śląsku - zadzwoń koniecznie Tel. 0 603
437 790
■ Gąsiory stare, 80szt. , oczyszczone
– Tel. 0 506 452 281
■ Pianino Legnica, ciemny machoń, trzy
pedały, stan bardzo dobry - 2500zł - Tel.
0 692 347 761
■ Jamnika miniaturkę, 3,5 miesięczną,
odchowaną, szczepioną, suczkę - szuka
swojego pana - 300zł - 692 347 761
■ Stare sprawne radia: Aga, Pionier
Tel. 075 76 72 773 i Tel. 0 603
646 803
■ Czasopisma M jak mieszkanie - lata
2003 i 2004 info Tel. 0 600 166 113
■ Akwarium 300 litrów, z wyposażeniem (filtr kaskadowy, napowietrzacz,
grzałka, stojak, pokrywa z oświetleniem),
z rybkami (paletki i inne) lub bez. Tel. 0
505 079 114
■ Mini klimatyzację do auta, domu. Niemiecka, nowa, prosta obsługa, wtyczka
do zapalniczki 12V lub 220V – Cena
119zł, Tel. 0 604 429 249
■ Telewizor + radio przenośne 12V,
220V lub baterie – Cena 392zł – czarno
– biały – Tel. 0 604 429 249
■ Filmy DvD 12 szt. Sensacja, fantastyka, komedia – tylko 49zł + 2 filmy
VcD do wyboru Gratis – Tel. 0 604
429 249

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

ciuszki i wszystko co jest potrzebne.
Wszystkim będę bardzo wdzięczna
– (chodzi o ofiarowanie mi ich za darmo)
Tel. 0 785 599 802
■ Grzywacze chińskie łyse i owłosione - 9tyg. wesołe maluchy nie
alergiczne. Zainteresowanym prześle zdjęcia – Tel. 0 509 829 007
Przyjmę udziałowca wspólnika celem
uruchomienia produkcji kwota min.
8000 zł maks. 20000 zł. lub inne propozycje. Ewentualnie pożyczę w/w kwotę
na rozsądnych warunkach - Tel. 0 506
487 498 lub 0 75 75 525 88
■ Ciuszki dziecięce 1-12m-cy Tel. 0
603 941 051
■ Pomogę w opłatach zamian za wynajęcie pokoju nie stać mnie na wysokie
opłaty lub zaopiekuje się starsza osobą
– Tel. 0 609 851 868
■ Oddam kotki - czarne dwumiesięczne
- Tel. 0 508 082 888
■ Oddam suczkę dwumiesięczną w
dobre ręce. Matka brązowy doberman,
ojciec owczarek niemiecki Tel. 0 695
960 134
■

RÓŻNE
Usługi
Biuro Rachunkowe KO-ALA - prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów Jel.
■

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

fornirowana, lakier. Doradztwo. Projekt.
Transport. Montaż. Ul: Poznańska 24
(koło PKS) Jelenia Góra - Tel. 0 75
76 76 289
■ Zlecę przetłumaczenie pliku z angielskiego na polski, szybko i sprawnie.
Oczekuję poważnych ofert - gg:6645856
marcinswiniarski1@o2.pl
■ HACCP dla Twojej firmy gastronomicznej - Tel. 0 502 548 834
■ www.badanierynku.info - Tel. 0 606
161 854
■ Chętnie przyjmiemy zlecenia z
zakresu; - wykonania dociepleń, elewacji - prac wykończeniowych - prac
brukarskich i inne budowlano – remontowe - Tel. 0 661 334 123 i Tel. 603
494 074
■ Brukarstwo - solidnie i tanio. Tel. 0
663 232 265
■ System jakości ISO dla Twojej firmy
www.badanierynku.info - Tel. 0 606
161 854
■ Usługi: - Lokalne sieci komputerowe
- wykonawstwo - Usuwanie problemów
z Twoim komputerem - Reinstalacja
systemu - Konfiguracja komputera Konfiguracja sieci komputerowej - I wiele
innych z zakresu obsługi komputera
E-MAIL daniel.krzysiak@gmail.com Tel.
0 502 548 834
■ Świadczymy profesjonalne usługi w
zakresie renowacji mebli. Posiadamy
duży wybór mebli na sprzedaż Tel. 0607
232 524

Kafelkowanie, regipsy, przebudowy,
malowanie Tel. 075 76 21 228 Tel. 0
515 128 216
■ Podciśnieniowe pranie dywanów
i tapicerki meblowej – Tel. 075 76
72 773
■ Organizujemy zabawę Karaoke - w
każdym terenie - nawet w lesie przy
ognisku! Profesjonalnie i tanio - Tel. 0
606 283 031, fullsound@poczta.onet.
pl, www.fullsound.prv.pl
■ Odchudzę każdego, kto tylko chce
tego – Specjalista d/s dietetyki – Kontakt – Tel. 0 785 636 539 mail:
bobowskiw@tlen.pl
■ Wykonam kompleksowo instalacje
elektryczne, pomiary. Usuwam awarie
instalacji. Tanio, szybko, solidnie! Tel. 0
664 475 323
■ Naprawy pralek, zmywarek Tel. 0 608
812 320 , 075 6421597
■ Renowacja każdego rodzaju drzwi i
okien starych – Tel. 0 667 130 656
■ Poszukujesz orkiestry na wesele.
Spiesz się. Podpisujemy już umowy na
rok 2008 Zapraszamy do współpracy.
Tel. 0 604 186 987
■ Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek
meblowych i samochodowych. Tanio,
dokładnie – profesjonalnie - Tel. 0 601
566 508
■ Koparko ładowarka jcb 2 cx wynajem
Tel. 0 502 137 019
■ Świadczę usługi transportowe do
1500kg.przewoz rzeczy, przeprowadzki
■

Polska
Finansowa
Kredytowa

sp. z o.o.

- Tel. 64 38 392
■ Kelnerko-pokojowa i konserwator poszukują pracy w hotelu w obrębie Jeleniej Góry
z możliwością zakwaterowania - Tel. 0 605
246 480
■ Tech. ekonomista, dypozycyjny, kompetentny, własne auto. Szukam pracy jako
handlowiec, przedstawiciel handlowy - Tel. 0
785 776 386 mail: zielinskirafal1@wp.pl
■ Poszukuje pracy na wakacje. Mam 19naście lat , posiadam wykształcenie średnie.
Mój numer Tel. 501 575 837

605 306 250
■ Firma Stolarska posiada w ciągłej
sprzedaży tarcicę sosnową suchą w kl.I
n/o gr. 20,25,32,50 różnych długości.
Produkujemy meble z drewna, również w
stylu antycznym. Kontakt: Barcinek 8B
10 km od J. Góry Tel. 075 7514060,
608 435 483
■ Odchudzę każdego, kto tylko chce
tego. Specjalista d/s zdrowego odżywiania i dietetyki - Tel. 0 785 636 539
lub mail: bobowskiw@tlen.pl
■ Wykonam prace typu: płytki, gładzie,
regipsy, panele, malowanie - Tel. 0 508
671 544
■ Usługi finansowo – księgowe biura
rachunkowego. Maksimum zaangażowania biura. Minimum zaangażowania
klienta. Profesjonalna obsługa – Tel.
601 837 677 mail: alakow@onet.eu
■ Prostowanie felg, pierścienie centrujące do felg. Serwis opon. Jeżów Sudecki
ul. Długa 102 (pętla MZK) Tel. 075 713
23 25 - Tel. 0 507 298 092
■ Meble Kuchenne - Ul: Poznańska
24 (koło PKS) Fronty: drewno, MDF,
płyta fornirowana, lakier. Doradztwo.
Projekt. Transport. Montaż. Tel. 0 75
76 76 289

Ogłoszenia

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

Uwaga! Silna międzynarodowa spółka z długoletnią
tradycją proponuje pożyczki w ramach Unii Europejskej
z niebankowej sfery, bez potwierdzania dochodów z oprocentowaniem jak w banku. Startujemy w PL, proponujemy
nadstardartowe dochody i samochód firmowy.
Szukamy współpracowników na pozycje
dyrektorów regionalnych.

Ul. Bobrecka 27, 43 - 400 CIESZYN, Tel. 517 772 687, 664 438 018

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Pokochała nasze miasto (IV)

Odlot do niebytu
Kilka zdań o szkole skreślonych ręką Hanny Reitsch
w zasadzie kończy opis jej jeleniogórskiego okresu
życia.
Pozostają jeszcze barwne
wspominki z najważniejszego
dla autorki miejsca w Kotlinie
Jeleniogórskiej – szkoły szybowcowej w Grunau, czyli Jeżowie
Sudeckim. Na sam szczyt „szybowcówki” Reitsch dojeżdża z
centrum miasta rowerem.
O poranku przemierza puste
jeszcze ulice – jak dość ogólnikowo pisze – obok swojskich
twarzy domów początkowo
ciasno stojących jeden obok
drugiego, potem – coraz rzadszych.
Jedzie najpierw Promenadą
ku dzisiejszemu Podwalu (wówczas zwarto zabudowanemu).
Później ulicą An den Bruecken
(Mostową) przez jedną z dwóch
przepraw drogowych przez
Bóbr. Po prawej mija Establissement Schillergarten, znany
zajazd i gościniec z ogrodami
rozłożonymi wzdłuż brzegów
rzeki i wjeżdża w trakt dziwnie
zwany Sechsstaette (po polsku
to ulica Sześciu Miejsc, tak
Niemcy ochrzcili w XVII wieku
trakt, przy którym powstało

– podobno – sześć pierwszych
jeleniogórskich siedzib ludzkich. Po wojnie będzie tam
część ulicy Grunwaldzkiej, Lwóweckiej oraz Podchorążych.
Hanna wjeżdża w Grunauerstrasse, czyli jeżowską. Tuż
obok, po lewej stronie – wielki
plac budowy. Rozkopane okolice, gdzie trwają przymiarki do
postawienia wiaduktu kolejowego. Za nim wyrasta potężny
kompleks koszarowy dla rozrastających się sił zbrojnych
III Rzeszy Niemieckiej.
Hanna nie wie jeszcze, że
budowie patronuje sam premier Prus Hermann Goering.
Nie spodziewa się, że zostanie
on szefem Luftwaffe, w której
będzie służyła pilotka. Nawet
przez myśl jej nie przechodzi,
że pozna go osobiście. Jak i
ta, że marszałek Hermann
zdradzi wielkiego Adolfa
Hitlera, którego świadkiem
niemal ostatnich chwil w
życiu Hanna będzie w kwietniu 1945 roku w berlińskich
bunkrach.

A przy Grunauerstrasse robota
wre: mimo poranka już uwijają
się robotnicy wykończając niemal jednakowe gmachy koszar,
widać już zarysy bramy, przy
której na cokołach staną odwieczne niemal symbole wojskowości: odlewy potężnych jeleni,
zabrane z pałacu w Maciejowej,
podobno na rozkaz samego
Goeringa.
Potem już prosto do Jeżowa.
Blisko nie jest. Łatwo na rowerze
też nie. Zwłaszcza pod górkę,
dość stromą jak na ówczesne
standardy rowerowych przerzutek.
Zobaczy na rozwidleniu dróg
szyld z drogowskazem prowadzącym do szkoły szybowcowej.
Hanna na pewno wyciska
z siebie siódme poty, ale nie
skarży się.
– Moje stopy naciskały na
pedały, niebo nade mną było jasnobłękitne i takie odległe, a ptaki
śpiewały. Moje serce przepełnione
było radością – napisze w autobiografii. I doda, że na górze nie
było na niej nic ciekawego – zgodnie z prawdą zresztą – tylko „duży
hangar, w którym stały szybowce
i skromny drewniany domek,
który służył za schronienie w
razie złej pogody”.

Nic ciekawego dla postronnego, ale nie dla niej. Bo na
„szybowcówce” dla Hanny zaczynał się „nowy, wytęskoniony
świat”, a jej marzenie o lataniu
stało się rzeczywistością, która
doprowadziła jeleniogórzankę
do klęski.
I to właśnie spojrzenie z
góry chyba najlepiej oddaje
przyczynę, dla której Hanna
Reitsch raczej pomija szczegóły
dotyczące jeleniogórskiej codzienności. Choć obraz tego jej
świata nigdy nie wyblaknie: „od
południa otoczony przez niemal alpejskie Karkonosze, od
północy przez gęsto zalesione
Góry Kaczawskie, a od wschodu

i zachodu przez lasy i wzgórza
spływające polami, zamkami i
pałacami, coraz rzadszymi im
dalej w głąb kraju, ku rozległej
równinie”. Tak opisuje Hanna
Jelenią Górę siedząc w celi
amerykańskiego więzienia
w „najbardziej upokarzającej
niewoli”.

Już tu nie wróci

Wie już wówczas, że ten obraz
został Niemcom odebrany. Wie, że
jej ojciec z głową Beethovena po
porażce wojennej Rzeszy popadł
w depresję i zastrzelił siebie oraz
całą pozostałą w Jeleniej Górze
rodzinę (w tym troskliwą matkę)

oraz służbę. Przeczuwa również,
że do swojego Hirschbergu już
nigdy nie powróci.
Z piórem w ręku otacza się
zatem światem wspomnień i
wyobraźni, gdzieś za oceanem.
Nawet nie przeczuwając, że jej
biografię przeczytają współcześni jeleniogórzanie. Honorową
obywatelką miasta pozostała
przecież do dziś. Podobnie jak
Adolf Hitler, który to do upadku
doprowadził zarówno Hannę,
niemiecką Jelenią Górę jak i samego siebie i cały swój naród.

(tejo)

Ciąg dalszy za tydzień

Fot. Archiwum
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Ulubiona perspektywa Hanny Reitsch: Hirschberg z lotu ptaka

REGION Gdzie sznycel a la Schneekope ponczem Ruebezahl popijano

Śnieżka królową
W nadchodzącą sobotę na
szczyt Śnieżki wbiegną śmiałkowie. Skierują się tam niemal
tą samą trasą, którą lat temu
ponad 200 podążał poseł amerykański w Berlinie i przyszły
prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams.
Dyplomata zza oceanu dotarł
tam w sierpniu przed świtem,
7 sierpnia 1800 roku, aby podziwiać wschód słońca, który
był celem pielgrzymek na górę
niemal obdarzaną kultem.
Już wówczas, od roku 1861,
stała tam ufundowana przez
Schaffgotschów i poświęcona
przez c ystersów kapl iczka
św. Wawrzyńca. Jej wnętrze

służyło nie tylko religijnym celom. Na sianie nocowali tam,
jedli i biesiadowali znużeni
wędrowcy.
P ie r w s z e s c h r on i sko n a
Śnieżce zbudowano dopiero
w połowie XIX wieku. Miało
pecha, bo spłonęło. Podobny
los spot ka ł na stępne. Jego
właściciel, Friedrich Sommer
nie załamał się i zbudował
kolejny obiekt w 1862 roku.
Ten budynek przetrwał ponad sto lat. Można było nie tylko się tam przespać, ale zjeść
solidny i niedrogi obiad.
Tylko dla przykładu – kilk a da ń: z upa bul ionowa z
wkładką, fasolowa, drobiowa,

Warto zobaczyć
W kaplicy na Śnieżce mszę odprawia się raz do roku: 10 sierpnia w
dniu św. Wawrzyńca, jej patrona. Najczęściej nabożeństwo celebruje
ordynariusz diecezji legnickiej. Uczestniczą w liturgii nie tylko turyści,
ale i ratownicy górscy oraz przewodnicy sudeccy, którzy w tym dniu
mają swoje święto.

winna. Sznycel wiedeński, paprykarz, sznycel z Holmsteinu,
naturalny, pieczeń wiedeńska,
befsztyk z hiszpańską Maderą
oraz sznycel a la Schneekope
(Śnieżka).
Kura lub gołąbki w sosie z
ryżem lub kluskami, pularda z
grzybami, makaron z szynką,
sztuka mięsa z chrzanem.
A do picia: schłodzone piwo
z beczki, lemoniada o różnych
smakach i lekkie wina sprzedawane na szklanki. Kiedy zimno
– gorąca herbata z rumem,
koniakiem lub arakiem albo
grzaniec z ponczu Ruebezahl
(Liczyrzepa).
Zapasy żywności dźwigali do
schroniska zatrudnieni tragarze. Robili to tak solidnie, że
i zimą turyści nie wychodzili
ze schroniska głodni. I jeszcze
mogli się tam wyspać.
Schronisko, prowadzone przez
rodzinę Pohlów, podupadło
przed drugą wojną światową. W
1939 roku obiekt zamknięto, bo
Śnieżka stanowiła strategiczny
punkt hitlerowskiego Luftwaffe
i miała bezpośrednie połączenie
z kwaterą wodza III Rzeszy.
Był też zamiar, aby ze Śnieżki uczynić twierdzę. Naziści

zamontowali na jej południowym stoku działa przeciwlotnicze już pod koniec wojny.
Gdyby nie Kurt Glas, szef
niemieckiego obserwatorium
meteorologicznego, budowle
na Schneekoppe wyleciałyby
w pow ietrze. W 1945 rok u
zaminowano je, ale Glas upił
winem żołnierzy i uratował
za rów no sch ron isko, ja k i
barokową kaplicę.
Ingerencja architektów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
ocz y w i ście dosięg ła t a k że
szcz y t u Śn ież k i. Sza rga ne
przez ponad sto lat wichrami
i mrozami schronisko i stację
meteorologiczną postanowiono rozebrać, a w ich miejsce
pobudowa ć z upe ł n ie obc y
karkonoskiej tradycji blaszano-metalow y twór. Latające
spodki, lub talerze są symbolem polskiej Śnieżki do dziś.
Niemym świadkiem historii
pozostaje barokowa drewniana kapliczka św. Wawrzyńca,
obok której stawał y niezliczone tł umy t ur ystów, aby
podziwiać piękne widoki z niezmiennej królowej Śnieżki.

(tejo)

Schronisko, obserwatorium meteorologiczne
i kaplica św. Wawrzyńca na początku XX wieku
Fot. Archiwum

Od skromnej kaplicy św. Wawrzyńca po futurystyczne
„latające spodki”. Głowa Olbrzyma, jak zwano najwyższą górę Sudetów, zawsze czymś przyciągała i przyciąga
wędrujących po Karkonoszach.

Tragarze wnoszą prowiant do schroniska na
Śnieżce.
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Firma realizująca inwestycję w Szklarskiej Porębie poszukuje

podwykonawców
następujących robót:
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- 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
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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 (EMBPEXJFE[BKDZDIHSBUJT
dla odwiedzaj¹cych gratis)

rezerwacja miejsc gratis

(0) 692 789 271

u nas możesz wystawić swój samochód do sprzedaży
jesteśmy
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
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Przez pierwszy miesiąc otrzymasz miejsce handlowe gratis !
Za następny miesiąc zapłacisz tylko połowę
opłaty targowej !
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REKLAMA

Dzięciołowski Sp. z o.o.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

58-506 Jelenia Góra
ul. Paderewskiego 20,
tel. 75-434-20, 76-45-000
Tu m.in. elektroniczny tunning silników

59-700 Bolesławiec
ul. Bohaterów Getta 11,
tel. 735-32-08, 735-19-22
Tu m.in. montaż AutoGaz

