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REGION Ponad stu nietrzeźwych kierujących w październiku

Łomot Łomianek

Mogli zabić ludzi
To potencjalni zabójcy, którzy zamiast broni, mieli samochód. Jeden
– Małe piwo wypiłem – sły- górski sąd rejonowy zakazał
szą
najczęściej
funkcjonariusze mu prowadzenia pojazdów
z nich w bagażniku przewoził też sztucer. Pokazujemy wizerunki tych,
od
bełkoczących
kierowców. mechanicznych do 22 listopada
którzy po pijanemu mogli spowodować tragedię.

str. 9
JELENIA GÓRA

Fot. KMP

W NUMERZE

Dzieci na
marginesie
Dowiedz się, dlaczego
matki coraz częściej porzucają niemowlęta.
str. 2
Rafał Kasperczyk
2,3 promila
Na nic zdają się sądowe
wyroki, które zakazują nadużywającym alkoholu kierowcom
siadania za kółkiem. Ci nie
boją się policyjnych patroli. Po
paru piwach, wódce czy winie
bez wahania przyciskają pedał

JELENIA GÓRA

Jan Wieczorek
2,48 promila

Tomasz Kowalski
2,25 promila
gazu i jadą. Ostro. Kończy się
to często na przydrożnym
drzewie lub w rowie.
Tam wylądował ostatnio
pijany kierowca w Siedlęcinie. Auto kupił w Niemczech.
Z kolegami postanowił „oblać”

zakup w dyskotece. O północy
przyszła chętka na przejażdżkę.
Skutek: rozbity samochód,
ranny pasażer i kłamstwo kierowcy, który usiłował wmówić
policjantom, że pojazd mu
skradziono.

Alkohol stanowi około 5% zawartości małego kufla piwa, 10% lampki wina i około 40% kieliszka wódki.

Szanse na etaty
Sprawdź, jak studenci
skorzystali z ponad stu
ofert zatrudnienia na targach pracy.
str. 3
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To „małe piwo” w rzeczywistości stanowiło solidną porcję
napitku lub trunków. Wielu
zatrzymanych ma ponad dwa
promile alkoholu w organiźmie.
Tak było w przypadku Tomasza Kowalskiego z Rębiszowa, który 21 października kierował fiatem. Wpadł w Jeleniej
Górze przy ul. Jana Pawła II.
Wynik badania: 2,25 promila.
Dodatkowe odkr ycie:
sztucer w bagażniku i nabój
w kieszeni. I nowe kłopoty, bo
– choć zatrzymany miał pozwolenie na broń (jest myśliwym)
– zlekceważył przepisy. Broni
palnej nie wolno przewozić po
pijanemu. Łowczy tłumaczył
się, że broń przestrzeliwał,
dlatego ją miał w bagażniku.
Nic nie usprawiedliwia faktu,
że kierował samochodem po
pijanemu.
Jan Wieczorek z Jeleniej
Góry 22 września kierował
fordem transitem. Jechał na
dwóch gazach: badanie alkomatem wykazało 2,48 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Usiadł po pijanemu
za kierownicą, choć jelenio-

2006.
Długo będzie pamiętał
dzień 22 sierpnia tego roku
Rafał Kasperczyk. W Przesiece zatrzymała go policja.
W organiźmie miał 2,3 promila
alkoholu.
Wszystkim grozi kara do
dwóch lat więzienia. Za przestrogę niech posłuży przykład
kierowcy pijaka i pirata, który
dwa lata temu zabił starszą
kobietę idącą chodnikiem.
Sąd skazał go na siedem lat
pozbawienia wolności i dożywotnio zakazał prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
(tejo)
Duże jasne też alkohol
Mężczyzna o wadze 70 kg, który wypił
dwa duże piwa, ma powyżej 0,5 promila
alkoholu we krwi. Alkohol „wyparuje”
co najmniej po 2,5-5 godzinach. Na
wynik może wpływać również kondycja
i zmęczenie pijącego, a także to, co
zjadł przed piciem. Pojazd będący
własnością nietrzeźwego kierowcy jest
zabezpieczony na poczet przyszłej kary
grzywny. Dopóki jej nie opłaci, pojazd
pozostaje zabezpieczony na strzeżonym
parkingu.

JELENIA GÓRA

Zapłoną znicze
Jak uniknąć korków
i bezpiecznie zaparkować
podczas nadchodzącego
dnia Wszystkich Świętych?
str. 5
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JELENIA GÓRA Matki coraz częściej porzucają niemowlęta

JELENIA GÓRA

Dzieci na marginesie

Daleko

Rodzą, bo chcą dostać becikowe. Macierzyństwo schodzi na drugi plan.
Zwłaszcza w rodzinach patologicznych.

Nie 15, ale 55 kilometrów
będą musiały pokonać ciężarówki z odpadami z Jeleniej
Góry. Zadecydowali o tym
radni.
Jeleniogórskie śmieci
będą wywożone na wysypisko w Jaroszowie w gminie Strzegom. Alternatywą
było składowisko odpadów
w Kostrzycy w gminie Mysłakowice. Sprawa jest pilna, bo
wysypisko w Siedlęcinie, dokąd trafiają odpady ze stolicy
Karkonoszy, będzie czynne
tylko do końca roku.
Według rajców, którzy
przegłosowali opcję wysyłania
śmieci daleko poza Jelenią
Górę, zdecydowały względy
finansowe i praktyczne. Mimo
transportu na odległość 55
kilometrów, składowanie odpadów w Jaroszowie będzie
kosztowało rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Na dwadzieścia cztery rodzące matki, aż cztery decydują
się zostawienie dziecka w szpitalu. Takiego rozmiaru zjawiska
szpital nie odnotował od 30 lat.
Czy przyczynami są, między
innymi, zbyt duże tempo życia,
w którym nie ma czasu na opiekę nad dzieckiem? Może zmiana
poglądów kobiet, które wola
robić karierę zawodową? Nie.
– Przede wszystkim bieda
– mówi dr Aldona Perlik, ordynator Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu Wojewódzkim
w Jeleniej Górze.
Pracuje tu trzydzieści lat.
Nie widziała tego, co dzieje się
teraz. Przychodzą do niej matki
i mówią otwarcie: proszę pani,
to moje trzecie, czwarte, ósme
dziecko. Nie jesteśmy w stanie
go wychować.
Na przemyślenie swojej
decyzji każda matka ma sześć
tygodni.
– Po porodzie kobietę obowiązuje półtoramiesięczny
okres ochronny – wyjaśnia
Aldona Perlik. – W tym czasie
te dzieci pozostają na oddziałach naszego szpitala. Bywa
tak, że matka wskutek szoku
chce oddać dziecko, ale po
jakimś czasie zmienia zdanie
– mówi.

75 26 938 UL. NOWOWIEJSKA
KOMISARIAT POLICJI
75 20 464 PLAC PIASTOWSKI
(CIEPLICE)
KOMISARIAT POLICJI
75 20 150 UL. ARMII KRAJOWEJ
SZPITAL WOJEWÓDZKI
75 37 100
STRA¯ MIEJSKA
75 251 62
KMP STRA¯Y PO¯ARNEJ
76 47 450
POGOTOWIE RATUNKOWE
75 23 636
GÓRSKIE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE
75 24 734
URZ¥D MIASTA JELENIA GÓRA
75 46 100
PL RATUSZOWY URZ¥D MIASTA
75 46 200
MOPS
75 23 951
POWIATOWY URZ¥D PRACY
64 73 160
POGOTOWIE RATUNKOWE
75 23 636
URZ¥D SKARBOWY
64 73 500
URZ¥D CELNY
75 53 043
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
64 58 709
KURATORIUM OŒWIATY
64 24 810

Jeśli po sześciu tygodniach
matka zrzeka się praw rodzicielskich do dziecka, uruchamiana jest cała procedura,
która umożliwia maleństwom
znalezienie rodzin zastępczych.
– Szpital powiadamia sąd
rodzinny i nieletnich oraz ośrodek opiekuńczo-adopcyjny.
W tym momencie nasza rola się
kończy – mówi Aldona Perlik.
Na oddziale dzieci przebywają około sześciu tygodni,
później trafiają do ośrodków.
Wyjątkiem są wcześniaki,
które potrzebują dłuższej i fachowej pomocy medycznej.
Dzieci o uregulowanych
kwestii prawnej w ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych nie
czekają zbyt długo na nowych
przybranych rodziców. Nie
wszystkie porzucone mają
jednak tyle szczęścia.
– U nas jest tak, że to rodzice czekają na dzieci, a nie
odwrotnie – mówi Żaneta
Babul, dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TIS w Jeleniej Górze. – Inna sytuacja jest
w momencie, kiedy do ośrodka trafiają dzieci chore. One
na swoich nowych rodziców
czekają nawet kilka lat.
Teraz w ośrodku przebywa

Krzysia matka
porzuciła krótko po porodzie
śliczna dziewczynka, która
ma wodogłowie. Martynka na
nową rodzinę czeka już rok.
Nikt nie chce się nią zająć. Jeśli
w przyszłości nie znajdzie się
nikt, kto się nią zaopiekuje,
trafi do opieki społecznej.
Najczęściej rodzice podejmują decyzję o oddaniu
dziecka, ponieważ nie mają
środków na jego utrzymanie. Nierzadko jednak dzieci
traktowane są (szczególnie
w rodzinach patologicznych)
jako źródło dochodu, a nie
owoc miłości.
– Becikowe, między innymi, spowodowało, że noworodek to minimalne, ale jednak
źródło utrzymania dorosłych
– twierdzi dr Aldona Perlik.

Rodzice są bezrobotni,
więc decydują się na dziecko.
Dostają becikowe, czyli określone pieniądze. To dla nich
najważniejsze.
Czasami lekarze przypuszczają, że rodzice noworodka pochodzą z rodzin
patologicznych. – W jednym
przypadku przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy
i okazało się, że rodzina nie
ma żadnych warunków, aby
zapewnić dziecku opiekę.
Ojciec jednak robił wszystko,
żeby to dziecko zatrzymać
A dwójkę starszych dzieci
oddał wcześniej do domu
dziecka – usłyszeliśmy.
Angelika Grzywacz

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA
75 46 110

JELENIA GÓRA Ukradł ciężarówkę z węglem

CENTRUM INFORMACJI

Staranował starem

TURYSTYCZNEJ
76 76 935
64 28 110
FILHARMONIA DOLNOŒL¥SKA
75 38 160
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.

Fot. Judyta Babiarz

TEATR JELENIOGÓRSKI

64 238 81
OSIEDLOWY DOM KULTURY
75 41 090
M£ODZIE¯OWY DOM KULTURY
64 24 460
MIEJSKI DOM KULTURY
„MUFLON”
75 53 626
MIEJSKI ZAK£AD KOMUNIKACJI
76 48 736
INFO. PKP

75 29 327

INFO. PKS

0 300 300 137
0 708 308 000
*720 81 37

Zniszczony pojazd przy dawnej
siedzibie Telekomunikacji Polskiej

Na ogrodzeniu przy ul.
C h e ł m o ń sk i e g o z ł o d z i ej
rozbił w sobotę ciężarówkę
marki Star, którą wcześniej
ukradł z okolic marketu Plus
przy ulicy Wolności. Z pojazdu sprzedawano węgiel.
Sprawca wcześniej dokonał
rozboju. Ciężarówką uciekał
ranny w głowę i nogę. Musiał
jechać szybko, choć daleko
nie dojechał. Po zderzeniu
przód pojazdu został mocno
uszkodzony, latarnia uliczna – ścięta, a ogrodzenie
– zniszczone. Szczegóły zajścia ustala policja. Złodzieja
zatrzymano.
(tejo)

z brudami

Fot. Marek Tkacz

VIP
NUMERY

Fot. Arkadiusz Piekarz
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około 84 złotych. W Kostrzycy
– kosztowałoby 90 złotych.
W Jeleniej Górze powstanie
także stacja przeładunkowa.
Wysypisko w Jaroszowie zapewnia, bowiem, transport
odpadków.
(tejo)

REGION

Powrót
tirów
Od minionej środy przez
drogowe przejście graniczne
Jakuszyce – Harrachov znów
jeżdżą tiry. Czeskie służby
dyplomatyczne wydały notę
zezwalającą na to. Do tej
pory – mimo zakończenia
remontu krajowej trójki po
zniszczeniach spowodowanych przez powódź. Przejazd
tirów nie był możliwy tylko
ze względów formalnych.
(tejo)
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JELENIA GÓRA Czują zimę?

Szanse na etaty

Zapasy wiewiórek

Adecco Poland zajmująca się rekrutacją pracowników. Zaproponowali chętnym 80 miejsc
pracy i nieograniczoną liczbę
staży. Wszystkie instytucje
przedstawiały
własne prezentacje

multimedialne. Toyota i Jelfa
zorganizowały także warsztaty.
– Uczestniczyłam w wykładach na temat planowania
ścieżki kariery - mówi Wioleta Śnieżek.
Najbardziej zainteresowani targami byli
studenci ostatniego
roku Akademii Ekonomicznej. Mniej było
osób z innych uczelni, chociaż D&M
i Simet przygotowały także propozycje
dla absolwentów
Politechniki
Wrocławskiej.

Barbara Zioła i Wioleta Śnieżek zebrały mnóstwo informacji
i ulotek od pracodawców na uczelnianych targach

Upokorzona nastolatka
Przypomnijmy: 14-letnia gimnazjalistka z Gdańska powiesiła się
na skakance, po tym jak kilku
jej rówieśników, podczas lekcji
i w czasie nieobecności nauczyciela, rozebrało ją, dotykało jej
części intymnych na oczach całej
klasy. Wyrostki, w oczekiwaniu na
wyrok sądu rodzinnego, najbliższe
trzy miesiące spędzą w ośrodku
opiekuńczo-wychowawczym. Później najpewniej trafią do domu poprawczego, gdzie mogą przebywać
aż do ukończenia 18 lat. Zapowiadane zmiany w kodeksie karnym
spowodują, że nieletni sprawcy
zbrodni odpowiedzą za swoje czyny
nie tylko w domach poprawczych,
lecz także w więzieniach, po osiągnięciu pełnoletności.
Gdyby gimnazjaliści, którzy dopuścili
się brutalnego czynu na swojej koleżance, byli dorośli, mogliby spędzić
w celi do 10 lat.
Ministerstwo Oświaty przygotowuje
program „Zero tolerancji dla negatywnych zjawisk w szkołach”. Jego
założenia mają zapobiec podobnym
tragediom, jak ta, która wydarzyła
się w Gdańsku..
(tejo)

Nie wszystkie instytucje
poszukiwały osób po studiach.
Dla jednej z firm ubezpieczeniowych liczyła się przede
wszystkim komunikatywność
i łatwe nawiązywanie kontaktów z klientem.
Kilku przedsiębiorców nie
zmieściło się na ograniczonej
powierzchni auli AE i organizatorzy musieli zrezygnować
z ich uczestnictwa.
– W przyszłym rok u
chcemy zrobić targi wspólnie
z Politechniką i Kolegium
Karkonoskim ale poza uczelnią – planuje Sławomir
Zajbert,organizator imprezy.
Agnieszka Winiarska

Robota lub staż
Kilkanaście miejsc pracy znaleźli
absolwenci AE wśród ofert proponowanych przez pracodawców na
ubiegłorocznych targach. Oprócz
tego prawie 30 osób odbywa staże.
Było to widoczne w czasie środowej
imprezy, kiedy byli studenci prezentowali oferty firm, w których
obecnie pracują.

JELENIA GÓRA Szkoły przeciwko agresji

Smutna chwila
Minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej koleżanki z Gdańska.
Fot. Angelika Grzywacz

Fot. Krzysztof Knitter

– Oczekiwania pracodawców są podobne: trzeba złożyć
CV, a potem czekać na odpowiedź czy przyjmą – mówi
Barbara Zioła z Jeleniej Góry.
– Plusem targów jest to, że
można zobaczyć
w jednym miejscu ofert y
różnych firm
- dodaje.
Najwięcej propozycji na targi
zgłosiła legnicka firma

Apel w „handlówce”

W piątek odbyły się apele,
podczas których przypominano o tragicznym wydarzeniu
w Gdańsku.
– Solidaryzujemy się z tą
dziewczynką i jej rodziną – powiedziała nam Maria Malczuk,
dyrektorka Gimnazjum nr 2
w Jeleniej Górze.
– Przemoc jest przede
wszystkim przestępstwem –
mówiła Maria Bieleń, szefowa
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.
– Zdecydowanie surowsze
kary rozwiązałyby problem
– powiedział Marcin z Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
nr 2. – Takie samo upokorzenie
powinno spotkać sprawców,
jak tę dziewczynę, wtedy może
by zrozumieli, o co chodzi.
Z powodu szkolnej żałoby
na dziś przeniesiono uroczystość ślubowania pierwszoklasistów z gimnazjum przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
(angela)

Sympatyczne gryzonie
ze smakiem chrupią orzechy. To na pewno oznaka

nadchodzącej chłodnej
pory roku.
(tejo)

JELENIA GÓRA Remontują kardiologię

Lepiej dla serca
Będzie 46 miejsc dla pacjentów i 10 łóżek na intensywnej opiece.
Miejsca dla chorych na
serce zostały przeniesione
z pierwszego piętra na parter
szpitala wojewódzkiego przy
ulicy Ogińskiego.
– To rozwiązanie dogodniejsze dla pacjentów – tłumaczy Piotr Binek, zastępca
dyrektora szpitala.
Dotychczas sale chorych
oraz gabinety zabiegowe i lekarskie były przemieszane na dwóch
kondygnacjach. Teraz gabinety
lekarskie zamieniły się na sale. Na
parterze pozostał jeden gabinet
dla lekarzy dyżurujących. Dobudowano pełny węzeł sanitarny
w i toalety przy salach chorych.
Będzie więcej miejsc dla
pacjentów w salach inten-

sywnej terapii. – Ułatwi to
przeprowadzenie u pacjenta
koniecznego zabiegu – wyjaśnia Binek.
Na pierwszym piętrze pozostały wszystkie gabinety zabiegowe i lekarskie. Usytuowanie
ich w jednym miejscu pozwoli
łatwiej odnaleźć je pacjentom
spoza szpitala. Rodziny przewiezionych karetką chorych
z zawałem nie będą krążyć
po szpitalu w poszukiwaniu
pacjenta.
Remont kosztował 100
tys. zł. Miasto dołożyło 75
tys. złotych. Pozostała kwota
pochodziła ze środków własnych szpitala.
(awi)

Fot. A. Winiarska

Choć jeszcze studiują, już chcą wiedzieć, gdzie można pracować.

Fot. Marek Tkacz

JELENIA GÓRA Ponad sto ofert pracy na uczelnianych targach

Roboty coraz bliżej końca
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JELENIA GÓRA Oszukała 211 osób, zarobiła około 70 tys. zł.

JELENIA GÓRA

Przemyt

Przekręty na Allegro

Celny strzał

6500 paczek papierosów
bez polskich znaków skarbowych akcyzy ujawnili pogranicznicy w Bogatyni. Wartość
kontrabandy to niemal 40
tysięcy złotych. Papierosy
zostały znalezione przez funkcjonariuszy podczas przeszukania piwnicy, znajdującej się
na prywatnej posesji. Łączna
wartość towaru wynosi 38
652 zł. Od początku roku
funkcjonariusze Łużyckiego
Oddziału Straży Granicznej
udaremnili przemyt 29 194
paczek papierosów o wartości
(tejo)
158 617zł.

Policjanci zatrzymali
w miniony czwartek 29-letnią
Patrycję G., która od sierpnia
do września sprzedawała na
popularnym portalu towar,
którego w rzeczywistości nie
miała. Były to przeważnie
nieistniejące kurtki, bluzy, bezrękawniki i torebki.
Wcześniej oszustka sprzedawała i kupowała drobne
przedmioty na portalu. Kiedy
pojawiły się na jej koncie
pozytywne komentarze, wystawiła na sprzedaż fikcyjny
towar.
Grozi jej kara do ośmiu
lat więzienia.
(awi)

Kronika
policyjna

Patrycja G.
wyprowadzana
z komisariatu

JELENIA GÓRA

Mocna wpadka

JELENIA GÓRA Kierowcy nie uważają, piesi się boją

Strach przechodzić
przez ulicę

JELENIA GÓRA
Złodzieje ropy
O kradzież oleju napędowego o wartości 600 złotych
podejrzani są trzej jeleniogórzanie w wieku 28, 35, 25 lat
oraz 18-letnia jeleniogórzanka. Paliwo ukradli mieszkance Kostrzycy. Do zdarzenia
doszło przy ulicy Weigla.
Sprawcy trafili do policyjnej
izby zatrzymań.

JELENIA GÓRA
Złodziej narkoman
Osiemdziesiąt działek
amfetaminy, działkę marihuany oraz osiem tabletek
ekstazy znaleźli policjanci
u 25-jeleniogórzanina, który w środę wieczorem w
jednym ze sklepów chciał
ukraść latarkę wycenioną
na 5 złotych.
(tejo)

72-letnia kobieta została poważnie ranna w kolejnym wypadku na ulicy Wojska Polskiego.
Potrąciła ją w miniony wtorek jeleniogórzanka, która siedziała za kierownicą seata. Starsza
pani weszła na pasy, prowadząca
nie zdążyła zahamować. – Może
zagapiła się, lub rozmawiała
przez komórkę? – zastanawiali się
ludzie. – Siła uderzenia była spora.
Starsza pani niemal „przeleciała”
przez auto – opowiadają świadkowie. Upadła na jezdnię. Nogę
miała we krwi. Kość wychodziła
jej na zewnątrz.

Poszkodowanej w wypadku
pomogły dwie pracownice sądu,
które właśnie były w pobliżu.
– Podtrzymywały jej głowę
i ułożyły w bezpiecznej pozycji
– opowiada Rafał Michalewski,
który widział wypadek. Pogotowie
przewiozło ofiarę do szpitala.
Z relacji świadków wynika,
że ewidentną winę ponosi kobieta
kierująca autem.
– Starsza kobieta powoli
przechodziła przez pasy, kiedy z

Jak na Marszałkowskiej
Ulicą Wojska Polskiego średnio na dobę przejeżdża 10 tysięcy pojazdów.

dużą prędkością nadjechało to
czerwone auto – relacjonuje Rafał
Michalewski.
Samochody, które ciągiem
jadą tą częścią ulicy Wojska
Polskiego, sieją grozę wśród
przechodniów. We wrześniu,
w podobnych okolicznościach,
potrącony został starszy mężczyzna.
– Bezpieczne przejście na
drugą stronę
tam, gdzie
nie ma świateł, graniczy z
cudem, nie
tylko w

Fot. Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA
Kamieniami
w dyżurnego
Dwóch 18-latków i 17latek w czwartek wieczorem
przyszli na teren dworca PKP
w Jeleniej Górze. Byli pijani.
Zwrócił im uwagę dyżurny
ruchu. Nietrzeźwi bandyci
pobili kolejarza i obrzucili go
kamieniami. Interweniowała
policja, która złapała sprawców i umieściła ich w izbie zatrzymań. Pokrzywdzonemu
dyżurnemu musiał pomóc
lekarz. Dwóch ze sprawców –
jeszcze jako nieletni – było już
karanych przez sąd rodzinny.
Teraz trzech bandytów czeka
sprawa przed sądem. Za popełniony czyn grozi kara do
10 lat więzienia.

Celnicy już po raz szósty w tym roku zatrzymali
przesyłkę kurierską ze słomą makową. Towar ważył
238 kilogramów, a jego
wartość rynkowa wyceniana jest na 5 800 zł. Z tego
surowca produkowana jest
tak zwana polska heroina,
określana też „kompotem”.
Narkotyk ten wytwarza się
z wysuszonych i zmielonych
makowin. Jest on jednym
z najniebezpieczniejszych
i najbardziej uzależniających środków odurzających.
(awi)

Kobieta, która prowadziła seata, po wypadku przesłuchiwana przez policję

godzinach szczytu ruchu – mówią
okoliczni mieszkańcy
Tablica ostrzegawcza „Uwaga
wypadki” nie przyniosła żadnego
rezultatu. Mieszkańcy zastanawiają się, kiedy w końcu ktoś skutecznie zabezpieczy to miejsce.
– Wystarczyłyby progi spowalniające, światła, cokolwiek
– mówi mieszkająca obok sądu
kobieta. – Nie wiem, co jeszcze
musi się stać, żeby w końcu ktoś
zareagował – dodaje.
Zdaniem przechodniów tylko nieliczni kierowcy zatrzymują
się przed zebrami, aby ustąpić
pierwszeństwa pieszym. Wielu
– mimo ograniczenia prędkości – mknie ulicą na złamanie
karku.
Angelika Grzywacz

Czy pomogą światła?
Zdaniem podinsp. Macieja Dyjacha
z jeleniogórskiej drogówki
– tak, bo zmuszą kierowców
do ostrożniejszej jazdy.
Z kolei Czesław Wandzel,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów uważa, że sygnalizacja świetlna
przyczyni się do większych
korków.

75 litrów podrobionego spirytusu zabezpieczyli
na prywatnej posesji policjanci.
Zatrzymano 33-letniego jeleniogórzanina, któremu postawiono zarzut
posiadania alkoholu bez
znaków akcyzy, paserstwa
i naruszenia ustawy o prawie autorskim.
– W jego domu znaleziono także 105 naklejek z napisem „spirytus
rektyfikowany”, 37 kapsli
z napisem „Polmos Lublin”,
57 pirackich płyt DVD, dekoder i dwie karty abonenckie
umożliwiające nielegalny
odbiór platformy cyfrowej.
Wartość przedmiotów wyceniona jest na około 7 tys.
zł – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska (na zdjęciu).
Za popełnione przestępstwo
grozi kara do pięciu lat
więzienia.
(awi)

Fot. Knitter

z dymkiem

Fot. Krzysztof Knitter
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JELENIA GÓRA W środę Wszystkich Świętych, w czwartek - Zaduszki

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
UL. WOJSKA POLSKIEGO PONIEDZIAŁEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Zapłoną znicze
na nekropoliach

5

Na cmentarzach trwają porządki. Miejski Zakład Komunikacyjny zapowiada ułatwienia dla
pasażerów. Policja przestrzega przed złodziejami.
Tymczasem nie wiadomo,
czy tegoroczna akcja nie zakończy się fiaskiem. Powód: skauci
nie zgłosili na czas swojego
zamiaru Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów, który
rozdysponował już wszystkie
punkty sprzedażowe.
– Teraz pozostaje liczyć
na życzliwość tych, którzy
wcześniej zarezerwowali miejsca i zgodzą się nam odstąpić
kawałek placu – mówi Kuba
Sidziński z ZHR.
Nie sposób nie wspomnieć
o innej stronie zbliżającego się
święta. Nie brakuje złodziei,
którzy okradają przyozdobione wcześniej groby a potem
swoje łupy sprzedają. Policjanci
przestrzegają przed kupnem
wyjątkowo tanich kwiatów lub
nadpalonych zniczy.
Stróże prawa ostrzegają
także przed złodziejami kieszonkowymi, dla których tłumy
na cmentarzach to okazja do
łatwych kradzieży.
Nekropolie będą patrolowane przez policjantów ubranych po cywilnemu.
(daria/angela)

Małgorzata Kożuchowska, Dorota Landowska, Edyta
Olszówka i Beata Ścibakówna zachwyciły jeleniogórską publiczność. Aktorki z warszawskiego Teatru
„Komedia” wystąpiły na scenie Teatru Jeleniogórskiego
im. Norwida w przedstawieniu Pam Gems zatytułowanym „One”.

UL. SUDECKA WTOREK
Fot. Angelika Grzywacz

sprzedają znicze, gałązki świerkowe czy kwiaty.
Ceny chryzantem nie zmieniły się w porównaniu do ubiegłego roku. Najtańsze kosztują
w hipermarketach 2 złote. Za
bardziej okazałe zapłacić trzeba
od 8 do 11 złotych. Podrożały za
to znicze i wkłady parafinowe.
Jak co roku, znicze i kwiaty
chcieli sprzedawać harcerze,
a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczyć na zimowiska.

Czterolatki w praktyce poznawały przepisy ruchu
drogowego. Zanim dzieci z Przedszkola nr 4 wybrały
się na ruchliwe skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego
oraz Sudeckiej, uczestniczyły w licznych zabawach,
podczas których poznawały teoretyczne zasady przechodzenia przez przejście dla pieszych.

UL. NOWOWIEJSKA ŚRODA
Fot. Agnieszka Winiarska

gularnie a nie tylko przy okazji
świąt – powiedziała nam
Wiele jest grobów, na których nigdy nie palą się znicze
są zarośnięte i zaniedbane. Na
szczęście są ludzie, którzy widząc takie zaniedbane mogiły,
zapalają na nich znicz.
Koniec października to
także gorący okres dla handlowców. Już teraz można
zaobserwować liczne osoby,
które pod bramami cmentarzy

Fot. Angelika Grzywacz

Wiele osób już teraz postanowiło zadbać o porządek
na grobach nie zwlekając
z tym do ostatniej chwili. Tak
zrobiła pani Genowefa, która
już od kilku lat porządkuje
groby na kilka dni przed
świętem.
– Korzystam ze słonecznej
pogody i wcześniej zabrałam
się za porządki na grobie moich najbliższych. Poza tym
o groby powinno się dbać re-

Eugenia Chmielewska nie czekała
z porządkami na ostatnią chwilę.

Tu wolno parkować
Pracownicy popularnej platformy handlowej Allegro
szkolili jeleniogórskich policjantów, jak zapobiegać kradzieżom internetowym. Współpracują w tej dziedzinie
z policją, aby zapobiegać przestępczości w internecie.
Skutecznie: policjanci w ten sam dzień zatrzymali
internetową oszustkę.

Cmentarz przy ulicy Sudeckiej (stary)

Cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej
- plac przy dworcu PKP
- plac przy byłym szpitalu nr 2 oraz przy ulicy Mieszka I
- przy prawej krawędzi jezdni ulicy Marcinkowskiego w
kierunku ulicy Dworcowej
- na ulicy Dworcowej przy lewej krawędzi w kierunku
ulicy Sobieszowskiej,
- ulica Jagiellońska prawa strona jezdni w kierunku
ulicy Lubańskiej.

UL. WARYŃSKIEGO CZWARTEK
Fot. Rylit

- prawa strona jezdni ulicy Skowronków
- prawe krawędzie części dwujezdniowej ulicy Mickiewicza
- plac przy ulicy Sudeckiej z wydzieloną częścią dla pojazdów
osób niepełnosprawnych
- plac przy Zakładzie Zieleni Miejskiej ulica Mickiewicza
- prawa strona jezdni ulicy Głowackiego
W ciągu ul. Sudeckiej obowiązuje zakaz zatrzymywania
się i postoju oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h

W niedzielę kupujących nie było zbyt wiele. Sprzedawcy
spodziewają się wzmożonego ruchu w najbliższych dniach

W Karkonoszach w samo południe, 31października zapalone zostaną znicze na
Symbolicznym Cmentarzu Ofiar Gór na zboczach Kotła Łomniczki.

Więcej autobusów
Częściej będą kursowały autobusy linii nr 1, 12, 15 i 16. MZK uruchomi linię sezonową: „Zabobrze
- Nowy Cmentarz” - od godz. 8:00 do godz. 18:00 wahadłowo będzie kursowało 6 autobusów o
dużej pojemności ze średnią częstotliwością co 10 minut - odjazd sterowany przez pracowników
nadzoru ruchu.

Niepełnosprawny też może godnie żyć i pracować:
to główne hasło Dni Otwartych w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Jeleniej Górze, które trwały do minionego
piątku. Każdy mógł zobaczyć, jak poświęcają się pracownicy placówki, aby sprawni inaczej poczuli się jak
normalni ludzie.
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Fot. Maja Kaczmarek

JANOWICE WIELKIE PIĄTEK

JELENIA GÓRA Nocna zmiana: strażacy czuwają

W żywiole ognia

Dzieci z klas 1 – 3 z Janowic Wielkich będą teraz
bardziej widoczne na drogach. Otrzymały odblaskowe
kamizelki od fundacji Jeleniogórska Akcja Bezpieczna
Droga. Podobny prezent dostaną dzieciaki z Jeżowa
Sudeckiego, Mysłakowic i Karpacza.

Fot. Agnieszka Winiarska

UL. GŁOWACKIEGO SOBOTA

Elżbieta Maśluk z Jeleniej Góry wygrała ﬁata Grande
Punto w konkursie ogłoszonym przez sieć sklepów
Intermarche. Wartość nagrody to 39 tysięcy złotych.
Szczęśliwa jeleniogórzanka ma już prawo jazdy, ale
to jej pierwszy samochód. W poniedziałek czeka ją
rejestracja pojazdu w wydziale komunikacji i obowiązkowe ubezpieczenie.

Fot. Maciej Jary

UL. JANA PAWŁA II SOBOTA

Prowadzący auto marki Daewoo uderzył w drzwi
innego samochodu, który właśnie skręcał w ul. Bacewicz. Do stłuczki doszło tuż przed przejściem dla
pieszych. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale obydwa
samochody wymagają „wizyty” u blacharza.

Fot. Arkadiusz Piekarz

UL. PIŁSUDSKIEGO SOBOTA

Są dni, kiedy się nic nie dzieje.
Ale czasami brakuje ludzi do
podołania temu, co przynosi
rzeczywistość.
Doskonale wiedzą o tym
strażacy, którzy pełnią nocne
dyżury w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej.
Dziewięciu pożarników,
którzy pozostają w gotowości,
w nocy – w chwilach luzu
– może się zdrzemnąć. Lecz kiedy ze stanowiska kierowania,
gdzie czuwa dwóch dyżurnych,
jest wezwanie do pożaru, trzeba zachować zimną krew.
W straży pożarnej funkcjonuje system: osiem godzin pracy,
w których poza interwencjami,
pożarnicy konserwują i sprawdzają sprzęt. Kolejne osiem godzin
czuwania i osiem godzin odpoczynku. Zazwyczaj każda zmiana
przeplatana jest wyjazdem.
Po godzinie dziewiętnastej
strażacy wyruszają do zadymionego mieszkania przy ulicy Cieplickiej. Powód: nieszczelność
przewodów kominowych.
– To teraz plaga – mówi starszy kapitan Radosław Fijołek.
W nocy takie zdarzenia
są szczególnie niebezpieczne.
Mieszkańcy śpią i wówczas najczęściej dochodzi do tragedii.
Kiedy w pomieszczeniach pojawia się ogień najważniejsze
jest jak najszybsze ugaszenie
go jeszcze w zarzewiu.
Ludzie bagatelizują problem.
Kolejna część nocy jest
spokojna. Choć zdarzają się
złośliwe telefony i fałszywe
alarmy. Na to też pożarnicy
muszą reagować, choć żartownisiów łatwo namierzą

Fot. Arkadiusz Piekarz

Uznanie mieszkańców to największa nagroda dla pożarników za poświęcenie i narażanie
własnego zdrowia i życia.

Za kierownicą - Waldemar Gazdowicz, starszy strażak
dzięki nowoczesnej centrali
telefonicznej.
Strażacy wyjeżdżają równie często do pożarów, jak
i wypadków. Mimo różnego typu
szkoleń i przygotowań pewne

interwencje zapadają w pamięci
ogniomistrzów na dłuższy czas.
– Było zgłoszenie o pożarze
w Komarnie – opowiada starszy
kapitan R. Fijołek. Jak zwykle,
dzwonki szybka akcja odpalenia

Na stanowisku dowodzenia Tomasz Filinger

Akcja za akcją
Rocznie jeleniogórscy strażacy wyjeżdżają do około dwóch tysięcy zdarzeń. Pracują
w strażnicy pochodzącej sprzed 1945 roku. Nowa ma powstać przy ulicy Wolności.
Strażak z kilkuletnim stażem zarabia do 1500 złotych.

KARPACZ Ekumeniczny pomysł ewangelików

Biblia w busie
W kolorowym autobusie z przyczepą urządzono wystawę o Biblii.

Amelia Lewandowska, uczennica klasy fortepianu
Ewy Pieńkowskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Janiny Garści była jedną z laureatek II Transgranicznego Przeglądu Muzyki Popularno-Rozrywkowej. Ucieszyła się z nagrody.

Było też tam małe kino
oraz gry komputerowe. Autobus stał do niedzieli obok
kościoła w Karpaczu.
– Parafia EwangelickoAugsburska Wang przeprowadziła w Karpaczu wspólnie
z Centrum Misji i Ewangelizacji
w Dzięgielowie interdyscyplinarne zajęcia dla gimnazjum

i szkoły podstawowej polegające na prezentacji Biblii – poinformował ks. Edwin Pech,
proboszcz parafii Wang.
W trakcie spotkań chętni
zapoznają się z historią powstawania Biblii, jej wpływem
na różne aspekty życia. Organizatorzy zachęcą też do lektury
Pisma Świętego.

Prezentacja Biblii w bibliobusie jest programem ekumenicznym, do którego włączyła
się parafia rzymsko-katolicka
w Karpaczu. Ks. Edwin Pech
dziękuje za udostępnienie miejsca dla bibliobusa i zasilania
ks. proboszczowi Zenonowi
Stoniowi.
(tejo)

sprzętu. Kierowca w trakcie jazdy
dowiaduje się, że adres pożaru to
jego własny dom. Nie chcę nawet
mysleć, co on wtedy czuł. Po dojechaniu na miejsce, okazało się,
że to nic poważnego. Ale nerwów
zjedliśmy sporo.
Inne zdarzenie: pożar
w Sobieszowie. Stare budownictwo. – Okoliczni mieszkańcy
powiedzieli, że na drugim
piętrze, gdzie paliło się mieszkanie, jest dwójka dzieci - opowiada Radosław Fijołek.
Weszliśmy z kolegą do środka i ogień odciął nam wyjście.
Kolega zdążył wyjść. Ja zostałem
w środku. Nie było tam dzieci.
Musiałem wyskoczyć przez okno.
Byłem poparzony. Po skoku złamałem nogę – dodaje kapitan.
Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA

Hrabia
bez tytułu?
Na ostatniej sesji rady
miasta Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek
o odebranie tytułu Honorowego Obywatela Jeleniej
Góry, Wojciechowi hrabiemu Dzieduszyckiemu, który
przyznał się do długoletniej
i świadomej współpracy
z organami bezpieczeństwa
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jednak rajcy nie zajęli
się tą sprawą. Pozostanie
ona aktualna dla radnych
wybranych w nadchodzących wyborach samorządowych.
(tejo)
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JELENIA GÓRA Deptak dla starszych wielbicieli pojedynków na 64 polach

Szachowanie na Bankowej
Bicie hetmanami, gońcami, strategia gry pionkami – to pasja starszych panów, którzy, kiedy
pogoda pozwala, spędzają nawet osiem godzin przy dawaniu szachów i matów.

REGION Po przyjacielskiej wymianie

Łamanie uprzedzeń

Fot. Arkadiusz Piekarz

Przez pięć dni uczniowie St. Raphael Gimnasium
w Heidelbergu oraz licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze uczestniczyli w warsztatach historyczno-politycznych w Krzyżowej.
To właśnie tam w 1990
roku ówczesny premier
Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl dokonali
symbolicznego pojednania
między Polakami i Niemcami.
Jednym z elementów
zajęć było obalanie mitów

o obydwu nacjach. Niemcy
wymieniali polską gościnność, ładne dziewczyny, ale
też zacofanie naszego kraju.
Polska grupa zarzucała im
zarozumiałość, ale chwaliła
porządek.
Fa b i a n G i e s e r m i ł o
wspomina spotkanie.
– Podobały mi się stara
architektura oraz polska
wieś – wyznał.
Uczestnicy wymiany
byli także w obozie Gross
Rosen oraz zwiedzili Wrocław.
Arkadiusz Piekarz

ale co najmniej jeszcze dwa stoliki by się przydały. Wiec mamy
prośbę do naszych władz, żeby
nam jeszcze dwa takie stoły
postawiły. No a na zimę przydałby się jakiś lokal ze stolikami
– marzy się panu Janowi.
– Teraz życie kulturalne
przygasło – skarżą się panowie
z Bankowej. – Pozostały nam
szachy. To dobra gimnastyka
dla umysłu – dodają.
Rozgrywkom przyglądają
się także ci, którzy grali kiedyś.
Teraz zmienili swoją pasję
z grania na kibicowanie.
– Dawniej byłem zapalonym szachistą, dzisiaj przychodzę tu i wiernie kibicuję
– tłumaczy 77-letni letni Marian Janoszczyk. – Czasami
siedzę tu nawet kilka godzin
dziennie.
W utrzymaniu porządku
w tym wyjątkowym miejscu
przeszkadza, niestety, zbuntowana młodzież. – Mają gdzieś
szachy, wolą demolować to, co
jeszcze pozostało – wypominają panowie.

– Kupiliśmy nawet za swoje
pieniądze skrzynkę, by schować figury – żali się Franciszek
Sawicki. – Niestety i to nam
zepsuli. Czasami nawet te
betonowe stoły potrafią
poprzewracać – dodaje.
A. Grzywacz

Szachiści wrośli na trwale w krajobraz ulicy Bankowej

REGION Dorobił się 13 wyroków: w sumie 26 lat i 6 miesięcy więzienia

Rekordowy zawadiaka
Robert A. z Lubania ma 31 lat, ale o jego prze- pobicia ze skutkiem śmiertel- Okręgowy w Jeleniej Górze
stępczym życiorysie można napisać książkę. nym – po prostu wiele z tego, w dniu 19 października skaWielokrotnie karany, warunkowo zwalniany z więzienia. Po wyjściu z celi szybko
dokonywał następnego rozboju, włamania lub pobicia.
Sąd wymierzał mu nową karę,
bandzior szedł do kryminału,
znów go wypuszczano i tak
w kółko.
Po ostatniej odsiadce Robert A. znów utrzymywał się
z kradzieży, włamań i rozbojów.
Któregoś dnia, napiwszy się
w towarzystwie podobnych mu
kompanów różnych alkoholi,
w tym denaturatu zwanego
„dyktą”, pokłócił się z jednym
znajomym.
Różnicę zdań w sprzeczce
poparł argumentem pięści:
pobił i skopał dotkliwie swego
adwersarza, który na skutek
tego zmarł w swoim mieszkaniu kilka godzin później. Sekcja

wykazała rozległe obrażenia
wewnętrzne, które doprowadziły do jego śmierci.
Sprawca tymczasem nie
próżnował: dokonał kolejnych
kradzieży m.in. pralki automatycznej, pieniędzy w kwocie
1500 euro i różnych artykułów
spożywczych, przy czym okradał głównie swoich znajomych
i sąsiadów.
Mało mu również było jednego pobicia. Następną ofiarą
oprycha była jego znajoma,
z którą wspólnie raczył się
wcześniej ulubioną „dyktą”.
Skatował ją tak, że doznała
pęknięcia podstawy czaszki
i innych poważnych urazów.
Mimo to przeżyła.
Kiedy policja ujęła Roberta
A., ten przyznał się jedynie
częściowo do zarzucanych mu
sześciu przestępstw, w tym

co wyprawiał po pijanemu nie
pamiętał.
Nie przeszkodziło to jednak w
udowodnieniu mu tych zbrodni.
Prokurator sporządził akt oskarżenia a Sąd

Rys. Krzysztof Knitter

publicznych szachowych rozgrywek.
– Były wielkie szachownice
pomalowane na asfalcie i sporych rozmiarów figury. Ludzie
stawali, kibicowali grającym,
którzy nie tylko musieli myśleć, ale i mieć sporo siły, aby
przenosić drewniane konie,
pionki i wieże – opowiadają
mężczyźni.
– Pozostałości po tym, co
było kiedyś można pooglądać
jeszcze na asfalcie chodnika
– mówi Jan Satkowski. – Teraz
jest zdecydowanie wygodniej,

Fot. Angelika Grzywacz

Codziennie na ulicę Bankową przychodzi około dwudziestu emerytów, miłośników gry
w szachy. Latem schodzą się
tu zaraz po obiedzie i siedzą
nawet do dwudziestej drugiej.
Jesienią okupują stoliki w słoneczne dni.
– Co mamy innego robić?
– pyta Kazimierz Mokaszewicz.
– Nie ma w mieście żadnego
ciekawszego zajęcia dla nas.
Niektórzy panowie pamiętają, że dawna 15 Grudnia
a dzisiejsza Bankowa już od
kilkudziesięciu lat słynie z

zał niepoprawnego bandytę
na 12 lat więzienia.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że tym razem odsiedzi
„od dzwonka do dzwonka”.
(ole)
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JELENIA GÓRA Więcej pieniędzy na inwestycje i transport

Stawiają na jakość
Kolejne projekty uchwał oraz załączniki do uchwał przedstawione na
ostatniej sesji rady miasta przez urzędującego prezydenta Józefa Kusiaka zachęcą i przyciągną do Jeleniej Góry nowych inwestorów oraz
umożliwią mieszkańcom lepsze i łatwiejsze przemieszczanie się miejską komunikacją jak również nakreślają kierunki rozwoju miasta.

Jednym z kluczowych dokumentów przyjętych przez radę
miasta jest uchwała w sprawie

ustanowienia specjalnej strefy
ekonomicznej. Na terenie Jeleniej
Góry obejmie ona ulicę Spółdziel-

rozszerzenia obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej lub innej strefy i

czą, Karola Miarki, Dolnośląską
i Waryńskiego. Tym samym
wzrośnie atrakcyjność inwesty-

cyjna w mieście. Dla przyszłych
inwestorów będą stworzone
warunki do korzystania z pomocy publicznej. Właściciele firm
będą mogli korzystać ze zwolnień w podatku dochodowym
w ramach pomocy regionalnej
z tytułu kosztów nowej inwestycji lub w ramach tworzenia
nowych miejsc pracy. Zyskają
na tym również mieszkańcy miasta, którzy znajdą zatrudnienie
w miejscu zamieszkania.
Kolejnym ważnym dokumentem przedstawionym przez
prezydenta i przyjętym przez
radę miasta jest załącznik do
uchwały dotyczący Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego w Jeleniej Górze.
Uchwalenie i wprowadzenie
go w życie jest niezbędne, aby
pozyskiwać fundusze unijne
i realizować projekty związane
z rozwojem transportu publicznego. Uchwała ta gwarantuje przede wszystkim sprawne
i bezpieczne oraz ekonomiczne
przemieszczanie się osób komunikacją zbiorową.
ZPRTP przewiduje wyłonienie przewoźnika wiodącego,
którego uzupełnią inni właściciele transportu masowego.
Posiadanie jednego biletu o odpowiednim nominale umożliwi
przejazd liniami MZK, PKS-u,
PKP i tych przewoźników, którzy
przystąpią do systemu. Pozwoli
to również poprawić współpracę
między poszczególnymi rodzajami transportu. Dla pasażerów
zwiększy się poziom jakościowy
podróży. Przewoźnicy zwiększą efektywność świadczonych
usług a zmniejszą koszty eksploatacji pojazdów. Wprowadzenie
planu zmniejszy też obciążenie
dróg ruchem samochodowym
oraz dopłaty właścicielskie. Równocześnie znacznie poprawi
się bezpieczeństwo ruchu na
drogach.
Obecnie rozpoczęła
się wymiana starego taboru
na nowy, bardziej wygodny,
nowoczesny i ekonomiczny.
Zakupiono osiem autobusów
miejskich dla MZK, co jest początkiem realizacji projektu ZPRTP.
Wzmocni on przede wszystkim
atrakcyjność naszego regionu
pod kątem turystyczno-uzdro-

wiskowym oraz inwestycyjnym.
Duży nacisk w ZPRTP kładzie
na możliwość zastąpienia w
szerokim zakresie samochodo-

priorytet Zintegrowanego Planu
Rozwoju Transportu Publicznego. Dostępny będzie dla każdego
zainteresowanego począwszy od

wej komunikacji indywidualnej
komunikacją zbiorową i dostosowaniem zakresu usług transportowych do potrzeb mieszkańców
oraz turystów odwiedzających
nasz region.
Stosowanie w nowych
środkach transportu biopaliw
i napędu alternatywnego poprawi stan środowiska naturalnego,
a co za tym idzie zdrowie mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
Likwidowanie barier ułatwi
osobom niepełnosprawnych
poruszanie się po mieście i poza
jego granicami.
Obszar działania jeleniogórskiego transportu publicznego na podstawie porozumień
międzygminnych powinien
objąć także gminy ościenne:
Starą Kamienicę, Jeżów Sudecki,
Janowice Wielkie, Mysłakowice
i Piechowice, Podgórzyn, Kowary, Karpacz oraz Szklarską Porębę. Ważne są przede wszystkim
te rejony, z których mieszkańcy
dojeżdżają do pracy, szkół, na
zakupy oraz tam, gdzie zlokalizowane są atrakcje turystyczne
i inwestycje oraz miejsca, gdzie są
w przyszłości planowane.
Wprowadzenie systemu
informacji pasażerskiej to także

punktu obsługi klienta, poprzez
przystanki miejskie po publikacje
w internecie i telegazecie.
Przewidywane efekty
jakie przyniesie wprowadzenie
ZPRTP będą widoczne już po
dwóch - czterech latach od momentu zakończenia realizacji
projektu.
Istotą dla rozwoju
i przyszłości miasta jest podjeta
uchwała o uchwaleniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata
2007-2013. Przygotowanie tego
dokumentu na wniosek i z inicjatywy prezydenta Józefa Kusiaka
było poprzedzone konsultacjami
społecznymi. Prace nad planem
inwestycyjnym trwały ponad
rok. W ich wyniku wpłynęło
247 wniosków, w tym 45 od
mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych i innych
zainteresowanych podmiotów.
Wszystkie wnioski analizował
zespół zadaniowy, w skład którego weszli radni, przedstawiciele środowisk gospodarczych,
organizacji pozarządowych
i pracownicy samorządowi. WPI
jest dokumentem, który spełniać
będzie wiele ważnych funkcji.
Daje przede wszystkim zielone

światło w kwestii ubiegania się
o zewnętrzne środki finansowe
m.in. unijne. Plan inwestycyjny
będzie także podstawą tworzenia
budżetu miasta w sferze wydatków i inwestycji oraz pozwoli
koordynować wszelkie decyzje
związane z przygotowaniem
i przebiegiem procesu inwestycyjnego.
W efekcie pracy zespołu
zadaniowego ds.WPI powstała ostateczna wersja projektu
uchwały.
W ramach planu największą kwotę przeznaczono
na inwestycje związane z transportem, bo ponad 36 milionów.
Jest to kwota stanowiąca 47%
wszystkich środków. Z niej będzie między innymi finansowana
budowa obwodnicy południowej
etap 1 - od Grabarowa do ul.
Sudeckiej oraz budowa infrastruktury drogowej na potrzeby
planowanego aquaparku. Na
projekty związane z gospodarka komunalną przeznaczono
w WPI prawie 20,5 miliona
złotych. Najwięcej środków
pochłonie w tym przypadku
realizacja projektu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Jeleniej Górze – ISPA.
Pozostałe dziedziny finansowane z wolnych środków to:
działalność usługowa, kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie,
bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa,
kultura fizyczna i sport oraz
turystyka.
Wszystkie przedstawione wyżej i przyjęte przez radę
miasta projekty uchwał powstały
z inicjatywy prezydenta stolicy
Karkonoszy Józefa Kusiaka.
Nakreślają one kierunek rozwoju
Jeleniej Góry. Są też niezbędne,
aby miasto mogło ubiegać się
o środki unijne.
tekst sponsorowany
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JELENIA GÓRA Efektowne zwycięstwo Lotnikay

JELENIA GÓRA Wysoko latali na karkonoskiej

Wracają do formy

Diamentowe wyczyny
Szesnastu pilotów szybowcowych z Polski, Czech,
Niemiec i Szwecji przyjechało do Jeleniej Góry polatać na
tzw. fali karkonoskiej.
Jest to rzadkie zjawisko
spotykane głównie w górach.
Może trwać od kilku godzin
do kilku dni. Polega na tym, że
nad Karkonoszami pojawiają
się ciepłe masy powietrza wiejące wzdłuż pasm górskich.
Są na tyle silne, że pozwalają wzbić się szybowcom
co najmniej na pięć tysięcy
metrów. Jeśli pilotowi uda
się ten niecodzienny wyczyn
wtedy uzyskuje on diament.
Następnie jest zgłaszany
do FAI - międzynarodowej
organizacji szybowników i
oficjalnie odnotowywany.
Trzy diamenty to specjalna
złota odznaka klubu.

siatki. W 73 min. było już 5:0
dla Lotnika. Dzięki nieporadności defensywy Gryfowa,
Marciniak pogrążył rywali.
Mogło być wyżej, ale w 60
minucie bramkarz gości z
trudem odbił piłkę po silnym
strzale Zielińskiego.
Gryfowianie doszli do
głosu na 10 minut przed
końcem spotkania. W za-

JELENIA GÓRA Wysoko latali na karkonoskiej

Rusza MOS Liga
Ci, którzy jeszcze się nie zgłosili do halowej ligi piłki
nożnej a chcą to zrobić, mają czas do 3 listopada. Należy
to zrobić w siedzibie Miejskiego Ośrodku Sportu przy
ul. Złotniczej 12 oraz M. Skłodowskiej – Curie 12.

Bartosz Raﬁński i Michał Kowiel wykorzystywali
swoje warunki ﬁzyczne do ataków na bramkę Gryfa
mieszaniu podbramkowym
Lotnik: Raus – Jończy,
Wójcikowski wykorzystując Rafiński (Zielewski 76 min.),
chwilę nieuwagi obrońców Kowiel – Lis, Marciniak,
Jeżowa, pokonał lekkim Hamowski, Mart ysiewicz
strzałem Rausa. Była to (Zawadzki 80 min.), Ziepierwsza groźna akcja gości liński (Winiarski 68 min.)
w tym spotkaniu. Do końco- – Romaniak (Bijak 74 min.)
wego gwizdka gospodarze – Kondraciuk.
przytomnie rozgrywali piłkę,
Widzów ok. 50A
broniąc korzystnego dla nich
rezultatu.
Łukasz Stawski

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

NOW

Fot.Marek Tkacz

TOWAR

ZYSKIE
PT.TOW:
treœæ
- na nr tel.
7916

OŒÆ
!!!

E

œæ
PT.RZN:tre
916
- na nr tel. 7
Najważniejszą kwestią jest
zapewne brak ograniczeń co
do zawodników zrzeszonych.
Uatrakcyjni to spotkania, które
zapowiadają się jeszcze ciekawiej niż w poprzednim roku.
Z pewnością na parkiecie przy
ul. Złotniczej będziemy mogli
oglądać kilka znanych grup
z ubiegłorocznej imprezy jak
Krycha-Bus czy Jelonka.com.
Nie zabraknie również debiutantów jak zespół Tesco.
Szczegółowych informacji na temat turnieju
udziela Mirosław Dębski:
tel/fax 64 24 461 lub kom.
600 386 731.
(Rafa)

Przygotowania do startu szybowca.

3 EM
ISJE
ZA 1
SMS
-A

RÓ¯N

Na czwartkowym (26
października) posiedzeniu
organizatorów Jeleniogórskiej
Sportowej MOS Ligi z przedstawicielami drużyn chcących
wziąć udział w turnieju, zostały
dopięte prawie na ostatni guzik
sprawy dotyczące imprezy.
W tegorocznych rozgrywkach zostanie wprowadzonych
kilka zmian, m.in. obecność
trzeciego sędziego tzw. „stolikowego”. Będzie on wyłapywał
nieprzepisowe zagrania zawodników, np. po 6 faulach dla
zespołu przeciwnego będzie
podyktowany rzut karny.
Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 20 piłkarzy.

Fot.Agnieszka Winiarska

Już w 10 min. kibice zgromadzeni na stadionie przy
ulicy Sportowej mieli powody do radości. Niezawodny
Kondraciuk zagrał piłkę do
młodziutkiego Martysiewicza,
a ten bez problemu z odległości dwóch metrów pokonał
Króla. Ten sam zawodnik w
35 min. podwyższył rezultat
na 2:0. Piłka po dośrodkowaniu
wpadła pod jego nogi, a młodzieżowiec Lotnika dopełnił
tylko formalności. Taki wynik
utrzymał się do przerwy. Druga
część spotkania rozpoczęła się
wyśmienicie dla Lotnika. W 47
min. miejscowi kibice po raz
trzeci mieli powody do radości. W polu karnym najwyżej
do dośrodkowania wyskoczył
Kowiel i było 3:0. Gospodarze
poszli za ciosem. Dziesięć
minut później Martysiewicz
naciskany przez gryfowskich
obrońców, przytomnie zagrał piłkę do Marciniaka,
a doświadczony pomocnik
jeżowian wpakował ją do

Fot.Arkadiusz Piekarz

Lotnik Jeżów Sudecki w XIV kolejce ligi okręgowej rozgromił u siebie Gryfa Gryfów Śląski 5:1 (2:0).
Jeżowianie umocnili się na pozycji wicelidera tabeli.

– Od początku tygodnia
udało się zdobyć cztery diamenty - mówi Jacek Musiał
szef Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Najwyżej wzniósł się czeski pilot: prawie na osiem
tysięcy metrów. Szybowce
latają przeważnie między
Karpaczem a Szklarską Porębą. Aby wzbić się na taką
wysokość potrzebna jest
specjalna aparatura tlenowa pozwalająca normalnie
oddychać.
Dodatkowym utrudnieniem jest panująca na takiej wysokości temperatura,
która sięga od minus 20 do
minus 30 stopni. Długość
pokonanej w czasie lotu trasy
waha się między 300 a 500
kilometrów.
(awi)

NIERUC
PT.NRM: tr HOMOŒCI
eœæ
- na nr tel. 7
916
JA
RYZAC

MOTO

œæ
PT.MTR:tre
16
9
- na nr tel. 7
PRACA
PT.PRA: t
reœæ
- na nr tel.
7916

A
RONIK
ELEKT
Y
R
UTE
KOMP
reœæ

PT.EKR:t
916
- na nr tel. 7

EDUKA
CYJNE

PT.EDU:tre
œæ
- na nr tel. 7
916
NE

DROB

E:treœæ
PT.DROBN
916
- na nr tel. 7

US£UG

I
PT.USU:tre
œæ
- na nr tel. 7
916

TYKA
TURYS

œæ
PT.TUR:tre
916
7
- na nr tel.

+VAT)
zł
(9
-A
S
M
S
O
EG
ŻD
A
K
KOSZT
TREŚĆ OGŁOSZEN
IA NIE MOŻE PRZE
160 ZNAKÓW, ŁĄ
KRACZAĆ
CZNIE ZE ZNAKAM
I INTERPUNKCYJNYMI, GRAFIC
ZNYMI ORAZ ODST
ĘPAMI POMIĘDZY ZNAKAMI OR
AZ W YRAZAMI I PR
EFIKSAMI
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JELENIA GÓRA Czarny koń rozgrywek na fali

MECZ W OBIEKTYWIE

Łomot Łomianek
Jeleniogórskie koszykarki w obecności ponad 600 widzów pokonały bez problemów beniaminka
ekstraklasy - Arcus SMS Łomianki 85:48 (31:22, 20:112, 14:5, 20:9). Tercet Amerykanek zdobył
54 pkt. Ostatnie 3 minuty jeleniogórzanki grały w rezerwowym składzie.

nie
tego
Magdalena
zespoGawrońska
łu byłoby
już nie niespodzianką, ale
sensacją!
Może dojść do
tego, gdy pozostałe
zawodniczki zespołu
lepiej zgrają się a Amerykankami. Są tego
dobre sygnały, bowiem w

meczu z SMS Łomianki ponownie dobrze wypadła Magdalena
Gawrońska i Natalia Małaszewska. Wydaje się, że zgranie
drużyny to kwestia czasu.
AZS KK: Jolelyn Penn 23,
Keala Beachem 17, Natalia Małaszewska i Sabrina Scott
po 14, Magdalena Gawrońska 10, Dorota
Arodź 4, Agnieszka
Kret 3, Małgorzata
Myćka, Dorota Wójcik, Żaneta Sojka, Joanna
Dłutowska.
Najwięcej pkt. dla SMS:
Aneta Kotnis 16 i Magdalena
Bibrzycka
Pozostałe mecze: Lotos
Gdynia - Duda Tęcza Leszno
79:62, Wisła Kraków - ŁKS
Łódź 99:54, Cukierki Brzeg
- AZS Gorzów 48:62. Mecz

POZOSTA£E WYNIKI
TS Wisła Can Pack Kraków - ŁKS Łódź 99:54
Lotos Gdynia - Duda PWSZ Leszno 79:65
Polfa Pabianice - Nova Trading Toruń 56:57
KS Cukierki Odra Brzeg - AZS Gorzów 48:62
KK AZS Jelenia Góra - Arcus Łomianki 85:48
2006-10-29 CCC Polkowice - INEA AZS Poznań

Menager AZS Kolegium Karkonoskie Arkadiusz Rzepka udziela dobrych rad Natalii Małaszewskiej. Zawodniczka nieźle wypadła w Pabianicach z Polfą, dobrze
również w Jeleniej Górze w ostatnim pojedynku z SMS
Łomianki. Jej ambitna gra nie zna granic i niekiedy
kosztuje utratę piłki, ale zdarza się to coraz rzadziej.

CCC Polkowice - AZS Poznań
TABELA
1. Wisła Kraków
2. Lotos Gdynia
4. AZS Gorzów
3. AZS KK Jelenia Góra
5. ŁKS Łódź
6. AZS Poznań
7. Polfa Pabianice
8. Cukierki Brzeg
9. AZS Toruń
10. CCC Polkowice
11. Duda Tęcza Leszno
12. SMS Łomianki

6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6

12
12
10
10
9
8
8
8
8
7
7
7

+195
+77
+51
+33
-18
+13
-20
-54
-66
-19
-55
-127

SOBOTA HALA PRZY SUDECKIEJ
Fot. Marek Tkacz

się w sobotę (11 listopada br.)
a przeciwni- kiem będzie
wielokrotny
mistrz Polski Lotos Gdynia.
Pokona-

Fot.Marek Tkacz

Choć w końcówce było
dużo chaosu w grze, nasze
rezerwy i tak były lepsze od
najlepszych juniorek w kraju,
które uczą się podwarszawskiej
Szkole Mistrzostwa Sportowego.
Mecz od początku przebiegał pod dyktando gospodyń, które rozjechały
rywalki. Znakomitymi
akcjami popisywały się
Amerykanki. Niektóre
zagrania, jak dwie błyskotliwe kontry Penn w
drugiej kwarcie, nagradzane
były gorącym oklaskami. Jeleniogórzanki już uważane są za
“czarnego konia” tegorocznych
rozgrywek o mistrzostwo kraju
żeńskiego basketu. Potwierdzą
to, gdy wygrają z AZS Nova
Trading w Toruniu za tydzień.
Drużyna ta odniosła w sobotę
sensacyjne zwycięstwo w Pabianicach nad Polfą 57:56.
Warto też podkreślić, że
jeleniogórzanki są niepokonane na własnym parkiecie.
W najbliższym meczu w hali
przy ul. Sudeckiej spotkają

Fot. Marek Tkacz

SOBOTA HALA PRZY SUDECKIEJ

odbył się po zamknięciu
numeru.
Łukasz Stawski
Mecze AZS Kolegium Karkonoskie chętnie oglądają
władze miasta. Na trybunach jest zresztą coraz więcej
kibiców. Trudno się dziwić temu, bowiem zespół napędził już strachu renomowanym drużynom. Po cichu
mówi się, że akademiczki mają szansę na zajęcie
trzeciego miejsca w tabeli. W każdym razie o udział w
play-off możemy być spokojni.

Czwarte miejsce AZS Kolegium Karkonoskie w tabeli ekstraklasy żeńskiego
basketu to duża niespodzianka. To jednak zasługa dobrze prowadzonej
przez trenerów drużyny, a szczególnie Amerykanek. Sabrina Scott jest na
pierwszym miejscu w klasyfikacji zbiórek (10,7) i wyprzedza F. Carvajal
(8,8). Natomiast Jocelyn Penn jest druga na liście strzelczyń, zdobywając
przeciętnie 21 pkt. w meczu. Wyprzedza ją M. Coker (23,2)
najwyżej na miesiąc odpoczynku.
Traktujemy uprawianie koszykówki
profesjonalnie. To nasza praca,
dlatego przyjechałyśmy grać do
Polski w pełni przygotowane.
Jednak to, że gramy tak dobrze i
coraz lepiej rozumiemy się z polskimi

koleżankami, to zasługa trenerów,
którzy też udowadniają, że są profesjonalistami. Zresztą stwierdziłyśmy,
że polska liga kobieca jest jedną z
najsilniejszych w Europie i dlatego
cieszymy się, że tak dobrze w niej
wypadamy.

Fot. Marek Tkacz

Fot.Marek Tkacz

SOBOTA HALA PRZY SUDECKIEJ
Jocelyn Penn
– Jestem szczęśliwa, że zostałam
wybrana do zespołu gwiazd ekstraklasy. My w Ameryce trenujemy
przez pełny rok, bo również w wakacje, kiedy bierzemy udział w koszykówce letniej i pozwalamy sobie

JELENIA GÓRA Cenne zwycięstwo Sudetów

Gospodarze przystąpili do
tego spotkania skoncentrowani
i gładko wygrali dwie pierwsze
kwarty: 19:11 i 19:14, prowadząc
po 20 min. gry 38:25. Wydawało
się, że miejscowi wreszcie zaskoczyli i nie będą mieć kłopotów z
pokonaniem rywali.
Tak się nie stało, bowiem
widać było od początku trzeciej
kwarty, że przyjezdni postanowili odrobić straty i konsekwentnie
do tego dążyli. Szalał rozgrywający Krzysztof Jakubczyk oraz

rutynowani: Dariusz Parzeński
i Piotr Czaska - koszykarze ze
stażem gry w ekstraklasie. Goście
na 2 min. przed końcem trzeciej
kwarty doprowadzili do wyniku:
49:48 i zrobiło się gorąco. Końcówka należała do Sudetów i po
30 min. było: 53:48, po akcjach
Piotra Kozyry i Przemysława
Olszewskiego.
Kiedy na początku ostatniej
części meczu Krzysztof Samiec
trafił za 3 pkt. wydawało się, że
sytuacja jest opanowana. Jednak

ponownie włączyli trzeci bieg
wymienieni wyżej zawodnicy
Rawicza, a szczególnie Jakubczyk.
Ten co prawda zszedł za pięć przewinień na 2 min. przed końcem
meczu, ale przyjezdni nie zwalniali tempa, stosując pressing na
całym parkiecie. Na 25 sek. przed
końcową syreną było 73:71 i trener Ravii wziął czas. Zaraz potem
K. Samiec zdobył 2 pkt. i trafił dwa
osobiste, ale goście też zaliczyli
dwa pkt. (77:73) Do końca spotkania pozostało 13,9 sek. kiedy po-

nownie
trafiają
przyjezdni i jest
t y l k o Przemysław
77:75.
Olszewski
Na
6,6 sek. przed ostatnią syreną było
79:75 dla Sudetów. Goście zaliczają “trójkę” i jest: 79:78! Już jednak
nie starczyło rywalom czasu, by
odrobić wszystkie straty.
Sudety: Kozyra 20, Olszewski 13, Rachmiel 11. Samiec 10,
Wilas 9, Miłoń i Matczak po 8,
Chmieliński.
Najwięcej dla Ravii: Lipowczyk 19, Parzeński 15, Jakubczyk
14 i Czaska 10.
(mb)

SOBOTA HALA PRZY SUDECKIEJ
Fot. Marek Tkacz

Sudety Jelenia Góra wygrały u siebie bardzo ważny mecz z faworyzowaną
Ravią Rawicz 79:78. Rywal to drużyna, która zawsze sprawiała jeleniogórzanom trudności. Zresztą od kilku lat mieści się w czołówce tabeli
II ligi koszykówki mężczyzn.

Kibice Sudetów w napięciu oczekiwali na syrenę kończącą mecz. Nerwów było sporo, ale na szczęście fani
mieli powody do zadowolenia. Oby jeszcze nie raz w
tym sezonie opuszczali halę usatysfakcjonowani.

Fot.Marek Tkacz

Pokonali faworyta

Krzysztof Samiec (Sudety Jelenia Góra) wszedł dopiero
w drugiej połowie meczu z Ravią Rawicz. Walczył jak
zwykle o każdą piłkę. Dobijał rywali udanymi rzutami za
3 pkt., znacznie przyczynił się do wygrania meczu przez
jeleniogórzan.
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SPORT 11
SPORT W OBIEKTYWIE

Potrzebujemy czasu i pieniędzy

HALA UL. ZŁOTNICZA ŚRODA

meczu z Górnikiem, widać że
coś się ruszyło. Zespół aspirujący
do awansu do ekstraklasy chce
zmierzyć się z naszą drużyną.
Z naszego punktu widzenia, lepiej
jest rozegrać pojedynek z dobrą drużyną, ponieważ po takiej lekcji można wyciągnąć wnioski. Ja zawsze po
porażce patrząc w lustro spoglądam
najpierwnasiebieizastanawiamsię
co zrobiłem źle, gdzie popełniłem
błąd. Tego samego wymagam od
moich podopiecznych.
Rozmawiała:
Agnieszka Rafińska

Juniorki MKS Finepharm II Jelenia Góra, trenowane
przez Zdzisława Wąsa, przegrały z Zagłębiem Lubin
26:29 (14:14). Najlepiej zagrała Ewelina Staszewska
(13 bramek). W MKS Finepharm trenuje pięć drużyn:
dwie w ekstraklasie i I lidze seniorek, dwie juniorek
(17/18 lat) i jedna juniorek młodszych (do 17 lat).
Wszystkie trenują: Zdzisław Wąs, Dariusz Jarosz i
Mirosław Uram.

HALA PRZY Ul. SUDECKIEJ ŚRODA

Pierwszoligowy Górnik Wałbrzych wysoko pokonał
Sudety Jelenia Góra 89:55 w towarzyskim meczu
koszykówki. Mimo porażki, jeleniogórzanie zaprezentowali się całkiem nieźle z walczącym o ekstraklasę
rywalem.

Tka

cz

pojawia się problem pieniędzy,
dzięki którym można by im
stworzyć doskonałe warunki do
kontynuowania ich talentu.
Czy w najbliższym
czasie można liczyć na
jakieś większe wsparcie finansowe?
- Z tym akurat trzeba było by
się zwrócić do prezesa Wolskiego.
Chciałbym przy okazji wspomnieć o jego bezinteresownym
zaangażowaniu dla drużyny.
Podkreślam, że pełni on funkcję
społeczną. Stara się, załatwia
środki finansowe. Poświęca
na to prawie cały swój czas
i wyrazy uznania za jego
wkład i pracę.
Jakie plany mają
Sudety na najbliższy okres?

arek

- Będziemy ostro trenować. Po ostatnim test

SP 10 SOBOTA -NIEDZIELA
– Po każdej porażce patrzę
w lustro – mówi trener Sudetów Jelenia Góra Ireneusz
Taraszkiewicz

Fot.Arkadiusz Piekarz

pracują i uczą się. Obowiązki
zawodowe nakładają się na
treningi. Muszą się przecież z
czegoś utrzymywać. Na przykład
Piotrek Kozyra, który pracuje
jako kierowca, wstaje o 4 rano
i jeździ w terenie do godziny 16.00.
Krzysiek Samiec musi łączyć sport
z ciężką i bardzo stresującą pracą
w areszcie śledczym.
Jak wygląda teraz
sytuacja w drużynie?
- Bardzo cieszę się, że mamy
w zespole Tomka Wilasa. Wrócił
on ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie pracował. Trenowałem go
w Olimpii Legnica i poprosiłem,
żeby po powrocie zwrócił się do
nas. To naprawdę wartościowy,
młody zawodnik. Poza tym nie
chcę jeszcze oceniać chłopaków.
Jest na to za wcześnie. W każdym
razie, liczę na to, że zajmiemy
w tym sezonie miejsce w środku tabeli. Warto zauważyć, że
grają u nas chłopcy z naszego
regionu. Mieszkają tutaj lub
się tutaj wychowywali. Jesteśmy jedną z nielicznych drużyn
w całej Polsce, która swoją grę
opiera w dużej mierze na swoich
wychowankach. Uważam, że
w przyszłości jest to nasz klucz do
sukcesu. W nich wszystkich drzemie naprawdę ogromny potencjał. Już teraz widać, że ci chłopcy
mogą coś osiągnąć, bo chcą. Ale
samymi chęciami będzie trudno
to wszystko utrzymać. Znowu

Fot.M

W towarzyskim
spotkaniu z Górnikiem Wałbrzych na
ławce rezerwowych
siedział Bartosz Kiciński. Czy ma to coś
wspólnego z odejściem Dariusza Połubińskiego?
- Bartka znam jeszcze z czasów kiedy był w szkole podstawowej, kiedy go trenowałem.
Posiada wielkie możliwości.
Niestety kontuzja zahamowała
jego dopiero co rozwijającą się
karierę. Aktualnie z jego frekwencją na treningach bywa
różnie. Ma pracę i musi utrzymywać swoją rodzinę, bo z koszykówki w Jeleniej Górze raczej
nikt nie wyżyje. Nie jest również
zgłoszony do rozgrywek. Jednak
żeby należeć do zespołu musi na
to zapracować i udowodnić, że
warto na niego stawiać.
Natomiast nie ma to nic
wspólnego z odejściem Darka,
który chyba nie wytrzymał presji
jaka na nim ciążyła. Sam dokładnie nie wiem, mogę się tylko
domyślać. Nie ma co ukrywać,
chłopaki odczuwają silną presję
kibiców, którzy wymagają od
drużyny sukcesów.
Jak wygląda sytuacja z frekwencją zespołu na treningach?
- To jest właśnie największa
bolączka. Chłopaki na co dzień

Fot.Marek Tkacz

Kiedy Ireneusz Taraszkiewicz obejmował funkcję szkoleniowca Sudetów Jelenia Góra wiedział
jak ciężkie czeka go zadanie. Mimo wszystko nie poddał się i postanowił walczyć o przywrócenie
świetności jeleniogórskich koszykarzy.

Fot.Marek Tkacz

JELENIA GÓRA Rozmowa z Ireneuszem Taraszkiewiczem, trenerem Sudetów

CZÊSTOCHOWA Wygrali drugi raz

Mistrzowski Areszt

Uczniowski Klub Sportowy Jelenia Góra z prezesem
Jerzym Sarną promuje siatkówkę, zaniedbaną w
naszym mieście dyscyplinę sportu. W ostatni weekend w hali przy ul. Morcinka Szkoły Podstawowej nr
10 odbyły się dwa turnieje: chłopców w sobotę i w
niedzielę dziewcząt. Wśród chłopców wygrał UKS
Żeromski, przed II LO, Zespołem Szkół Elektronicznych i Gimnazjum przy I LO.

Fot.Marek Tkacz

Jeleniogórski areszt drugi raz zdobył zloty medal w mistrzostwach Polski Służby
Więziennej w koszykówce. Tegoroczne zawody odbyły się w Kulach pod Częstochową
a nasi reprezentanci wystąpili pod szyldem reprezentacji Dolnego Śląska.

Krzysztof Samiec
został wybrany
najlepszym koszykarzem turnieju o
mistrzostwo kraju
służb więziennych.

Z Jeleniej Góry występowali następujący zawodnicy:
Krzysztof Samiec, Dariusz
Połubiński, Artur Czekański,
Tomasz Góra, Marcin Kowalski, Maciej Adamczyk, Mirosław Witka (kapitan drużyny)
i Tomasz Wajdowicz. W tym
składzie jeleniogórski Areszt
Śledczy wygrywa regularnie
turnieje ligi amatorów koszykówki w naszym mieście. Nic
dziwnego, że odnosi też sukcesy w krajowych zawodach.
Do najlepszej piątki finałowego turnieju wybrano
Dariusza Połubińskiego, a za
najlepszego zawodnika uznano Krzysztofa Samca.
(łuk)

PARK NORWESKI NIEDZIELA
Fot.Rylit

W ekipie Dolnego Śląska
występowało aż ośmiu zawodników z Aresztu Śledczego
w Jeleniej Górze. Ten tytuł
Dolnoślązacy zdobyli po raz
drugi.
W zawodach brało udział
16 drużyn z całego kraju.
W eliminacjach Dolny Śląsk
pokonał dwukrotnie reprezentację okręgu kaliskiego
i zakwalifikował się do finału.
W finale, w swojej grupie, wygrał z Łodzią 75:31, Bydgoszczą 68:31 i Rzeszowem 56:31.
Potem w półfinale pokonał
Poznań 52:26 a w finale z
Opole 61:39. W ekipie rywali
występują zawodnicy Pogoni
Prudnik i AZS Opole.

Piłkarze Chojnika Jelenia Góra przegrali w niedzielę
1:3 z Pogonią Wleń. Gospodarze stracili szanse na
3 miejsce w 2 grupie klasy B po rundzie jesiennej.
Pogoń rozstrzygnęła mecz na swoją korzyść w drugiej
połowie, do przerwy było 1:1.
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12 ZAPOWIEDZI/KULTURA
JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura

UWAGA !!! UWAGA !!!

Będzie się działo
TEATRY

Europejska prapremiera
Kiedy: 4, 5 listopada
Gdzie: scena studyjna Teatru Jeleniogórskiego
Godzina: 19
Bilety: 24 i 17 zł
Reżyserka Małgorzata Bogajewska
interpretuje „Espresso”, kameralną
sztukę kanadyjskiej aktorki i dramatopisarki włoskiego pochodzenia
Lucii Frangione.
Przedstawienie opowiada o drodze,
jaką trzeba przejść, aby otworzyć
się na miłość. Tytułowe espresso to
mocna włoska kawa, którą bohaterowie częstują się nawzajem. Zgodnie
ze słowami autorki, po takim hauście
można poczuć się jak bóg i zarazem
poczuć specyficzny gorzkawy smak.
Obsada nieliczna, ale mocna: Katarzyna Kuźniewska oraz Jakub Giel.

„Muminki, czyli potęga teatru”.
Kultowe postacie z powieści Tove
Jansson w adaptacji i reżyserii
Bogdana Nauki. Na pewno zainteresują najmłodszych, ale starsi
powinni zacząć od fascynującej
serii książek.
Brzechwa dzieciom
Kiedy: 5 listopada
Gdzie: Teatr Zdrojowy w Cieplicach
Godzina: 16
Bilety: 11 zł
Najbardziej znane wiersze Brzechwy
w formie mówionej i śpiewanej w
spektaklu „Entliczek Pentliczek”
Bogdana Nauki. Sztuka adresowana do przedszkolaków
i pierwszaków. Ale
i rodzice pewnie
chętnie powspominają młode lata.

Muminki zapraszają
Kiedy: 3 listopada
Gdzie: Teatr Zdrojowy w Cieplicach
Godz. 10
Wstęp: 10 zł

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zmiany w programach i terminach imprez.

KINO

KONCERTY

GRAND od 27.X do 02.XI (16.00,
20.00) „World Trade Center” Dramat,
USA od 13 lat
GRAND od 27.X do 02.XI (18.00)
„Kto nigdy nie żył” Dramat, Polska
od 15 lat
MARYSIEŃKA od 27.X do 02.XI (15.45,
20.00) „Volver” Obyczajowy, Hiszpania
od 15 lat
MARYSIEŃKA od 27.X do 02.XI (18.00)
„Życie ukryte w słowach” Dramat,
Hiszpania od 15 lat
LOT od 27.X do 02.XI (20.00) „Karol
- papież, który pozostał człowiekiem”
Biograficzny, Kanada/ Polska/ Włochy od 15 lat

X Zaduszki poetyckie
Kiedy: 2 listopada
Gdzie: sala JCK przy ul. Bankowej
Godzina: 16
Wstęp wolny
„Przecież znasz wszystkie moje
chwyty...” konkurs i koncert Magdy
Sekuły „Dla Ciebie jestem sobą”,
piosenki Jerzego Wasowskiego i
Jeremiego Przybory Młodzi ludzie, w
formie koncertu i zarazem konkursu,
przypominają twórczość nieżyjących

artystów. Imprezą towarzyszącą jest
koncert Magdy Sekuły, wokalistki
pochodzącej z Krakowa, laureatki
m.in. Festiwalu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu.
Zaduszki w rytmie jazzu
Kiedy: 3 listopada
Gdzie: Pałac Staniszów
Godzina: 19
Bilety: 25 zł. (0 75 755 84 45)

Jedni z najlepszych muzyków polskiej
sceny jazzowej: Anna Nova – śpiew,
Marek Manowski – fortepian, Krzysztof
Samela – kontrabas, czyli Anna Nova
& Band. W klimatycznych wnętrzach
pięknego pałacu zabrzmią refleksyjne
kompozycje jazzowe, nawiązujące do
utworów, m.in. Toma Waitsa, podbudowane charakterystycznie niskim,
zmysłowym i intrygującym głosem
Anny Novej. Wokalistka zawsze zyskuje ciepłe owacje.

WYSTAWY

Wiosna jesienią
Kiedy: 6 listopada
Gdzie: Dom Gerharta Hauptmanna
Godzina: 16
Wstęp wolny
Obrazowy przegląd najważniejszych
rewolucji XIX wieku. Otwarcie wystawy Konrada Banja.
Piękno Karkonoszy
Kiedy: do 10 listopada
Gdzie: Galeria MDK „Muflon”

w Sobieszowie
Wstęp wolny
Jerzy Zając, przewodnik sudecki
i fotografik, utrwala naturę gór w
różnych porach roku i dnia. Wnikliwy
obserwator subtelnych odcieni i nastrojów: poruszeń powierzchni wody,
światła na monumentach górskich
form, przedwieczornych zmierzchów
i ciszy przed burzą. Przyroda utrwalona na tych fotogramach jest statyczna i zmysłowo piękna.

Fot. Archiwum Teatru

JELENIA GÓRA Żydowskie klimaty porwały publiczność

JELENIA GÓRA Zagrała wiolonczelistka

Shalom na Bankowej

Koreańskie dźwięki

„Tumbalalajka”, „Bełz”,
wiersze znanych żydowskich
poetów, m.in. Mordechaja Gebirtiga, Abrahama Sutzkevera,
melodie z przedwojennych
żydowskich musicali – oto
repertuar recitalu „Shalom”,
z którym Ochodlo występuje
już od pięciu lat w większości
krajów świata i nie nudzi publiczności.
Ma charakteryst yczny
styl, wyczarowuje całą gamę
nastrojów i wciąż się podoba.
– Uważam jego „Shalom”
śpiewany w języku jidysz za
wielkie wydarzenie artystycz-

ne. Ochodlo to artysta wyjątkowy, wyczulony na niuanse
i potrafiący wspaniale je wydobywać – ocenia Krzysztof
Kucharski, krytyk teatralny.
Z koncertu została nagrana
płyta o tym samym tytule „Shalom”.
(tejo)

Mocna osobowość
André Ochodlo, inicjator projektu
muzycznego, jest wyrazistą osobowością z Trójmiasta - jest pieśniarzem, reżyserem teatralnym
i założycielem oraz dyrektorem
Teatru Atelier w Sopocie.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Fot. Arkadiusz Piekarz

Andre Ochodlo z The Atelier Klezmer Band
zagrali i zaśpiewali w sali Jeleniogórskiego
Centrum Kultury.

Podobał się czwartkowy koncert w Filharmonii
Dolnośląskiej.

Song Hee Lee i Georg Mais
Jako solistka wystąpiła
Song Hee Lee (Korea Południowa) (wiolonczela).
Z filharmonikami dolnośląskimi zagrała Koncert Wiolonczelowy a-moll Schuman-

na. Orkiestrę poprowadził
Georg Mais z Niemiec.
Melomani wysłuchali
także dzieł Czajkowskiego
oraz Dwořáka.
(tejo)

Artysta na jeleniogórskiej scenie

Miłośnicy muzyki etnicznej
usłyszeli najpiękniejsze pieśni
żydowskie w nowych aranża-

cjach Marka Czerniewicza, stypendysty European Association
for Jewish Culture w Londynie.

Filharmonicy dziękują za brawa

Niemal dziesięć lat trwała budowa największej placówki oświaty w mieście, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina przy ul. Moniuszki na osiedlu Zabobrze.
Prace rozpoczęto w 1987 roku. Zakończono w 1997 budową krytej pływalni, jedynego tak dużego zadaszonego basenu w Jeleniej Górze. Na ślimaczące się tempo
prac miała zapewne wpływ transformacja ustrojowa i kryzys ostatnich lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dziś do „jedenastki”, która prowadzi także klasy muzyczne,
uczęszcza ponad 1000 dzieci z Jeleniej Góry i okolic.
(tejo)

„Jedenastka” w pełnej krasie

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot. Marek Tkacz
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NIEDZIELA 5.11
TVP 1
7.00
7.55
8.00
8.15
8.20
8.30
8.40
9.05
9.15
9.30
9.35
10.20
10.35
10.40
11.15
11.20
11.55
12.00
12.15
12.50
13.00
13.10
13.40
14.30
16.00
17.00
17.25
18.15
19.00
19.30
19.50
20.00
20.15

22.05

0.05

1.55

2.20
2.30

Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie - Łagiewnikach
Był taki dzień - felieton
Nowy kraj, Izrael
Studio Teleranka
Weterynarz Fred - Węże i drabiny odc.15 - serial animowany
Studio Teleranka
Domisie - Boję się ciemności program dla dzieci
Lippy and Messy - odc.26
Teleranek - magazyn
Studio Teleranka
Królestwo Maciusia, odc.48 program dla dzieci
Dzieci świata - Zatańczmy Nugzar w Gruzji 5 - cykl dokumentalny, Francja
Studio Teleranka
Od przedszkola do Opola - Majka Jeżowska
Studio Teleranka
Awantura o Basię, odc. 8 - serial
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Był taki dzień - felieton
Wiadomości
Wywiad i opinie - program publicystyczny
Łowcy przygód
Inspektor Gadżet - komedia familijna, USA
BBC w Jedynce - Planeta Ziemia,
odc. 3 W słodkich wodach - serial
dokumentalny
Teleexpress
Jaka to melodia? - wydanie specjalne
Faceci do wzięcia - Wizja lokalna
- serial
Wieczorynka - Nowe przygody
Kubusia Puchatka - Niby Puchatek odc. 34 - serial animowany
Wiadomości
Sport
Pogoda
Zakochana Jedynka - Żałobnik
- komedia, USA, reż. Matt Reeves,
wyk. David Schwimmer, Gwyneth
Paltrow, Michael Rapaport
Uczta kinomana - Good bye Lenin - komedia, Niemcy, reż. Wolfgang Becker, wyk. Daniel Bruhl,
Katrin Sass, Maria Simon
Kolekcja kinomana - Perła w
koronie - dramat, Polska, reż. Kazimierz Kutz, wyk. Franciszek Pieczka,
Olgierd Łukaszewicz
La Scala na Pradze - Sergiej
Rachmaninow - „Rapsodia
na temat Paganiniego a-moll
op.43” - koncert
Był taki dzień - felieton
Zakończenie dnia

TVP 2

POLSAT

TVN

5.40
5.45

6.00
6.45
7.30
8.00
8.30
9.30

5.55

Uwaga! - magazyn

6.15

Telesklep

7.55

Niania - serial

8.30

Dzień dobry TVN - magazyn

6.10
6.40
6.50
7.00
7.30
8.20
9.20
9.45
10.15

11.20
11.50

14.00
14.30
15.05
16.05
17.05
18.00
18.30
18.50
19.00
20.00
20.50
21.25
22.30
22.55
23.00
23.10

0.30
0.55

2.10

Słowo na niedzielę
Dla niesłyszących - Lokatorzy,
odc. 78 Ojcowie z ogłoszenia
Dla niesłyszących - Lokatorzy,
odc. 79 Lany poniedziałek... w
niedzielę
Smak Europy
Dwójka Dzieciom - Przygody
Kota Filemona - Kto nie pracuje
Złotopolscy, odc. 801 Sens - telenowela
M jak miłość, odc. 441 - serial
Dom Małych Krzykaczy, odc.1 serial dokumentalny
Zacisze gwiazd
Jesteś tym, co jesz, odc.1 - serial
dokumentalny
Rodzinne oglądanie - W 80
skarbów dookoła świata z Danem Cruickshankiem - Z Mali do
Egiptu - serial dokumentalny
Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Smak Zadaru
Gwiazdy w południe - Zachodni
szlak - western, USA, reż. Andrew
McLaggen, wyk. Kirk Douglas, Robert Mitchum, Sally Field, Lola Albright, Richard Widmark
Familiada, odc. 1345 - teleturniej
Złotopolscy, odc. 803 Wybory telenowela
Szansa na Sukces - Wspomnienie
Na dobre i na złe, odc. 270 Słoneczny pacjent - serial
Egzamin z życia, odc. 59 - serial
Program lokalny
Panorama
Pogoda
Mój pierwszy raz - talk-show
Oﬁcerowie, odc. 7/13 Diagnoza
- serial kryminalny
Korespondent, odc. 1
Warto rozmawiać
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Studio Teatralne Dwójki - Bar
Świat - spektakl teatralny, reż.
Izabella Cywińska, wyk. Joanna Bogacka, Janusz R. Nowicki, Monika
Kwiatkowska, Andrzej Zieliński
Ogród sztuk - program Kamili
Dreckiej
Niebieskie jak Morze Czarne
- komedia, Polska, reż. Jerzy Ziarnik, wyk. Marian Kociniak, Wacław
Kowalski, Zdzisław Maklakiewicz,
Jerzy Nowak, Andrzej Szczepkowski, Barbara Młynarska, Władysław
Hańcza, Cezary Julski, Mieczysław
Kalenik, Wiesław Michnikowski
Zakończenie dnia

10.00
12.15
12.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.15
17.45
18.45
18.50
19.10
19.15
20.00

21.55
22.55

0.20
0.50
2.50
4.20
5.20
5.45

Pierwsza miłość, odc.345
Pierwsza miłość, odc.346
Król szamanów, odc.61
Power Rangers , odc.298
Dotyk anioła, odc.9
Studio Mistrzostw Świata - Japonia 2006
Mistrzostwa Świata w Siatkówce Kobiet: mecz Polska - Japonia
Studio Mistrzostw Świata - Japonia 2006
Transylvania 6-5000
Grasz czy nie grasz, odc.47
Zamieńmy się żonami, odc.2
Oko na miasto, odc.8
Świat według Kiepskich, odc 203
Daleko od noszy, odc.15
„Hell’s Kitchen” od kuchni, odc.4
Flesh + Pogoda
Wydarzenia
Sport
O Rety!Kabarety! - Maraton Kabaretowy, odc.1
Helikopter w ogniu- dramat wojenny, USA, 2001, reż. Ridley Scott,
wyk. Josh Hartnett, Ewan McGregor
3 października 1993 ponad setka
żołnierzy elitarnych jednostek armii USA, wysłanych w ramach sił
pokojowych ONZ do Mogadiszu,
przystępuje do operacji uprowadzenia dwóch przywódców zbuntowanych Somalijczykówyk. Prosta
akcja, przewidziana na 30 minut,
przeradza się w krwawą bitwę (najdłuższą, w jaką zaangażowani byli
Amerykanie od czasów Wietnamu
po dziś dzień) w której ginie 18 żołnierzy (73 odnosi ranny) i setki tubylcówyk. Oscar 2001 za najlepszy
dźwięk i montaż, nominacja (również do British Academy Awards)
dla zdjęć Sławomira Idziaka.
Studio Lotto
Nowokaina - komedia, USA, 2001,
reż. David Atkins, wyk. Steve Martin, Helena Bonham Carter
Życie Franka Sangstera (rewelacyjny
Steve Martin) to spełnienie amerykańskiego snu. ma piękną narzeczoną, nowoczesny dom i dobrze
prosperujący gabinet stomatologiczny. Wszystko sie jednak zmienia, gdy
zostanie uwiedziony przez jedną ze
swoich pacjentek-seksowną narkomankę, Susan (Helena Bonham-Carter). Uwikłany w kryminalną intrygę,
zostaje oskarżony o morderstwo. Ale
to dopiero początek jego problemów.
Gorzka miłość, odc.5
Magazyn sportowy
Love TV, odc.254
BoomBox, odc.197
TV Market
Pożegnanie

10.30 Kawa na ławę - magazyn
11.25

Młode szpady - ﬁlm przygodowy,

TV 4
5.55
6.20
6.45
7.10
8.00
9.00

Francja, 2001, reż. Mario Andreacchio wyk. Hugh Dancy, Sarah-Jane
Potts

11.00
12.00

13.25 Gala boksu w RPA . walka o
mistrzostwo świata WBF wagi
ciężkiej Sosnowski -Tauasa -

12.15
13.00
14.00

sport
14.15
14.30
15.00
17.00
18.00
14.50 Niania - serial
15.25 Co za tydzień - magazyn

18.15
18.25

Sztukateria - magazyn kulturalny
KINOmaniak - nowa formuła
VIP - program kulturalno-rozrywkowy
Pokemon - serial animowany
Kasa na bank - program interaktywny
Mali bohaterowie - ﬁlm familijny,
USA, 1999, reż. Henri Charr, wyk.
Camryn Walling, Dean Howell
Kamienica - program
TeleSZaU - rozrywkowe widowisko interaktywne
Kamienica - program rozrywkowy
Strażnik Teksasu - serial
TeleSZaU - rozrywkowe widowisko interaktywne
Kamienica - Program rozrywkowy
VIP - program kulturalno-rozrywkowy
Polska Liga Koszykówki - mecz
na żywo
Obrońca - serial obyczajowy
TeleSZaU - rozrywkowe widowisko interaktywne
Kamienica - program rozrywkowy
Arabela - serial familijny

16.00 Zielone drzwi - magazyn
16.30 Magda M. - serial obyczajowy
17.30 Superniania - reality show
18.30 Hela w opałach - serial
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.40 Uwaga! - magazyn
20.05 Taniec z gwiazdami - program
rozrywkowy
21.40 Kuba Wojewódzki - talk show
22.40 Superwizjer - magazyn
23.15 Magazyn Orange Ekstraklasa magazyn
0.30
1.30

Dwururka - talk show
Pieniądze to nie wszystko - komedia, Polska, 2001, reż. Juliusz
Machulski wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska

3.25

Telesklep

19.00 Nowe przygody Tequili i Bonettiego - serial sensacyjny
20.00 TeleSZaU - rozrywkowe widowisko interaktywne
20.15 Kamienica - program rozrywkowy
20.30 Wzór - serial kryminalny
21.30 Kameleon - serial sensacyjny
22.30 Epicentrum - thriller katastroﬁczny, USA, 2000, reż. Richard Peppin,
wyk. Traci Lords, Gary Daniels
0.40 Wzór - serial kryminalny
1.40 Pogoda, Wydarzenia, Sport
2.05 Finał Turnieju Tenisowego ATP
Master Series w Paryżu
4.05 Drogówka - magazyn policyjny
4.25 KINOmaniak - nowa formuła
4.50 VIP - program kulturalno-rozrywkowy
5.10 Zakończenie programu

CANAL +

HBO

PLANETE

DISCOVERY

NAT. GEOGR.

7.30 Joey IIserial 8.00 Najświetniejsze hotele

6.30 Wariatki - relacja z wręczenia nagród
10.00 Bibi Blocksberg i tajemnica niebieskiej so-

Galindeza - dramat 10.40 Wigilijny show- ko-

wy - ﬁlm familijny 11.55 Warm Springs - kome-

media fantasty 12.25 Łapu Capu Extra - cho-

dia romantyczna 15.30 Grind - komedia 17.15

chliki telewizyjne 12.55 Olbrzymie posągi Buddy

Marzyciel - ﬁlm biograﬁczny 18.55 Zobacz w

dokument. 14.40 Kampania Arnolda - komedia

HBO - magazyn ﬁlmowy 19.25 Dziś 13, jutro 30

9.30 Fani czterech kółek. BMW 325i - serial
dok. 10.00 Superjazda. Niedościgniony - serial
dok. 11.00 Amerykański chopper. Comanche
- serial dok. 12.00 Discovery Atlas. Chiny bez
tajemnic - serial dok. 14.00 Inżynieria ekstremalna. Wielkie kopanie w Bostonie 15.00
Prawda czy fałsz - pogromcy mitów. Telefon
komórkowy w samolocie - serial dok. 16.00
Faceci w bieli - serial dok. 17.00 Jak to jest zrobione? - serial dok. 17.30 Jak to jest zrobione?
- serial dok. 18.00 Nil. W krainie królów i krokodyli - ﬁlm dok. odc. 1/3 19.00 Odkrycie nowego
grobowca w Egipcie - ﬁlm dok. 20.00 Cudowna piramida - ﬁlm dok. 21.00 Doktor G - lekarz
sądowy. W mętnej wodzie - serial dok. 22.00
Nauka na tropie zbrodni. Szał zabijania - serial
dok. 23.00 Orgazmotron - ﬁlm dok. 0.00 Operacje plastyczne. Modlitwa o nos - serial dok.
1.00 Dziesięć sposobów. Uprowadzenie przez
kosmitów - serial dok. 2.00 Superjazda. Chip
kontra George - serial dok. 3.00 Amerykański
hot - rod. Chevy Low Rider ‘59 - serial dok. 4.00
Amerykański chopper. Motocykl na aukcję - serial dok. 5.00 Wojny na złomowisku. Terenowy
golf - serial dok.

8.00 W poszukiwaniu jaguara - ﬁlm dok. 9.00

świata - serial dokumentalny 8.35 Tajemnica

9.20 Prosto do nieba. W górę i w dal - serial
10.15 Żarłacz tygrysi - ﬁlm dok. 11.15 Moja
szkoła. Moja szkoła w Holandii, moja szkoła w
Grecji - serial 11.45 Moja szkoła. Moja szkoła w
Australii, moja szkoła w Szkocji - serial 12.20 Putin. Rok przestępny - ﬁlm dok. 13.25 Metamorfozy ciała - ﬁlm dok. 14.25 Teraz Bird - ﬁlm dok.
16.00 Ja, Kuba - syberyjski mamut - ﬁlm dok.
17.35 Korporacja - ﬁlm dok. odc. 1/3 18.30 Dookoła świata ze St...phane’em Peyronem. Dziesięć lat spotkań - serial 19.30 Byłem żołnierzem
- ﬁlm dok. 19.50 Andrzej Wajda - moje notatki
z historii. Życie na niby - serial 20.45 Samoloty
RAF - u 1. Mosquito - serial 21.45 Samoloty RAF
- u 1. Powietrzni mściciele - serial 22.40 Zmiana
płci. Z mężczyzny w kobietę - ﬁlm dok. odc. 1/2
23.35 Pokolenie viagry - ﬁlm dok. 0.30 Sekrety
aniołów, demonów i masonów - ﬁlm dok. odc.
1/2 1.25 Sekrety aniołów, demonów i masonów - ﬁlm dok. odc. 2 - ost. 2.20 Dookoła
świata ze St...phane’em Peyronem. Dekada
odkryć - serial

16.15 Dziękuję, Zoe - komedia romantyczna
18.00 Na powierzchni serial 18.50 Aktualności
Filmowe magazyn ﬁlmowy 19.20 Łapu Capu
- chochliki telewizyjne 19.30 Nie Przegap magazyn informacyjny 19.35 Joey II - serial 20.00
Idealny facet - komedia 21.45 Królestwo nie-

- komedia romantyczna 21.00 Premiera: Be Cool - komedia kryminalna Znany z komedii Dorwać małego gangster i producent ﬁlmowy Chili
Palmer (John Travolta) marzy obecnie o karierze
w przemyśle muzycznym. Zaczyna od romansu
z piękną wdową (Umą Thurman), właścicielką bankrutującej ﬁrmy płytowej, a następnie

bieskie - kostiumowy 0.10 Dziewiąty dzień -

próbuje podebrać konkurencyjnej wytwórni

dramat 1.50 Zdradzony - thriller 3.15 Powrót na

dobrze rokującą wokalistkę Lindę Moon (Chri-

ziemię - ﬁlm psychologiczny 4.40 South Park IX

stina Milian). 23.00 Rodzina Soprano VI, odc 12

- serial 5.05 Super Deser. Gwiezdny lot - ﬁlm

- serial kryminalny 0.00 Amityville - horror 1.30

krótkometrażowy 5.35 Na powierzchni - serial

Atak na posterunek - ﬁlm akcji 3.15 Mściciel -

6.20 Kosmiczne pogranicze - dokument

komedia romantyczna

Syk śmierci - ﬁlm dok. 10.00 Tajemnicza siódemka z Afryki - ﬁlm dok. 11.00 Urodzeni mordercy. Pustynia - serial dok. 12.00 Bezwzględni wrogowie - ﬁlm dok. 14.00 Norymberga.
Proces Hermanna Göringa - ﬁlm dok. odc. 1/2
15.00 Łowcy mórz. U - 215 i Alexander Macomb
- serial dok. 16.00 Prawda i ﬁkcja w Hollywood.
Siły natury - serial dok. 18.00 Za kulisami. Start
rakiety - serial dok. 19.00 Tuż przed tragedią.
Kursk - serial dok. 20.00 Wielkie konstrukcje.
Airbus A380 - serial dok. 21.00 Premiera Czołowe zderzenie w powietrzu - ﬁlm dok. 22.00 SilkAir 185. Samobójstwo pilota? - ﬁlm dok. 23.00
Cud krwi - ﬁlm dok. 0.00 Epidemie. Ebola - serial dok. 1.00 Zabójcze koty - ﬁlm dok.
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REKLAMA

Auto dostawcze Ford Courier, rocznik 92,
1,8 diesel, ważny przegląd i OC do 2007r, lub
zamienię na małe auto osobowe. Atrakcyjna
cena. Tel. 691258991.
■ Budę do maluszka z 1981 roku, po remoncie wraz z szybami fotelami, skrzynią biegów.
Brak silnika. Cena 70 zł. Tel. 669263938.
■ Daewoo Matiz Joy rok produkcji 1999,
kolor żółto złoty, blokada skrzyni biegów,
garażowany, zadbany, serwisowany. Przebieg
67 tys. Tel. 665045678.
■ Daewoo Matiz Top, rok 2001, bezwypadkowy, klimatyzacja, wspomaganie, opony
zimowe, przebieg 35 tys., niebieski metalik.
Cena 11900 zł. tel. 757541691.
■ Daihatsu Cuore 850, 1997 sk, 150 tys.
przebiegu, zarejestrowany, ekonomiczne.
Cena 3600 zł. Możliwa zamiana na większe.
Tel. 788762939.
■ Drzwi do Kadetta. tylne od strony pasażera, ocynkowane i klapę tylną do Sedana. Stan
bardzo dobry. Tel. 691258991.
■ Dwie nowe opony zimowe Impuls M plus
S 178, rozmiar 154 na 80 R13. Opony nowe,
nigdy nie używane, zakupione w Niemczech
rok temu. Cena 200 zł. Tel. 663364647.
■ Ekonomiczne autko Cinquecento, rok
prod. 1994, po wymianie zawieszenia i
układu hamulcowego, ważne OC i przegląd,
niebieski, stan idealny. Tel. 601880878.
■

Elektronka
Komputery
Sprzedaż
■ Cyfrowy aparat fotograficzny Canon PowerShot A610, stan idelany. Posiada obrotowy panel LCD. Na gwarancji. Dodatkowo karta
pamięci SD 512 Mb. Tel. 608894392.
■ Instrument klawiszowy GEM WK3, stan
bardzo dobry, podstawka pod nuty, stacja
dyskietek, czyta karaoke, do domowego i
zawodowego użytku. Tel. 607820445.
■ Kabel do Siemensa CX65, CXT65.
Dzięki temu kabelkowi podłączysz swój
telefon do komputera poprzez złącze
RS232, niezawodne. Tel. 509374172.
■ Komputer wraz z monitorem. Tel.
667358617.
■ Nowy Amplituner Yamaha RX. Bez gwarancji. Cena 1000 zł. Tel. 667556829.
■ Radio magnetofon Blaupunkt Mannheim
27, stan bardzo dobry, 100% legal. Cena 10
zł. Tel. 608211116.
■ Siemens C75 stan idealny. Folia na
wyświetlaczu i aparacie. Telefon jest w
110% sprawny. Tel. 600039175.
■ Silnik stacjonarny produkcji niemieckiej.
Stan jak nowy, praktycznie nie używany. Cena
200 zł. Tel. 507924416.
■ Sprzedam kamerę Sony z aparatem fotograficznym. Cena 650 zł. Tel. 600110690.
■ Telefon firmy Sony Ericsson D750 i nowy,
zapakowany, kompletny, cena 750 zł. Tel.
602691533.
■ Telefon Sony Ericsson T630, komplet plus
dodatki. Stan dobry, normalne ślady użytkowania, 100% sprawny. Tel. 504685244.
■ Zamienię radio odtwarzacz samochodowy, odtwarzanie cd, mp3 wyjście usb,
na zmieniarkę CD fabryczną do radio odtwarzaczy z wyposażenia Renault. Tel.
663980003.

AUTO EXPRES
TANIE OPONY ZIMOWE
4x4, busy, osobowe
- tłumiki - hamulce
- oleje - płyny

SPRZEDAŻ I SERWIS
AUTO EXPRES UL. KUBSZA JELENIA GÓRA
TEL. 075/642 94 39 KOM. 609 074 002

Ekonomiczne autko. Daihatsu Cuore
850. Rocznik 1994, przebieg 150 tys.,
kolor czerwony, zadbany, zarejestrowany. Cena 3600 zł do uzgodnienia. Tel.
788762939.
■ Felgi aluminiowe włoskiej firmy Toora,
najnowsze wzory, ciemny chrom, rozmiar
7x17, rozstaw śrub 5x108 i 5x114. Tel.
515288611.
■ Fiata Cinquecento 700, z roku 1993,
po remoncie silnika i skrzyni biegów. Cena
2100 zł do negocjacji. Tel. 503034624 lub
609658777.
■ Fiata Punto, rocznik 1997, 3drzwiowy, pojemność 1240. Cena 6500 zł. Tel.
756429885.
■

Fiata Seicento z grudnia 1999 roku, kolor
biały, pojemność 900, bardzo ekonomiczny.
Cena 8200 zł do negocjacji lub zamienię na
większe. Tel. 504598471.
■ Ford Escort 95 TD, intercooler, dwa
komplety opon, letnie i zimowe. Atrakcyjny wygląd, autem jeździ kobieta. Tel.
501090972.
■ Honda Accord, rok prod.1989, 2.0
benzyna. Srebrny metalic. Cena 2500 zł
do uzgodnienia. Tel. 605824330.
■ Maluszek. Stan bardzo dobry, biały,
rocznik 1988, garażowany, fotele lotnicze, w
ciągłej eksploatacji, używany przez kobietę.
Cena 700 zł. Tel. 600418274.
■ Mercedes 123 200 D. Plus wiele części,
stan dobry. Cena 1500 zł do negocjacji. Tel.
510289093.
■ Nissan Sunny N14, 1991 rok, sprowadzony z Niemiec na początku roku, bez
wypadkowy, benzyna, przebieg 205 tys. Cena
3700 zł. Tel. 512284035.
■ Nubira II Sedan 1.6, 58200 km, 106 km,
garażowany, pierwszy właściciel, stan bardzo
dobry. Tel. 756427345.
■ Opel Vectra 1.6, benzyna, r. 1992,
po wypadku. Uszkodzony lewy t ył
oraz przód reflektory, atrapa, maska
zagięta. Dokumenty. Cena 1150 zł. Tel.
504121279.
■ Oryginalny bagażnik do Opla Astry, Corsy
B. Belki zamykane na kluczyk. Cena 150 zł.
Tel. 608811818.
■ Oryginalny bagażnik do Renault Thalia
lub Clio 4drzwiowe. Cena 180 zł. Tel.
608811818.
■ Peugeot 205, 1989 r., 1351 benzyna,
czerwony, zadbany, po wymianie rolki i
paska rozrządu po wymianie pompy wodnej.
Tel. 6673983128.
■ Poszukuję chętnych do zakupu biodiesla.
Mieszanka z zawartością 20% estrów. Paliwo
ful legal, fakturki, rachunki itd. Cena za litr to
3,59 zł. Tel. 604791002.
■ Seata Cordobe, 1994 rok, uszkodzony
tylni prawy błotnik na chodzie. Cena 4300
zł. Tel. 691039973.
■ Silnik 1.4 do Citroena ZX ze wspomaganiem. Rocznik 1994. Także części blacharskie i mechaniczne. Ceny do negocjacji. Tel.
695665810.
■ Silnik do Fiata 126p, z roku 1991,
rozrusznik nowego typu. Części w
bardzo dobrym stanie. Cena 130 zł.
Także 2 fotele lotnicze. Cena 50 zł. Tel.
888224741.
■

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

Elektronika

AUTO KOMIS

ALF
A

Komputery
Kupno
■ Potrzebuję sprawną nagrywarkę CD. Tel.
691341112.

Auto Komis Alfa
ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

Motoryzacja
Sprzedaż

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

Silnik stacjonarny produkcji niemieckiej.
Stan jak nowy, praktycznie nie używany. Cena
200 zł. Tel. 507924416.
■ Skodę Favorit do remontu lub na części.
Aktualne ubezpieczenie i przegląd. Cena 600
zł. Tel. 661258672.
■ Sprzedam Mazde 323 Sedan 1994r. 1,5
zadbany,112 tys. km. 2 poduszki powietrzne,
szyberdach, centralny zamek, RM, wspomaganie kierownicy. Tel. 505865406.
■ Volkswagen Golf II 1.6 benzyna, rok prod.
1995, stan dobry, kolor granatowy, ubezpieczenie i przegląd. Cena 2500zł. Tel. 601200496.
■ VW Golf III 1.9TD. Rok prod. 1992, w
kraju od 1996, bordowy, 4drzwiowy, radio,
przegląd do października 2007, niepalący
właściciel. Tel. 661648494.
■ VW Golf III, 94 r., czarny, lampy od Golfa
IV, wspomaganie, zadbany, bezwypadkowy,
komputer pokładowy. Cena 7 tys. do uzgodnienia. Tel. 693393335.
■ VW Golfa 3, biały, 3 drzwiowy, zadbany,
przebieg 150 tys. Cena 4000 + opłaty lub
zamienię na mniejsze Oplel Corsa itp., może
być w automacie. Tel. 661808899.
■ VW Polo, 99r., granatowy metalik,
wspomaganie, otwierany cały dach, radio z
CD, alufelgi, zarejestrowany, ubezpieczony.
Cena 16500 zł. Tel. 880248732.
Kupno
■ Auto do 500 litrów. Całe, wypadkowe,
uszkodzone. Odbiór własnym transportem.
■ Corsę B, rok 1993, może być bez prawa
rejestracji. Cena 2000 zł. Tel. 604753342.
■ Felgi stalowe 14 calowe do Peugeota
306. Tel. 504890746.
■ Fiata 126p, sprawnego. Cena do 500 zł.
Tel. 888728895.
■ Fotel kierowcy do Renault Clio 92. Tel.
661263437.
■ Jedną używaną felgę do Forda Eskorta,
14 cali na 4 śruby. Felga musi być osmioramienna. Tel. 695628406.
■ Komputer sterujący do Golfa II, beznyna
1.6. Tel. 608618941.
■ Korpus lub cały radio odtwarzacz marki Aiwa CDC R237 lub CDC 30MP. Tel.
605458999.
■ Książkę napraw do Nissana Serena Diesla.
Tel. 667138281.
■ Mitshubishi Colt, pojemność 1,3, może
być do zarejestrowania. Tel. 604552750.
■ Opony do Citroena Berlingo, zimowe. Tel.
605458999 lub 502205670.
■ Opony zimowe do Mercedesa 124 z
felgami lub bez. Tel. 511414895.
■ Uszkodzone samochody z lat 1988-2000,
na części niesprawne bez przeglądu i OC,
zaświadczenie do wyrejestrowania. Odbiór
własnym transportem. Tel. 515396594.
■

Nieruchomości
Sprzedaż
■ Atrakcyjnie położony dom wolnostojący w
budowie w Górzyńcu. Tel. 889948736.
■ Bez pośredników mieszkanie 46 m2,
parter. Tel. 503745014.
■ Bez pośredników, 3pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu II. Tel. 605488860.
■ Budynek mieszkalno gospodarczy wraz
z działką 16 ar plus 14 m2. Ruszów, gm.
Węgliniec. Cena wywoławcza 45 tys. Tel.
756427407 lub 605347410.

Dom w okolicach Jeleniej Góry, bez
pośredników. Ładnie położony, samodzielny
z większą działką. Cena do około 350 tys.
Tel. 512176068.
■ Dom w Szklarskiej Porębie Górnej o pow.
100 m2 z działką 436 m2. Ogrzewanie
na koks i elektryczne. Cena 270 tys. Tel.
757172399.
■ Dom wolnostojący trakcie budowy , bardzo blisko Jeleniej Góry. Tel. 889948736.
■ Działka ogrodowo rekreacyjna, zadbana,
na bieżąco uprawiana na Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Odstąpię za zwrot zainwestowanych kosztów. Tel. 661748332.
■ Działkę budowlaną w Jagniątkowie o
powierzchni 1710 m2, z pięknymi widokami
na góry. Media. Dobrze nasłoneczniona. Tel.
508240830.
■ Działkę w Podgórzynie 1500m2 z warunkami zabudowy za cenę 44 tys. zł. Tel.
661263437.
■ Działki siedliskowe 0.30 ha z widokiem
na Karkonosze, warunki prądu, 4 szt. Tel.
660713700.
■ Garaż sprzedam na ul. 1go Maja 65.
Kontakt 697970121.
■ Kawalerkę na Zabobrzu I, ul. Morcinka.
Tel. 501624748.
■ Mieszkanie 2 pokoje, 44m2, parter.
Możliwość zrobienia wejścia do mieszkanie
od strony ulicy. Tel. 501181875.
■ Mieszkanie 2pokojowe, 45m2, stan
dobry, do odświeżenia wymienione okna oraz
drzwi wejściowe. Tel. 601792196.
■ Mieszkanie w Leśnej, własnościowe. Bez
pośredników. Powierzchnia 43 m2, piwnica 6
m2, II piętro. Centrum miasta. Bezczynszowe.
Cena 27 tys. Tel. 601834992.
■ Mieszkanie w Świeradowie Zdroju, Tel.
509314877.
■ Mieszkanie własnościowe w Cieplicach,
Osiedla Fampa XXlecia. 65,7 m2, 4 pokoje,
umeblowane, IV piętro. Cena 170 tys. Tel.
693585810.
■ Nowa kawalerka, 33,5 m, balkon, II
piętro. Cena 68 tys. Tel. 692682150.
■ Oddam ziemię wietrzeliną z wykopu. Tel.
757172235.
■ Pawilon metalowy, ocieplony, 30m2 na
targowisku Rondo. Dobra lokalizacja. Tel.
502169410 lub 757531579.
■ Sprzedam działkę budowlaną o pow.
21,35 arów, ładnie położona, 18 km
od Jeleniej Góry. Korzystna cena. Tel.
691924468.
■ Sprzedam kawalerkę w Sobieszowie. Tel.
505042471.
■ Stan surowy zadaszony 160m2, działka
800m2, media na działce. Spokojna okolica,
życzliwe sąsiedztwo. Tel. 513141517.
■ Działkę budowlaną w okolicy Jeleniej Góry
do 1500m2. Tel. 691881636.
Kupno
■ Działkę budowlaną w okolicy Jeleniej Góry
do 1500m2. Tel. 691881636.
■ Bez pośredników, 3pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu II. Tel. 605488860.
■ Dom lub pensjonat w Szklarskiej Porębie.
Tel. 500698900.
■ Działka ogrodowo rekreacyjna, zadbana,
na bieżąco uprawiana na Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Odstąpię za zwrot zainwestowanych kosztów. Tel. 661748332.
■ Działkę uzbrojoną na Os. Czarnym. Tel.
887095840.
■

Działki budowlane w okolicach Jeleniej
Góry. Tel. 505186405.
■ Kupię mieszkanie powyżej 100 metrów
w ścisłym centrum Jeleniej Góry. Interesuje
mnie parter lub ewentualnie pierwsze piętro.
Tel. 609613339.
■ Mieszkanie 2 lub 3pokojowe, chętnie z
ogródkiem w Jeleniej Górze, okolice Jeleniej
Góry. Tel. 605030050.
■ Mieszkanie 2pokojowe na Zabobrzu II lub III,
bez pośredników, za gotówkę. Tel. 601882748.
■ Mieszkanie 2pokojowe, 45m2, stan
dobry, do odświeżenia wymienione okna oraz
drzwi wejściowe. Tel. 601792196.
■ Mieszkanie 2pokojowe, ok. 40m z balkonem, najchętniej Zabobrze III, II lub okolice
Nowowiejskiej, Uroczej. Tel. 500278996.
■ Mieszkanie 3pokojowe, Jelenia Góra lub
Cieplice. Tel. 509949961.
■ M i e s z k a n i e 3 p o k o j o w e . Te l .
509949961.
■ Mieszkanie na Zabobrzu II lub III, za gotówkę, bez pośredników. Tel. 601882748.
■ Mieszkanie w Mysłakowicach. Tel.
601885011.
■ Mieszkanie w Mysłakowicach. Tel.
603845893.
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie. Tel.
512804202.
■ Poszukuję 2pokojowe, bezczynszowe w
Jeleniej Górze, najlepiej w centrum. Maksymalnie I piętro, słoneczne. Tel. 509314877.
■ Szukam działki budowlanej w Dziwiszowie
za rozsądne pieniądze. Tel. 606343775.
■ Własnościowe mieszkanie minimum
2pokojowe w okolicach Jeleniej Góry, może
być do remontu. Tel. 603339171.
■ Zadłużone mieszkanie, najlepiej w Cieplicach. Tel. 607644682.
■ Zdecydowanie działkę budowlaną w
okolicach Jeleniej Góry, najlepiej z ładnymi
widokami i z dostępem do mediów. Tel.
889948736.
Wynajem
■ Do wydzierżawienia 200m2 na magazyn,
produkcję, siła , woda, duży plac, pomieszczenie na biuro, przy drodze głównej, teren
ogrodzony, oświetlony. Tel. 660713700.
■ Do wynajęcia miejsce w mieszkaniu
studenckim w okolicach Małej Poczty. Opłaty
200 zł plus rachunki. Tel. 601682919.
■ Do wynajęcia handlowo usługowe pomieszczenia 90 plus 50 m2. Duży plac,
parkingi, przy ul. 1 Maja 61 w głębi. Tel.
602195714.
■ Do wynajęcia kawalerka 38m2 w Jeleniej
Górze przy ul. Wojska Polskiego, CO miejskie.
Tel. 603938986.
■ Do wynajęcia lokal handlowo usługowy
na Zabobrzu III przy ulicy Kiepury 58. Tel.
513145435.
■ Do wynajęcia miejsce w mieszkaniu
studenckim w okolicach Małej Poczty. Opłaty
200 zł plus rachunki. Tel. 601682919.
■ Do wynajęcia mieszkanie, 3pokoje na
Zabobrzu II. Umeblowane. Cena 500 zł plus
opłaty. Kaucja 1000zł. Tel. 506043830.
■ Do wynajęcia od grudnia mieszkanie ok.
100 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras,
okolice centrum. Po remoncie, umeblowane,
internet. Tel. 692491235.
■ Duży, ładny pokój do wynajęcia dla 2 niepalących dziewczyn w mieszkaniu 2pokojowym. Mieszkanie w centrum, ok.100m od AE.
Cena 300 zł za miesiąc. Tel. 512392422.
■
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OG£OSZENIA
Wynajmę samodzielnie mieszkanie,
blisko Kolegium Karkonoskiego, niepalącym
studentkom. Cena do uzgodnienia. Tel.
605287010.
■ Wynajmę umeblowane mieszkanie na
Zabobrzu, najlepiej okolice ul. Grunwaldzkiej.
Od stycznia. Tel. 606244114.
Zamiana
■ Kwaterunkowe, 34 m2, niski parter.
Dwa nowe piece na węgiel. Czynsz 77 zł za
miesiąc, zamienię na większe. Możliwość
dopłaty. Tel. 606822694.
■ Mieszkanie blisko centrum, 50m2, II
piętro, 2 pokoje, po generalnym remoncie zamienię na większe, może być do
remontu, zadłużone. Tel. 609042697 lub
756419426.
■ Mieszkanie własnościowe dwupokojowe, wyremontowane, w ocieplonym
budynku na Os. Orle zamienię na większe, 3pokojowe. Tel. 756471991 lub
693702863.
■ Spółdzielcze, lokatorskie, 35m2 na
Zabobrzu I, 2 pokoje, I piętro na większe.
Tel. 609551595.
■ Wynajmę lokal handlowo usługowy na
ulicy Różyckiego 21B. Jelenia Góra. 70m2
parter, 70m2 góra. Tel. 693104405.
■ Zamienie mieszkanie, pokój, kuchnia,
łazienka, strych, możliwość adaptacji. W
Kowarach, Osiedle Górnicze na 2pokojowe.
Niekoniecznie Kowary. Tel. 500592996.
■ Zamienię spółdzielcze lokatorskie 2 pokoje, I piętro, balkon, Zabobrze I na większe.
Tel. 609551595.
■

Praca
Dam pracę
■ 2 mężczyzn ze znajomością branży
motoryzacyjnej, wiek do 30 lat na stanowiska
handlowiec części zamiennych oraz handlowiec magazynier. Tel. 757541521.
■ Dla fryzjerów oraz innych osób działających na własny rachunek. Współpracując z
nami nie musicie robić nic więcej niż teraz.
Tel. 600549856.
■ Dla wszystkich, którym chce się pracować i zarabiać dodatkowo. Nie akwizycja.
Tel. 600549856.
■ Firma poszukuje handlowców z własnym
autem na początek. Oferujemy dobre zarobki.
Tel. 601716121.
■ Firma poszukuje osób działających w
sprzedaży bezpośredniej na terenie całego
kraju, najlepiej w firmach kosmetycznych.
Tel. 713546069.
■ Magazyniera do hurtowni na stałe. Tel.
756435064.
■ Międzynarodowa firma usługowa
zaprasza na spotkanie informacyjne w
sprawie współpracy. Tel. 757553447 lub
607122636.
■ P.R.S. Fromako zatrudni osobę z wykształceniem technicznym do obsługi
maszyn mleczarskich. Tel. 606791029 lub
756466411.
■ Poszukujemy mężczyzny do produkcji
pomocy szkolnych. Tel. 757531625.
■ Poszukuję opiekunek do osób starszych
na terenie Niemiec. Zarobki od 800 euro
miesięcznie. Mieszkanie i wyżywienie. Tel.
497663914507 lub 4916091411467.
■ Poszukuję uczciwego Pana do prac porządkowych w ogrodzie w Ścięgnach. Praca
na 2 lub 3 dni. Tel. 507319309 .

Potrzebuję jednego lub dwóch pracowników do ocieplania budynku. Praca od zaraz.
Tel. 602572997.
■ Przyjmę do układania glazury. Praca
w Czechach. Zakwaterowanie i dojazdy
zapewnione. Tel. 00420728168069.
■ Zatrudnię do ochrony sklepu, z doświadczeniem, umowa o pracę, praca dwuzmianowa w Jeleniej Górze. Dobre zarobki. Tel.
509700881.
■ Zatrudnię młodą, energiczną sprzedawczynię do sklepu drobiowego na targowisku
Zabobrze. Pawilon nr. 45. Tel. 509311410.
■ Zatrudnię panią do sprzątania biura, baru
w Jeleniej Górze. Tel. 606991160.
■ Zatrudnimy do hurtowni na stałe na
stanowisko kasowe z fakturowaniem. Tel.
756435064.
■ Zatrudnimy w firmie tuningowej w Jeleniej
Górze. Wymagane ukończenie szkoły o
kierunku samochodowym. Miesięczne wynagrodzenie netto to 4 tys. Tel. 691551447.
■ Zlecę remont blacharsko lakierniczy auta
Tico, do naprawy wszystkie drzwi oraz maskę.
Mam swój materiał. Tel. 661685426.
Podejmę pracę
■ 40 lat, pracowałam jako pielęgniarka,
jestem na rencie. Chętnie zaopiekuję się
dzieckiem. Opieka wyłącznie w weekendy,
może być też nocna. Tel. 691030291.
■ Aktualnie jestem studentką IV roku Akademii Ekonomicznej. Prawo jazdy kat. B, znajomość j. niemieckiego. Tel. 508127521.
■ Chętnie jako kasjerka, hostessa, również
jako opieka do dziecka. Praca w weekendy i
w tygodniu w godzinach w popołudniowych.
Tel. 889514086.
■ Dodatkową pracę, posiadam busa i auto
osobowo dostawcze. Doświadczenie w
transporcie. Tel. 607644682.
■ Jako kierowca lub innej. Tel.
605748060.
■ Jestem doświadczoną oraz dyspozycyjną
osobą. Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi
bez względu na wiek. Tel. 693501527.
■ Jesteśmy młodzi, szukamy pracy fizyczne, mamy bardzo dużą znajomość budowlaną
jak i praktykę. Tel. 757524367.
■ Mechanik z doświadczeniem poszukuje
pracy od zaraz. Tel. 516722318.
■ Miła, kulturalna, pracowita. Wykształcenie
wyższe, płynnie język niemiecki, obsługująca
sprawnie komputer. Dyspozycyjna i chętna do
pracy. Tel. 691607000.
■ Młody, w pełni dyspozycyjny, wykształcenie średnie techniczne, prawo jazdy kat. B,.
Tel. 606319140.
■ Młody, wykształcenie średnie techniczne,
duże doświadczenie na kierowniczym stanowisku oraz projektowaniu mebli, prawo jazdy
kat. B. Tel. 606319140.
■ Może być Telepraca. Posiadam grupę
inwalidzką, komputer ze stałym łączem.
Technik ekonomista z maturą, szereg szkoleń.
Student Zarządzania. Tel. 669517110.
■ Najchętniej jako pracownik biurowy.
Studentka III roku Akademii Ekonomicznej.
Interesuje mnie praca od poniedziałku do
piątku. Tel. 693127944.
■ Obecnie studiuję zaocznie na AE na III
roku. Ukończyłam liceum ekonomiczne,
prawo jazdy kat. B, znajomość komputera.
Tel. 601567030.
■ Poszukuję dodatkowa pracy. Tel.
600886566.
■ Poszukuję pracy chałupniczej. Tel.
600435721.
■

Poszukuję pracy w Niemczech, uczę
się niemieckiego, znam angielski, prawo
jazdy kat. B, odpowiedzialny, uczciwy. Tel.
510385271.
■ Studentem zaocznym I roku Elektroniki
i telekomunikacji, po studium informatycznym. Prawo jazdy kat. B, j. angielski, komputer, dyspozycyjny. Tel. 604961408.
■ Studentka II roku Informatyki i Zarządzania szuka pracy w weekendy, w tygodniu tylko
w godzinach popołudniowych. Znajomość
komputera. Tel. 509374298.
■ Studiuje na Akademii Ekonomicznej na
IV roku na kierunku ekonomia. Podejmę
prace najlepiej związaną z kierunkiem moich
studiów lub inną. Tel. 661029518.
■ Studiuje zaocznie marketing i zarządzanie
posiadam prawo jazdy kat. B, uprawnienia na
wózek widłowy, znajomość obsługi komputera. Tel. 509146299.
■ Studiuję zaocznie pedagogikę opiekuńczą. Mieszkam w Jeleniej Górze i chętnie
zaopiekuję się dziećmi od poniedziałku do
piątku. Tel. 514421145.
■ Świetna wokalistka ze sporym już doświadczeniem scenicznym, miłą aparycją.
Tel. 509374298.
■ Zespół muzyczny. Profesjonalna obsługa.
Tel. 663364641.
■

Różne
Sprzedaż
■ Akordeon 32 basowy, kolor wiśniowy z
futerałem w stanie dobrym. Atrakcyjna cena.
Tel. 757672012 .
■ Bardzo tanio rower górski na aluminiowej
ramie z osprzętem shimano oraz narty
dziecięce stan sprzętu jest dobry można
obejrzeć. Tel. 695943795.
■ Betoniarkę, 150 litrów, za rozsądną i
przystępną cenę. Tel. 692453977.
■ Chętnie przyjmę lub kupię kudłatego
szczeniaczka. Ważne żeby piesek nie urósł
zbyt duży i żeby nie był zbyt drogi. Nie musi
być rasowy. Tel. 604791002.
■ Chodzik dla dziecka, używany, w dobrym stanie z siedziskiem. Cena około 30
zł do uzgodnienia. Tel. 757531862 lub
603498998.
■ Czujniki czadu i dymu. Zabezpiecz się,
zima nadchodzi. Tel. 500278922.
■ Drzwi pokojowe plus szafę komadora.
Drzwi białe, białe, pełne z zamkami i klamkami. Tel. 505186405.
■ Dwa fotele z dużymi oparciami, szerokie boki, tapicerka, kolor jasny brąz
w ciemnobrązowe prążki. Cena 80 zł
do uzgodnienia. Tel. 757531862 lub
603498998.
■ Fioletowa mała wanienka dla niemowląt z
przezroczystego plastiku wraz ze stojakiem.
Cena 40 zł. Tel. 600551525.
■ Fotel rozkładany jednoosobowy, bardzo
mało używany w kolorze niebieskim w kratkę
z elementami drzewa w kolorze olcha. Tel.
663577399.
■ Fotelik samochodowy Sena do 13 kg,
granatowy w delikatną kratkę, mało używany z wkładką dla noworodka i budką. Tel.
609560573.
■ Gondola Quinny Dreami kolor Blue Lagoon
kupiona w czerwcu br. na gwarancji, używana przez
4 miesiące. Cena 400 zł. Kontakt 600551525.
■ Grzejnik żeliwny, 20 żeberek. Tel.
509649298.

REKLAMA
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Komplet wypoczynkowy 3 2 1, rozkładany. Tel. 663458308.
■ Kredens antyczny, oszklony oraz bieliźniarkę. Tel.691924468.
■ Łóżeczko mamut, niebieskie. Tel.
692956371.
■ Małe łóżeczko na kółeczkach kształtem
przypominające wiklinowy koszyk z baldachimem, osłonką, materacykiem kokosowym.
Tel. 888567339.
■ Mam do sprzedania młode kózki rasy
mlecznej. Niedrogo. Tel. 695960182.
■ Meble kuchenne w dobrym stanie za ok.
800 zł. Tel. 669392908.
■ Oddam prawie za darmo suknię ślubną,
nową, rozmiar 38, 40. Tel. 668571541.
■ Odśnieżarkę spalinową Stiga, napęd
13 km, rozrusznik, halogen. Gwarancja 3 lata. Tel. 508269855 lub
756451197.
■ Odśnieżarki. Duży wybór na każdą kieszeń. Tel. 602195714.
■ Odzież robocza od producenta. Tel.
756473092.
■ Piec CO o mocy 25 kW, blaszak. Cena okazyjna 800 zł. Tel. 695408642 lub 757551447.
■ Piec pokojowy żeliwny w ramie metalowej, kolory brązowego, wielkości kuchenki
■

...rozum i bądź rozumiany...

Mam do wynajęcia pokój, najlepiej dla
dziewczyny, w mieszkaniu studenckim na
ul. Baczyńskiego. 150 zł plus rachunki. Tel.
665446212 lub 757526502.
■ Mam mieszkanie do wynajęcia, centrum
Jeleniej Góry, duże, 100m2, po remoncie.
Tel. 756422442.
■ Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, balkon, w pełni
wyposażona i umeblowana, możliwość
podłączenia internetu. Tel. 606587942 lub
516447567.
■ Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, w
pełni wyposażone i umeblowane, możliwość
podłączenia internetu. Tel. 606587942,
516447567 lub 757648314.
■ Młoda dziewczyna z dzieckiem poszukuje
mieszkania 2pokojowego, najlepiej na Zabobrzu lub w Cieplicach. Tel. 691925505.
■ Młoda para poszukuje mieszkania lub kawalerki w rozsądnej cenie. Tel. 663025171
lub 508200428.
■ Posiadam atrakcyjne pokoje do wynajęcia
w Cieplicach. Tel. 694258713.
■ Posiadam do wynajęcia lokal handlowo
usługowy o powierzchni 30m2 na Zabobrzu
II. Bardzo dobra lokalizacja, duże witryny,
wejście z ulicy. Tel. 600164950.
■ Posiadam pokój do wynajęcia w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie w Cieplicach
pod koroną. Bardzo dobre warunki, w tym
internet. Cena 200 zł. Tel. 691341112.
■ Poszukuję garażu do wynajęcia na
Zabobrzu I. Tel. 756421921.
■ Poszukuję kawalerki bądź mieszkania do
wynajęcia, może być do małych poprawek za
rozsądną cenę na terenie Jeleniej Góry. Tel.
663025171 lub 508200428.
■ Poszukuję kawalerki do wynajęcia w Legnicy w rozsądnej cenie. Tel. 661254250.
■ Poszukuję mieszkanie 2 lub 3pokojowego
w centrum lub okolicach Jeleniej Góry. Tel.
512643681.
■ Poszukuję mieszkanie 2pokojowego z
dostępem do internetu. Tel. 501572220.
■ Studenci wynajmą mieszkanie. Najlepiej
trzypokojowe lub dwupokojowe. W okolicy
Kolegium Karkonoskiego. Standard nie
istotny. Tel. 508137122.
■ Szukam do wynajęcia lokal usługowy o
powierzchni około 100 m2 w Jeleniej Górze.
Tel. 691025733.
■ Szukam kawalerki w Wałbrzychu, od
zaraz. Tel. 507788927.
■ Szukam mieszkania do wynajęcia w Lubaniu. Minimum 2 pokoje. Tel. 508406132.
■ Szukam współlokatorki do mieszkania
studenckiego, blisko Kolegium Karkonoskiego, w Jeżowie Sudeckim. Cena 250 zł plus
rachunki. Tel. 608407831.
■ Wydzierżawię działkę o powierzchni 460
m2 przy ul. 1go Maja, dawniej stacja paliw
CPN. Tel. 603783628.
■ Wynajmę garaż w okolicy ilicy Elsnera.
Tel. 605491270.
■ Wynajmę lokal handlowo usługowy na
ulicy Różyckiego 21B. Jelenia Góra. 70m2
parter, 70m2 góra. Tel. 693104405.
■ Wynajmę lokale na działalność w centrum
Cieplic przy Pl.Piastowskim. Każdy z nich o
pow. około 200m2. Ceny do uzgodnienia.
Tel. 504109491.
■ Wynajmę pokój 2osobowy, z dostępem
do kuchni, łazienki. Chętnie parze. Okolice
Intermarche. Tel. 510859699.
■ Wynajmę pokój w Lubaniu. Tel.
500264394.
■

19

gazowej, typ Bartek, na węgiel i drzewo. Tel.
757558919.
■ Płaszcz damski, czarny długi, rozmiar
38, stan bardzo dobry. Cena 200zł do
uzgodnienia. Tel. 512289145.
■ Pralka automatyczna Siemens, typ
Siwamat 5017, rok prod. 1999, 1000
obrotów, stan idealny, sprawdzana w serwisie, transport gratis. Cena 400 zł. Tel.
696486505.
■ Przenośny piec na węgiel nadający się do postawienia w pokoju. Najlepiej jakby był to piec kaflowy w
tzw. ramie metalowej. Tel. 757676493.
■ Pudelki miniaturowe i Toy z rodowodem.
Psy dla alergików. Cena 1000 zł. Tel.
158725079 lub 601194751.
■ Samochodowy fotelik dziecięcy Maxi Cosi
oraz gondolę Quinny Dreami. Kolor czerwony.
Cena kompletu 750 zł. Tel. 505058001.
■ Segment pokojowy. Cena 350 zł. Tel.
509649298.
■ Stare radio i gramofon do renowacji.
Cena 200 zł za sztukę. Tel. 757616161.
■ Sypialnia dębowa, łóżko, toaleta, 2
szafki nocne, szafa 4drzwiowa. Tanio. Tel.
509649298.
■ Sypialnię. Antyk, bardzo tanio. Tel.
609549298.
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Ubrania ciążowe jeansowa tunika plus
spodnie, malinowa tunika plus spodnie,
jeansy, bluzki, koszule. Kontakt 600551525.
Ubranko do Chrztu dla dziewczynki białe
cieple, rozmiar 86. Cena 50zł do uzgodnienia.
Tel. 698422135.
■ Wanienkę koloru różowego, plastikową,
dużą. Cena 15 zł. Kontakt 600551525.
■ Wózek dziecięcy głęboki z możliwością zrobienia spacerówki. Wygodnie
składany. Cena do negocjacji. Oraz
becik z wkładką. Cena do ustalenia. Tel.
668125851.
■ Wózek spacerówka dla bliźniąt plus
pokrowiec przeciwdeszczowy. Stan bardzo
dobry. Tel. 504053632.
■ Zbiorniki i paleto pojemniki 1000l UN,
z atestami, stan idealny. Po jednokrotnym
zalaniu, czyste różnych firm. Rocznik 2004
- 2006. Tel. 506173240.
Kupno
■ Kupię książkę do gimnazjum WOS kl. I
M.Kulesza. Kontakt 601959353.
■

POŻ RENOVA
serwis przeciwpożarowy

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty.
Firma ubezpieczona jest z tytułu OC na kwotę 1.000.000,00 zł z
włączeniem ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług

sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze,
hydranty zewnetrzne i wewnetrzne,
środki do usuwania substancji niebezpiecznych,
drzwi przeciwpożarowe,
oznakowanie ewakuacyjne,
oświetlenie awaryjne.
opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
projektuje i wykonuje instralacje przeciwpożarowe,
wykonuje przeglądy i konserwacje gaśnic, agregatów oraz hydrantów,
wykonuje bierne zabezpieczenia ppoż. systemem HILTI,
wykonuje zabezpieczenia ogniowe elementów palnych,
świadczy kompleksowe usługi przeciwpożarowe.
Sprzedajemy hurtowo i detalicznie ciekły DWUTLENEK WĘGLA
z certyfikatem jakosci HACCP do celów spożywczych !!!!!

informujemy o zmianie siedziby oddziału w Jeleniej Górze ul. Wolności 142
tel./fax 075/64-663-84, tel. 075/64-666-64, kom. 602-15-35-46
REKLAMA

Usługi
Dokładnie wykańczamy każde mieszkanie. Używamy pił motorowych i młotów
udarowych. Okna wybijamy gratis. Tel.
605269970.
■ Glazura ,Terakota, Mozaika. Łazienki,
Kompleksowo. Solidne i dokładne wykonanie,
cena do uzgodnienia. Tel. 668321943.
■ Instalatorstwo elektryczne, przyłącza,
pomiary, odbiory, domki, mieszkania, RTV
SAT, sieci komputerowe, nowe technologie.
Tel. 605458999 lub 502205670.
■

■ Szafa 2drzwiowa w naturalnej okleinie
drewnianej. Wysokość 2m, szerokość 80
cm. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł. Tel.
609037712.
■ Szczeniaki rasy American Staffordshire Terrier. Pieski mają 5 tygodni. Tel.
504726155.
■ Śnieżno biała, po czyszczeniiu, w kompleREKLAMA

cie welonk oraz rękawiczki. Cena 450 zł do
negocjacji. Tel. 510289094.
■ Tanio segment pokojowy jasny, 4,5 cm.
Tel. 609549298.
■ Tuner satelitarny Allsonic SR750/22,
stan bardzo dobry, bez pilota. Cena
10 zł. Centrum Jeleniej Góry. Tel.
608211116.

Masaż leczniczy, relaksacyjny, wyszczuplający, antycellulitowy. Terapia
indywidualna - mgr fizjoterapii. Kontakt
605380473.
■ Oferuję usługi DJa, konferansjera, wodzireja. Dysponuję własnym profesjonalnym
sprzętem do nagłośnienia i oświetlenia. Tel.
601614847.
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi ocenę
ryzyka zawodowego w Państwa Firmie oraz
sporządzi odpowiednią dokumentację z tego
zakresu. Uprawnienia. Tel. 691824739.
■ Prezentacje multimedialne Flash, PP, projekty graficzne plakatów, broszur, wizytówek,
logo itp. Tel. 603492925.
■ Serwis sprzętu fotograficznego i kamer
wideo. Naprawiamy sprzęt analogowy i cyfrowy wszelkich marek. Tel. 889297545.
■ Świadczę usługi transportowe Busem do
1500 kg. Cały kraj i zagranica. Stawka według usług i kilometrów. Tel. 607644682.
■ Tanio i profesjonalnie układamy panele
podłogowe. Tel. 502393358.
■ Tipsy żel, profesjonalnie, dojazd do
klienta. Tel. 608086714.
■ Tynki gipsowe, wapienno cementowe,
elewacje. Tanio i solidnie. Tel. 662485024.
■ Usługi internetowo techniczne, budowa
sieci komputerowych, serwis oraz budowa i
rozbudowa zestawów komputerowych i inne.
Tel. 505530518.
■ Usługi ogólnobudowlane, wykończenia
wnętrz, ocieplenia, tynki, panele. Szybko,
tanio, solidnie. Tel. 887840257.
■ Wykonam kosztorysy budowlane na
zlecenie małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Tel. 757531567 lub
663577391.
■ Wykonam tynki agregatem tynkarskim,
wykańczanie wnętrz. Szybko, solidnie z
doradztwem. Tel. 607488057, 501763097
lub 757132073.
■ Wykonuje na indywidualne zamowienie
schody,drzwi,okna, takze nietypowa stolarke
typu carport,ogrody zimowe itp. Lubań. Tel.
757222172 lub 602800185.
■ Wykonuje na indywidualne zamówienie
schody, drzwi, okna, także nietypowa stolarkę
typu carport, ogrody zimowe itp. Lubań. Tel.
757222172 lub 602800185.
■ Wykonujemy usługi brukarskie. Układanie
kostki brukowej granitowej krawężników.
Solidnie i najtaniej. Tel. 605925109.
■ Wykonujemy usługi remontowe oraz
inne prace związane z wykańczaniem
wnętrz. Tel. 757130271, 887422926 lub
695928108.
■ Wykonuję remonty, ocieplenia, malowania, tynki, gladzie, regipsy itd. Po konkurencyjnych cenach. Tel. 781622465.
■ Zespół muzyczny Contrast oferuje oprawę
muzyczną wszelkich imprez tanecznych.
Bogaty repertuar. Własny transport. Konkurencyjne ceny. Tel. 698647918.
■ Zespół muzyczny Contrast oferuje oprawę
muzyczną wszelkich imprez tanecznych.
Bogaty repertuar. Własny transport. Konkurencyjne ceny. Tel. 698647918.
■ Zespół muzyczny. Profesjonalna obsługa.
Tel. 663364641.
■

Edukacja
Matematyka. Korepetycje na Zabobrzu.
Tel. 504735769.
■ Absolwentka Politechniki Śląskiej udziela
korepetycji z maty. Gliwice i okolice. 15 zł za
60 min. Tel. 694638646.
■ Korepetycje obsługa komputera. W
szybki, łatwy i przystępny sposób przeleję
wiedzę niezbedną do eksploatacji systemu.
Dojazd do klienta. Tel. 888728895.
■ Korepetycje obsługa komputera. W
szybki, łatwy i przystępny sposób przeleję
wiedzę niezbędną do eksploatacji systemu.
Dojazd do klienta. Tel. 888728895.
■ Korepetycje z matematyki z zakresu
szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej. Tel.
692668303 lub 608571642.
■ Magisterskie, licencjackie, zaliczeniowe i
inne. Ekonomia, zarządzanie. Tel. 502629525.
■ Pomagam w pisaniu prac o tematyce
pedagogicznej i resocjalizacji. Ukończyłam
Kolegium Karkonoskie. Tel. 511441893.
■ Studentka anglistyki udzieli korepetycji, pomoże,
nauczy. Zapewniam materiały. Tel. 603258338.
■ Studentka III r. Akademii Ekonomicznej
udzieli tanio i w miłej atmosferze korepetycji
z matematyki. Przygotuję do matury i testów
gimnazjalnych. Tel. 691371376.
■ Udzielam korepetycji z języka rosyjskiego.
Tanio. Warszawa. Tel. 695843845.
■ Udzielam korepetycji z języka rosyjskiego.
Tanio. Warszawa. Tel. 695843845.
■ Udzielę tanio korepetycji z matematyki.
Miła atmosfera, przygotuję do matury i testów
gimnazjalnych. Tel. 691371376.
■

Towarzyskie
Jestem trzydziestoparolatkiem z Jeleniej
Góry. Wolnym, niezależnym. Poszukuję osoby
wolnej, subtelnej, zmysłowej lubiącej dobre
towarzystwo. Tel. 695943795.

■

Motoryzacja
Sprzedaż
■ Skodę Favorit, ważne ubezpieczenie i
przegląd, do remontu. Cena 600 zł. Tel.
661258672.
■ Mieszkanie w Cieplicach, całe piętro
w kamienicy 114 m2 po częściowym
kapitalnym remoncie. Tel. 600077376.
■ DAEWOO MATIZ,Van 2osobowy,srebrny,kupiony w salonie,opony
zimowe,możliwość przerobienia na osobowy.Cena 6.800 zł. Tel.0663 782 407.
■ Audi a4, czarny, sprowadzony, do oplat, 2 x
pod.pow., abs, alufelgi. Cena 17.500 zł.+akcyza
i rejestracja ok.1200 zł. Tel.0663 782 407.
Nieruchomości
Kupno
■ Kawalerkę w Jeleniej Górze, okolice
centrum, Mała Poczta. Bez pośredników.
Gotówka do 55 tys. Tel. 880913484.
Sprzedaż
■ Dom w Jeleniej Górze, 7 pokojowy i
garaż. Tel. 757130401.
■ Kiosk w Jeleniej Górze. Posiada instalację elektryczną, alarm, telewizor,
lodówkę. Pow. 8m2. Tel. 693295688.
Praca
Podejmę pracę
■ Podejmę się opieki nad dzieckiem,
mam doświadczenie, nie palę. Tel.
510758464.
■ Technik ochrony środowiska podejmie
pracę od zaraz w biurze lub laboratorium.
Tel. 512524132.
Różne
■ Kupię używaną szlifierkę do szkła
witrażowego (Kristall; Inland itp). Tel.
75 7643770
Usługi
■ Usługi budowlane. Układanie glazury, szpachlowanie i malowanie. Tel.
515922135.
Towarzyskie
■ Zmotoryzowany pozna panią do
dyskretnych spotkań, sms tel. 696
954 101

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE
Przynieś go do redakcji, a zapłacisz tylko 2 zł za emisję.
Cena ogłoszenia bez kuponu 6 zł.
Treść:

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:
Nazwa:...........................................................................................................................................

Różne
■ Potrzebny transport Północne Włochy
- Jelenia Góra, do przewiezienia paczki. Tel.
3334513980.
■ Szukam posiadacza kota rosyjskiego w
celu zapłodnienia kotki. Tel. 888820909.

Adres:............................................................................................................................................
NIP:...............................................................................................................................................
*zakreślić wybór
Kupon ważny 1 tydzień. Data wydania 23 października 2006.
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SIMONA
ZAPRASZA
SIMONA
ul. Karola Miarki 42
Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335
fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461

NOWO OTWARTY TARTAK
TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY
TARCICY

ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

JESIENNA PROMOCJA DRZWI PRZESUWNYCH !!!

US£UGI STOLARSKIE
PANELE POD£OGOWE
PARAPETY

P £Y T Y O S B
P £Y T Y W I Ó R O W A
P £Y T Y M E B LO W A
SKLEJKA
A KC E S O R I A M E B LO W E
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JELONKA WCZORAJ

JELENIA GÓRA Wielkomiejskość dawnej dzielnicy

Uroki przechadzki
po Cunnersdorfie

Fot. K. Piotrowski

Rycerz Fryczko, który w 1309 roku dostał od
książąt świdnicko-jaworskich ziemię w Herischdorfie, zwanym dziś Malinnikiem, nie
miał zapewne chęci na przejęcie położonego
w sąsiedztwie Cunnersdorfu. Łowczy książąt
świdnicko-jaworskich wolał lasy położone
bliżej Karkonoszy. Dostał je w nagrodę za
dobrą służbę władcom.

Udając się na wycieczkę
po dawnym Cunnersdorfie
wstąpmy najpierw do restauracji przy Warmbrunnerstrasse. Jej właściciel zapewne
nie przypuszczał, że w późniejszych latach powstanie

tam ośrodek szkolenia
kierowców i siedziba Polskiego Związku Motorowego.
Lokal znajdował się niemal na
rogu Warmbrunnstrasse (ulicy
Cieplickiej) oraz Uhlandstrasse

się zmieniła. Secesyjny wystrój
farmacji „Pod Lwem” ostał się
do dziś.
Dalej – kilka zakładów rzemieślniczych, w tym salon fryzjerski. Pachnie wodą kolońską,
zapewne jak za niemieckich
czasów.
Jeleniogórzanin z lat 30-tych
wieku XX przetarłby oczy na widok
tego, co teraz znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego
(Wilhelmstrasse) oraz wspomnianej Warmbrunnstrasse.
W miejscu, gdzie rozciągały
się ogrody okolicznej posiadłości,
w latach 70-tych minionego
stulecia zbudowano marmurowy
wodotrysk, a później szkaradny
lokal gastronomiczny w kształcie
bunkrów.

kamienic, ogrody… Takie widoki rozciągały się Jaegerstrasse
i sąsiednich traktach. Miejskość
urywała się w okolicach ówczesnych łąk i pastwisk, na których okoliczni chłopi wypasali
bydło. Były tam także glinianki
oraz cegielnie. Stawy istnieją

(ulicy Morcinka). Twórca „Łyska
z pokładu Idy” zastąpił w powojennych latach Johanna Friedricha Uhlanda, poetę i badacza
literatury niemieckiej.
Po 1945 roku działał tam
klub bokserski i rozgrywano
regularne mecze.

Idziemy dalej w kierunku
centrum Jeleniej Góry. Mijamy
aptekę, która na parterze, na
rogu sąsiedniej kamienicy, działa
od chwili jej powstania. I niewiele

Nazwano ten wyszynk
baniakami. I tak zostało. Choć
właściciele osłonili to nieudane
dzieło parknem. A w miejscu,
gdzie dawni jeleniogórscy magnaci wąchali róże, przy dzisiejszej
fontannie mało kto szuka ochłody
w upalne dni. Miejsce to stało się
jednym z ulubionych siedlisk
amatorów jazdy na rolkach
i deskorolkach.
Wszystkim towarzyszy smród
Pijawnika, niegdyś uroczego potoku, który wił się pomiędzy willami
sąsiednich ulic. Niemcy nazywali
ten ciek Schwarzbachem, czyli
Czarnym Źródłem. Swój początek
rzeczka brała na osiedlu Czarne.
Obecnie wielu jeleniogórzan
nazywa to „smródką”. Kiedy
woda była czystsza, roiło się tam
od pijawek i ryb. Tamte czasy
zapisały się tylko w nazwie.
Oddalając się nieco od najważniejszej Warmbrunnerstrasse
(Wolności) wkraczamy niemal
w świat podmiejskiej sielanki.
Zieleń, pachnące świeżością mury

do dziś.
W latach 60. ubiegłego
wieku na Wyczółkowskiego i
sąsiedniej ulicy Morcinka powstało osiedle budynków przeznaczonych dla pracowników
Zakładów Chemicznych „Chemitex – Celwiskoza”. Wówczas
także zbudowano tam szkołę
podstawową, obecną „dziesiątkę” oraz hotel robotniczy.

W ogródkach dawnych rezydencji mieszczan powstały trzy niezbyt ładne bloki, w
których są mieszkania i akademiki jeleniogórskich uczelni.
Dawną przedmiejską zabudowę, która przez dziesiątki lat
zmieniła się niewiele, oglądamy
przy ulicy Władysława Orkana,
pisarza, który pisał o nędzy podgórskich wsi.
Chyba trafnie został obrany
za patrona tej ulicy, którą Niemcy
nazywali Grillparzersrastree, na
cześć austriackiego poety i dramaturga Franza Grillparzerna. Jedno z jego dzieł przystosował do
potrzeb scenicznych Gerhart
Hauptmann, laureat nagrody
Nobla, który mieszkał w wilii
Wiesenstein w Agnetendorfie
(Agnieszkowie), dzisiejszym
Jagniątkowie.
Wracamy do ulicy Wolności. W pobliżu jest szpital
Marcina Lutra, dzisiejszy
dom opieki Caritasu Diecezji Legnickiej.
W pobliżu widzimy osiedle
kamienic w obrębie ulic Panieńskiej i Tkackiej. Za czasów niemieckich Panieńska nazywała

się Triftweg, czyli drogą do przepędzania bydła na pobliskie łąki.
A Tkacka – Leinweberweg – droga
tkaczy lnu. Wspomniane osiedle
– jako całkiem zgrabny kompleks
urbanistyczny – wybudowano na
przełomie lat 20. i 30. ubiegłego
wieku. Powstał tam także kościół
ewangelicki, który dziś służy
baptystom.
Wędrówkę po Cunnersdorfie kończymy w sąsiednim
Herischdorfie, czyli w Malinniku, przy zajezdni tramwajów
jeleniogórskich. Tam właśnie
postanowiono zbudować nową
remizę – jak do dziś starsi mieszkańcy miasta określają to miejsce. 9 lutego 1900 roku otwarto pierwszą linię elektryczną
z zajezdni w Malinniku do dworca głównego przy Banhofstrasse
(1 Maja).
Czekamy na tramwaj, który
wspina się po wzniesieniu. Pięć
kilometrów dzielące zajezdnię
od stacji kolejowej pokona w 20

minut. Dzisiejszym autobusom
zajmie to mniej więcej tyle samo.
Ciąg dalszy za tydzień.
(tejo)

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Zbigniewowi Jancowi,
właścicielowi sklepu „U Benia” przy ul. Długiej 11.
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HORYSKOP
BARAN 21.03 - 20.04
Wolność i niezależność bardzo sprzyja Twojemu samopoczuciu. Pod koniec tygodnia poznasz kogoś bardzo ważnego.

BLIŹNIĘTA 21.05 - 21.06
Twoja dobra passa w życiu
zawodowym zostanie podtrzymana dzięki przyjaciołom,
którzy będą Cię wspierać.

LEW 23.07 - 23.08
Ogarnij się trochę, po szalonym tygodniu. Bądź cierpliwy,
a wkrótce znowu czekają Cię
chwile zapomnienia.

WAGA 23.09 - 23.10
Możesz poświęcić trochę
więcej czasu na pracę. Szef będzie zadowolony i może czeka
Cię miła niespodzianka.

STRZELEC 23.11 - 21.12
Trochę za dużo leniuchowałeś. Musisz wziąć się znowu do
roboty. Tylko na początku nie
możesz się przepracowywać.

WODNIK 21.01 - 19.02
Bliscy odciążyli Cię z obowiązków, które spędzały Ci sen
z powiek. Na szczęście czujesz
się już lepiej i zdrowiej.

BYK 21.04 - 20.05
Ciąży na Tobie presja. Przepracowujesz się. Nie możesz
stracić kontaktu z rzeczywistością, która Cię otacza.

RAK 22.06 - 22.07
Jesteś zauroczony, a Twoja
sympatia odwzajemnia piękne
uczucia. Czego więcej chcieć?
Miłość ponad wszystko.

PANNA 24.08 - 22.09
Wyjazd, który planujesz
jest dla Ciebie bardzo ważny.
Pomyśl czy bliskim również tak
bardzo na tym zależy.

SKORPION 24.10 - 22.11
Masz za dużo stresu. Musisz
odpocząć od tego wszystkiego.
Weź dzień wolnego i zaszalej
z przyjaciółmi.

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01
Nie myśl o zabawie sylwestrowej. Zastanów się czemu
w życiu zawodowym idzie Ci
trochę gorzej. Uważaj na szefa.

RYBY 20.02 - 21.03
Za dużo czasu spędzasz
w czterech kątach. Jakiś wypad
aby potańczyć na pewno Ci nie
zaszkodzi, wręcz przeciwnie.

Krzyżówka widełkowa Na literę (P)
2

1

3

Hasła trzeba wpisywać od góry do
dołu, zarówno pionowe jak i łamane

5

4

1

WYRAZY ŁAMANE:
1) serdeczny, z obrączką
2) chód na komendę
3) jeden ze zmysłów
4) kryte przejście
między budynkami

Rozwiązanie powstanie w
przekątnej krzyżówki widełkowej

PIONOWO:
1) ... Picasso, hiszp. malarz
2) inaczej chłopczyk
3) smaczna ryba morska
4) kijek
5) ... serca, wykonywany
jednocześnie ze sztucznym
oddychaniem

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

16

sponsor krzy¿ówki

0515 922 135

US£UGI OGÓLNOBUDOWLANE

1000 kg

ROZWI¥ZANIE
KONKURSU
MS-A

W YŚLIJ S

MOŻESZ PRZYSŁAĆ ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (Małej Panoramy), WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ TEKSTOWĄ (SMS) KOSZT
SMS-A – 1zł +VAT

3 - 9 - 5 - 22
ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem jest przysłowie

1

2

3

4

8

9

10

11 12 13 14

15 16 17

PIONOWO:
1) czułe miejsce Achillesa
2) Jastrun
4) nauka o chorobach
5) proste narzędzie ślusarskie
7) stolica Francji
8) szloch
13) rezydencja księcia
14) Wenus z Milo

14

15

21 - 20 - 12 - 6

4 - 10 - 17 - 18 - 2 - 1 - 8 - 13 - 7 - 11

5

6

7

18 19 20 21 22

POPR
PT.ROZR AWNA TREŚĆ SMS:
Y WKA:O
DPO
+ IMIE +
MIEJSCO WIEDZ
WOŚĆ
NAZWISKO ZWYCIĘZCY ZOSTANIE
OPUBLIKOWANE NA ŁAMACH GAZETY
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

Zwyciężczynią została Pani Grażyna Trzewińska z Jeleniej Góry. Nagroda czeka do odbioru w redakcji. Nagrodą
jest film DVD.

PRZYGODY JELUSIA Nieumyślne spowodowanie upadku
KRZYSZTOF KNITTER

POZIOMO:
3) steruje awionetką
6) zapis nutowy koncertu
9) emfaza
10) (... w koronie) - film
Kazimierza Kutza
11) wąż dusiciel
12) sypany do betoniarki
15) grecki matematyk
16) tarantula

2

3

Rebusograf
14 - 16 - 19 - 15

Litery z pól oznaczonych czytane
rzędami utworzą rozwiązanie
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Z OSTATNIEJ STRONY

ZAK¥TEK JELONKI

„Morskie Oko”

WASZE FOTKI. Nasze Pociechy
d
Dawi

Nikola

Ko r n e l

a
Dami

N in a
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n

u stóp Karkonoszy

Fot. Angelika Grzywacz

Przepiękne skałki połączone z tajemniczym
lasem i wodnym oczkiem to atrakcje, jakie
czekają na szukających wyjątkowych jeleniogórskich miejsc. Jest to świetna baza
wypadowa dla całej rodziny. Miejsce piękne,
ale niestety zaniedbane.

el
c
r
a
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Maja

uœ
Maci

Majka
To ostatni dzwonek, by
w pełni móc podziwiać niesamowite cieplickie góry,
pokryte zielonym mchem.
Zimą piękno tego miejsca
wygląda nieco inaczej.
Dotarcie do tego zakątku jest bardzo proste.
Z centrum miasta należy
kierować się ulicą Wolności
w stronę Cieplic. Przed Apteką
pod Koroną skręcamy w lewo

Tuż nad nim rozciągają
się piękne, kilkunastometrowe skałki. Ci, którzy nie
boją się na nie wejść, mogą
na wodne oczko popatrzeć
z góry. Poza tym wycieczkę
można urozmaicić sobie
spacerkiem po tajemniczociekawym lesie w kierunku
Staniszowa.
Niestety, poza podziwianiem piękna pagórków i ska-

Leon

d
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p
c
a
K

CZYTELNIKU! 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

JELENIA GÓRA Pacyfista jak lew walczy, aby… ratować ludzkie życie.

Z klasą na pomoc
Robert Pietryszyn, kierownik zespołów medycznych, uciekając przed służbą wojskową odkrył w sobie
coś, dzięki czemu do dziś ma ogromną satysfakcję: pracuje w pogotowiu, choć jako dziecko marzył,
aby być kosmonautą.

W następnym numerze:

JELONKA Z LOTU PTAKA
Zobacz fascynujące ujęcie zamku Chojnik z pokładu samolotu.

JELONKA WCZORAJ
Zapoznaj się z historią lotnictwa w dawnej Jeleniej Górze.

rzy
wa
cz
A. G

łek, spacerowicze dostrzegają
także odpadki pozostawione
tu przez pseudoturystów.
„Morskie oko” jest zaniedbane, nie ma gospodarza.
Niemniej jednak przy okazji
pobytu w Cieplicach warto skusić się na tę wycieczkę w mało znane miejsce
w stolicy Karkonoszy.
(tejo)

tensywnej terapii a obecnie kieruję pogotowiem ratunkowym.
Myślę, że wszystkiego można się
nauczyć. Na początku mdlałem
na zastrzyku, później stopniowo
mi to przeszło. Podczas zawodowej obróbki
wiekszość rzeczy robi się już
odruchowo.
Najważniejsze,
żeby

Fot
.

w ulicę Krośnieńską, która
prowadzi – między innymi
– do cmentarza.
Za ogrodzeniem nekropolii skręcamy w prawo
i dojeżdżamy do kaplicy. Od niej
do „Morskiego Oka” jest tylko
kilkanaście metrów. Na miejscu
„powita nas” mały stawik - potocznie przez mieszkańców zwany właśnie „Morskim okiem”.

Angelika Grzywacz: Jak
rozpoczęła się Pana przygoda z medycyną?
Robert Pietryszyn: Całkiem
przypadkiem. Jako młodziak ze
względu na poglądy życiowe (jestem rasowym pacyfistą) chciałem uciec od służby wojskowej.
Poza tym chciałem się dostać
do Warszawy i tam studiować
cybernetykę. Nie dostałem się,
więc musiałbym iść do wojska.
Dlatego musiałem znaleźć taką
szkołę, z której by mnie nie
zabrali. Miała być ona tylko na
rok, żeby przeczekać i ponownie
zdawać do Warszawy. Wtedy
poszedłem do Studium Medycznego. Dostałem pismo
z WKU, że jeśli nie zaliczę
jakiegoś egzaminu, to mam się
zgłosić do wojska. To zmobilizowało mnie do rzetelnej nauki.
Zdradzi Pan receptę na
sukces pracy zawodowej?
Przeszedłem przez trzy jak
gdyby działy medyczne. Najpierw pracowałem w bloku operacyjnym, później oddziale in-

nie popaść w rutynę.
Ile czasu spędza Pan w
pogotowiu?
Kiedyś znacznie więcej. Teraz
około jedenastu, dwunastu godzin
dziennie. W dalszym ciągu się
kształcę, poza tym mam rodzinę.

Znajduje Pan dla niej
czas?
Moja żona Małgorzata jest
pielęgniarką i też studiuje, więc
kontakt jest w jakimś stopniu
utrudniony. Ale jakoś dajemy
sobie radę.
Co w Pana życiu wychodzi na pierwszy plan?
Oczywiście rodzina. Mam
kochaną żonę i dzieci. Adrian
ma czternaście lat, Jakub cztery
lata. To dla nich chodzę do
tej pracy. Miałem wyjechać za granicę do
pracy. Rodzina się
nie zgodziła,
więc zostałem.
Wyjątkowe życiowe
sytuacje?
Na pewno poród,
przy którym uczestniczyłem. W
pracy widziałem wiele porodów,
ale pierwszy poród mojej żony
Małgorzaty zrobił na mnie
ogromne wrażenie. Poza tym
okres mojej młodości. Jarocin.

Lata osiemdziesiąte. Miałem
wtedy długie włosy, słuchałem
muzyki o ciężkim brzmieniu.
Wyjeżdżaliśmy ze znajomymi
w różne zakątki Polski. Brakuje
mi tych podróży.
Z nieprzyjemnych spraw
natomiast najbardziej bolą niepowodzenia, kiedy ratuje się
ludzi i człowiek umiera. Szczególnie, kiedy umiera dziecko.
Zawsze mam wyrzuty sumienia, że mogłem postąpić inaczej,
chociaż tak naprawdę nic więcej
zrobić nie można.
Co by Pan zmienił w
swoim życiu?
Myślę, że codziennie w
jakiś sposób zmieniam swoje
otoczenie. Poza tym chciałbym podróżować i zwiedzać
świat. Chciałbym też, żeby moje
dzieci nie uległy wpływom
świata i żeby wreszcie w służbie
zdrowia było normalnie, bo z
roku na rok jest niestety coraz
gorzej.
Dziękuję za rozmowę.

