Jazda konna, kryty basen
czy może kurs wspinaczki?
Sprawdź, które placówki
w Jeleniej Górze organizują
ferie dla dzieci i co oferują.
Dwutygodniowe wakacje zimowe zaczynają się już za
tydzień.
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Nadchodzi wyż

Powiało grozą

Potężne konary drzew łamał
jak zapałki, zniszczył dwa
samoloty, zrywał znaki: to
huragan, który szalał w towarzystwie kilkugodzinnej
burzy z gradobiciem.
Fot. Krzysztof Knitter
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Drogi za miliony
Zobacz, które drogi w naszym
mieście będą wyremontowane w tym roku. str. 5
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W obronie piłki
Dlaczego kibice Karkonoszy
Jelenia Góra bez zaproszenia
wtargnęli na posiedzenie
komisji oświaty? Co wręczyli
przewodniczącemu komisji?
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Kolegium
na tarczy
Nie udał się koszykarkom wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego na mecz
XV kolejki
ekstraklasy
z tamtejszym AZS
PWSZ.
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Iwona i Krzysztof Adamowicz cieszą się
z narodzin synka Antosia
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W szpitalnych porodówkach coraz więcej rodziców
cieszy się z nowo narodzonych dzieci. W minionym
roku padł rekord – na świat przyszło najwięcej dziewczynek i chłopców od 6 lat.
W 2006 roku w Jeleniej Górze
urodziło się 1297 dzieci. To o ponad 100 więcej, niż rok wcześniej.
Podobna tendencja utrzymuje się w
całej Polsce. I wszystko wskazuje na
to, że w tym roku będzie podobnie.
W styczniu przez kilka dni na porodówce jeleniogórskiego szpitala
nie przyjmowano pacjentek, bo
wszystkie miejsca były zajęte.

Pomogło becikowe?
Roman Giertych triumfuje. Jego
zdaniem, wyż jest zasługą wprowadzenia becikowego, o które tak
zabiegał.
- Na pewno nie. Nie zdecydowałabym się na dziecko ze względu na
becikowe – mówi Iwona Adamowicz, która kilka dni temu dała na
świat synka Antosia. Pani Iwona i
jej mąż Krzysztof nie martwią się o
pieniądze. On prowadzi gospodarstwo rolne, ona jest nauczycielką.
Jakoś dadzą sobie radę, choć wie-

dzą, że dziecko to spory wydatek. W
planach mają jeszcze jedno dziecko,
ale jak zastrzegają, najpierw muszą
odchować Antosia.
Inne matki, które zastaliśmy
w szpitalu, twierdzą podobnie.
– Becikowe jest pomocne, ale to na
pewno nie powód do decydowania
się na dziecko – mówi Maria Bartkowiak z Sobieszowa. - Urodziłam
już drugie dziecko, i pieniądze z
rządu nie miały jakiegokolwiek
wpływu. Na kolejne bym się już
nie zdecydowała, mimo, że becikowe jest przecież na każde
dziecko. Dwójka mi w zupełności
wystarczy.
Anna Zaród z Jeleniej Góry z
kolei cieszy się z trzeciej już pociechy. - Te tysiąc złotych wystarcza
przecież na jeden miesiąc - mówi.
– Jeśli becikowe miałoby rzeczywiście pomóc, to powinno być
przyznawane co miesiąc przez
kilka lat. Trzysta złotych to samo
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2006

Wykres ilustruje, ile dzieci
przyszło na świat w ostatnich 6 latach. Dane z USC w Jeleniej Górze

przedszkole, już nie mówiąc o
ubraniu, jedzeniu przyborach do
szkoły, leczeniu itp.

Więcej dzieci
- To nie zasługa becikowego. W
latach osiemdziesiątych był wyż. Te
dzieci dorosły i teraz decydują się na
swoje pociechy. Stąd wzrost urodzeń
– dedykuje Tomasz Kowalski, ojciec
dwójki dzieci.
Niestety, więcej maluchów to nie
tylko powód do radości. Średnio na
dwadzieścia cztery rodzące matki,
aż cztery decydują się zostawienie

noworodka w szpitalu. Od trzydziestu lat jeleniogórski szpital nie odnotowywał takiej liczby porzucanych
dzieci. Powód? - Bieda, bieda i jeszcze
raz bieda - mówi Aldona Perlik, lekarz Oddziału Neonatologicznego w
Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze. – Pracuję tu trzydzieści lat i nigdy
czegoś takiego nie było. Przychodzą
do mnie matki i mówią otwarcie:
proszę pani, to moje trzecie, czwarte,
ósme dziecko i nie jesteśmy w stanie
go wychować.

Wszystko dla pieniędzy
Kolejna, na szczęście niewielka

grupa, to rodzice, którzy chcą zatrzymać dzieci tylko po to, by odebrać
przysługujące im becikowe. - To
jest straszne, ale i prawdziwe – potwierdza Aldona Perlik. - Niedawno
mieliśmy taki przypadek. Podejrzewaliśmy, że rodzice noworodka nie
mają warunków do wychowania,
przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy i nasze przypuszczenia
się potwierdziły. Ojciec jednak robił
wszystko, żeby to dziecko zabrać do
siebie, mimo że wcześniej miał już
dwójkę i oddał do domu dziecka.

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Zmagali się z egzaminem dojrzałości

VIP
NUMERY
POLICJA

997

STRA¯ PO¯ARNA

998

POGOTOWIE

999

GOPR

985

POG. ENERGETYCZNE

991

POG. GAZOWE

992

POG. WODOCI¥GOWE

994

Matura dla dorosłych
Nawet pięćdziesięciolatek
przystąpił do najważniejszego egzaminu w życiu.

Komenda Miejska Policji

Ci, którzy zdecydowali się na
napisanie go już teraz, wykazali
się dość dużą determinacją.
- Przygotowanie się do matury
wymagało od mojej żony sporego poświęcenia - opowiada
Andrzej Kamyk, mąż tegorocznej
maturzystki. - Połączenie pracy,
wychowania dzieci i prowadzenia
domu to ogromny trud. Starałem
się przejąć część obowiązków, żeby
mogła się uczyć do matury. Z całego serca życzę jej, żeby zdała.
Na egzamin przyjechali maturzyści z całego powiatu. Jeleniogórskie
liceum dało bowiem możliwość
zdawania uczniom szkół, które już
zostały zlikwidowane.
- Przyjechałam tutaj z Bukowca,
razem z bratem– mówi pani
Anna. - Brat ma pięćdziesiąt
sześć lat, ale zdecydował się na
przystąpienie do matury. Zdanie
tego egzaminu jest dla niego
bardzo ważne.

- Egzamin maturalny w sesji
zimowej przeprowadzony został
dla wszystkich, którzy ukończyli liceum zawodowe i techniczne w systemach dziennych,
zaocznych i wieczorowych, a z
różnych względów nie zdawali
go wcześniej - tłumaczy Eulalia
Kłodawska–Szwajcer, wicedyrektor szkoły.
Z dwudziestu trzech osób, które deklarowały chęć zdawania
matury właśnie w tym terminie,
do pisemnej części z języka
polskiego przystąpiło tylko trzynastu. Jak mówi dyrektor szkoły
Paweł Domagała, jest to ostatni
dzwonek.
- Maturę na starych zasadach
będziemy przeprowadzać w naszej
szkole jeszcze tylko przez dwa lata
– wyjaśnia. - Później będzie u nas
egzamin na nowych zasadach.

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

(angela)

Fot. Paweł Domagała



Z 23 osób do matury z polskiego podeszło jedynie 13

MOPS

JELENIA GÓRA

75 23 951
Powiatowy Urz¥d Pracy 

Kto z nimi pojedzie?

64 73 160
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Urz¥d Skarbowy

Bracia Bolesław i Mieczysław Osipik oraz ich kolega
Czesław Gajdziński szukają chętnych na wspólną
wyprawę rowerową.

Urz¥d Celny
75 53 043
64 58 709
Kuratorium OŒwiaty
64 24 810
Rzecznik Praw Konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935
Teatr Jeleniogórski
64 28 110
Filharmonia DolnoŒl¥ska
75 38 160
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.
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

  

Wyruszają dopiero za kilka miesięcy, ale już rozpoczęli przygotowania.
Bolesław Osipik zamierza zabrać
większą grupę miłośników jazdy na
dwóch kółkach. Wszystkich, którzy
chcieliby się przyłączyć do wyjazdu,
zachęca do zarezerwowania sobie
trzech wolnych dni.
- Wyjeżdżamy 29 kwietnia z Jeleniej Góry. Trasa będzie przebiegała
przez Starą Kamienicę, Czernicę
Zdrój, Czechy: Nowe Miasto, Frydland, oraz Bogatynię. 30 kwietnia
dojedziemy do Porajowa – mówi.
Jak zapewnia organizator wyprawy, na uczestników czeka wiele
atrakcji.
- Weźmiemy udział w uroczystości
rocznicy przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej, będziemy fotografować
ścieżki rowerowe i ciągle zmieniającą się architekturę. Poza tym
zwiedzimy muzea, rynek i spotkamy
się z władzami trzech miast.
Powrót planowany jest na 1 maja.
Koszt takiej wyprawy szacowany jest
na około dwieście złotych. Uczestnicy do przejechania będą mieli około
80 kilometrów.
Bolesław Osipik poza uczczeniem
rocznicy wstąpienia Polski do UE

marzy o możliwości promowania
Jeleniej Góry w Danii i Szwecji,
które chciałby odwiedzić jeszcze
w tym roku. Przeszkodą jest brak
pieniędzy.
- Mam nadzieje, że uda mi się
pozyskać jakiś sponsorów, którzy
wesprą mnie finansowo. Tylko wtedy taka wyprawa będzie możliwa
- przyznaje.

Angelika Grzywacz

275 tysięcy kilometrów na rowerze

Bolesław Osipik jest jednym z najbardziej zahartowanych rowerzystów. Przez
niektórych określany jest jako żywa promocja stolicy Karkonoszy. Od szkoły
podstawowej na rowerze przejechał 275 tysięcy kilometrów. Od dziesięciu lat
promuje w ten sposób Jelenia Górę. - Od piątej klasy szkoły podstawowej razem
z bratem bliźniakiem Mieczysławem jeździliśmy po Polsce - opowiada Bolesław
Osipik. W 1997 roku pojechałem w Polskę i będąc w Szczecinie zauważyłem
sklep, w którym robiono nadruki na koszulkach. Kupiłem tam sobie białą
koszulkę z napisem Jelenia Góra. Od tej pory podróżowałem z takim napisem.
Jestem jedynym rowerzystą, który przejechał Euroregion Nysa, Polska – Czechy
– Niemcy, na antycznym rowerze NSU Opel z 1931 roku produkcji niemieckiej.
Został on przekazany do Muzeum Sportu, Turystyki w Karpaczu.

Fot. Angelika Grzywacz

64 73 500

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      

Najpierw do Czech a potem... do Szwecji

Bolesław i Mieczysław Osipik, Czesław Gajdziński rocznicę wejścia
Polski do Unii Europejskiej uczczą... rowerową wyprawą do Czech
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Dziewiątka
po staremu
Autobusy linii nr 9 wracają
na starą trasę, na odcinku od
Sobieszowa do Piechowic
Dolnych. Od wtorku (23
stycznia) 9 pojadą od pętli w
Sobieszowie na przystanek
Szkółka Leśna, następnie
Piechowice-Papiernia i Piechowice-Karelma. Analogicznie w drugą stronę.
Oznacza to zmiany w minutowym rozkładzie jazdy,
gdyż stara trasa jest nieco
dłuższa.
Autobusy przestały jeździć tamtędy od sierpniowej
powodzi, kiedy to rzeka
Kamienna uszkodziła drogę
w Piechowicach. Wówczas
wprowadzono trasę zastępczą i 9 z pętli w Sobieszowie jechały bezpośrednio
na przystanek Piechowice
Dolne.
Z kolei od piątku (26 stycznia) nastąpi zmiana w rozkładzie linii nr 7. Autobus
odjeżdżający z ul. Kiepury
w soboty, niedziele i święta o
godz. 5.17 zostanie przyśpieszony i odjedzie o 5.00.

(tejo)
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REGION Huraganowy żywioł szalał z wielką prędkością i zmiatał wszystko

Powiało grozą

jelenia góra Zaglądamy radnym do portfeli

Kto bogaty?
Który z jeleniogórskich rajców opływa w bogactwa,
a dla kogo dochody stanowi dieta? O tym przeczytasz
w przyszłym tygodniu.

Przeszło ćwierć miliona złotych to przepaść jaka na poziomie dochodów dzieli najlepiej
zarabiającego i „najbiedniejszego” radnego.
Ile radni zarobili? Dorota
Dobek, wzięta ginekolg, właścicielka prywatnego
zakładu opieki zdrowotnej osiągnęła
w ubiegłym roku
( n a p o d s t aw i e
oświadczeń majątkowych, obejmują
one jedenaście miesię-

cy 2006 roku, do momentu
zaprzysiężenia) dochód rzędu
276 tysięcy złotych.
O swoją przyszłość nie musi
się martwić także radny Józef Sarzyński, były zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. Nie
ma żadnych długów, a na
koncie zaoszczędzone
550 tysięcy złotych,
12,3 tys. USD 2,3 tys.
euro.
O tym, kto ile zarabia w jeleniogórskiej
radzie miejskiej,
przeczytasz
w następnym
wydaniu Jelonki.

(maj)
Dorota Dobek w ubiegłym roku osiągnęła dochód rzędu 276 tysięcy złotych

CERAGEM

CENTRUM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

CERAGEM

Zapraszamy na otwarcie
24.01.07. w godz.12:00-18:00.

Przyjdź i wypróbuj termalne łóżka masujce,
całkowicie bezpłatnie

JELENIA GÓRA UL. WOLNOŚCI 142
(w sąsiedztwie Metalowca)
tel. 607 360 220

dziej pomstują w Aeroklubie
Jeleniogórskim: żywioł zniszczył dwa samoloty typu AN-2,
największe maszyny w Jeleniej Górze, dzięki którym przy
sprzyjającej pogodzie można
było organizować wycieczkowe
loty nad Kotliną Jeleniogórską.
Jeden z dwupłatowców to popularna „Zośka”, maszyna, która
swoje miano ma z czasów, kiedy
prezydentem Jeleniej Góry była
Zofia Czernow.
Mocne, wielokrotnie sprawdzane liny i betonowe, kilkutonowe płyty nie stanowiły
przeszkody dla huraganowego
podmuchu – przypuszczalnie
małej trąby powietrznej – która
wyrwała zabezpieczenie, uniosła stojący na płycie samolot
i powaliła go na inny tego
samego typu. – Koszt naprawy
to około 250 tysięcy złotych
– mówi Jacek Musiał, dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego
wątpiąc, czy „antki” jeszcze kiedykolwiek wzbiją się w niebo.
Ogromne straty powstały na
drogach. Tu wiatr zniszczył
wiele sygnalizacji świetlnych
w mieście. Brak sygnalizacji na

drogach powoduje duże utrudnienia w ruchu. Poprzekręcane
czy pozrzucane sygnalizatory
mają zostać naprawione już
niebawem.
Najgorzej jest, między innymi,
na ruchliwym skrzyżowaniu ulic
Sudeckiej i Wojska Polskiego.
– Wyrwany został tu wysięg,
dlatego naprawa może tu potrwać
nawet kilka dni – mówi zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów Jerzy Bigus.

Angelika Grzywacz
Fot. Krzysztof Knitter

Z powodu huraganu nocy z
czwartku na piątek nie przespało nie tylko wielu strażaków
oraz pracowników pogotowia
energetycznego. Prawdziwy
horror przeżywała większość
mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
– Zawału można było dostać
– opowiadają mieszkańcy ulicy
Słowackiego. Około godziny 21
drzewo wyrwane przez wicher
z korzeniami spadło na ulice
tuż obok domu Janiny Pawlukiewicz. Szczęście, że nikomu
nic się nie stało.
– Na moim podwórku wichura
wyrwała dwa drzewa z korzeniami i jedno złamała – opowiada Łukasz Taurogiński. – Spadły
na ogrodzenie i jezdnię. Mieliśmy przez to sporo pracy w
nocy. Z sąsiadem pocięliśmy
drzewo, żeby zrobić przejazd.
Lampy uliczne nie działały. Jakiś
chłopak z dziewczyną jechali

dość szybko i nie zauważyli
leżącego drzewa na drodze.
Zarzuciło ich tak, ze niemal we
mnie nie wjechali. Skasowali
samochód. Na szczęście jednak
nikomu nic się nie stało – dodaje
pan Łukasz.
Takich przypadków były setki, a straty w zieleni miejskiej
wciąż są szacowane. Wicher
pustoszył Cieplice, Sobieszów,
Jagniątków. Pod naporem siły
wiatru padały głównie stare,
zabytkowe wręcz drzewa. Jak po
wycince wyglądał teren na skwerze przy ulicy Morcinka, pełno
wiatrołomów leżało w parku na
Wzgórzu Kościuszki. – W okolicznych lasach jest jeszcze gorzej
– przyznają służby leśne.
Z tego powodu w czwartek
wieczorem zablokowana została linia kolejowa ze Szklarskiej
Poręby do Jeleniej Góry. Nie
wyjechał pociąg do Gdyni. PKP
nie zdecydowało się jednak na
zawieszenie wszystkich połączeń (jak to zrobiono w Niemczech). Wichura spowodowała
spore opóźnienia w dotarciu na
miejsce innych składów.
Na skutki huraganu najbar-

Niszczycielska moc orkanu
Szalejący nad Polską wiatr meteorolodzy nazywają orkanem.
Powstaje on przy zetknięciu się ciepłych mas powietrza z zimnymi,
polarno-morskimi. Może wiać z siłą do 12 stopni w skali Beauforta.
W nocy z czwartku na piątek najmocniej wiał na Śnieżce (około
250 km/h).

JELENIA GÓRA Jelfa wznawia produkcję Corhydronu
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Cofnięty zakaz
naszych produktów. Więcej chyba
nie trzeba dodawać – powiedział
Marek Wójcikowski.
Jak wyliczyli ekonomiści spółki
Sanitas, właściciela Jelfy, tylko do
końca 2006 roku z powodu afery
z Corhydronem, firma straciła
blisko 2 miliony euro.
Co prawda Dziennik ostrzega
przed hurraoptymizmem i infor muje,
że lek
wciąż jest
niebezpieczny,
jednak
opinia
Głównego Inspektora

Produkowany przez Jelfę Corhydron wraca na
rynek.
Główny Inspektor Farmaceutyczny w środę uchylił listopadową decyzję o wstrzymaniu obrotu
Corhydronem 25 i 100. Preparat
ten wróci na rynek w najbliższych
dniach. – Nie zaszła potencjalna
możliwość zanieczyszczenia linii
technologicznej inną substancją
lub materiałem wyjściowym.
Wyeliminowano też możliwość
przypadkowej zamiany fiolek
– pisze GIF w oświadczeniu.
- Bardzo się cieszymy z tej decyzji – mówi Marek Wójcikowski,
dyrektor generalny Jelfa SA. - Jednocześnie żałuję, że w listopadzie
decyzje były wydawane w takim
pośpiechu. Być może uniknęlibyśmy wielu nieporozumień. Mamy
zbyt zaawansowane technologie
i procedury bezpieczeństwa aby
umknął nam taki błąd. Robimy
wszystko aby nasze produkty
ratowały ludzkie życie i to co
stało się w listopadzie zeszłego
roku było dla nas ogromnym
szokiem.
Jak powiedział, powrót Corhydronu na rynek znacznie wpłynie
na kondycję finansową firmy i pozwoli na uratowanie wielu miejsc
pracy. – To lek z pierwszej dziesiątki pod względem sprzedaży

Babcia robi
karierę?
Farmaceutycznego nie pozostawia wątpliwości, że preparat
można używać bez obaw.
Nadal wstrzymany jest jedynie
obrót Corhydronem 250. To
właśnie w nim znaleziono w
ub. roku scolinę, specyfik do
znieczulenia podczas operacji.
Wciąż nie wiadomo, jak doszło
do zamiany leków. Sprawę bada
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Przedstawiciele
Jelfy S.A. oświadczyli, że są
gotowi do współpracy z służbami, które wyjaśniają przyczynę
pomyłki.

Fot. Krzysztof Knitter

Potężne konary drzew
łamał jak zapałki, zniszczył dwa samoloty, zrywał znaki. Wszystko w
towarzystwie potężnej
burzy z gradobiciem.



Corhydron to lek z pierwszej dziesiątki, pod
względem sprzedaży w Jelfie

(tejo)

Wczoraj (niedziela) był Dzień
Babci. Dzisiaj (poniedziałek)
świętują dziadkowie.
– Słowo „babcia” zawsze
budzi ciepłe emocje, przypomina to, co w dzieciństwie było
sympatyczne – mówi Joanna
Kotkowska, językoznawczyni.
Nic zatem dziwnego, że „babcia” robi karierę nie tylko wśród
wnucząt, ale także w nazwach
pewnych produktów. „Szynka babuni”, „Powidła babuni,
„Nalewka babuni” – znane
są wielu konsumentom. To z
nazwy wynika, że teoretycznie
wykonane są według przepisów
z szuflady babci, czyli smaczne,
zdrowe i naturalne.
Czasami jednak można się
nabrać, bo poza magią marki i opakowaniem, produkt
niewiele różni się jakością od
innych, podobnych, ale już bez
babcinego patronatu.
Zdaniem specjalistów od
spraw marketingu nazwa robi
swoje. Wyroby babci lepiej się
sprzedają.
Po pobieżnym przeglądzie
towarów w sporym sklepie
spożywczym nie udało nam
się znaleźć produktu z nazwą
„dziadek” A może to tylko przeoczenie?

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 WIADOMOŒCI
REGION Syn próbował zabić ojczyma

Ręczne robótki po męsku

Zarobił za jagody
Pani Lidia dziergała na drutach skarpetkę. W ten sposób
dorabiała do swojej skromnej
emerytury, z której musiała
utrzymać siebie, konkubenta
oraz synka. Obaj panowie są
chronicznie bezrobotni. Tylko
Hanys próbuje czasem coś zaro-

Jak się pozbyć
synka?

ciasne dla
trojga.
W każdym
razie – jak wyjaśnił w śledztwie - nie mógł
znieść obecności synka konkubiny w domu. Często sugerował mu, aby się gdzieś
wyprowadził. W miarę spożycia
i wzrostu stężenia alkoholu we
krwi ta perswazja przybierała
coraz ostrzejsze formy – awantur i bijatyk.
Gdyby Lidia przewidziała, że tej
nocy może nastąpić moment przesilenia stosunkach jej obu mężczyzn,
za nic nie zeszłaby do piwnicy i nie
kazała synkowi wracać na górę.

Do pamiętnego
wydarzenia przyczyniła się
pośrednio
pani

Lidia. Z
dobroci
macierzyńskiego serca.
Kiedy imieninowa wódka została wypita Janusz
przezornie zszedł do
piwnicy i tam zamierzał spędzić przez resztę
nocy. Wiedział, co robi.
Uczucia jakie żywił do niego
Paweł, były dalekie od ojcowskich. Może konkubenta matki
deprymowała mała różnica

Kronika policyjna
jelenia góra
Kradli blachę
Dwóch mężczyzn, w tym jednego bezdomnego, zatrzymała
policja. Odpowiedzą za kradzież blachy aluminiowej z jednego z
magazynów w Jeleniej Górze. 39-letni bezdomny ukradł blachę w
nocy z 14 na 15 stycznia a 49-latek wszedł na dach magazynu noc
później. Wartość skradzionej blachy to 500 złotych. Obaj sprzedali
swój łup na skupie złomu, otrzymali za niego najwyżej po kilkanaście złotych.
Policja wyjaśnia, czy mężczyźni działali razem, czy też był to
przypadek, że okradli magazyn noc po nocy. Bezdomny w chwili
zatrzymania był pijany i miał 2,6 promila alkoholu. Obu zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

52-letni mieszkaniec Ścięgien wpadł od koła nadjeżdżającego
hyundaia. Stało się to w poniedziałek na prostym odcinku drogi,
na ulicy Karkonoskiej w Kowarach. Pieszy szedł wężykiem, miał
ponad 2,6 promila alkoholu. Nie wiadomo jeszcze, kto zawinił.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi jeleniogórska policja.

(tejo)

um

Policja zwraca się do
mieszkańców Jeleniej
Góry i okolic z prośbą
o pomoc w ustaleniu
właściciela obrazu.
Znaleziono go w trakcie przeszukania mieszkania przy ul.
Okopowej w Jeleniej Górze. Jest
to obraz olejny namalowany na
płótnie o wymiarach 150x80
cm, nieznanego autora. Obraz
został wycięty z ram. Istnieje
uzasadnione podejrzenie, że
pochodzi on z przestępstwa.
Przedstawia jesienny pejzaż,

na który składają się na pierwszym planie widok kilku drzew,
łąki oraz rzeki z niewielkim
wodospadem. Na drugim planie jest las. Obraz nie posiada
żadnej sygnatury, podpisu czy
też daty powstania. Na odwrocie
znajduje się odręczny napis zrobiony ołówkiem: „Zapłacone,
800 + 120 = 920” i nieczytelny
podpis. Można skontaktowac
się osobiście z policją (Armii
Krajowej 22) lub telefonicznie
pod numerem (075) 75-201-15
lub (075) 75-202-31.

(tejo)

JELENIA GÓRA Groźny wypadek na głównej ulicy

REGION

Wpadła w poślizg

Ciągnikiem

Dwie osoby odwieziono do szpitala po wypadku, do
jakiego doszło w czwartek (18.01) na ulicy Wolności.
Jak relacjonuje oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze, nadkom. Edyta Bagrowska, sprawcą wypadku była
czterdziestoletnia jeleniogórzanka. Kobieta kierując terenowym
hyundaiem najprawdopodobniej
wpadła w poślizg i zderzyła się z

citroenem. Wszystko to działo się
na ulicy Wolności, przed skrzyżowaniem z ul. Marcinkowskiego
około godziny 13.
Obie panie zostały odwiezione do
szpitala. – Prowadząca hyundaia
doznała tylko ogólnych potłuczeń,
natomiast kierująca citroenem,

Kowary
Uciekł i kradł
Za włamanie do kwiaciarni oraz kradzież telefonu komórkowego
i ucieczkę z poprawczaka odpowie 19-latek.
Chłopak włamał się do kwiaciarni w Kowarach 1 stycznia razem
ze swoim 18-letnim kolegą. Ukradli z niej drobne przedmioty o wartości kilkuset złotych. 19-latkowi było jednak mało. Tydzień później
ukradł telefon komórkowy o wartości 300 złotych. W tym czasie był
poszukiwany przez policję, bowiem uciekł z zakładu poprawczego.
Odbywał w nim karę, bo jako nieletni miał już konflikt z prawem.
19-latek przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Za kradzież
i kradzież z włamaniem zatrzymanemu grozi nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Mężczyzna został przewieziony do zakładu
poprawczego.

Czyj to obraz?

(maj)

Fot. Krzysztof Knitter

Kowary
Potrącił pijanego

rc
hiw

bić. Zbiera złom, latem chodzi
na jagody. Tamtego dnia zarobił aż 15 złotych za uzbierane
przed południem jagody. Po
południu przepił te pieniądze w
mieście, kiedy więc wieczorem
wrócił do domu i przyłączył
do degustowania imieninowej wódki, miał
już spory podkład w
promilach.

Paweł zrobił, co mu matka
kazała. Rozebrał się i rozłożył
składany fotel, na którym zwykle sypiał i
sposobił się do snu.
Podobnie jak „ojczymowi” było mu jednak
dość markotno. No bo wódka
się skończyła, a chęć napicia
się - nie. Marudził. Wówczas
Paweł chwycił jeden z drutów
do ręcznych robótek konkubiny i trzykrotnie dźgnął nim
„pasierba” w okolice serca. Z
oczywistą chęcią wyprawienia
go na tamten świat. Chybił,
drut nie naruszył żadnego
ważnego dla życia organu.
Skończyło się więc na niewielkim krwotoku i niezbyt
skomplikowanej interwencji
chirurga. Policja dowiedziała
się o tym incydencie, bo sprawca przerażony swoim czynem
i przewidując nieodwracalne
skutki powiadomił ją sam.
Obwiniono go o usiłowanie
zabójstwa i postawiono przed
sądem. W rezultacie Paweł
musi zmienić adres. Miejsce
gdzie zamieszka na dłużej, jest
jednak bardziej zagęszczone i
atmosfera panuje tam niezbyt
rodzinna.

.A

To historia prawie rodzinna.
Feralnej nocy - było już dobrze
po godzinie drugiej - cała rodzina: Lidia Ch. (l. 72), jej konkubent, z którym mieszkała od
dwudziestu pięciu lat Paweł
P. (l. 57) oraz jej syn Janusz
Ch. (l. 51) zwany Hanysem
zgromadziła się w jednopokojowym mieszkanku. Nie spali,
choć nie mieli już nic innego
do roboty. Na stoliku stały trzy
całkowicie opróżnione butelki
po rozrobionym pól na pół z
wodą spirytusie. Wódka była
przeznaczona na imieniny
Pawła, które wkrótce miały
nadejść. Ten rozrobił spirytus
po południu. Spróbowali czy
wódka dobrze się przegryzła.
A potem próbowali pospołu
wszyscy troje do skutku, aż w
butelkach pokazało się dno.

wieku pomiędzy
nim a przybranym
pasierbem, a
może po prostu uważał,
że mieszkanie
jest za

f ot

W Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze kończy się
proces Pawła P. obwinionego o usiłowanie zabójstwa
Janusza Ch.

JELENIA GÓRA Szukają właściciela

Rannymi w wypadku szybko zajęło się pogotowie
ratunkowe i straż pożarna

przez granicę

dwudziestoośmioletnia mieszkanka Mysłakowic, ma poważniejsze
obrażenia – informuje Edyta Bagrowska.
Policja apeluje do kierowców o
ostrożność. Jak wiadomo deszcze
powodują, że drogi są śliskie. Wystarczy wjechać w niewielką kałużę
i można stracić panowanie nad
kierownicą.

(angela)

Unikatowy ciągnik marki
Porsche 133 próbowało przewieźć przez granicę dwóch
Polaków.
Mężczyźni zostali zatrzymani na przejściu w Jędrzychowicach. Nie posiadali
niezbędnych dokumentów,
jakie wymagane są przy wywozie tego typu przedmiotów
za granicę. Ciągnik Porsche
133 to unikat, z lat 50-tych.
Wyprodukowano wówczas
zaledwie kilka takich egzemplarzy. Jego wartość rynkową
szacuje się na ok. 100 tysięcy
złotych.
Strażnicy graniczni oniemieli ze zdziwienia, kiedy
zobaczyli pojazd na przejściu.
Często rekwirowali zabytkowe obrazy, meble czy płyty
nagrobkowe, ale żaden nie
pamięta, kiedy ktoś próbował przemycić... zabytkową
maszynę rolniczą.
Nie wiadomo, po co mężczyźni wywozili ciągnik.
Prawdopodobnie chcieli
sprzedać go w Niemczech, za
euro. Pojazd zabezpieczono
w placówce Straży Granicznej
w Zgorzelcu.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI

Artyści nagrodzeni
Rozstrzygnięto konkurs Fotografia Roku 2006
w Muflonie.
mali: Julian Gołubiński, Ryszard
Literacki, Paulina Pelisiak.
Nagrody i wyróżnienia wręczali Dyrektor MDK Henryk
Dumin i komisarz wystawy
Krzysztof Zwoliński. Dyrektor podziękował wszystkim
uczestnikom konkursu za – jak
to określił - podjęcie próby fotograficznej refleksji na użytek
własny i ludzi oglądających
wystawę.
Fotografie będzie można oglądać do połowy lutego.

(rylit)

Fot. rylit

Na wystawę pokonkursową
w Galerii MDK Muflon w Jeleniej Górze zakwalifikowano
prace 33 fotografików.
Podczas środowego wernisażu
wręczono nagrody i wyróżnienia. Jury w składzie: Daniel
Antosik, Krzysztof Kuczyński
i Jerzy Winklendt po ocenie 72
fotografii zgłoszonych wcześniej do konkursu, przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia: Fotografia Roku 2006
- Marek Koprowski, II nagroda
- Robert Pietraga, III - Krzysztof
Kowalski. Wyróżnienia otrzy-

Marek Koprowski (po prawej) otrzymał
główną nagrodę w konkursie

JELENIA GÓRA Przez cały rok będą utrudnienia w ruchu

Drogi za miliony

Rozpoczął się remont ulic
Dworcowej i Lubańskiej
w Cieplicach. Kierowcy
muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu: do
końca roku wyremontowanych zostanie 20 ulic
w mieście!
Z jednej strony czeka nas rok
w korkach i objazdach, z drugiej
– wkrótce ulice w naszym mieście będą jak nowe.
Kilka dni temu rozpoczęła
się naprawa ulicy Dworcowej.
Trzeba zwolnić do 30 km/h,
jest zwężenie pasa ruchu. Kierowcy w tym miejscu powinni
zachować szczególną ostrożność. Ciężko jeździ się też ulicą
Lubańską. Wprawdzie jest na
niej nowa nawierzchnia, ale nie
skończono jeszcze wyrównywania pobocza.
– Wykonawca korzysta z tego,
że jest słaba zima – mówi Jerzy
Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze. – Dlatego już
zabrał się do roboty. Nie ma
na co czekać. Do końca roku
musi skończyć zadanie, a do

Fot. Krzysztof Knitter

JELENIA GÓRA Mistrzowie obiektywu

Kierowcy muszą się
liczyć z utrudnieniami w ruchu na ul.
Dworcowej
naprawy jest 13 ulic w Cieplicach
i 7 w Sobieszowie.
Remonty będą kosztowały
32 miliony złotych. Pieniądze
w większości pochodzą z unijnego funduszu Interreg 3A (75 %),
pozostała część to wkład własny
miasta.
W ramach naprawy ulicy Dworcowej planowane jest poszerze-

JELENIA GÓRA Ludzie chcą likwidacji nadajnika w śródmieściu

Walka o zdrowie
Moja córka, żeby się pouczyć musi chodzić do sąsiadów.
W naszym mieszkaniu jest hałas
wywołany pracą tego nadajnika.
Nie da się normalnie funkcjonować,
nie mogę się wyspać. Budzę się co
dwie, trzy godziny – mówi Marzena
Kogut, właścicielka mieszkania,
przy ul. Drucianej, nad którym
umieszczony został nadajnik.
Hałas nie jest jednak jedynym
kłopotem. Mieszkańcy uważają, że z każdym miesiącem
pogarsza się ich stan zdrowia.
Jedni uskarżają się na bóle głowy, inni na łysienie, depresje,
nadmierną nerwowość.
- Lekarze znają prawdę, ale
oficjalnie nie chcą się wypowiadać, chociaż w dokumencie z Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu
jasno widnieje notka: „... informujemy, że wnioskowana
inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko...”
To jakaś zmowa milczenia – denerwują się mieszkańcy.
Pomiary prowadzone przez sanepid nie wykazały żadnych za-

grożeń. I nic dziwnego – według
lokatorów - przeprowadzone
zostały niewłaściwą aparaturą,
przeznaczoną do zupełnie innych badań. Teraz mieszkańcy
wysyłają kolejne pisma – jak sądzą, z takim samym skutkiem.
Jeleniogórzanie przez kilka lat bezskutecznie walczyli
o zlikwidowanie wspomnianego
urządzenia. W maju 2007 roku
umowa wygasa i wówczas ma
nastąpić demontaż masztu – jak
na razie jednak się na to nie
zapowiada. Przeciwnie, planuje
się jego rozbudowę.
Kiedy stawiano maszt, właścicielem budynku była Agencja Mienia Wojskowego, która
w znaczącym stopniu zadecydowała o zgodzie na jego ustawienie. Teraz prawna sytuacja się
zmieniła i budynkiem zarządza
wspólnota mieszkaniowa. Niestety, w dalszym ciągu lokatorzy
nie mają wpływu na to, co dzieje
się nad ich głowami.
Skierowali już kilkanaście pism
i protestów żądając demontażu
urządzeń. Wszystkie spotkały
się albo z brakiem odpowiedzi,

albo z odmową. Po niektórych
pismach nie ma śladu.
Jak mówią lokatorzy, nieoficjalnie podejmowane są już
decyzje o rozbudowie masztu.
Zespół Zarządców Nieruchomości argumentuje, że maszt
to dodatkowe pieniądze, jakie
wpływają na konto spółdzielni.
- Dla przykładu podam, że od
agencji reklamowych (za reklamy wywieszone na budynku)
otrzymujemy około sześciuset
złotych – mówił na zebraniu
przedstawiciel zarządu wspólnoty mieszkaniowej. - A od „Ery”
miesiąc w miesiąc dostajemy
1530 złotych.
- Pieniądze jednak to nie
wszystko – podkreślają lokatorzy
– a poza tym, można je zdobyć
inną drogą.
O losie nadajnika zdecydują
mieszkańcy. W najbliższym czasie odbędzie się głosowanie. Nie
jest jednak przesądzone, że maszt
zniknie. Sporej grupie lokatorów
nie przeszkadza nadajnik, gdyż
uważają, że nie odczuwają jego
oddziaływania.
- Chcemy normalnie
mieszkać, bez hałasu,
bólu głowy nerwów
i całej reszty związanej
z tym nadajnikiem.
Nie poddamy się zanim

nie drogi, wymiana nawierzchni
ulicy i naprawa chodników.
Niektóre ulice, dochodzące do
Placu Piastowskiego, jak choćby
Marysieńki Sobieskiej, będą wyłożone kostką brukową.

- Jakoś się przemęczymy. Najważniejsze, że w końcu drogi
będą lepsze – mówi Artur Pilski,
kierowca z Jeleniej Góry.

(tejo)

JELENIA GÓRA

nie uzyskamy normalnych warunków do życia
– zapewnia Marzena
Buczek. – Dlatego nie tracimy
nadziei na pomyślne dla nas
decyzje.

Angelika
Grzywacz

Fot. Krzysztof Knitter

Mieszkańcy centrum miasta bezskutecznie protestują przeciwko obecności nadajnika stojącego na
ich budynku. –Z tym nie da się żyć – mówili podczas
poniedziałkowego spotkania z zarządem wspólnoty
mieszkaniowej.

Będą jak nowe
W Cieplicach będą wyremontowane następujące drogi: Podgórzyńska, Cervii,
Sobieszowska, Dolnośląska, Dworcowa, Lubańska, Staromiejska, Źródlana, Marysieńki Sobieskiej, Plac Zdrojowy, Ceglana, Cieplicka na odcinku od Pułaskiego do
Rataja, Jagiellońska. Drogi, które będą wyremontowane w Sobieszowie: Karkonoska, Michałowicka, Romera, Chopina, Kolejowa, Bronka Czecha, Łazienkowska.

Marzena Kogut

Blisko
rekordu
Prawie 85 tysięcy złotych
zebrano podczas ubiegłotygodniowego, XV finału WOŚP
w Jeleniej Górze.
Tak wynika z informacji przekazanych przez oba sztaby.
W ZHP doliczono się dokładnie
50 105 złotych i 49 groszy,
Wspólne Miasto zebrało 34
tysiące złotych.
Pieniądze trafią do banku,
który przeliczy je jeszcze raz
i poda, ile dokładnie zebrano.
Jak mówi Marian Łata, 85
tysięcy złotych to bardzo dobry
wynik, choć nie udało się pobić ubiegłorocznego rekordu.
Wówczas zebrano łącznie 91
tysięcy złotych. - Różnica jest
niewielka. Najważniejsze, że
jeleniogórzanie otworzyli serca
i zdecydowali się wesprzeć ten
szczytny cel – powiedział.
Sama licytacja na scenie głównej była emocjonująca. Sporym
wzięciem cieszył się komplet
długopisów (2 szt.) prezydenta Marka Obrębalskiego. Być
może dlatego, że szef miasta
– jak powiedział - podpisał
nimi dokumenty decydujące
o starcie w wyborach. I wygrał.
Ostatecznie długopisy znalazły
nabywcę za 320 złotych.

Angela
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JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. rylit

ODK PONIEDZIAŁEK

Działający od trzech lat w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku kabaret Z przymrużeniem przedstawił
program pt. Zwierzyniec, czyli menażeria. Artyści
obnażyli wady ludzkie przypisane zwierzętom, opisywane przez największych polskich autorów.

Fot. Angelika Grzywacz

GIMNAZJUM NR 1 PONIEDZIAŁEK

Ponad dwustu uczniów Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki pisało próbny egzamin końcowy. W poniedziałek był test z przedmiotów humanistycznych, we wtorek
– matematyczno-przyrodniczych.

Fot. Krzysztof Knitter

UL. 1 MAJA ŚRODA

JELENIA GÓRA Kibice wtargnęli na posiedzenie komisji sportu

W obronie piłki?
Chcemy troski o nasz
klub i pomocy finansowej
– mówili kibice Karkonoszy Jelenia Góra podczas
środowego spotkania z
radnymi z komisji sportu.
Wprosili się na nie sami a
przewodniczącemu dali...
obdartą piłkę.

Fot. Krzysztof Knitter



- Nasz klub ma wieloletnią
tradycję a mimo to nie rozwija
się bo nikt się nim nie interesuje
– tłumaczy Mariusz Szczygieł,
jeden z kibiców.
- Żądamy, żeby rada miasta
umorzyła obecny dług klubu,
przydzieliła pomieszczenia do
trzymania sprzętu i strojów dla
naszych zawodników. Chcemy
też, żeby rada odpowiedziała na
nasze pisma, których wysłaliśmy
już sporo. Domagamy się też zmiany
uchwały dotyczącej stypendiów dla
sportowców, aby objęła ona także
piłkarzy klubu – mówili kibice.
Zawodnicy Karkonoszy nie dostają
stypendiów, bo uchwała zakłada
finansowanie sportowców z wyższych szczebli rozgrywek. Karkonosze grają tylko w lidze okręgowej.
Kibice uważają, że z powodu
braku pieniędzy awans do czwartej
ligi staje się nierealny, choć klub zajmuje pierwsze miejsce w tabeli ligi
okręgowej i ma na to duże szanse.
Jak zapowiadają, będą walczyć
godziwe warunki dla klubu.
- Szanowna rado, panie przewodniczący komisji sportu, na
pana ręce składamy to ścierwo

Maniek – jeden z kibiców – przekazuje obdartą piłkę Cezariuszowi Wiklikowi,
przewodniczącemu komisji sportu
piłki jako symbol ogólnej sytuacji
naszej piłki nożnej – mówił Piotr,
przedstawiciel kibiców.
Cezariusz Wiklik – przewodniczący komisji kultury, sportu,
turystyki i zdrowia – przyjął
prezent i wysłuchał co mają do
powiedzenia kibice, jednak nie
był zachwycony ich wizytą.
- Chciałbym, żebyśmy się wzajemnie szanowali – mówił. - Nikt
z naszej rady nie wejdzie podczas
meczu na boisko, dlatego i my
prosimy, żeby nie przeszkadzać
nam w naszej pracy. Poza tym,
komisja podjęła decyzję, żeby
sprawę klubu Karkonosze po-

ruszyć na sesji w przyszłym
tygodniu. I zrobimy to, ale
bez presji.
Członkowie komisji poprosili
kibiców o przedstawienie problemów klubu na piśmie.
- Ustosunkujemy się na sesji w przyszłym tygodniu do
wszystkich postulatów, zaprosimy również kibiców na
posiedzenie. Jednak chciałbym,
żeby wówczas wywiązała się
konstrukt ywna, kulturalna
rozmowa i nie wyglądało to
tak jak dzisiaj – podsumował
Cezariusz Wiklik.

Angelika Grzywacz

REGION Samorządowcy chwalą się osiągnięciami

Fot. rylit

PARK ZDROJOWY PIĄTEK

Blisko 120 osób uczestniczyło w balu charytatywnym,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników
Cieplic. Odbyła się licytacja przedmiotów oraz zbiórka
pieniędzy do kapelusza. Dochód w wysokości około14
tys. zł, przeznaczony zostanie na rzecz dzieci z potrzebujących rodzin, na dofinansowanie wyjazdu na ferie
lub zieloną szkołę.

Pasmo sukcesów
Podsumowanie dokonań minionego roku i omówienie
planów na rozpoczęty już rok 2007, to najważniejsze
punkty programu tegorocznego spotkania noworocznego.
Odbyło się ono w Chacie za wsią
w Mysłakowicach a zaproszeni
zostali przedstawiciele miasta,
szkół i innych instytucji, inwestorzy oraz inni goście.
Pomysłodawcą i organizatorem uroczystego spotkania był
jeleniogórski starosta, Jacek
Włodyga.
- Poza omówieniem i podsumowaniem minionego roku,
zaproszeni goście mają okazję ze
sobą porozmawiać czy nawiązać
w ogóle kontakty – mówi.
W ramach największych sukcesów minionego roku jeleniogórski starosta wymienia
zmniejszenie bezrobocia.
- Liczba osób bezrobotnych w
naszym regionie zmniejszyła
się o ponad tysiąc osób – mówi
Jacek Włodyga. Osiągnęliśmy
ten sukces oczywiście dzięki
pojawieniu się na rynku jele-

niogórskim większych inwestorów i firm, które dały prace
tysiącom mieszkańców. Wśród
nich wymienić możemy miedzy
innymi, Dr. Schneidera, Ceramikę Markoni, czy powstałe w
Karpaczu i Szklarskiej Porębie
hotele. Ponadto udało się nam
wyremontować ponad 10 kilo-

Otworzą parking?

metrów dróg w powiecie. Wyremontowaliśmy Dom Pomocy
Społecznej w Miłkowie.
Co na przyszłość? - Modernizacja
drogi w Karpaczu od Białego Jaru,
co będzie kosztowało nas około 4,5
miliona złotych, rozwój współpracy międzynarodowej, dalsza
walka z bezrobociem, rozwój szkół
i zwiększenie liczby inwestycji
- wymienia. – Oczywiście, są to
tylko podstawowe zadania.

(angela)

Fot. Krzysztof Knitter

Nie będzie sypał się na głowy przechodniów tynk z
zaniedbanej kamienicy przy śródmiejskim deptaku.
Budynek od lat nieremontowany pilnie wymaga
modernizacji. Na razie prowizorycznie został zabezpieczony. Kiedy doczeka się odnowienia elewacji i
zagospodarowania parteru – jeszcze nie wiadomo.

JELENIA GÓRA

Gościem spotkania był, m.in. prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski.

Jest szansa, że parking wielopoziomowy przy ul. Pijarskiej
zostanie ponownie otwarty.
Kupiła go razem z gruntem
spółka Presto z Lubina za 11,6
milionów złotych. Pieniądze
musi wpłacić do 30 kwietnia
bieżącego roku.
Nowy właściciel nie ujawnia
na razie, czy ma zamiar go
otworzyć, czy też będzie chciała
go sprzedać z zyskiem.
Obiekt od momentu powstania
nie ma szczęścia do właścicieli.
Spółka Parking 2000 zamknęła
go po pół roku użytkowania. W
zamian za długi obiekt przejął
od Parkingu 2000 warszawski
bank. Następnie sprzedał go
spółce ETB, a ta – Presto.
Parking leży niedaleko od centrum, ale kierowcy niechętnie
z niego korzystali. Po pierwsze:
ceny za pozostawienie auta były
zbyt wysokie, a po drugie – woleli zostawić auto przy ulicach
wokół placu Ratuszowego, bo
mieli bliżej.

(tejo)
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WIADOMOŒCI
RAPORT JELONKI Gdzie i za ile na zimowisko?

JELENIA GÓRA Chcą uczyć, jak nie śmiecić

- Góry to nasze życie – przyznają Michał Barski i Łukasz Gola. Będą uczyć ludzi, jak należy się zachować
na szlaku.

Wycieczki w góry, lekcje
pływania a nawet kurs
wspinaczki oferują jeleniogórskie placówki tym,
którzy nie wyjeżdżają
nigdzie na zimowe wakacje. Warto się pośpieszyć
z decyzją, bo chętnych
jest sporo a liczba miejsc
ograniczona.

Skąd miłość do gór? Łukasz
od najmłodszych lat chodził
po szlakach ze starszym bratem Tomkiem. – A u mnie
zaczęło się w podstawówce –
opowiada Michał. – Razem z
kolegą Hubertem uciekliśmy
ze szkoły i weszliśmy na...
Samotnię. Wymyśliliśmy, że
przejdziemy całe Karkonosze.
Co to był za pomysł! Mieliśmy
jedną czapkę na dwóch, na
nogach jakieś zdarte trampki, a w okolicach Śnieżnych
Kotłów zaczął sypać śnieg.
Dotarliśmy do schroniska
pod Łabskim Szczytem. Na
szczęście, pewien pan zainteresował się nami, zawiózł
nas do Szklarskiej Poręby i
mogliśmy wrócić do domu.

Osiedlowy Dom Kultury przygotował ferie dla ok. 60 osób. – Już
mamy sporo chętnych – usłyszeliśmy. Dzieci mogą tu liczyć na
zajęcia w pracowniach: plastycznej,
komputerowej czy ceramicznej.
Zaplanowano ognisko z kiełbaskami, przejażdżki konne. – Raz w
tygodniu będzie wyjście na basen
– dowiedzieliśmy się. Planowane
są wycieczki po okolicy (m.in. wyjazd do Czernicy) a także ognisko
z kiełbaskami. Dzieci będą miały
śniadania i obiady. Zajęcia będą
prowadzone od poniedziałku do
piątku od 8 do 16.
Zima z Muflonem – pod takim

(tejo)

Fot. Krzysztof Knitter

Łukasz i Michał na szlaku
spędzają każdą wolną chwilę.
Chodzą pieszo, ale też i zjeżdżają na linach. – Wiele osób
zostawia po sobie śmieci,
tak nie może być – mówią.
Postanowili działać i założyli Stowarzyszenie Ochrony
Przyrody w Karkonoszach.
Obecnie jest ono w trakcie rejestracji. Zaprosili do
działania znajomych i efekt
był nat ychmiastowy. Przy
zakładaniu stowarzyszenia
obecnych było... 47 osób!
– Na początek będziemy
edukować się we własnym
gronie – mówi Michał. – Przybliżymy sobie, co to jest ekologia, jak obcować z przyrodą
nie niszcząc jej. Później być
może otworzymy się także
na innych.

Zadzwoń i zapytaj
Szczegółowe informacje na
temat ferii można uzyskać bezpośrednio w placówkach. Niżej
podajemy numery telefonów:
JCK tel. (075) 64-23-880,
ODK tel. (075) 75-318-31,
Muflon (075) 75-537-70,
ZHP tel. (075) 64-24-755,
TPD (075) 75-228-00, PCK
(075) 75-247-73.

Michał i Łukasz kochają góry.
W Karkonoszach spędzają
każdą wolną chwilę

hasłem będą prowadzone zajęcia
w domu kultury w Sobieszowie.
Placówka oferuje dzieciom m.in.
naukę tańca oraz... gry na różnych
instrumentach. Będą też wycieczki
wyjazdowe do ciekawych miejsc
w regionie. Oczywiście, uczestnicy
otrzymają codziennie śniadanie i
obiad. Cena to 70 złotych za tydzień
(od poniedziałku do piątku). Istnieje możliwość wysłania dziecka
tylko na kilka dni lub na całe dwa
tygodnie (cena jest odpowiednio
mniejsza lub większa). Muflon
zaprasza od godz. 9 do 15.
Zwiedzanie starówki, wycieczka
na tzw. grzybek czy zwiedzanie
muzeum przyrodniczego oferuje
natomiast Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Curie Skłodowskiej. Będą
zajęcia teatralne i plastyczne. No i
oczywiście pełna gama zajęć sportowych. Tutaj tydzień kosztuje tylko
50 złotych, a dzieci będą pod opieką
pedagogów od 9 do 15. Oczywiście,
w cenie jest śniadanie i obiad.
Dzieci będą tworzyły książki. Nie
chodzi tu o pisanie książek, ale
wymyślanie obiektów plastycznych
- form będących nośnikami słów i
obrazów – czytamy w ofercie Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Organizatorzy gwarantują świetną zabawę. Będzie też kurs wspinaczki, pod opieką instruktorów.
Wysłanie dziecka na 2 tygodnie do
tej placówki to wydatek rzędu 160
złotych. Można bawić się krócej, za
odpowiednio mniejszą cenę. Placówka zapewnia śniadania i obiad,
a zaprasza od godz. 8 – 16.
Tanie ferie będzie też można spędzić z Towarzystwem Przyjaciół

JELENIA GÓRA Szansa dla artystycznych dusz

czona do minimum – tłumaczy
pani Joanna. – Chciałam stworzyć coś dobrego, co poszerzyłoby umiejętności uczniów i
zintegrowało ludzi z różnych
szkół.
W zajęciach uczestniczy kilkanaście osób, m.in. dziewczyny z cieplickiego liceum
plast ycznego. Pani Joanna
dopasowuje program do ich
wieku oraz kierunków, jakie
zamierzają studiować. Prócz

Wkrótce wystawa
Joanna Ratajczak-Kurowicka pochodzi z Wrocławia, studiowała w
Poznaniu, a od roku mieszka w Jeleniej Górze. Maluje, rzeźbi, naucza
wiedzy o kulturze oraz czynnie działa w sferze artystycznej. Jej uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach plastycznych. Ma już za
sobą wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych, ostatnią w Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W kwietniu po raz pierwszy pokaże
swoje prace w jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych.

Dzieci oraz Polskim Czerwonym
Krzyżem. Szczegóły programowe
oferty na razie nie są znane.
Związek Harcerstwa Polskiego
proponuje kilkudniowe biwaki
wyjazdowe (od 130 do 160 złotych), ale ma tylko pojedyncze
miejsca.

Zimowy wypoczynek organizują
także niektóre szkoły w mieście.
Większość placówek zapowiada,
że rozszerzy swoją ofertę, jeśli tylko
spadnie śnieg. W magazynach czekają sanki i łyżwy. Można wyjąć je
w każdej chwili. Oby się przydały!

(tejo)

Praca dla odważnych
balski wspiera pomysł artystki
i prócz wypłaty honorarium,
przekaże pieniądze na kupno
profesjonalnego sprzętu.
Warsztaty będą prowadzone
do czerwca, ale pani Joanna
ma nadzieję, że po wakacjach
ruszą na nowo.

Arkadiusz Piekarz

Fot. Arkadiusz Piekarz

Malarstwa i rysunku uczy
Joanna Rat ajczak-Kurowi cka, absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu.
W grudniu z Pawłem Domagałą,
z dyrektorem Z.S.O nr 1.im.
S. Żeromskiego zaproponowali
stworzenie bezpłatnych warsztatów, które przygotowałyby
młodzież do studiów plastycznych oraz architektury.
- Ranga plastyki w dzisiejszych liceach została ograni-

wymienionych we wstępie,
realizują takie tematy, jak martwa natura, studium wnętrza,
perspektywa i kreślenie brył.
Uzupełniają także wiedzę o
kulturze i sztuce.
Jak na razie narzędzia i sztalugi, na których pracują, są
pożyczone i nie ma ich wiele.
Prezydent miasta Marek Obre-

Harcerze jak co roku ferie spędzą na biwakach
w okolicach Jeleniej Góry

JELENIA GÓRA Strażacy poszukiwani

Pędzlem i ołówkiem
Studium postaci, krajobraz, tematy z wyobraźni – to
tylko niektóre z zajęć bezpłatnych warsztatów plastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Fot. Katarzyna Majgier

Ferie za tydzień

Góry pod ochroną

Młodzież na warsztatach przygotowuje się
do studiów na kierunku plastycznym

Marzysz by zostać strażakiem? Teraz masz okazję.
Komenda Miejska Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
ogłosiła nabór.
Poszukiwanych jest dziewięć
osób na stanowiska kierowcy i
kierowcy- ratownika.
Zainteresowani mają czas na
złożenie swoich dokumentów
do 26 I. Ochotnicy, by móc
ubiegać się na to stanowisko
muszą mieć uregulowaną służbę wojskową, kategorię zdrowia A oraz posiadać wymagane
kwalifikacje.
- Warunkiem przystąpienia
do rekrutacji jest ukończenie szkoły średniej – mówi
Tadeusz Pękalski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze. Ponadto osoby,
starające się o stanowisko kierowcy muszą posiadać prawo
jazdy kategorii B, natomiast na
stanowisku kierowca – ratownik wymagana jest kategoria
B,C,E.

W ramach preferowanych
i dodatkowo punktowanych
kwalifikacji wymienia się:
ukończone kursy na płetwonurka czy ratownika medycznego,
uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, agregatów
prądotwórczych o dużej mocy
czy członkostwa w Ochotniczej
Straży Pożarnej. Istotną kwestią
jest również fakt, żeby ubiegający
się o posadę strażaka mieszkali
w Jeleniej Górze lub na terenie
powiatu jeleniogórskiego.
Nowi strażacy zostaną poddani testom sprawnościowym. Po
przejściu rekrutacji zatrudnieni
będą jako stażyści na okres
trzech lat. Przez ten czas ich
wynagrodzenie będzie wynosiło około tysiąca dwustu złotych
brutto. Później mogą liczyć na
podwyżki.

(angela)
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Przegląd szopek betlejemskich

Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Jeleniej Górze

Kościólł św.Marcina
w Sobieszowie

Prawdziwy hit dla parafian. Na prośbę naszych
Czytelników, rozpoczynamy przegląd szopek betlejemskich, wystawionych w kościołach. Jest na co
popatrzeć: drewniane figurki, kolorowe tło i piękne,
naturalne ozdoby. W niektórych świątyniach rozpościera się zapach drewna i suchej trawy, z których
wykonana jest szopka.
Zaznaczamy jednakże, że nie jest to konkurs, chodzi
nam jedynie o udokumentowanie i pokazanie efektów
ciężkiej pracy księży oraz parafian - autorów szopek.
Dzisiaj przedstawiamy zdjęcia szopek z sześciu jeleniogórskich kościołów. Kolejne już w następnym
numerze.
Zapraszamy też parafian, do przysyłania zdjęć szopek, które są w ich kościołach. Można wysłać je mailem
na adres redakcja@jelonka.com. Najciekawsze przedstawimy na naszych łamach.
(tejo)

Fot.Krzysztof Knitter

Kościół św. Judy Tadeusza

Parafia Polsko-Katolicka
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy - Cieplice

parafia Matki Bożej
Miłosierdzia
- Cieplice

Parafia Polsko-Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Cieplice
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
JELENIA GÓRA Wiara w obiektywie brytyjskiego fotografa

JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura

Będzie się działo

Igraszki z diabłem
Kiedy: 24 I,
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 9.30
Bilety: 10 zł
Jest to adaptacja komedii czeskiego
dramatopisarza Jana Drdy, pod tym
samym tytułem. W jeleniogórskim
przedstawieniu technikę lalkową
połączono z żywym planem. Dzięki
temu uzyskano efekt rozdzielenia
świata fantastycznego (Piekła i
nieba) od świata ludzi. Temat, jak
i adaptację tekstu oraz muzykę, dostosowano do wrażliwości dziecka.
Młoda widownia bawi się bardzo
dobrze na tej sztuce.
Krzesiwo
Kiedy: 26 I
Gdzie: w Teatrze Zdrojowym
Godz. 9.30
Bilety: 10 zł
Spektakl dla dzieci „Krzesiwo”. Autor:
Hans Christian Andersen, adaptacja
i reżyseria: Czesław Sieńko, scenografia: Urszula Kubicz-Fik, muzyka:
Mirosław Gordon, przygotowanie
wokalne: Jacek Szreniawa

WYSTAWY

ROZDZIAŁ LVII
Kiedy: 23 I
Gdzie: galeria BWA
Godz. 17.00
Performance ROZDZIAŁ LVII Grupy
Sędzia Główny (Ola Kubiak, Karol
Wiktor); realizuje projekt „Słownik sytuacji”, moderator Paweł
Jarodzki

Gdzie: Biuro Wystaw Artystycznych
Godz. 17.00
Otwarcie wystawy fotografii Mike’a
Abrahamsa „Wiara”, wystawa czynna do 18 lutego od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-17.00, bilety w
cenie 2 zł, w sobotę w godz. 10.0016.00 wstęp bezpłatny)

Wystawa fotografii
Kiedy: 25 I
Gdzie: Galeria Karkonoska
Godz. 15.00
Otwarcie wystawy fotograficznej
pn. Rewitalizacja obiektów postindustrialnych. Galeria Karkonoska,
ul. 1 Maja 27, poziom II. Wystawa
będzie czynna do 10 lutego.

Przestrzeń
Kiedy: 20 I - 18 II
Gdzie: w Galerii „Pod Brązowym
Jeleniem”
Godz. 16.00
Wystawa Pauliny Bigos PN. Przestrzeń, (ur. w 1978 r. w Poznaniu)
absolwentka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze,
dyplom w pracowni prof. dr hab.
W. Deresza

Otwarcie wystawy fotografii
Kiedy: 19 I -18 II

Brytyjski fotograf, pokazujący
na swoich zdjęciach zakątki z
całego świata i portrety ludzi w
ich codziennych czynnościach,
sięgnął tym razem po temat wiary. “Wiara” to także tytuł nowej
wystawy w jeleniogórskim BWA.
Czarno-białe fotografie Abrahamsa przedstawiają święte miejsca,
ośrodki religijne, obrzędy i święta,
a także samych pielgrzymów.
Wystawa ta ukazuje nam różne
oblicza wiary chrześcijańskiej i
to jak wygląda jej przeżywanie
w różnych zakątkach świata.
Mike Abrahams, podróżnik, fotograf i laureat konkursu World
Press Photo, pokazuje w swoim
reportażu, momentami bardzo
intymne doświadczenie chrześcijaństwa. Jest to również refleksja
nad tym, do jakich poświęceń
może doprowadzić wiara. Zobaczymy pielgrzymów w Kalwarii

Zebrzydowskiej, leżącego krzyżem Filipińczyka i kobietę całującą krzyż w Medjugorie. Dlaczego
taki temat wystawy? Sam autor
zdjęć odpowiada: najbardziej
fascynują mnie granice, do jakich
może doprowadzić ludzi wiara.
Te skrajności są niezmiernie

interesujące. Jednocześnie zdaję
sobie sprawę, że nigdy ich tak naprawdę nie zrozumiem. Kończąc
projekt zdałem sobie sprawę, że
pozostałem z pytaniami, na które
nie znalazłem odpowiedzi.
Wystawa w BWA uzmysławia,
jaką tajemnicą są wiara i czło-

wiek. Czy uda się ją, przynajmniej
częściowo, odkryć w fotografii
Mike’a Abrahamsa? To muszą już
Państwo ocenić sami. Wystawa
czynna jest od 19 stycznia do 18
lutego. Zapraszamy.

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Koncert w kościele na Zabobrzu

Bracia Golcowie będą kolędować
Fot. www.golec.pl

Romeo i Julia
Kiedy: 24-25 I
Gdzie Teatr Jeleniogórski, scena
główna
Godz. 10.00
Bilety: 24 zł i 17 zł
Dialog Shakespeare’a z tradycją i
współczesnością” nieprzerwanie
toczy się na światowych scenach.
Nasz teatr podjął go po raz pierwszy
od 10 lat (od czasu „Miarki za
miarkę” w reżyserii Krzysztofa
Pankiewicza). Warto obejrzeć
adaptację słynnego dramatu, w
reżyserii Krzysztofa Rekowskiego,
nagrodzonego za jeleniogórskie
Dialogi o zwierzętach na XI Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi.

Już od piątku można obejrzeć długo oczekiwaną
wystawę fotografii Mike’a
Abrahamsa.

Potęga teatru, czyli muminki
Kiedy: 23 I, 25 I (godz. 10) i 28 I
(godz. 16)
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Bilety: 10 zł
Autorką opowieści o Maminkach
jest Tove Jansson (1914-2001),
Finka pisząca po szwedzku. Urodzona w
rodzinie artystycznej (ojciec był rzeźbiarzem, matka - projektantką) już w wieku
14 lat debiutowała w rysunku.

Fot. Organizator

Tajemnice człowieka

TEATR

Espresso
Kiedy: 25-28 I,
Gdzie: scena studyjna, Teatr Jeleniogórski
Godz. 19.00
Bilety: 24 zł i 17 zł
Nagradzana sztuka młodej kanadyjskiej aktorki i dramatopisarki
włoskiego pochodzenia opowiada
o drodze, jaką trzeba przejść, żeby
otworzyć się na miłość. 30-letnia
Rosa, główna bohaterka, wypisuje
zaproszenia ślubne, zarabiające w
ten sposób na życie. Sama nie może
odnaleźć prawdziwej miłości, wiąże
się z mężczyznami powierzchownie
i tymczasowo. Aż w końcu pojawia
się Amante – obiekt jej westchnień.
Występują: Magdalena Kuźniewska,
Jakub Giel.



Świąteczny koncert odbędzie
się dzisiaj (poniedziałek, 22
stycznia) w kościele p.w. św.
Jana Apostoła Ewangelisty na
Zabobrzu. Wystąpi grupa Golec
uOrkiestra.

- Bracia zaśpiewają przede
wszystkim kolędy z najnowszej
płyty Nieziemskie granie dla
Ciebie Panie – mówi Stanisław
Golec, menadżer zespołu. Dlaczego akurat w kościele? – To idealne

miejsce na kolędowanie, świątynia jest nowa i duża – mówi
menadżer.
Aby wejść na koncert, trzeba będzie wykupić cegiełkę. Normalna
kosztuje 20 złotych, ulgowa – 10

INNE IMPREZY
KONCERTY

Pod batutą Swobody
Kiedy: 26 I
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Godz. 19.00
Koncert pod dyrekcją Jerzego
Swobody w wykonaniu Łukasza
Długosza (flet) z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej; w programie Saverio
Mercadante – Koncert e-moll,
Wolfgang Amadeusz Mozart
– Koncert G-dur KV 313, Joseph
Haydn – Symfonia D-dur nr 104.
Jazzowe klimaty

zł. Dochód wpłynie na konto Fundacji Braci Golec, która zajmuje
się działalnością charytatywną.
Koncert braci rozpocznie się
o godz. 19 i potrwa 90 minut.

(tejo)

KINO

Kiedy: 28 I
Gdzie: Pałac Paulinum
Godz. 17.00
Wstęp: wolny
Koncert z cyklu Muzyka w Pałacu Paulinum w wykonaniu zespołu jazzowego
Nestor Band ze wspaniałym trębaczem
Tadeuszem Nestorowiczem.
The Sond Office
Kiedy: 28 I
Gdzie: sala im. Ludomira Różyckiego,
Filharmonia Dolnośląska
Godz. 19.00
Koncert w ramach Projekt Chopin: 12

koncertów – 12 spojrzeń, w wykonaniu
The Sond Office. W programie jazzowe improwizacje muzyki Fryderyka
Chopina
KABARET
Komuna Laskowika
Kiedy: 28 I
Gdzie: Teatr Jeleniogórski
Godz. 16.00
Bilety: 43 zł
koMuna kabaretoWa „trzy kropki” Zenon
Laskowik, Władysław Sikora i Kabaret OAO
„O’PYRA za 3 grosze + VAT” – godz. 16.00
w Teatrze Jeleniogórskim

MARYSIEŃKA
PIŁA III22-25 I, godz. 16, 18, 20
horror/thriller, prod. USA 2006,
od 12 lat
LOT
Dlaczego nie!
22-25 I, godz. 16.15, 18.15, 20.15
komedia romantyczna, prod. Polska
2006, od 12 lat
GRAND
Marian Antonina
22-24 I, godz. 18
biograficzny/dramat, prod. Francja/
Japonia/USA 2006, od 12 lat
Romance&Cigarettes
22-24 I, godz. 20
komedia romantyczna/musical, prod.
USA 2005, od 15 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Ekstraklasa piłki ręcznej kobiet

Mecz w Piotrkowie Trybunalskim pokazał, że aktualnie obie
walczące w nim drużyny dzieli
różnica co najmniej klasy. Ani na
moment jeleniogórzanki nie były
w stanie zagrozić przeciwniczkom, prowadzonym przez byłego
trenera Jelfy Romana Jezierskiego.
Osoba trenera nie jest jedynym jeleniogórskim akcentem w Piotrkovii. Spośród piłkarek tego klubu, w
przeszłości aż pięć występowało w
ówczesnej Jelfie. Są to: Agata Wypych, Inna Krzysztoszek (z domu
- Silantiewa), Justyna Alberciak,
Beata Kowalczyk oraz Iwona
Niedźwiedź-Cecotka. Ostatnia z
wymienionych jednak, z powodu
kontuzji nie zagrała w meczu z
podopiecznymi Zdzisława Wąsa.
Od początku rywalizacja toczyła
się pod zdecydowane dyktando
gospodyń, które w 19 minucie
gry prowadziły 12:4. Losy zmagań
rozstrzygnęły się już właściwie
w pierwszej części gry, zakoń-

POZOSTA£E WYNIKI
Zgoda Ruda Śląska
- Interferie Zagłębie Lubin 24:23
Start Elbląg - AZS AWF Katowice 23:22
AZS Politechnika Koszalińska
- Dablex AZS AWFiS Gdańsk 28:25

Doświadczona Ania Dyba zdobyła 7 bramek
czonej wysokim prowadzeniem
Piotrkovii 20:9. Po zmianie stron
w szeregach gospodyń pojawiły się zawodniczki rezerwowe:
Kamila Szczecina, Magdalena
Mieńko i powracająca do drużyny Beata Kicińska. Dzięki temu
podopiecznym trenera Zdzisława
Wąsa udało się uniknąć pogromu.
Najlepiej w barwach Finepharmu
zaprezentowały się Marta Gęga
i Anna Dyba, które po siedem

JELENIA GÓRA Siatkówka amatorów

Chętnych nie brakuje
W poniedziałek 29 stycznia wystartuje tegoroczna
edycja ligi siatkówki amatorów MOS. Arenami zmagań będą sale sportowe przy ul Skłodowskiej i przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II „Norwid”.
W r ywalizacji weźmie
udział dwanaście zespołów,
które w pierwszej fazie ligi
będą grały każdy z każdym,
w dwóch grupach. W grupie
A zagrają: Areszt Śledczy, II
LO, Jeżów Sudecki, MOS Jelenia Góra, Wodnik i Młode
Wilki. W grupie B zmierzą
się ze sobą: Gwardia J.G.,
Simet, Nieprzekupni J.G.,
Bóbr Marciszów, Sylwia
Team, Grotołaz J.G. Po zakończeniu zmagań grupowych dalsza rywalizacja
będzie się odbywała systemem play – off. Zakończe-

nie ligi planowane jest na
kwiecień.
Liczba chętnych do gry w
tegorocznej edycji ligi przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.– Kilku
zespołom z braku miejsc musieliśmy odmówić przyjęcia
do turnieju – mówi Mirosław
Dębski z MOS - u. Początkowo
planowaliśmy, że w lidze zagra
dziesięć drużyn, potem tą liczbę
zwiększyliśmy do dwunastu.
Tygodniowo będzie rozgrywane sześć pojedynków, czyli
jedna pełna ligowa kolejka.
(ked)

UWAGA

Zawsze aktualne tabele i wyniki
z meczów w internecie na
www.jelonka.com

razy wpisały się na listę
strzelczyń.
Piotrkovia Piotrków
Trybunalski – MKS PR
Finepharm 35:24 (20:9)
MKS PR Maliczkiewicz,
Szalek - Bogusławska,
Buchcic 1,Bukarewicz,
Dąbrowska 4, Dyba 7,
Gęga 7, Kasprzak 2, Kocela 2, Tajerle, Odorowska1,
Kobzar.
(ked)

TABELA
1. Piotrkovia
2. Zagłębie Lubin
3.Zgoda		
4. AWFiS Gdańsk
5. SPR Lublin
6. Łącznościowiec
7. EB Start
8. Politechnika Kosz.
9. Sośnica
10.MKS PR
11. AZS Katowice
12.Ruch Chorzów

14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
13

26
21
20
20
20
17
9
8
8
8
5
4

441:335
436:328
314:355
393:345
374:342
336:309
384:415
376:410
312:390
381:468
266:371
332:377

Sukcesy młodzieży KKS
Znakomicie zaprezentowali się w rozegranych w Lubaniu mistrzostwach okręgu w halowej piłce nożnej
trampkarze (rocznik 1991/92) KKS Jelenia Góra.
Podopieczni trenera Pawła Karmelity, wygrywając wszystkie
pojedynki, zostali triumfatorami
imprezy. W fazie grupowej KKS
pokonał rówieśników z Nysy
Zgorzelec 4:0, Chrobrego Nowogrodźca 3:1 i Łużyc Lubań 1:0. W
półfinale turnieju jeleniogórzanie
rozgromili Spartę Zebrzydowa
5:0, a w pojedynku finałowym
pokonali, po wyrównanej walce,
Łużyce Lubań 3:2. Skład drużyny
KKS Jelenia Góra: Maciek Makowski, Adrian Nowiński, Mirek
Gałuszka, Julek Rudnicki, Marcin
Kozan, Łukasz Jednicki, Patryk
Zmarzlak, Piotrek Fila, Grzesiek
Moczarski, Michał Kościński, Karol
Karmelita, Łukasz Lisowski.
Niewiele zabrakło aby sukces
swoich starszych kolegów powtórzyli także młodzicy (rocznik

1993/94) KKS – u. Jeleniogórzanie
w fazie grupowej mistrzostw
okręgu w swojej grupie wiekowej
pokonali: Nysę Zgorzelec 4:2,
Spartę Zawidów 2:0 oraz ulegli
BKS-owi Bolesławiec 4:0. W meczu półfinałowym KKS pokonał
Włókniarza Mirsk 2:1 i w finale
ponownie spotkał się z BKS-em.
Bolesławianie wygrali dopiero po
rzutach karnych 3:2 (w normalnym czasie było 0:0). W meczu
o 3 miejsce Granica Bogatynia
pokonała Włókniarza Mirsk 1:0.
Skład KKS Jelenia Góra: Krzysztof
Sypniewski, Szymon Czechowski, Maksymilian Denis, Tomasz
Jankowski, Szymon Kozołubski,
Kamil Laskowski, Adrian Nowaczek, Maciej Sałaputa. Trenerem
drużyny jest Piotr Grzyl.

(ked)

Zespół młodzików (zdjęcie zrobione jesienią)

JELENIA GÓRA XII kolejka ligi MOS w futsalu

Porażka faworyta
ligi Krycha – Bus zdobył tuzin
bramek i odprawił Akademię
Ekonomiczną. Dwa gole w
tym meczu, z rzutów karnych,
zdobył bramkarz Krychy Tomasz Ciepiela Niemal równie
efektowne zwycięstwo odnieśli
gracze Pizzerii Carlitos, którzy
nie pozostawili złudzeń Pre
– fabrykat (12:2). Na nic zdał
się hart ducha Władców Sudetów, którzy grając cały mecz

W decydującą fazę
wkraczają rozgr ywki
ligi amatorów MOS w
futsalu. Wydarzeniem
XII kolejki rozgrywek
była porażka, niepokonanego do tej pory,
lidera Kolegium Karkonoskiego, które uległo
CO – Cumbers.
- Przeciwnik zaskoczył nas
ambicją, walecznością i wybieganiem – mówił na gorąco po
meczu opiekun Kolegium Robert
Trojan. Moi podopieczni zapomnieli że meczu nie da się wygrać
na stojąco. Drugi z faworytów
TABELA
1. Krycha Bus
2. Kolegium Karkonoskie
3. Jeżów Sudecki
4. CO Cumbers
5. Pizzeria Carlitos
6. Pub Gol
7. Władcy Sudetów
8. JSS Gwardia
9. Promatic
10. Top-Film
11. White Stars
12. Tesco		
13. Akademia Ekonomiczna
14. Areszt Śledczy
15. Pre-Fabrykat
16. Oldboy Team

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
30
27
22
21
21
19
19
15
13
13
11
7
6
3
0

w czwórkę wysoko polegli w
pojedynku z Tesco.
Wyniki: Jeżów – Promatic 6:4,
White Stars – Gwardia 2:4, Oldboy
Team-Areszt Śl. 0:9,
Co – Cumbers 1:4, Krycha Bus
– Akademia Ekonom. 12:1, Pub
– Goal – Top Film 7:3, Pizzeria
Carlitos – Pre –fabrykat 12:2, Tesco
– Władcy Sudetów 10:4.
Następna XIII kolejka MOS ligi
zostanie rozegrana już dzisiaj (po-

niedziałek, 22 stycznia). Oto układ
gier: Jeżów Sudecki - JSS Gwardia,
Pizzeria Carlitos – Promatic, PreFabrykat - Areszt Śledczy, White
Stars - Kolegium Karkonoskie,
Oldboy Team - Akademia Ekonomiczna, CO Cumbers - Top Film,
Krycha-Bus - TESCO Jelenia Góra,
Pub-Gol - Władcy Sudetów. Początek gier o godzinie 17.40. Mecze
odbywać się będą co 35 minut.

Fot.Arkadiusz Piekarz

W XIV kolejce ekstraklasy piłki ręcznej kobiet
piłkarki ręczne MKS PR
Finepharm Jelenia Góra
uległy, na wyjeździe liderkom tabeli Piotrkovii Piotrków Trybunalski 24:35.

Fot.Marek Tkacz

Lanie od lidera

JELENIA GÓRA Piłka nożna

Fot.KKS

10

57-12
78-19
47-19
50-25
54-27
45-34
45-33
39-29
41-32
27-40
32-53
35-51
31-55
23-43
18-75
10-85

Fragment meczu Pizzeria Carlitos - Pre-Fabrykat (12:2)

(ked)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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GORZÓW WIELKOPOLSKI Ekstraklasa koszykówki kobiet

JELENIA GÓRA

Kolegium na tarczy
Zespół gospodyń przystąpił
do gry z chęcią rewanżu za porażkę w I rundzie, w pojedynku
rozegranym w Jeleniej Górze
70:78. W ich barwach zadebiutowała świeżo pozyskana
reprezentantka Słowenii Maja
Drozg, jej występ był jednak zbyt
krótki aby w pełni mogła zaprezentować swoje umiejętności.
Początek meczu stał pod znakiem zdecydowanej dominacji
gorzowianek, które pierwsze
dziesięć minut wygrały 25:19.
W II kwarcie zawodniczki z Jeleniej Góry zagrały o niebo lepiej
i nawet objęły trzypunktowe prowadzenie 33:30. W tym okresie
gry ciężar zdobywania punktów
w Kolegium spoczywał głównie
na barkach Jocelyn Penn i Keili
Beachem. Decydująca dla losów

POZOSTA£E WYNIKI
Nova - Wisła., Inea – Lotos
oba mecze po zamknięciu numeru
Duda – SMS
77:60
ŁKS - Cukierki
58:61
Polfa – CCC
80:73

JELENIA GÓRA

Handlówka

górą

jedynka

ska 6, Arodź 6, Wójcik 0, Kret 0,
Błaszczak 0.

(ked)

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

14
14
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15

27
27
24
24
24
21
21
21
21
20
19
15

+361
+173
+53
+67
+58
-42
-75
-96
+19
-92
-30
-396

Keila Beachem wraca do formy.
Niestety, nie poprowadziła drużyny
do zwycięstwa

Bez porażki zakończyła
reprezentacja Gimnazjum nr 1 rywalizację
w mistrzostwach Jeleniej Góry szkół gimnazjalnych w koszykówce
chłopców.
Opiekunem zwycięskiego zespołu jest Andrzej
Sękewicz. W meczu, który
decydował o zwycięstwie
w lidze, Gimnazjum nr 1 pokonało zespół z Gimnazjum
nr 3 (op. Wiesław Tylenda) 61:42. Trzecie miejsce
w mistrzostwach zajął zespół Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 (op. Sylwia Żelazna).
Kolejne lokaty zdobyły:
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum
przy Zespole Szkół Rzemiosł
Artystycznych. Najlepsze
drużyny wyróżniono dyplomami i pucharami. Dwa
najlepsze zespoły z jedynki
i trójki będą reprezentować
Jelenią Górę w rozgrywkach
strefowych.
(ked)

JE¯ÓW SUDECKI Piłka nożna-klasa okręgowa

JELENIA GÓRA III liga tenisa stołowego mężczyzn

Przygotowania Lotnika

Bobry na czele

Piłkarze Lotnika Jeżów
rozpoczeli przygotowania do rundy wiosennej
piłkarskiej okręgówki.
Gracze Lotnika, pod wodzą Marka Herzberga, trenują pięć razy
w tygodniu: po dwa razy na sali i na
wolnym powietrzu oraz raz na siłowni. W planach klubu znajduje się
również rozegranie kilku meczów
sparingowych. Na razie wiadomo,
że ekipa z Jeżowa zmierzy się w nich
z: Czarnymi Lwówek (3 II), Olimpią
Kowary (10 II), Orłem Wojcieszów
(17 II) i Włókniarzem Mirsk (4 III).

Drużyna chce również skorzystać
z możliwości skonfrontowania swoich umiejętności z którymśz przeciwników grających w wyższych ligach,
a przebywających na obozach sportowych pod Karkonoszami.
W kadrze doszło do kilku zmian. Z
zespołem pożegnali się: Adrian Lis,
Bartosz Chrząszcz i Robert Turczyk,
którzy wiosną chcą występować w
Karkonoszach Jelenia Góra. Barwy
Lotnika zasili natomiast wychowanek Karkonoszy Kamil Grabski.
Oprócz niego, w kręgu zainteresowania klubowych działaczy znajdują

się jeszcze trzej piłkarze z regionu
jeleniogórskiego (nazwisk działacze
nie podają). – Wiosną chcemy zająć
miejsce w czubie ligowej tabeli, a
jeśli nadarzy się okazja włączymy
się w rywalizację o awans – mówi
Marek Herzberg. - Zamierzamy także
powalczyć o zdobycie Pucharu Polski
na szczeblu okręgu.
Po pierwszej rundzie rozgrywek
ekipa z Jeżowa Sudeckiego, w tabeli
okręgówki zajmuje, z 31 punktami,
trzecią lokatę, tracąc sześć oczek do
lidera Karkonoszy oraz punkt do
Czarnych.
(ked)

Fot.Marek Tkacz

Reprezentantki Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 zwyciężyły
w mistrzostwach Jeleniej
Góry szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym.
Zawody odbyły się w sali
przy Zespole Szkół Technicznych Mechanik. W fazie grupowej mistrzostw wystąpiło
osiem zespołów, z których
trzy najlepsze systemem
każdy z każdym stoczyły bezpośrednią walkę o miejsca na
podium. Bezkonkurencyjne w rywalizacji przy ping
– pongowym stole okazały
się reprezentantki ZSOiZ nr
2, w składzie Martyna Janecka, Justyna Rojek i Marta
Główczyńska, które po 3:0
pokonały drużyny II LO Norwid (Monika Dejnarowicz
i Magda Matwiejczyk) oraz
ZS Rzemiosł Artystycznych
(Ewa Skrzypkowska, Olga
Dziużyńska i Wioleta Dąbek).
W pojedynku o drugie miejsce górą 3:0 były zawodniczki
z Norwida. Opiekunem zwycięskiej ekipy jest Celestyna
Trzewik.
(ked)

dobrze tego dnia dysponowanego przeciwnika i mimo niezłej
gry nie udało nam się wywieźć
z Gorzowa kompletu punktów
– powiedział trener R. Sroka.
- Do zwycięstwa zabrakło nam
zwłaszcza lepszej skuteczności po przerwie. Cieszy, że do wysokiej formy
powracają Amerykanki,
zwłaszcza Beachem i Penn.
To dobrze rokuje na czekający nas już w środę arcyważny
mecz z Polfą Pabianice.
AZS Gorzów – AZS Kolegium
Karkonoskie 70:66 (25:19, 8:15,
26:12, 11:20)
AZS KK: Penn 19, Beachem 18,
Scott 9, Małaszewska 8, Gawroń-

Niepokonana

acz
Fot.Marek Tk

spotkania była trzecia kwarta,
w której gospodynie zaskoczyły
KK agresywna grą w obronie
i szybko uzyskały 10 punktową
przewagę. Nie do powstrzymania dla jeleniogórzanek były
zwłaszcza Aleksandra Karpińska
i Justyna Żurowska. W obozie jeleniogórzanek zrobiło się bardzo
nerwowo. W rezultacie doszło do
rzadko spotykanej sytuacji. Najpierw przewinienie techniczne
otrzymał trener Rafał Sroka,
a chwilę później sędziowie odgwizdali jeszcze przewinienie
ławki rezerwowych. Tę część gry
Kolegium przegrało wyraźnie
12:26. Ambitna pogoń Kolegium
w ostatniej odsłonie pozwoliła
na częściowe odrobienie strat,
jednak aż do ostatniej syreny
grę kontrolowały gospodynie.
Wynik 70:66, ustaliła Magda
Gawrońska.
- Trafiliśmy na wyjątkowo

Nie udał się koszykarkom wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego na
mecz XV kolejki ekstraklasy z tamtejszym AZS
PWSZ. Podopieczne trenera Rafał Sroki mimo
ambitnej gry, zwłaszcza
w końcówce, uległy gospodyniom 66:70.
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Lotnik jesienią pokonał u siebie Czarnych Lwówek 2:1. Wiosną będzie
grał z tą drużyną na wyjeździe

Od zwycięstwa rozpoczęli rywalizację w rundzie
rewanżowej III ligi tenisiści stołowi MKS Bobry Jelenia Góra. Jeleniogórzanie pokonali, we własnej hali
najsłabszy zespół ligi MKSTS Polkowice 10:0.
Mecz Bobrów z przeciwnikami
z Polkowic miał bardzo jednostronny przebieg. Goście nie
potrafili wygrać choćby jednego
pojedynku i jeleniogórzanie bez
najmniejszego trudu zwyciężyli
10:0. Dzięki temu zwycięstwu
umocnili się na pozycji lidera
grupy zachodniej III ligi, w której rywalizuje dziesięć zespołów,
z województw dolnośląskiego
i lubuskiego. Tyle samo punktów
co jeleniogórzanie po dziewięciu
kolejkach zmagań ma zespół
GLKS II STS Pastuchów - Świdnica, jednak to Bobry przewodzą
stawce trzecioligowców, gdyż
wygrały bezpośredni pojedynek
między tymi drużynami. Celem
zespołu na ten sezon jest wygranie trzeciej ligi. O tym czy Bobry

UWAGA

w przypadku awansu zagrają
w II lidze zdecydują względy
finansowe. Trzon zespołu stanowią doświadczeni gracze: Robert
Trojan, Bogusław Szczepaniak,
Waldemar Mikiel, Marcin Marańda i Wojciech Kosel. W trzeciej lidze występują również
rezerwy Bobrów, które aktualnie zajmują w tabeli dziewiątą
pozycję i walczą o utrzymanie.
Najmłodsi adepci jeleniogórskiego ping – ponga tworzą trzeci
zespół Bobrów, ogrywający się
w czwartej lidze.
MKS Bobry – MKSTS Polkowice 10:0
Bobry: Szczepaniak, Mikiel,
Marańda, Kosel wszyscy po 2,5
punkta.

(ked)

Zawsze aktualne tabele i wyniki
z meczów w internecie na
www.jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

POLCOLORIT S.A.

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

POLCOLORIT S.A., ul. Jeleniogórska 7,58-573 Piechowice

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
Specjalista ds. celnych

- wykształcenie min średnie ( mile widziane kierunkowe)
- znajomość procedur celnych
- znajomość obsługi komputera
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dyspozycyjność, komunikatywność,
sumienność w wykonywaniu obowiązków

WYŚ
LIJ S
MSNUM
A NA
E

R 71
16

Księgowa, księgowy

NIERUC
PT.NRM: tr HOMOŒCI
eœæ
- na nr tel. 7
116

- wykształcenie minimum średnie;
- doświadczenie na stanowisku księgowej w firmie produkcyjnej;
- znajomość obowiązujących zasad rachunkowości;
- znajomość obsługi pakietu MS Office;
- znajomość przepisów podatkowych;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się;
- umiejętność pracy pod presją czasu.

JA
RYZAC

MOTO

œæ
PT.MTR:tre
116
- na nr tel. 7
PRACA
PT.PRA: t
reœæ
- na nr tel.
7116

Operator wózka widłowego

- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
z napędem silnikowym
- wykształcenie min zawodowe

Pracownik produkcyjny

- wykształcenie min zawodowe
- umiejętność szybkiego uczenia się

E

RÓ¯N

Prosimy o przesyłanie aplikacji

œæ
PT.RZN:tre
116
- na nr tel. 7

(CV + list motywacyjny) na adres:
Polcolorit S.A. ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice
lub na adres email: kadry@polcolorit.pl

www.elektromaszyny.pl

Specjalnie dla Ciebie
Jelenia Góra ul. Jasna 12/13

matu

tel./fax 075 76 46 022
Tel: 0600 042 617,
0 696 550 078

ra 20
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CHCESZ ZAMIEŚCIĆ REKLAMĘ
W NASZEJ GAZECIE?!!
ARIEL   696 138 384
KUBA   693800490
REKLAMY SEBA   509 208 913
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Z KONSULTANTEM DO SPRAW

teraz

77%

FOLLOW

THE

INSTINCT

DRZWI
AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

Budynek JPBM 58-500 Jelenia Góra,
ul. Wolności 150 pok.1
tel./fax (075)64 36 959;(075)76 49
599; kom.0601 834 996

US£UG

I
PT.USU:tre
œæ
- na nr tel. 7
116

AGGC
FINANSE

TELEKREDYT

(1,22 ZŁ)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A

DLA
KAŻDEGO

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

696-279-734

Restauracja PIZZA HUT
Restauracja Pizza Hut w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 5 zatrudni młode osoby na stanowisko KELNER(KA). Szukamy osób do
pracy na stałe. Dla uczniów i studentów istnieje możliwość pracy
w dogodnych dla siebie godzinach. Ponadto oferujemy umowę
o pracę, posiłek pracowniczy, szkolenia, elastyczny grafik,
możliwość awansu, miłą atmosferę

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

WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH
GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA
W NAJBLIŻSZYM WYDANIU GAZETY
KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

BEZPŁATNY
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:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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NIERUCHOMOŚCI
Kupię kawalerkę do 35m kw – tanio
tel. 075/76-72-773 lub 0603 646
803
■ Pilnie sprzedam lub zamienię na
mniejsze mieszkanie własnościowe
66m kw – 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
WC – bez pośredników tel. 075/ 648
88 98
■ Sprzedam duża ilość cegły i drewno
dachówki – tanio tel. 075/752 15 89
■ Sprzedam kiosk kom. 0603 337
087
■ Sprzedam kawalerkę 27m2 centrum
miasta ,do remontu -kupie, działkę tel.
48665 675 925
■ Do wynajęcia garaż na ul. Kiepury tel.
075/76-72-773 lub 0603 646 803

RAMY
Serafin

ELEKTRONIKA
■ www.elektromaszyny.pl
■ NOKIA 6210 + akcesoria- 140zl.
MINI WIEZA „GOLD STAR” ze zmieniarka
na 3 CD, 2 kasety z autorewersem, pilot,
2 x 50W- 170zl. Tel.608 034 794

ART. dla ARTYSTÓW

MALARZY

do OBRAZÓW Farby, pędzle, akcesoria

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. Szklarstwo
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice
200 wzorów listew
ul. Wolności 242a
Wszystkie wymiary ram
tel. (075) 75-503-25
pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15
Termin realizacji 3 - 24 godz.
w sob. nieczynne

FIRMA

SIMONA

ZAPRASZA

SIMONA
ul. Karola Miarki 42
Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335
fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461

■

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY FISKALNE
ul. Wojska Polskiego 15 Jelenia Góra 58-500
tel. 075 64 16 570 www.kkf.com.pl

RÓŻNE
■ Kupię fotelik używany do samochodu
18-36kg firmowy nie zniszczony kontakt
17:00-20:00 0503 120 128
■ CUDA SĄ CZY ICH NIE MA? www.zoe.
neostrada.pl
RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie format AO Laminujemy
materiały o maksymalnej szerokości 1m
i dowolnej długości. Zadzwoń umów się
wcześniej, przyjedziemy po materiały.
Jako jedyni w regionie świadczymy takie
usługi. ZAPRASZAMY tel. +48 639 800
490 lub +48 696 795 008
■ Przeprowadzki kompleksowe 075
76 73 971; 0694 559 227 www.
przeprowadzki-kopleksowe.prv.pl
■ Kärcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej. Faktury
Vat. Tel. 075/76-72-733
■ Przeprowadzki sprawnie i nie drogo, ekipa do pianin, maszyn itp. Tel.
075/641 78 85 lub 0601 240 582
■ Wykonam rozbiórkę obiektów do 8
m. Wysokości tel. 075/752 15 89

JESIENNA PROMOCJA DRZWI PRZESUWNYCH !!!

US£UGI STOLARSKIE
PANELE POD£OGOWE
PARAPETY

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

AUTO KOMIS

ALF
A

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 38
z welonem, biała, cena do uzgodnienia.
Tel. 0603 606 857

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY

ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

PRACA
Dam prace
■ Pilnie zatrudnię osoby w charakterze
kontrolera biletów w komunikacji
miejskiej, (stałe wynagrodzenie plus
prowizja, szkolenie, materiały szkoleniowe). Mile widziani pracownicy ochrony
tel. 0510 059 896
PRACA
Podejmę prace
■ Solidny dyspozycyjny. Wykształcenie średnie. Poszukuje pracy jako stróż,
dozorca. Tel. 697 749 231
■ szukam pracy dozorca ,konserwator
-dyspozycyjny 24 h tel. 48 665 675 925
■ Niepełnosprawny podejmie prace
chałupnicze mam pomieszczenia tel.
889 943 641
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Auto Komis Alfa

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PRACA
Dam prace
■ Zatrudnimy kierowcę z własnym autem
do 25 lat, warunki : dobra znajomość
Jeleniej Góry i okolic, 075 76 48 006
Pizzeria Dalmacija
■ Firma zagraniczna -handel hurtowy
- szuka asystentki 27-33 lat praca biurowa
+ teren wykształcenie wyższe, znajomość
języków, marketingu i zarządzaniu komunikatywność, dyspozycyjność. CV + zdjęcie
mailem: robin360@interia.pl
■ Hurtownia zatrudni kierowców z kat
B.C Oferujemy umowę o prace, dogodne
warunki zatrudnienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 0 661 400
140 do godz. 17
■ Przyjmiemy młode, kreatywne, lubiące
modę osoby do nowo otwieranego sklepu
z odzieżą w Jeleniej Górze. CV+ list motywacyjny prosimy przesłać na adres cyran.
a@interia.pl
■ Poszukiwana ekspedientka do nowego
punktu handlowego w centrum Jeleniej
Góry. Praca na pełen etat. CV ze zdjęciem
proszę wysyłać mailem . Odpowiemy na
wybrane oferty. mail: drabcia1313@wp.pl
■ Brytyjska agencja pracy poszukuje
chętnych do pracy w fabrykach, hotelach.
Gwarantowane wysokie wynagrodzenie
oraz legalne kontrakty min 6 miesięcy.
CV z numerem tel. prosimy przesyłać na
pracownikuk@tlen.pl tel. 041 266 14 44
■ Zapraszam do pracy w F MAHORA
Group. Sprzedawaj markowe zapachy w
super cenach. Duży zysk. Możliwość prowadzenia działalności gosp.GG:9994128
lub tel.0503055854

Zatrudnię w Zakładzie Kominiarskim. Na
stanowisko - Kominiarz. Biurozuk@o2.pl tel.
692768303 wieczorem
■ poszukuje kamerzysty na studniówkę tel.
608 743 255
■ Zatrudnię sprzedawcę (kobietę) do sklepu
spożywczego w jeleniej górze, dyspozycyjną, mile
widziane doświadczenie. Tel.609-073-716
■ Przyjmę ludzi do produkcji i renowacji
mebli stylowych, a także do politury. Wysokie
zarobki! tel. 0695 670 333; email: rafalkacki@
neostrada.pl
■ Przyjmę stolarza przy produkcji mebli
stylowych! wysokie zarobki! tel. 0695 670 333;
email: rafalkacki@neostrada.pl
■ Pilnie zatrudnię w salonie prasowym kasjera
sprzedawcę . Mile widziane uprawnienia do
sprzedaży kuponów Lotto. Praca w pasażu
handlowym Centrum ECHO Jelenia Góra. Kontakt
0601695409 lub e-mail s1303@hds.pl
■ Karczma w szklarskiej porębie poszukuje
kucharza także kobieta tel kontaktowy 662
055 429
■ Sprzedawca na stacji paliw PKN Orlen w
Szklarskiej Porębie nr tel. 075 717-55-36 lub
0697-748-697
■ Avon- Zostań konsultantką zarób na swoje
kosmetyki, wpisowe gratis. Uwaga promocja przy
podpisaniu umowy prezent od firmy nie zwlekaj
zadzwoń lub napisz becia30@poczta.fm 075 64
184 55 501 046 043
■ Restauracja Pizzeria zatrudni kucharza
do samodzielnego prowadzenia ,kierowania
restauracja. Bardzo dobre warunki płacy, według
uzgodnień, podział zysków. Jelenia Góra tel.
606991160
■ Zatrudnię sprzątaczki. Sprzątanie
mojego biura. Tel. 668187645
■

Francuski operator zatrudni do
oddz. w Jeleniej Górze 12 osób na
dział techniczny i obsługi klienta. Praca stała, szkolenie bezpłatne. 1500
netto kontakt: 75/64-806-40
■ Firma handlowa z branży medycznej zatrudni przedstawiciela
handlowego z własnym samochodem.
Wynagrodzenie zależne od zaangażowania. Mile widziane doświadczenie.
Kontakt: karo2304@poczta.onet.pl
■ Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego. tel. 0609-073-716
■ Przyjmę do pracy osobę posiadającą umiejętności wykonywania:
manicure, zdobnictwa oraz przedłużania paznokci. Wszelkie dodatkowe
informacje pod numerem telefonu:
0504-624-490
■ Zatrudnię magistra farmacji do
nowo otwieranej apteki w Jeleniej
Gór ze!! Wysokie zarobki!!! Więcej informacji pod numerem tel.:
695170214
■ Zatrudnię pracownika do ochrony
obiektów handlowych na umowę o
pracę. Kontakt PU „JAREXS” Jelenia
Góra tel. 075 75 34 222
■ Lakier nika z doś wiadczeniem
przyjmie do pracy w Anglii, praca
legalna, wymagana praktyka pracy
na lakierach wodnych, mile widziana
znajomość pracy na mieszalniku
tel.0044 1274 724400; e-mail: asia@
kag.co.uk
■ Wybierz pracę chałupniczą ,która
będzie Ci odpowiadać,14-ście różnych do wyboru, wyślij kopertę ze
■

znaczkiem, zaadresuj PPHU SUKCES
58-580 SZKLARSKA PORĘBA SKR.
POCZT.61
■ Hurtownia Spożywcza zatrudni osoby na
stanowisko magazyniera. Oferujemy umowę
o pracę - pełny etat dobre warunki pracy i
płacy. Wymagania: osoby tylko z grupą,
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
tel. 0 661 400 140 do godz. 17
■ Poszukuję barmana najlepiej z doświadczeniem. Praca w ciekawym lokalu w
centrum Jeleniej Góry. 512 308 158
■ Zatrudnimy dziewczynę 20-25 lat na
stanowisko kelnerki tel. 075 76 48 006
■ Poszukuję korepetytora jęz. niemieckiego z okolic Świeradowa - Zdroju, który
przygotuje mnie do matury.(z dojazdem do
domu). Kontakt mailowy: angelika205@
onet.eu
■ Zatrudnię monterów c.o wod-kan
0504120873
■ blacharz - dekarz pilnie potrzebny
603332134
■ Poszukuje 2-3 osoby do przeprowadzki
na 23.01 w godz. od 10 do max 14. Trzeba
wynieść meble z 2 pokoi na 1 piętrze do
busa i to samo ale w odwrotnej kolejności
z powrotem. Transportu tez szukam tel.
509-28-28-01
■ Poszukuję doświadczonej opiekunki do
półrocznego dziecka. 0505 058 001
■ Pilnie zatrudnię osoby w charakterze
kontrolera biletów w komunikacji miejskiej,
(stałe wynagrodzenie plus prowizja, szkolenie, materiały szkoleniowe). Mile widziani
pracownicy ochrony tel. 0510 059 896
■ P.R.S. Fromako w Komarnie zatrudni
Kierowcę - Sprzedawcę. Wymagane prawo jazdy kategorii B i C. Mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku.
List motywacyjny i CV prosimy przesyłać
faxem na numer 075 64 664 11 lub
goetze@fromako.pl. Na zgłoszenia czekamy
do 29.01.2007
■ Poszukuję miłą, komunikatywną dziewczynę do pracy w solarium najchętniej
studentkę. Więcej informacji pod numerem
tel.601510421.Prosimy o kontakt tylko i
wyłącznie osoby uczące się!!!
■ Szukam odpowiedzialnej opiekunki
do czasowej opieki nad 3,5-letnią dziewczynką u mnie w domu. kontakt: kanon.
pp@interia.pl
■ Przyjmę do pracy sprzedawcę w Kwiaciarni. Kontakt 0 502 212 560
■ Praca dodatkowa w zaciszu domowym.
Wymagany komputer i internet. Wynagrodzenie zależne od zaangażowania. Warto
spróbować. Zainteresowanych proszę o
kontakt mailowy na adres: alicja8527@
wp.pl
■ Praca w Holandii w budownictwie znajomość języka niemieckiego lub angielski oraz
samochód dobre zarobki tel.608311067
■ Sprzedawca- kasjer stacja PKN Orlen w
Jeleniej Górze. Tel. 075 / 7646887
■ Zlecę naprawę silnika w widłaku silnik
IFY od zaraz tel. 609760840
■ Nowy właściciel Apollo w Karpaczu
pilnie poszukuje KUCHARZA! Bardzo dobre
warunki pracy, miła atmosfera, zgrany
zespół. Tel. kontaktowy (0-75) 76 16 472
■ Poszukuję gospodyń domowych, studentek oraz rencistek do pracy przy
zbiorach truskawek i malin! terminy : maj,
czerwiec, lipiec! informacje oraz zapisy : tel.
603750026 lub 607590013

Poszukiwana doświadczona krawcowa
tel.75 -64 220 31
■ W związku z programem „Start dla
młodych” zatrudnimy i przeszkolimy pod
kontem różnych stanowisk osoby absolwentów i studentów zaocznych. od 960 zł
netto . 75/648-06-20
■ Zatrudnię osoby komunikatywne,
dyspozycyjne, miłe, uczciwe do biura
nieruchomości. Własne auto. „Nieruchomości Jeleniogórskie” 075 712-21-57 lub
695-056-760
■ Poszukuję atrakcyjnej dziewczyny do
zdjęć katalogowych bielizny. Rozmiar biustu
75-80 B (ew. C). Zdjęcia w Jeleniej Górze.
Umowa o publikację. Praca za portfolio
lub drobne wynagrodzenie. Tylko oferty ze
zdjęciem. Kontakt ratunkowe@o2.pl
■ Firma Jelley Polska nawiąże współpracę
z aktywnymi i ambitnymi sprzedawcami.
Oferujemy marżę 80% na produktach i inne
premie oraz możliwość rozwoju zawodowego i awansu. 0 71 354 60 69
■ Praca dla osoby w zakładzie metalowym
- gwarantujemy naukę obsługi AutoCAD\’a,
wypalarki CNC (sterowanej numerycznie)
- zatrudnimy chętnie studenta studiów
zaocznych. K&K Engineering s.c. info@
kk-eng.eu, tel. 075/6446970
■ Dam prace!!! Pilnie zatrudnię osoby w
charakterze kontrolera biletów w komunikacji miejskiej, (stałe wynagrodzenie plus
prowizja, szkolenie, materiały szkoleniowe).
Mile widziani pracownicy ochrony tel. 0510
059 896
■ Poszukuję sprzedawcy w sklepie internetowym. Kontakt 075 75 18 295,0
600 874 519
■ Poszukuję do pracy ogrodników na
terenie Jeleniej Góry. Kontakt 075 75 18
295 lub 0 600 874 519
■ Sanpol Sp.z o.o. ul.1 Maja 80 58-500
Jelenia Góra Zatrudni kobietę w charakterze
handlowca wiek 22-28 lat. CV proszę kierować na adres e-mail:sanpol.o2.pl Informację
o nas na stronie www.sanpol.pl
■ Praca dodatkowa dla młodej, komunikatywnej osoby posiadającej komputer z dostępem do internetu. Wynagrodzenie prowizyjne.
Kontakt: karo2304@poczta.onet.pl
■ Zatrudnię Panią do SOLARIUM . Wymagania : miła aparycja , komunikatywność .
Proszę o cv i 3 wyraźne dowolne foto na
e-mail : solmax@onet.eu
■ Absolwentów i zaocznych do nowego oddziału w Jeleniej Górze na stałe. 1500 netto,
szkolenie bezpłatne. 75/64-806- 40
■ Osoby młode, dyspozycyjne zatrudnimy
i przeszkolimy pod kontem różnych stanowisk do prac fizycznych i obsługi klienta
1500 zł/mc. 75/648-06-20
■ Poszukuję fryzjerki do współpracy tel.
503151218
■ Poszukuję lakiernika lub pomocnika
lakiernika proszkowego. tel.0693133311
lub e-mail: lakiernia.proszkowa@interia.pl
■ Poszukuję kosmetyczki - tipserki do
salonu fryzjerskiego i solarium. Szczegóły
pod nr tel. 500-664-914
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników z terenu Jeleniej Góry. Mile
widziane młode osoby z licencją lub osoby
uczące się. TEL. 0605097861.
■ Zatrudnię operatora kop-ładowarki CAT.
TEL: 601789262
■ Poszukiwana wokalistaka do zespołu
(wesela, zabawy) tel. (606) 778-341
■

biuro@elear.pl
■ Zatrudnimy Murarzy z możliwością
umowy o pracę, zartobek dla fachowca min
2000,- zł tel 507 445 930
■ Poszukujemy do pracy higienistki
stomatologicznej do pracy w gabinecie
stomatologicznym. Kontakt: 075 76 78
976 lub 075 76 48 934.
■ Hurtownia z Jeleniej Góry zatrudni Fakturzystkę. Wykształcenie min średnie, miejsce
zamieszkania Jelenia Góra - okolice. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 0 75 75 23 993
■ Zakład krawiecki z Cieplic zatrudni
na pełen etat samodzielnego krawca lub
krawcową, mile widziana będzie znajomość
naprawy futer i kożuchów. Tel:513103430
■ Hotel „Jelenia Struga” w Kowarach
poszukuje osoby na stanowisko pomocy
kuchennej tel.0-75 75 28 400
■ Ogólnopolska Spółka Akcyjna zatrudni
osoby na stanowiska : doradca klienta ,
konsultant i akwizytor. Kontakt w Jeleniej
Górze 0 609 042 643
■ Firma handlowa zatrudni przedstawiciela 0607612292
■ Poszukuje opiekunki do dziecka 2,5
latka tel. 075 6419656 0607878496

PRACA
Podejmę prace
■ studentka pedagogiki podejmie prace
jako opiekunka do dziecka - oprócz weekendów tel. 0507-873-940
■ wykonuje roboty budowlano wykończeniowe drobne i nie tylko. działam na terenie
J. Góry i okolic. tel.0691200395
■ Podejmę prace w kraju i zagranica
posiadam doświadczenie znajomość niemieckiego .wykonam remonty-budowy od
podstaw pod klucz .tel.0691200395
■ Podejmę prace posiadam vw t4 carawela .transport na terenie całego kraju
i zagranica. przewozy osób i towaru.
tel.0691200395
■ Podejmę się pracy np. przy sprzątaniu klatek
schodowych lub roznoszeniu ulotek reklamowych. odpowiedz proszę pod nr gg 879379
■ Kobieta 38 lat. Poszukuję dodatkowej
pracy na terenie Jeleniej Góry- sprzedawca,
sprzątanie mieszkań- domów, opieka,
lub inny charakter pracy. Jestem dyspozycyjna od godziny 15.00.Mogę również
pracować w weekendy . jolajg@wp.pl tel
607799442
■ Szukam pracy w solarium, jestem
wesoła, szczera otwarta, dyspozycyjna. nr
tel. 605525626
■ 25 lat poszukuje pracy arami.b81@vp.pl
■ 47 lat, uczciwa i rzetelna, podejmie
jakąkolwiek pracę (oprócz akwizycji). Wykształcenie podstawowe, 27 lat w drukarni,
doświadczenie w opiece i sprzątaniu. helenawronka@poczta.onet.pl 605257028
■ poszukuję pilnie pracy weekendowej!!!
kontakt: katarzyna.kukielak@wp.pl
■ Doświadczona księgowa podejmie
pracę. tel. 0667765413
■ Posprzątam dom lub mieszkanie. Oferuję
solidnie wykonaną usługę jednorazową lub na
stałe. Kontakt pod nr telefonu 668215778
■ Grafik komputerowy z dużym doświadczeniem. Znajomośc progranów Corela,
PhotoShop, PageMaker, projektowanie
oraz przygotowywanie prac dla drukarni. kontakt: mmarysia1@poczta.onet.pl
0600755900
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JELONKA WCZORAJ
REGION JELENIOGÓRSKI O tym, jak wyglądało miasto na starych widokówkach

Zatrzymane w kadrze
Najpiękniejsze ogrody dachowe w całych Niemczech, cieplickie wesołe miasteczka, lodowisko w parku Fuellnera, wytwórnię znanego likieru ziołowego
Stonsdorfer – te i inne obrazki z przeszłości uwieczniono na dawnych widokówkach. Zapraszamy na nietypowy spacer po znacznie dziś zmienionych
zakątkach, które swój urok miały „wczoraj”.
– Droga Nelu, wyobraź sobie,
że jestem już w Jeleniej Górze
i obecnie do szczęścia brak mi
tylko pogody. Wprawdzie nie
leje, ale nie ma takiego słońca, co
by można się opalać – czytamy
na kartce pocztowej wysłanej ze
stolicy Karkonoszy w lipcu 1949
roku.
Wieś przy mieście
Być może jej nadawczyni udała
się na wycieczkę polnymi drogami w kierunku Raszyc, czy raczej
– jak wówczas mówiono – Strupic
(Straupitz), jeleniogórskich przedmieść położonych za Bobrem.
Charakterystyczną budowlą wioski był kościółek św. Jerzego (St.
Georgkirchlein), inkastelowana
(otoczona murami obronnymi)
świątynia położona na okolicznym wzgórzu. Nie miała własnej
parafii, a kapłani dojeżdżali na
niedzielne nabożeństwa i inne
religijne uroczystości.
Na dawnej pocztówce widzimy
sielski krajobraz: pasterz, zapewne mieszkaniec Straupitz, pilnuje pasących się owiec. Ścieżką
zmierza do wsi kobieta. Podobna
atmosfera zachowała się jeszcze
do początku lat 70-tych ubiegłego
stulecia. Później okolicę zaczęło
wchłaniać osiedle Zabobrze. Dziś,
we wspomnianym miejscu, jest
skrzyżowanie ulic Moniuszki
i Ogińskiego, a kościołek – po
przebudowie z przełomu lat 7080 trudno rozpoznać. Po 1945
roku jego patronem stał się św.
Wojciech, zapewne ze względu na
zbieżność daty obchodów święta
obydwu patronów.
Już Niemcy nazwali ulicę, przy
której była położona większość
zabudowań Straupitz, Dorfstrasse
(ulicą Wiejską). Nazwa zachowała
się do dziś, ale na próżno szukać w
ikonografii z lat PRL i późniejszych
widokówek z tamtych okolic. Być
może wiejski charakter tej części
miasta był tematem wstydliwym,
choć właśnie tam za niemieckich
czasów powstała fabryka papieru,
późniejsze Karkonoskie Zakłady
Papiernicze – przemysłowa chluba Polski Ludowej.
Kto chciał tę okolicę odwiedzić,
musiał przejść przez Bóbr jednym
z dwóch mostów – zwanymi, z
racji kształtu, garbatymi. Jeden
z nich, prowadzący od Straupitzerstr. (Osiedle Robotnicze),
był przeprawą strategiczną,

umożliwiającą dostęp do „zabobrzańskiej” części Jeleniej Góry
samochodom.
Nadchodzi pociąg
Wracamy do spaceru po czasach
dawnych. Nad Straupitzerstr.
zbudowano linię kolejową i dwa
charakterystyczne wiadukty.
Blisko stąd do dworca kolejowego.
Tam wsiadamy do pociągu, aby
dojechać nim do Cieplic.
Na kolejnej pocztówce, widzimy pędzący na tle Warmbrunn
skład ciągnięty przez parowóz,
z którego dym nabiera kształtu
słów: „Ich komme” – czyli, w
wolnym tłumaczeniu – „nadjeżdżam, przybywam, nadchodzę”.
Należy się domyśleć, że wagony
są pełne podróżnych, a pociąg
zmierza ku Szklarskiej Porębie.
Dziś trudno wyobrazić sobie podobną reklamówkę, bo
choć trasa kolejowa do Cieplic
z Jeleniej Góry jest pełna uroku,
pociągów jest coraz mniej, a
dworzec w uzdrowisku pozostaje zapuszczony. Nikt nie pomyśli
chyba, aby – zamiast autobusem
– do uzdrowiskowej części miasta dojechać właśnie koleją.
Mocny przystanek „Staniszowianka”
Ważnym „przystankiem”
była Stonsdorferbitter-Fabrik,
wytwórnia słynnego na owe
czasy likieru ziołowego, reklamowanego w całym mieście i
okolicy trunku, podobno smakującego jak czeska beherovka.
Wytwórnia mieściła się niemal
naprzeciwko dzisiejszej zajezdni
MZK. Po 1945 roku jednym
z gospodarzy budynku było
nieistniejące już Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Miejskiego.
Sam likier był cenionym produktem stolicy Karkonoszy.
Receptury wytwarzanego na
bazie ziół rosnących w górach
trunku Niemcy nikomu nie
zdradzili. Produkowany jest do
dziś u naszych zachodnich sąsiadów, a na etykiecie zachowano
sylwetę dawnych zakładów oraz
nazwę marki.
Wojenne obrazki bez wojny
Kiedy wrócimy w „pocztówkowy świat” dawnej Jeleniej Góry,
spotkamy na placu Ratuszowym
(Markt) grupę kwestujących
ludzi. Sądząc po strojach, fotografia pochodzi z lat I wojny

światowej, a datki zbierane są
zapewne dla tych, którzy cierpieli w przegrywanym przez
Niemców boju.
W latach 40-tych ubiegłego
stulecia na Schuetzenstrasse
(dziś Piłsudskiego) spotykamy
umundurowanego niemieckiego policjanta tuż przed dawnym
szpitalem dla obłożnie chorych. W sumie nic dziwnego:
niemiecka policja kryminalna
miała siedzibę na pobliskiej
Promenadzie (Bankowa). Zdjęcie pocztówką nie jest: to pamiątkowa fotografia, która w
tle ukazuje obraz życia miasta
w tamtych latach. Gdyby nie
faszystowskie emblematy na
uniformie bohatera obrazu, nic
nie wskazywałoby, że właśnie
trwała wojna.
Wizja na dachu
Do 1943 roku czynna była letnia restauracja i kawiarnia przy
hotelu Drei Berge (Trzy Góry).
Pomysłowy właściciel przybytku lokal ulokował na… dachu,
na jego czterech poziomach. Z
najwyższego konsumenci mogli
podziwiać panoramę miasta
i widok Karkonoszy. W sumie
mogło tam w ciepłych porach
roku spożywać posiłki około
800 osób.
Kiedy robiło się zimno, gości
zapraszano do położonego tuż
pod oszklonym dachem „ogrodu zimowego” urządzonego na
wzór indyjski i pełnego roślin.
Z dachu hotelu było widać
stadion, zwany Sportplatz przy
Boberstrasse (Złotnicza) – dzisiejsze miejsce zmagań sportowych klubu Karkonosze. Jeszcze
nie ma hali, ani sąsiednich
zabudowań, które powstaną
na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Przyczynkiem do
ich budowy, o czym zapewne
pamiętają nieco starsi jeleniogórzanie, była meta kolarskiego
Wyścigu Pokoju, którego metę w
1978 roku wyznaczono właśnie
w Jeleniej Górze.
Ze stadionu każdy widział
kominy papierni przy dzisiejszej
ulicy Wiejskiej. I w tle – sylwetę
kościółka w Raszycach. Dziś
zasłoniętą blokowiskiem osiedla
Zabobrze.
Ciąg dalszy za tydzień
(tejo)
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JELENIA GÓRA Nie łamie się

Kocham to, co robię
Jego mama chciała żeby został lekarzem. On wybrał
posługę dla drugiego człowieka i został... harcerzem.
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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

A służba? Czym
dla Pana jest
służba?
D l a
mnie
jest
t o
sposób
na

nie mógłbym sobie pozwolić.
Poza tym, uważam, że ciągle
jest jeszcze coś do zrobienia.
Służba w harcerstwie to służba
na rzecz drugiego człowieka i
to chciałbym przekazać innym,
młodym harcerzom. Poza tym,
moja posługa polega również
na uratowaniu hufca, który –
kiedy go przejmowałem – miał
ogromne zadłużenie. Udało
się już po części odbudować
normalną pozycję.

Jakie zwierzę najlepiej
oddaje Pana charakter?
Porównałbym się do wielbłąda. Trochę się garbię (śmiech).
Jestem odporny, uparty, zahartowany, byle jakie sprawy
nie są w stanie mnie w życiu
złamać. Potrafię przetrwać nie
jedną burzę piaskową. Wiem
gdzie iść, aby znaleźć wodę
i zrzucam niewygodnych
jeźdźców.

ewska

Kacper

Amel

zka Jędrz
ej

O li w ia

Marian Łata (komendant
hufca ZHP w Jeleniej Górze):
I jedno i drugie. Swoje życie
z harcerstwem złączyłem już
jako dziecko. Mieszkaliśmy
na wsi w Wojciechowie koło
Lubomierza, gdzie powstała
dr użyna harcerska. Wtedy
zachwyciły mnie gór y, wycieczki, rajdy. W 1999 roku
zostałem komendantem hufca.
Dzisiaj jestem jedynym etatowym pracownikiem Związku
Harcerstwa Polskiego na terenie powiatu lwóweckiego
i jeleniogórskiego. Obecnie
kieruję pracą ponad sześciuset
harcerzy.
Komendantem jestem z wyboru, czyli wybrała mnie kadra
harcerstwa, natomiast zawodowo sprawuję jeszcze funkcję
pełnomocnika do spraw harcerstwa i na takie stanowisko
powołała mnie komenda ZHP.
Dodatkowo jestem członkiem
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej, gdzie odpowiedzialny
jestem za rozwój liczebny ZHP

na terenie województwa.
Połączenie w życiu pasji i pracy jest bardzo
trudne, ale niesie ze
sobą wiele korzyści.
Wydaje mi się, że mi
się to udało. Ta fascynacja daje mi siłę do
działania i wiarę.

O czym Pan marzy?

Fot. Agni
es

Angelika Grzywacz: Harcerstwo to Pana pasja czy
praca?

spłacenie długu, jaki mam
wobec harcerstwa. Dzięki
niemu poznałem wiel u w s p a n i a ł yc h
ludzi, a przede
wszystkim moją
żonę. Przeżyłem
wiele niezapomnianych chwil,
brałem udział w
w y p r a wa c h , n a
które nie będąc
w harcerst w i e

O wyjeździe do Australii.
Jest to dziki, ale przyjazny
kontynent (dla wielbłąda).
Bujna przyroda, krokodyle,
busz i pustynia. Wszystko
przesiąknięte jest przygodą.

Marian Łata

REKLAMA

GAZEL

„ Wybrane kolekcje Polcolorit-u,
które będą prezentowane na
tegorocznych targach
Budma 2007 w Poznaniu.”

CORRIDA

Zapraszamy do oglądnięcia
prezentowanych kolekcji w naszym
Sklepie Firmowym

SIGMA

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice

Pon-po 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00
GRETA

Prezentowane kolekcje nawiązują do trendów
prezentowanych na Światowych targach
ceramicznych Cersaie 2006 odbywających
się w Bolonii, Włochy.”

tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12

LEN

fax.+48 75/75 473 26 www.polcolorit.pl

TANGO

