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ZA TYDZIEŃ

Gdzie można swobodnie zjeżdżać w Szklarskiej Porębie
i Karpaczu, a które nartostrady
nie są jeszcze gotowe?
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JELENIA GÓRA Chcesz zaparkować na płatnym miejscu? Oczyść je sobie sam

Zablokować
zebrę

Zatopieni w brei

Fot. Angelika Grzywacz

Dlaczego policja chce zamknąć przejście dla pieszych
przy ul. Jana Pawła II? Czy
w tym miejscu powstanie
kładka?
str. 2

Atak z Arktyki
Jeszcze nie podnieśliśmy się
po wichurze a już zaatakowała zima. Jakie straty spowodowała? Które miejsca lepiej
omijać, żeby się nie poślizgnąć?
str. 3

– Jak zacznę odśnieżać, kierowcy odjadą
nie płacąc – mówi Andrzej Kołokowski

Kto ma więcej?
Pół miliona złotych to oszczędności Józefa Sarzyńskiego.
Który radny ma więcej,
a który przy nim to zaledwie
kopciuszek?

str. 5

SPORT

Bliżej sukcesu
Cenne zwycięstwo odniosły
piłkarki ręczne Finepharm
Jelenia Góra. Kto był bohaterem meczu?

Pobierają opłaty za parkowanie w śniegu po łydki
– skarżą się kierowcy. Tylko nieliczni uprzątnęli pobocza ulic po ostatniej śnieżycy. Parkingowi tłumaczą,
że nie mają czasu na odśnieżanie.
– Wysiadłem z auta prosto w
śnieg, sięgał mi prawie do kolan
– denerwuje się Tomasz Urban,
kierowca z Jeleniej Góry. – Natychmiast podbiegł parkingowy
i skasował mnie na 2 złote.
– Potrafią tylko zbierać pieniądze, ale żeby samemu odśnieżyć,
to już im się nie chce – denerwuje
się pani Halina, kierowca forda
escorta. – Proszę popatrzeć, jakie
tu leżą hałdy śniegu. Raz już w
nich utknęłam, ledwo udało mi
się wyjechać. Jak można pobierać

opłaty za parkowanie, skoro nie
potrafi się przygotować miejsca
do parkowania?
– Nie mam czasu odśnieżać
– mówi tymczasem Andrzej Kołokowski, jeden z parkingowych.
– Muszę wystawić kwity i zebrać
pieniądze. Jak zacznę odśnieżać
to parkujący odjadą nie płacąc. Za
te marne parę złotych to mi się to
naprawdę nie opłaca.
– Zajmujemy się pobieraniem
opłat w imieniu miasta. Odśnieżanie natomiast nie należy do

naszych obowiązków – mówi
Tadeusz Pochłód, dyrektor do
spraw usług w Spółce Simet,
który prowadzi obsługę ulicznej
płatnej strefy parkowania. – Zimowymi porządkami zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej. Co prawda staramy się
systematycznie usuwać śnieg, ale ze
względu na brak ludzi do pracy, nie
jesteśmy w stanie zrobić tego od razu
– twierdzi.
Spółka usprawiedliwia swoich
pracowników: do obsługi ulicznych
parkingów potrzeba 23 osób. – Zimą
brakuje chętnych do pobierania
opłat, nie mówiąc o odśnieżaniu
– rozkłada ręce dyrektor Pochłód.

Codziennie brakuje przynajmniej trzech osób. To prawda, że
ludzie zarabiają mało.
Parkingowi proszą ludzi, żeby
odstawili auta, kiedy przejeżdża
pług, żeby miejsca do parkowania odśnieżyć. Ale spotykają się
z brakiem jakiejkolwiek reakcji.
Kierowcy uważają, że skoro płacą,
to nic ich nie obchodzi.

– Myślę, że mimo wszystko należy nam się trochę zrozumienia.
Osobiście współczuję ludziom,
którzy muszą stać na takim
mrozie i pracować – twierdzi
T. Pochłód.
Może w takim razie rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie
z pobierania opłat za parkowanie?

(tejo & angela)

Halina Skurupska - prawnik
Do odśnieżania danego terenu zobowiązany jest jego właściciel. Skoro
uliczne parkingi nie należą do spółki, która je obsługuje, pracownicy nie
muszą sprzątać śniegu. Jednak część dochodów z ulicznego parkowania
trafia do kasy miasta i to ono powinno zadbać o bardziej komfortową
sytuację w strefach płatnego parkowania.
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Przejście dla pieszych przez al. Jana Pawła II przestanie istnieć?

Zablokować zebrę
Kilkaset osób będzie
musiało nadrabiać drogi, aby przejść na drugą
stronę obwodnicy, jeśli
zostanie uwzględniona
propozycja policji dotycząca zamknięcia newralgicznego przejścia blisko
ul.Paderewskiego.

Komenda Miejska Policji
75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              
75 20 464   Plac Piastowski 
(Cieplice)

To jedno z najbardziej niebezpiecznych, a zarazem najbardziej
uczęszczanych miejsc w stolicy
Karkonoszy.
Zebrę wytyczono na trasie szybkiego ruchu, na początku bez
żadnych dodatkowych oznakowań.
Miała ułatwić dotarcie do szkoły
uczniom dawnej budowlanki (dziś
jest tam Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych). Chodzą
tamtędy mieszkańcy części ul.
Paderewskiego oraz lokatorzy potężnych dziesięciopiętrowych blokowisk przy ul. Działkowicza.
Przejście okazuje się pułapką.
Brawura kierowców zrobiła
swoje: wielu pieszych zostało
potrąconych, kilku zginęło.
Specjalne oznakowania zamontowane przez Miejski Zarząd
Dróg i Mostów w postaci świetlnych tablic i podświetlanych
oznaczeń wtopionych w asfalt
pomogły na około dwa lata, kiedy to nie odnotowano żadnych

Komisariat Policji                                              
75 20 150 ul. Armii Krajowej
Szpital Wojewódzki 
75 37 100
Stra¯ Miejska
75 251 62
KMP Stra¯y Po¯arnej
76 47 450
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
75 24 734
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
75 46 100
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
75 46 200
MOPS
75 23 951
Powiatowy Urz¥d Pracy 
64 73 160
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636

Oznakowanie przejścia kosztowało sporo, ale okazało
się jednak nie do końca skuteczne
zdarzeń.
– Ostatnio w feralnym miejscu
znów dochodzi do wielu wypadków
i potrąceń. Zginęły już dwie osoby.
Kilka zostało rannych – argumentują policjanci. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja
samego przejścia.
Dla podisnpektora Macieja Dyjacha, naczelnika sekcji ruchu
drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze, sprawa
jest prosta:
– Skrzyżowanie z ul. Różyckiego,

gdzie są światła i znacznie bezpieczniej można przejść na drugą stronę
obwodnicy, znajduje się kilkadziesiąt metrów od ul. Paderewskiego.
Piesi mogą nadłożyć trochę drogi i
skorzystać właśnie z niego.
Pomysł nie podoba się wszystkim.
– To problemu nie rozwiąże: ludzie i
tak będą chodzić na skróty, a młodzi
przez barierki przeskoczą – uważa
Jarek, jeden z uczniów pobliskiej
szkoły. – Rozsądniej byłoby wybudować tam kładkę – twierdzi wielu
zainteresowanych.

Samorządowcy podkreślają, że na
budowę przejścia nadziemnego nie ma pieniędzy.
Policja powinna częściej dyscyplinować pieszych i kierowców. – Należy
zadbać o dokładniejszą sygnalizację
- podkreśla Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta miasta.
Sprawa groźnego przejścia już
została zgłoszona do Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów. Być może
omówią ją radni na jednym z najbliższych posiedzeń rady miejskiej.

75 53 043
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      
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

  

Prezydent
szefem

Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, został nowym
przewodniczącym Konwentu
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast byłego województwa jeleniogórskiego.
Obrębalski zapowiedział, że
będzie promował zrównoważony rozwój naszego regionu,
bez dominacji stolicy Dolnego
Śląska, Wrocławia.

JELENIA GÓRA

Prawo jazdy

75 41 090

niepełnosprawnym

M£odzie¯owy Dom Kultury

Jeszcze w lutym ma zacząć się
specjalny kurs na prawo jazdy dla
ludzi o niepełnym stopniu sprawności fizycznej. Jedna ze szkół
nauki jazdy kupiła samochód
przeznaczony do prowadzenia
przez kierowców z niepełnosprawnością rąk lub nóg. W przygotowaniach do organizacji kursu
pomógł Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych przy ulicy
Grabowskiego.
(tejo)

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

JELENIA GÓRA

(tejo)

Odeszła Krystyna Feldman

Kochana przez wszystkich
Jeleniogórzanie znali Ją nie tylko z ekranów telewizyjnych i kinowych, ale i ze spacerów na osiedlu
Zabobrze.
Mistrzyni drugiego planu filmowego, odtwórczyni roli tytułowej w
obrazie „Nikifor”, zmarła w środę w
Poznaniu, w swoim mieszkaniu.
Miała 86 lat. Żyła samotnie, ale ze
stolicy Wielkopolski bardzo często
udawała się do Jeleniej Góry.
Tu na osiedlu Zabobrze mieszka
jej siostra Janina Mayer. To właśnie
z nią Artystka spędzała święta i
wolne od pracy w teatrze lub na
planie filmowym. O Jeleniej Górze
zawsze mówiła ciepło, nawet po
przykrym dla Niej incydencie, do
którego doszło na Wielkanoc w
2005 roku. Kiedy pani Krystyna z
siostrą czekały na autobus, została
napadnięta przez chuliganów.
Ukradziono Jej torebkę i popchnięto na chodnik. Upadła bardzo
niefortunnie i złamała nogę.
Była pełna wigoru i dzięki szybkiemu zabiegowi w jeleniogórskim
szpitalu niebawem powróciła na

plan „Nikifora”, tyle że o lasce.
Później żartowała, że łatwiej Jej
było wcielić się w postać malarza
prymitywisty, który rzeczywiście
miał trudności z chodzeniem
i podpierał się laską.
Sprawcy napadu na Krystynę
Feldman mieli wówczas od 15
do 20 lat. Złapała ich po kilku
tygodniach policja. Później sąd
nakazał napisać im list do artystki
z przeprosinami.
– Napisali wszyscy. Piętnastolatek
wspomniał, że rodzice nie zarabiają za dużo. A jako dolę z napadu
obiecano mu, że kupi sobie buty i
telefon komórkowy w hipermarkecie – mówiła w grudniu 2005 roku
pani Krystyna. Aktorka młodym
sprawcom napadu wybaczyła…
Ostatnią Jej rolą filmową był
epizod w komedii Stanisława
Tyma „Ryś”.

(tejo)

Fot. www.filmpolski.pl

REGION

Urz¥d Celny

Komitet Wyborczy Wyborców
Lewicy i Demokratów wysłał
zażalenie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Chodzi o decyzję
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Sąd stwierdził nieprawidłowości w
policzeniu głosów podczas wyborów do rady miasta w komisji nr 15
w okręgu nr 1, ale uznał, że mimo
tego mandat radnej należy się
Dorcie Dobek z komitetu Wspólny
Dom. Powołał się przy tym na
przepis, który mówi, że w podziale
mandatów uczestniczą komitety,
które przekroczyły pięcioprocentowy próg wyborczy. Zdaniem klubu
Lewica i Demokraci, z dokładnego
przeliczenia głosów wynika, że w
radzie powinna zasiadać ich klubowa koleżanka Grażyna Malczuk.
Gdyby Grażyna Malczuk uzyskała mandat kosztem Doroty
Dobek, pozycja lewicy w radzie
by się wzmocniła. Obecnie LiD jest
drugim klubem i ma 5 mandatów,
podobnie jak Wspólne Miasto. O
jeden mandat mniej ma PiS, a komitet Wspólny Dom reprezentują
dwie radne. Największym klubem
jest PO, który ma 7 mandatów.
Na rozpatrzenie zażalenia
wrocławski sąd apelacyjny ma
miesiąc.

(tejo)

Urz¥d Skarbowy
64 73 500

JELENIA GÓRA

Walka
o mandat

Fot. Krzysztof Knitter



Krystyna Feldman jako Kwiecińska w serialu „Kapitan Sowa na tropie” (1965 r.).
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WIADOMOŒCI
REGION Zima sparaliżowała drogi w mieście i okolicy

Niech żyje bal!

Fot. Marek Tkacz

W Młodzieżowym Domu Kultury dzieci bawiły się
w sobotę na zabawie karnawałowej. Dziewczęta
i chłopcy dumnie prezentowali swoje stroje. Można
było spotkać księżniczki, muszkieterów, tygrysa
i wiele innych postaci. Uśmiech na twarzach towarzyszył
im przez całą imprezę. Danuta Sitek, dyrektor MDK,
zafundowała dużą porcję rozrywki, w której osobiście
uczestniczyła.
(tejo)

Zimowe zagro¯enia
ŚRÓDMIEŚCIE JELENIA GÓRA

Środowy poranek: takie widoki nie były rzadkością
pracowników MPGK w reakcji
na jak zwykle negatywne oceny
pracy drogowców wyrażone
przez pomstujących pieszych i

kierowców. – W pięć minut lata
z zimy nie zrobimy – powtarza
prezes przedsiębiorstwa Michał
Kasztelan.
O d
rana pełne ręce
robot y
ma polic ja.
Od-

Kierowca tego tira walczył ze śniegiem od godz.
5 rano. Miał nadzieję, że łańcuchy pomogą

Śnieżne plusy

To, co na drogach było horrorem, dla gestorów turystyki z górskich
kurortów okazało się zbawieniem. – Śnieg spadł niemal na ferie! Nie
będzie kompletnej plajty – dało się słyszeć w Karpaczu i Szklarskiej
Porębie. O tym, jak wygląda sytuacja w górach, przeczytasz w
raporcie Jelonki na stronie….

notowano kilka kolizji drogowych. Na szczęście bez poważniejszych skutków. Na pętli przy
ulicy Wiejskiej doszło do stłuczki
autobusu nr linii 16.
Kolizje były też na peryferiach
miasta, na bocznych drogach,

często w ogóle nieodśnieżonych.
Kilka takich zdarzeń miało miejsce w Wojanowie i Trzcińsku.
Jak zwykle były i są kłopoty w
Radomierzu, gdzie na tzw. górce
utworzyły się korki samochodów
brnących po śliskiej brei.
Tam trzeba było stać w kilkukilometrowym, poruszającym się w
żółwim tempie korku. Podobnie
było z dojazdem do granicy z
Czechami w Jakuszycach. Głównie
z powodu tirów, które – często na
łysych oponach i bez łańcuchów
– blokowały jezdnię.
Niebezpiecznie było na całym
Dolnym Śląsku. W środę około
południa w okolicach ronda w
Strzegomiu doszło do stłuczki
kursowego autobusu jeleniogórskiej Krychy z polonezem.
Autobus jechał w kierunku
Wrocławia.
– Pasażerom nic się nie stało
– dowiedzieliśmy się w komisariacie policji w Strzegomiu. Mimo
zdarzenia pojazd kontynuował
jazdę i dowiózł pasażerów do
Wrocławia.
Sytuacja na drogach znów
skomplikowała się w weekend.
Teraz synoptycy zapowiadają
kilkudniową odwilż.

Fot. Krzysztof Knitter

Synoptycy wykrakali: śnieg
ostro sypnął w nocy z wtorku na
środę. – Wtedy, według zapewnień Stanisława Sokolińskiego,
kierownika działu estetyki miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, ruszyły
pierwsze piaskarki. – Posypaliśmy główne ulice, a nad ranem
w trasę wyruszyły pługi, aby
zebrać błoto pośniegowe – mówi.
I tak w kółko… Bo śnieg padał i
padał.
– Walka z taką zimą w takich
warunkach przypomina walkę
z wiatrakami – mówi jeden z

JELENIA GÓRA Maskarada w MDK

Lepiej zadbać o usunięcie ostrych i niebezpiecznych
sopli. Spadając z dużej wysokości, ostre kawały lodu
mogą zranić lub nawet zabić człowieka oraz uszkodzić
karoserie samochodów. Jeśli nie poradzimy sobie sami,
wezwijmy straż miejską: telefon 07-57525162.

UL. 1 MAJA JELENIA GÓRA
Fot. Krzysztof Knitter

Tasiemcowe korki na
wyjazdowych drogach,
auta w rowach, nieprzespane noce policjantów
i drogowców i klnących
kierowców. Na długo zapamiętają natarcie najchłodniejszej pory roku.
Cieszą się z niej narciarze
i turyści.

Fot. Krzysztof Knitter

Atak z Arktyki



Nieodśnieżone i pokryte lodem schody prowadzące na
teren byłego targowiska „Kiliński”. Wielu mieszkańców
chodzi tędy na skróty na zakupy do centrum. Póki
śnieg nie stopnieje radzimy to miejsce omijać szerokim
łukiem: o upadek i połamane kończyny tu nietrudno.

(tejo)

UL. WOJSKA POLSKIEGO JELENIA GÓRA

Fot. Krzysztof Knitter

Fot. Krzysztof Knitter

Czy s³u¿by odpowiedzialne za odœnie¿anie stanê³y na wysokoœci zadania?

Rafał Szymański

Zważywszy, że osoby administrujące drogi miały wiele czasu na
zebranie sił przed ewentualnym
atakiem zimy, wydaje się, że zima
znów zaskoczyła drogowców.
Poza głównymi drogami Jelenia
Góra wyglada bowiem jak miasteczko na Alasce.

Magda Broda

Służby odśnieżania dróg w Jeleniej Górze zostały zaskoczone
zimą, chyba uwierzyliśmy, że nie
nadejdzie w tym roku! Szczególnie
boczne ulice naszego miasta są
trudne do poruszania się, takie
zapomniane, a my tam mieszkamy.
Co do głównych tras to jest dobrze,
jeździmy i liczymy na odśnieżanie
na bieżąco - bo to najważniejsze

Piotr Synow

Niepotrzebne skreślić: Przetargi
na odśnieżanie dróg wyłaniają zazwyczaj naj...tańszych, naj...bardziej
„lubiane” czy naj...sprawniej działające firmy odśnieżające?...”Zima
zaskoczyła drogowców”-to już
standard albo nowe przysłowie!
Ciekawe w czym teraz tkwi przyczyna... a może wszyscy wyjechali
odśnieżać Islandię?

Ewa Rzempała

Nie mogłam wyjachać z pod mojego domu przez 3 dni, chociaż
mam opony wielosezonowe. Dopiero, kiedy śnieg trochę stopniał
udało mi się. Wielkie dzieki! Zima
zaskoczyła ich strasznie. Ale co
roku ta sama heca.

Przed gmachem Teatru Jeleniogórskiego jak zwykle
– ślisko, choć odśnieżone. Powód to granitowe płyty,
po których chodzi się jak po lodowisku, kiedy są one
choć trochę wilgotne. Najwyższy czas na zmianę tej
niefortunnej nawierzchni „pamiętającej” lata propagandy sukcesu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
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Solówka ze złamaną kosą
nie trwały zbyt długo. Chodziło
im o tzw. solówkę: bójkę jeden
na jednego.
Obie grupy kibiców – sekundantów zostały na chodniku, a
wojownicy przeszli na pobliski
skwer i starli się między krzakami. Górą był Tomasz. Wbił
przeciwnika w trawę. Klęczał
nad nim w rozkroku unieruchamiając w ten sposób tułów, a
rękami uciskał ramiona. Jednak
ręce pokonanego zostały wolne.
Sięgnął po nóż i wymierzył cios
w brzuch. Tylko jeden, gdyż nóż
się złamał. Ostrze utkwiło w ranie
tamując gwałtowny - śmiertelny
odpływ krwi, a plastykowa rękojeść została w ręce zabójcy. Gdyby
narzędzie nie było takie liche,
z pewnością ciosów w byłoby
więcej a skutki nieodwracalne.
Grzegorz G. wyswobodził się spod
ociekającego krwią, słabnącego
rannego. Wybiegł na ulicę odrzucając po drodze w krzaki rękojeść
i oświadczył kolegom: ożeniłem
mu kosę.

Nie byłoby sprawy Grzegorza G. oskarżonego przed
Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze o usiłowanie
zabójstwa Tomasza L., gdyby każdy posiadał telefon
komórkowy. Sprawa byłaby o wiele poważniejsza,
gdyby tandetny nóż kuchenny – narzędzie zbrodni – był
wykonany z solidniejszych materiałów.
Pomiędzy Grzegorzem G. niedoszłym zabójcą, a Tomaszem L.
niedoszłym denatem, nigdy nie
było żadnych poważnych zatargów. Znali się dobrze. Pracowali
w tej samej firmie budowlanej, na
tych samych budowach. Grzegorz
kolegował się z Rafałem, bratem
Tomasza. Tamtego weekendowego wieczoru oddawali się swojej,
typowej rozrywce miastowych
trzydziestolatków. Już za starzy
aby skakać z małolatami po
dyskotekowym parkiecie, a jeszcze za młodzi, aby wolny czas
spędzić a jakiś stateczny sposób.
Ich rozrywka to ostre picie w koleżeńskich paczkach. Takie picie
zaczyna się od dużej flaszki mocnej wódki (0,75 l) na łeb. Bywa,
że pozostaje niedosyt, wówczas
cała paczka, albo indywidualnie

poszczególni uczestnicy libacji,
ruszają w miasto w poszukiwaniu
przygód.

„Ożenił” mu kosę
Grzegorz pijąc z grupą znajomych chciał się umówić na
wódkę z Rafałem pijącym w tym
czasie innej paczce. Obaj niestety
nie posiadali komórki. Grzegorz
pożyczył telefon od swojej żony
zadzwonił do Tomasza, który pił
w tym samym miejscu co jego
brat i poprosił o przekazanie telefonu Rafałowi. Grzegorz odmówił
złośliwie, co stało się przyczyną
obrazy i pretekstem do wymiany
SMS-ów z pogróżkami. Kiedy
libacje weszły w stosowny etap,
uczestnicy obu grup wyszli na
miasto. Grzegorz szukał Tomasza,
a ten mu się wystawiał, więc łowy

Wrócili, by pić

Grzegorzem zajęła się policja,
a rannego Tomasza pogotowie
zawiozło na ostry dyżur. Całe towarzystwo podążyło za karetką
do szpitala. Tam cierpliwie poczekali na efekty pracy chirurga. Kiedy ostrze zostało wyjęte, krwotok
zahamowany, brzuch zszyty,
a niebezpieczeństwo śmiertelnego
zejścia zażegnane wszyscy wrócili do poprzedniego zajęcia. Pili
z większą jeszcze ochotą i smakiem, a to dzięki dawce adrenaliny, jaką zyskali dzięki tej całej
przygodzie.
Okoliczności ustalono w śledztwie, gdyż zarówno ofiara jak
sprawca nie pamiętają, co tak
naprawdę było przyczyną zajścia.
Grzegorz musiał odpowiedzieć na
pytanie, po co idąc na solówkę
z Tomaszem wziął ze sobą i ukrył
w rękawie nóż kuchenny z osiemnastocentymetrowym ostrzem.
– Chciałem sobie upuścić krwi –
twierdzi. Chyba jednak kłamliwie.

REGION Ślisko na drodze

Wjechał w drzewo
Kompletnie rozbity fiat i trzy osoby w szpitalu: oto
skutek wtorkowego (23 stycznia) wypadku na drodze do Dziwiszowa.
Jadący samochód wpadł w
poślizg i uderzył w przydrożne drzewo. Konieczna była
interwencja straży pożarnej.
Rannych do szpitala zabrało
pogotowie ratunkowe. Kie-

(m)

JELENIA GÓRA

Strażnik nie
ma racji

Pechowa wpadka

JELENIA GÓRA

Wszedł pod autobus

Nawet dziesięć lat w więzieniu może spędzić 28letni przestępca, który
włamał się do samochodu
i go ukradł.

Chciał sprawdzić refleks kierowcy autobusu MZK, teraz leży
w szpitalu ze złamana podstawa czaszki. Działo się to w nocy z
23 na 24 stycznia. 36-letni jeleniogórzanin bawił się w jednym z
jeleniogórskich lokali. 20 minut po północy pijany opuścił go w
towarzystwie znajomych. Kiedy szedł ulicą Wolności, wpadł na
pomysł. Postanowił sprawdzić, czy nadjeżdżający właśnie autobus
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego zdoła wyhamować, jeśli
on wbiegnie nagle pod koła. – Niestety, kierowca autobusu nie
miał żadnych szans – informuje nadkom. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście, nie ucierpieli pasażerowie autobusu. 36-latek odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa
katastrofy w ruchu drogowym. Grozi za to do 8 lat więzienia.

Złodziej wpadł pechowo. Skradł
fiata uno nie wiedząc, że auto należy do policjanta. Zachowywał
się na tyle beztrosko, że jeździł
skradzionym pojazdem po Jeleniej Górze.
Nic zatem dziwnego, że po
kilku dniach, w miniony poniedziałek okradziony policjant
zauważył na ulicy Wolności

Odcięty sznur
Policjanci ze Szklarskiej Poręby nie dopuścili do popełnienia
samobójstwa przez 24-letniego mieszkańca tej miejscowości Zdesperowanemu mężczyźnie odcięli z szyi sznur, na którym chciał się
powiesić. Policję zawiadomili mieszkańcy. Powiedzieli, że ich sąsiad
stoi na drabinie, ma założony na szyi sznur i grozi, że się powiesi.
Po przyjeździe na miejsce policyjny psycholog rozpoczął z 24latkiem negocjacje. Było go bardzo trudno przekonać do zmiany
decyzji. Wówczas policjanci weszli na drabinę i zbliżyli się do desperata, zajętego rozmową. Jeden z funkcjonariuszy stanął szybko
przy mężczyźnie i odciął sznur zawieszony na szyi. Okazało się, że
przyczyną próby samobójstwa była kłótnia z konkubiną.

samochód, który mu skradziono z podejrzanym typem za
kierownicą. Powiadomił dyżurnego i udał się w pościg za swoją
własnością.
Złodziej szybko zorientował się,
że jest ścigany i zaczął uciekać. W
sukurs podesłano trzy radiowozy,
które zablokowały drogę w kierunku Cieplic. Przestępca uderzył
fiatem w jeden z policyjnych
pojazdów. Wówczas zatrzymał
się i kontynuował ucieczkę na
piechotę. Stróże prawa szybko
go złapali.

Fot. Krzysztof Knitter

SZKLARSKA PORĘBA

JELENIA GÓRA

Sprzedawał marihuanę?

Aresztowano mężczyznę podejrzanego o szereg przestępstw.
- Postawiono mu kilka zarzutów, między innymi: wymuszenia
rozbójnicze, posiadanie i udzielanie narkotyków – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli ponad 20 działek
marihuany. 32-latek był również wielokrotnie notowany przez
policję. Grozi mu do 10 lat więzienia.

(tejo)

(tejo)
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JELENIA GÓRA Ukradł samochód policjantowi

Kronika policyjna

rującemu pobrano krew do
badań. Auto nadaje się tylko
do kasacji. Zdarzenie miało
miejsce jeszcze przed środowym
atakiem zimy.

Fot. Maciej Kaczmarek

REGION Podczas bójki ugodził kolegę nożem kuchennym w brzuch

Przestępca doprowadzony na czynności śledcze

Okazało się, że mężczyzna był
wielokrotnie notowany przez
policję. Nie miał także uprawnień do prowadzenia pojazdów
mechanicznych, czego zabronił
mu sąd.
28-latek trafił do policyjnej
izby zatrzymań. Czeka go sprawa karna. Zarzuty: kradzież z
włamaniem oraz czynny opór w
momencie zatrzymania przez policję. Być może przestępca będzie
musiał pokryć koszty naprawy
uszkodzonego radiowozu.

(tejo)

Prokuratura Rejonowa
w Jeleniej Górze umorzyła
śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez przełożonych
strażnika więziennego, który
w kwietniu ub. roku zabarykadował się w wieżyczce i
oddał kilka strzałów.
Doniesienie o popełnieniu
przestępstwa przez swoich
szefów złożył do prokuratury
sam zainteresowany. Śledczy
nie dopatrzyli się jednak
czynów zabronionych.
Jak podaje rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska, badano
wszystkie zgłoszone wątki,
w tym ten o psychicznym
znęcaniu się nad Krzysztofem W. przez jego bezpośredniego przełożonego (miał
podwładnemu zmniejszyć
przyznaną premię uznaniową, przenieść go służby na
gorszym stanowisku i zmierzać
do wyrzucenia go z pracy).
Decyzja prokuratury nie
jest prawomocna.
Tymczasem przed sądem
trwa proces Krzysztofa W.
oskarżonego o przekroczenie uprawnień służbowych
18 kwietnia ubiegłego roku,
kiedy to doszło do wspomnianego incydentu. Czyn
zagrożony jest karą do trzech
lat więzienia.

(tejo)
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JELENIA GÓRA Zaglądamy miejskim radnym do portfeli

Kto ma więcej
Zeznań majątkowych jeleniogórskich radnych (złożyli je
wszyscy w przepisowym terminie) nie czyta się tak dobrze
jak kryminał. Ale warto przejrzeć, kto opływa w bogactwa,
a kto żyje skromnie.
Przeszło ćwierć miliona złotych to
przepaść jaka na poziomie dochodów dzieli najlepiej zarabiającego i
“najbiedniejszego” radnego. Radna
doktor Dorota Dobek, wzięta ginekolog, właścicielka prywatnego
zakładu opieki zdrowotnej osiągnęła
w ubiegłym roku (zeznania obejmują jedenaście miesięcy do momentu
zaprzysiężenia) dochód 276 tysięcy
złotych. Piotr Miedziński, najmłodszy radny doliczył się 3,450 złotych
dochodu z tytułu stypendium otrzymywanego na uczelni. Za to wcale
się nie namęczył przy wypełnianiu
formularza zeznania majątkowego.
Wstawił we wszystkich prawie rubrykach – nie dotyczy. To już od razu
mógłby napisać – student biedny,
ale pan. Niewiele bogatszy jest inny
młody radny Wojciech Leszczyk
(rocznik 1981). W Draexelmaierze
zarobił 5,1 tys. złotych.
Dla porównania – weźmy kogoś ze środowiska lekarskiego.
Nie inwestujący dr Krzysztof
Czerkasow, ordynator oddziału
chirurgii urazowo-ortopedycznej
w jeleniogórskim szpitalu, zarobił
– pensja ordynatora plus dochody
z prywatnej praktyki - ponad
77 tysięcy złotych. Nie ma długów, 100 tysięcy (w złotówkach,
funtach brytyjskich i euro) na
koncie, a najdroższe i najnowsze
auto wśród zaparkowanych pod

ratuszem w czasie trwania sesji
rady należy do niego.
Doktor D. Dobek jest może najlepiej zarabiającą (skądinąd wiadomo,
że także najbardziej zapracowaną)
osobą w szacownym gronie radnych, ale wcale nie najbogatszą.
Ma co prawda 72 tysiące złotych
na koncie, ale jej długi zbliżają się
do granicy 900 tysięcy złotych. Jest
więc pani doktor tylko potencjalnie
zasobną kapitalistką, zainwestowała
na kredyt, więc spłaca długi.
Lepiej powodzi się wcale nie najwięcej zarabiającemu, najstarszemu wiekiem radnemu - Józefowi
Sarzyńskiemu, (były wiceprezydent
Jeleniej Góry). Przed objęciem tego
stanowiska samorządzie prawie
przez prawie cały czas swojej długiej
kariery zawodowej pracował na dyrektorskich stanowiskach. Obecnie
śmiało może patrzyć w swoją emerytalną przyszłość. Nie ma żadnych
długów, a na koncie zaoszczędzone
550 tysięcy złotych, 12,3 tys. USD,
2,3 tys. euro. Ma też kilkadziesiąt
tysięcy w papierach wartościowych. Za
to mieszka skromnie i niedrogo. Swoje
mieszkanie-52,5metrówsześciennych
wycenia zaledwie na 70 tys. zł.
Milionerów raczej nie ma w
gronie jeleniogórskich radnych
może poza Zbigniewem Ładzińskim. Jego firma “Ładziński
– Zakłady Metalowe” wykazała

Fot. Krzysztof Knitter

WIADOMOŒCI

1,5 miliona złotych obrotu, ale
dochód właściciela ... 17,8 tys.
zł. Drugie tyle dochodu radny
osiągał na niwie społecznej
– jako radny (także w poprzedniej kadencji) i działacz w cechu
rzemiosł. Mercedes, którym
jeździ jest więc jednym z niewielu widocznych wyznaczników
statusu. Oszczędności – 15 tys.
zł. Kredyty – 180 tys. zł. Większą część majątku zapisano na

Radni podczas posiedzenia jednej z komisji
żonę. Państwo Ładzińscy mają rozdzielność
majątkową.
Znaczny rozziew
między przychodem
a dochodem
nie jest jedynie cechą kapitałochłonnej
branży metalowej. Działający
w branży wydawniczej (a więc nie
wymagającej wielkich nakładów)
radny Cezary Wiklik
wykazał 272 tysiące
złotych przychodu, a wy-

JELENIA GÓRA Urzędnicy nie potrafią pomóc niepełnosprawnemu mężczyźnie

Sam sobie winien?

Fot. Angelika Grzywacz

Roman Orłowski ma siedemdziesiąt pięć lat. Od 1969
roku, po urazie kręgosłupa, jeździ na wózku inwalidzkim.
Mieszka w fatalnych warunkach. Z jakiego powodu?

- Napisałem kilkanaście pism, ale nikt mi nie
odpowiedział – mówi Roman Orłowski
To, co zastaliśmy w mieszkaniu
Romana Orłowskiego, budzi
grozę. W łazience nie ma ciepłej
wody. Muszla jest zdewastowana.
Do nieprzyjemnego zapachu w
mieszkaniu trudno się przyzwyczaić. No i nie ma gazu. Dlaczego?
Zakład Gospodarki Lokalowej
odciął jego dopływ, gdyż uznał, że
instalacja jest niesprawna i grozi
wybuchem. Niepełnosprawnym

opiekuje się pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Przychodzi do mnie codziennie, poświęca mi dwie godziny
– mówi Roman Orłowski.
Zdaniem Krystyny JankowiakWitek, dyrektorki ZGL „Południe”,
opiekunki kilkakrotnie zwracały
się z prośbą o założenie nowego
junkersa. Według niepełnosprawnego zastał uszkodzony przez fir-

mę wykonującą prace na dachu.
- Były do nas złożone takie
wnioski – potwierdza dyrektorka
Jankowiak – Witek . – Mieliśmy
nawet z tego tytułu proces. Sąd
uznał, że nie jesteśmy winni.
Mimo to zwróciliśmy się o pokrycie kosztów zakupu nowego
junkersa i kuchenki gazowej do
MOPS. I takie pieniądze zostały
przyznane. Mieliśmy zamontować panu Orłowskiemu nowy
junkers, ale pod warunkiem,
że rozbierze pawlacz w łazience, który zmniejszał wielkość
pomieszczenia i tym samym
uniemożliwiał zamontowanie
junkersa. Takie są zalecenia kominiarskie. Pan Orłowski jednak
się nie zgodził i nie chciał nas
wpuścić.
Roman Orłowski mówi co innego:
- Napisałem kilkanaście pism, na
które nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Wniosłem w
końcu pismo do rady miasta, która
dwukrotnie była napominana przez
wojewodę dolnośląskiego by przesłali mi odpowiedź.

ciągnął z tego biznesu - 17,7 tys. dochodu. Jednak na drugim biegunie
przedsiębiorczości w radzie plasuje
się radna Danuta Wójcik. Posiada
mały pawilon handlowy. Przy 38,9
tysiącach przychodu w swoje firmy
osiągnęła dochód 2,3 tys. zł. Ma dom,
który wycenia na 350 tys. zł oraz
mieszkanie spółdzielcze – 60 m kw.
warte 145 tysięcy zł i kilkadziesiąt
tysięcy oszczędności.
Reprezentantem świata stanowisk
menadżerskich w spółkach jest radna Zofia Czernow, prezes zarządu
Aniluxu. Zarobiła na tym stanowisku 74,7 tys. zł. Do tego (była radną
także poprzedniej kadencji) do
dochodu doszły diety - 17,8 tys. Pani

prezes ma 130 metrowe mieszkanie,
które wycenia na 150 tys. zł i przeszło
120 tys. zł oszczędności. Wiesław
Tomera, specjalista do spraw licencji
w Jelfie zarobił podobnie – 72,9 tys.
plus diety (i on był radnym w minionej kadencji) 18 tys. zł. Zgromadził
oszczędności rzędu 250 tys. zł, 1,5
tys. USD, 220 euro.
W przedziale posady mieści się
większa część radnych. Na przykład,
specjalista ds. organizacyjno - administracyjnych w Przedsiębiorstwie
Melioracji i Inżynierii Środowiska
wyciągnął 25 tysięcy. Dochody żony
– pani poseł 100 tysięcy złotych plus
diety 24 tysiące zł. Państwo Sawiccy
budują dom - na obecnym etapie
jest on wart 250 tys. zł. Janusz
Lindner starszy inspektor obsługi
technicznej ZGL Północ – 27,7
tys. zł, Ireneusz Łojek kierownik
gospodarstwa pomocniczego w
Karkonoskim Parku Narodowym
– 23,5 tys. zł.
Najtaniej mieszkanie wycenia
sobie radny Józef Kusiak. Apartament 92 metry kwadratowe
w porządnym bloku na III Zabobrzu ceni sobie na 81 tysięcy
złotych. Za taką kwotę obecnie
w Jeleniej Górze trudno znaleźć
porządną garsonierę. To chyba
jedyna cecha wspólna radnych:
nie mają zielonego pojęcia o rynku nieruchomości w ich mieście.
A powinni – bo ceny są jednym
z ważniejszych wyznacznikiem
sytuacji gospodarczej i społecznej
w mieście, którym zarządzają.
Sytuacją majątkowa radnych
o wiele mniej ich różnicuje niż
wyznawane poglądy i opcje. I
trudno się dziwić, bo to przecież
nie byt kształtuje świadomość, ale
punkt siedzenia.

(maj)

JELENIA GÓRA Jest praca w policji

Mundury czekają

Jak twierdzi K. Jankowiak – Witek
, rada miasta na początku stycznia
omówiła skargę, jaka wpłynęła
przeciwko radzie i ZGL “Południe”
i uznała ją bezzasadną.
- Angażowałam się w sprawę Romana Orłowskiego, ale
niestety bez jego chęci nic się
nie da się zrobić – podkresla
dyrektorka Jankowiak - Witek.
Zamontowanie mu junkersa i
podłączenie gazu w mieszkaniu, które obecnie jest w takim
stanie, stanowi zagrożenie dla
pozostałych lokatorów budynku.
– Jeśli pan Orłowski nie zgodzi
się na posprzątanie mieszkania,
nie będziemy mogli mu pomóc
- zaznacza. Pojawiła się myśl o
ubezwłasnowolnienie lokatora,
wówczas będzie można tam posprzątać i zamontować junkers.
Nie jest to pomysł ZGL – u , ale
chyba jedyne rozwiązanie.
Na razie na pytanie co dalej z
mieszkaniem niepełnosprawnego jeleniogórzanina nikt nie jest
wstanie odpowiedzieć

Angelika Grzywacz

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze dysponuje 19 wakatami i czeka na chętnych do mundurowej służby.
Wzorem lat ubiegłych, komendant wojewódzki policji we Wrocławiu ogłosił kolejny nabór dla
zainteresowanych pracą wśród
stróżów prawa. Pierwszych 100
kandydatów zostanie przyjętych
do służby do 2 kwietnia tego
roku.
– Kolejni zostaną przyjęci 23
lipca i 14 listopada – mówi nadkomisarz Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
Aby zasilić szeregi policjantów
trzeba być obywatelem Polskim,
niekaranym z pełnią praw publicznych, mieć co najmniej średnie
wykształcenie i sprawność fizyczną oraz psychiczną konieczną do
pracy w uzbrojonych służbach
mundurowych. Mężczyźni muszą
mieć uregulowany stosunek do
służby wojskowej.
Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji w pierw-

szym, wskazanym powyżej
terminie przyjęć - powinny
złożyć osobiście do dnia 12
lutego 2007 roku w Komendzie
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale
31/33 konieczne dokumenty.
Szczegóły dotyczące naboru
można znaleźć na internetowej
stronie policji dolnośląskiej:
(www.dolnoslaska.policja.
gov.pl).
Osoby zainteresowane służbą
w Komendzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze szczegółowe
informacje uzyskają w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w
Jeleniej Górze pod numerami:
075/7520124, 0757520224
bądź też osobiście w siedzibie
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze ul. Nowowiejska
43 II piętro, pok. nr 200.

(tejo)
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WIADOMOŒCI

jelenia góra Spotkanie ekumeniczne

WYGRAJ

Szukali wspólnego języka

KONKURS

Regulamin konkursu

Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich
spotkali się z okazji trwającego Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan.
Gościny udzieliła parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej
Miłosierdzia w Cieplicach.
W spotkaniu uczestniczyli
adwent yści, prawosławni,
ewangelicy, zielonoświątkowcy oraz katolicy.
Tydzień modlitw o jedność
chrześcijan, określany jako
dialog międzywyznaniowy,
dla wszystkich uczestników
ma wyjątkowe znaczenie.
— Podczas rozmowy przy
wspólnym stole mamy okazję
mówić i słuchać, wyjaśniać
nieporozumienia i burzyć
niewłaściwe stereotypy myślowe – mówi Wiesław Serafin,
starszy zboru Adwentystów

KURS PRAWA JAZDY !!!

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy
Jelonki, nawet Ci, którzy mają już prawo jazdy
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z udostępnieniem danych osobowych do celów marketingowych
3. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy przesłać do naszej redakcji 15 z 18 kuponów z zaznaczoną
poprawną odpowiedzią, drukowanych w kolejnych
numerach naszego tygodnika
4. Liczą się kupony z kolejnych numerów tygodnika, nie
mogą być to kupony z tego samego wydania
5. W konkursie biorą udział tylko oryginalne kupony,
nie przyjmujemy kserokopii
6. Kupony należy zebrać do koperty i przesyłać do
naszej redakcji lub wrzucić do skrzynki kontaktowej,
w terminie do 2 tygodni po wydrukowaniu ostatniego
kuponu
7. Redakcja Jelonki zastrzega sobie prawo do zmian
zasad konkursu i interpretacji kwestii spornych

Dnia Siódmego. – Dialog daje
okazję do wydawania świadectwa wiary, poznawania
historii swoich Kościołów
oraz wierzeń innych ludzi
– dodał.
Organizatorem spotkania był
proboszcz ks. prałat Józef Stec.
Przybył również ordynariusz
diecezji legnickiej ks. biskup
Stefan Cichy.
Zaproszono, między innymi,
prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego oraz Zbigniewa
Ładzińskiego, starszego Cechu
Rzemiosł i Przedsiębiorców
i prezesa Dolnośląskiej Izby
Rzemieślniczej.

NIE PRZEGAP
TEJ OKAZJI!

Sponsorem nagrody jest:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”
szkolący w zakresie kategorii A, A1, B, C, D, B+E, C+E

(angela)

REGION Licealiści szaleli na balach studniówkowych

Niezapomniana noc – mówią trzecioklasiści o sobotnio-niedzielnych pląsach na parkietach. Czy będzie
to jedno z nielicznych miłych wspomnień związanych
z maturą?
Po studniówkach obudzili się w
szarej rzeczywistości. Wprawdzie
trwają ferie, ale – do matury coraz
bliżej: od 4 lutego dokładnie trzy
miesiące. Wielu z nich podczas zimowych wakacji nie odpocznie.
– To jedyny czas, kiedy mogę
skupić się i solidnie przygotować
prezentację na język polski – mówi
Dorota, jedna z maturzystek. Inni
już zarezerwowali sobie fakultety
w szkole. Z pomocą nauczycieli
dokształcą się z przedmiotów, z
których nie czują się zbyt mocni
lub chcieliby umieć jeszcze lepiej.
Na spory zarobek liczą korepetytorzy, zwłaszcza języków

Fot. Arkadiusz Piekarz

Matura coraz bliżej
obcych. U większości nie ma już
wolnych miejsc na najbliższe dwa
tygodnie.
W maju maturzyści będą musieli zdać trzy testy: z polskiego,
języka obcego oraz dowolnie wybranego przedmiotu. Dodatkowo
każdy może jeszcze zdawać przedmioty, które są mu niezbędne do
przyjęcia na wyższą uczelnię.
Można też zdawać maturę z określonego przedmiotu na poziomie
rozszerzonym. Dzięki temu łatwiej
można będzie dostać się na wymarzony kierunek studiów.
Poziomy, na których podejdą
do egzaminów, maturzyści już

Później było swobodniej: na zdjęciu Jowita Misztal
z Mironem Kundżiczem

210 uczniów ZSO nr 1 bawiło się w hali świaradowskiego Domu Zdrojowego. Zaczęło się tradycyjnym polonezem

wybrali. – Chcę dostać się na medycynę: niektóre przedmioty muszę zdać na poziomie rozszerzonym
– mówi Jacek, maturzysta jednego z
liceów. – Mógłbym olać ten wysiłek
i wybrać podstawowy, ale wtedy
już na starcie mam zero szans na
dostanie się na studia – dodaje.
– I tak idę na płatne studia, a chcę
po prostu zdać maturę bez dodatkowych i niepotrzebnych stresów

– wyjaśnia Magda z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych.
Podobnie postępują ci, którzy
nie wybierają się na wyższe
uczelnie: w większości rzecz
dotyczy liceów profilowanych,
po których teoretycznie można
już znaleźć pracę.
Uczniowie, z którymi rozmawialiśmy, traktują możliwość
amnestii maturalnej, która jeszcze

w tym roku będzie obowiązywać,
jako ostatnią deskę ratunku.
– Głupio tak nie zdać jednego
przedmiotu i dostać świadectwo,
że się zdało maturę. Od razu na
wyższych uczelniach na takiego
delikwenta patrzą podejrzliwie.
Najważniejsze to dostać pozytywne stopnie – podkreśla Przemek,
jeden z trzecioklasistów.

(tejo)
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RAPORT JELONKI Ruszyły nartostrady w Szklarskiej Porębie i Karpaczu

JELENIA GÓRA Znają dobrze świat

Najlepsi uczniowie z województw dolnośląskiego i
opolskiego wystąpili w regionalnym etapie XXXIII
olimpiady z geografii i nautologii. Odbył się on w I
LO w Jeleniej Górze.

Lepiej późno niż wcale.
Sezon narciarski właśnie
się rozpoczął. Ostatnie
opady spowodowały, że do
turystycznych kurortów
masowo zjeżdżają turyści
z całego kraju. Gdzie i za
ile można pozjeżdżać?

Pozostali zawodnicy z pierwszej
dziesiątki dostali odtwarzacze
mp3 z radiem, pendrive’y, plecaki
oraz śpiwór. Finaliści wzbogacili
się ponadto o duże atlasy, a wszyscy uczestnicy dostali upominki
w postaci różnych map. Najlepszy
jeleniogórzanin, Piotr Słomski z I LO
im. Żeromskiego, zajął 13. miejsce.

Gestorzy bazy turystycznej liczą
choćby na częściową rekompensatę strat poniesionych w pierwszej
części zimowego sezonu. – Mamy
sporo wolnych miejsc w pensjonacie Admirał – powiedziała
Anna Zioło, współwłaścicielka
pensjonatów Admirał i Mieszko w
Karpaczu. – Zwykle o tej porze roku
jest praktycznie komplet. Ale odkąd
w telewizji pojawiły się informacje
że spadnie śnieg, otrzymujemy
mnóstwo telefonów z całego kraju.
Liczymy na przyjazd turystów.
Podobnie jest w innych pensjonatach w Karpaczu i Szklarskiej
Porębie. Ceny nie są wygórowane.
Nocleg w pokoju dwuosobowym
o podstawowym standardzie
kosztuje od 25 –65 złotych. Pokoje
są wyposażone w łazienki (z prysznicem), jest telewizja satelitarna,
czajnik bezprzewodowy. Za lokum
z aneksem kuchennym trzeba dopłacić. Niektóre pensjonaty oferują
także całodzienne wyżywienie za
dodatkowe 20-30 złotych.
Od soboty w obu miastach czynne są praktycznie wszystkie wycią-

Fot. Arkadiusz Piekarz

(ap)

Laureaci etapu regionalnego. W pierwszym rzędzie: Paweł Derkowski (II miejsce), Dawid Szymanowski (I miejsce) i Justyna Błocka (III miejsce).

Fot. Tomasz Pomałecki

Stoki czekają

Nasi w tyle
Górą byli uczniowie „zza miedzy” pozostawiając jeleniogórzan
w tyle klasyfikacji. Zawody wygrał Dawid Szymanowski z
Wrocławia. W jego ręce trafiła
pierwsza nagroda: cyfrowy
aparat fotograficzny. Drugi był
Paweł Derkowski z Kluczborka,
trzecie miejsce zajęła Justyna
Błocka z Opola.

Wreszie nadszedł czas na szusowanie
gi i nartostrady na tzw. łączkach,
czyli w niższych partiach gór. W
wyższych jest znacznie gorzej. W
środę rano w Karpaczu czynny
był jedynie wyciąg Zbyszek w kompleksie Śnieżka. W Szklarskiej Porębie można zjeżdżać nartostradą
Puchatek, ale jest ona dośnieżana
armatkami, dlatego zjeżdżający
muszą uważać. Aby uruchomić
pozostałe górskie nartostrady,
potrzeba aby pokrywa białego
puchu wynosiła przynajmniej
metr – powiedział Jan Dębkowski,
szef eksploatacji spółki Sudety Lift.
Ponadto świeży śnieg rozwiewa
wiatr. W każdej chwili sytuacja
może się zmienić. Wystarczy noc

KARPACZ

JELENIA GÓRA Radź sobie sam w autobusie

Strona się
podobała

Pociągów nie przybędzie

(tejo)

Z Jeleniej Góry na czas
zimowych ferii nie będzie
żadnych dodatkowych
pociągów.
– Rozkład jazdy w Kotlinie Jeleniogórskiej nie poszerzy się– zapowiada naczelnik sekcji Edmund
Pomieczyński.
– Kilka składów zostało uruchomionych, ale tylko z Wrocławia,
wśród nich dodatkowe połączenie
do Zakopanego, ale tylko do 10
lutego – dowiedzieliśmy się w
Sekcji Przewozów Pasażerskich
PKP w Jeleniej Górze.
Dodatkowych pociągów, mimo
bliskości i atrakcyjności gór, po
prostu nie opłaca się podstawiać,
nawet podczas zimowych wakacji, kiedy w dodatku sypnęło
śniegiem.
– Coraz więcej wyjazdów grupowych obsługują autokary,
którymi można dojechać pod
sam pensjonat, czy ośrodek – słyszymy.
Zdaniem turystów to właśnie
zimą powinno być więcej połączeń ze Szklarską Porębą, a
samorządowcy powinni zadbać
o sezonowe uruchomienie linii
do Karpacza.

– Warunki na drogach są niepewne, a pociąg zawsze jakoś
dojedzie. No i te krajobrazy
– mówi Marzena Domachowicz, która zamierza wybrać
się na narty do miasta pod
Szrenicą.

pełna opadów i nartostrady zostaną uruchomione. Przygotowanie
ich to kwestia kilku godzin.
Za 10 przejazdów na wyciągach
w Karpaczu trzeba zapłacić 15
złotych (dzieci i młodzież płacą 10
zł). Całodobowy karnet na wyciągi
w kompleksie Kopa kosztuje 60
i 45 złotych. Można też wykupić
karnet na 3 godziny. Ten kosztuje
40 złotych – dorośli i 30 złotych
– dzieci i młodzież.
W Szklarskiej Porębie jednodniowy bilet na przejazdy koleją linową Szrenica kosztuje 67 złotych.
Dzieci płacą 40 złotych a seniorzy
oraz młodzież – 53 złote. Istnieje
możliwość wykupienia biletu

przedpołudniowego (do godz. 12)
oraz popołudniowego (po 12.30).
Trzeba za niego zapłacić odpowiednio 47 złotych (dorośli) i 29
złotych (dzieci).
Ceny wyciągów orczykowych,
za 10 przejazdów, przedstawiają
się następująco: Baby Lift 13 zł,
Hala Szrenicka – 44 zł, Łabski
Szczyt – 51 zł, Ściana – Szrenica
i Świąteczny Kamień – po 53 zł.
Można też wykupić bilet na nocną
jazdę po Puchatku, w godz. 18-22.
Za cały wieczór dorośli zapłacą 44
zł, dzieci – 28 złotych.

(tejo)

JELENIA GÓRA Bezpieczne ferie

Na rewit alizację linii do
Karpacza chęci są, ale nie ma
pieniędzy. Podobnie jak na
częstsze, przynajmniej zimą,
połączenia kolejowe ze Szklarską Porębą.

(tejo)

Fot.Arkadiusz Piekarz

Edycję ogólnopolskiego
konkursu na szkolną witrynę
interrnetową wygrali gimnazjaliści z Karpacza.
Strona Gimnazjum w Karpaczu (www.gim.karpacz.
pl) najbardziej podobała się
komisji konkursowej, która
wybrała ją spośród wielu
zgłoszeń na grudniową edycję konkursu.
Przy ocenie wzięto pod
uwagę zawartość merytoryczną strony, zasób informacji, aktualizację, szatę
graficzną oraz poprawność
językową zamieszczonych
tam materiałów.
Liczył się także szczegół
techniczny: jurorzy oceniali
optymalizację strony, czyli
szybkość ładowania poszczególnych elementów.
Nagrodzonym gimnazjalistom, którzy na co dzień
rejestrują wydarzenia z życia
szkoły w zasobach sieci, gratulujemy sukcesu.



Młodzi pod ochroną
Kontrole autobusów oraz spotkania z dziećmi przeprowadzą jeleniogórscy policjanci. Wszystko po to,
by podczas ferii najmłodsi czuli się bezpiecznie.
Akcja potrwa od 29 stycznia
do 9 lutego. Policjanci planują
wzmożone kontrole autobusów,
którymi przewożone są dzieci
oraz młodzież. – To dla bezpieczeństwa uczestników – mówi
Edyta Bagrowska.
W planach jest też odwiedzanie miejsc na terenie powiatu,
w którym przebywają grupy
zorganizowane. Będą tez organizowane spotkania profilaktyczne
z dziećmi. Policjanci przekażą, jak bezpiecznie przechodzić
przez jezdnię i poruszać się po
drogach.
Organizatorzy, opiekunowie a
także rodzice mogą sami poprosić o skontrolowanie autobusu.

0-800-283-107

Koleje coraz bardziej tracą na znaczeniu

Wystarczy zadzwonić wcześniej
na policję i zgłosić, kiedy i skąd
jest wyjazd. Funkcjonariusze
sprawdzą stan techniczny pojazdu, uprawnienia kierowców oraz
stan ich trzeźwości. Telefon na
policję (075) 752 05 81 lub (075)
752 05 91.
Dodatkowo w dniach od
29.01.2007 – 09.02.2007 w godzinach od 7.00- 10.00 zostanie
uruchomiony punkt kontroli autobusów wyjeżdżających z dziećmi i młodzieżą z Jeleniej Góry i z
całego powiatu jeleniogórskiego.
Punkt ten będzie znajdować się
na placu PKS przy ul. Obrońców
Pokoju w Jeleniej Górze.

(tejo)

to numer zaufania policji. Dzwoniący pod niego mogą przekazywać
(także anonimowo) informacje o przestępstwach i przestępcach.
Mogą uzyskać też informacje dotyczące możliwości i sposobu
wnoszenia skarg na działalność policji. Numer funkcjonuje w dni
robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.

(tejo)

Nazwijmy tak umownie tę część śródmieścia widzianą w zimowej szacie z pokładu samolotu. Chodzi o przestrzeń między ulicami Armii Krajowej a Piłsudskiego, na której znajdują się aż cztery szkoły.
Pierwsza to podstawówka, popularna „dwójka”, pochodząca z 1908 roku, pierwotnie szkoła dla panienek z dobrych domów. Druga to znajdująca się tuż obok „jedynka”, kiedyś podstawówka, dziś Gimnazjum nr 1. Zbudowany w ostatnim 25-leciu XIX wieku jako szkoła ewangelicka. Dalej – już przy samej ulicy Piłsudskiego – widać gmach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki.
Placówka urządzana była stopniowo w latach 1945 – 1985 w dwóch kamienicach z przełomu XIX i XX wieku. W końcu, po przekątnej PSM wznosi się budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych. Jego większa część powstała jako przybudówka w latach 70 i 80-tych minionego wieku. Zasadnicza bryła, za Niemców szkoła realna, podczas I Wojny Światowej służyła jako wojskowy szpital.

Szkolna dzielnica



JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot.Marek Tkacz
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura



JELENIA GÓRA Słowo polityk dziś brzmi jak obelga – mówi Jerzy Kryszak

Testosteron
Kiedy: 1, 2, 3, 6 II
Gdzie: scena studyjna, Teatr Jeleniogórski
Bilety: 29 zł normalny i 21 zł ulgowy
Bijąca wszelkie rekordy popularności
komediowa opowieść obalająca mit
mężczyzn macho wraca na scenę.
Niedoszła uczta weselna, przeradza
się niemal w stypę po tym, jak panna
młoda „uciekła” sprzed ołtarza. W
spektaklu grają sami mężczyźni.
Testosteron zagrano już ponad sto
pięćdziesiąt razy.
Honor samuraja
Kiedy: 8 i 9 II
Gdzie: scena studyjna, Teatr Jeleniogórski
Godz. 19.00
Bilety: 24 zł i 17 zł
Spektakl opowiada o ludziach, którzy stracili dostęp do prawdziwych
wartości: rzeczywistość zastąpili
grami komputerowymi, wiarę - pozorami religijności, rodzinne związki

i ludzkie uczucia - wspólnym przesiadywaniem na kanapie przed
TV. Przeznaczony jest dla widzów
dorosłych.
Apokryf betlejemski
Kiedy: 30 i 31 I
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 11.00
Bilety: 10 złotych
Spektakl „Mirra, Kadzidło”, Złoto”
apokryf betlejemski Joanna Kulmowa, reżyseria Bogdan Nauka,
scenografia Dariusz Miliński, muzyka Jan Walczyński
Śmierć człowieka pracy
Kiedy: 30 I
Gdzie: JCK
Godz. 18.00
Bilet: 9 zł
W ramach DKF Klaps centrum
kultury proponuje film Śmierć człowieka pracy, w reż. M. Glowogger
(Austria/Niemcy).

WYSTAWY

Malowali najmłodsi
Kiedy: 18 I – 28 II
Gdzie: MDK
Wystawa obejmuje prace dzieci,
uczestniczące w kółkach plastycznych, prowadzonych przez MDK.
Malarstwo Małgorzaty Nowak
Kiedy: do 15 II
Gdzie: galeria Promocje, ODK
Autorka jest absolwentką Akademii Sztuk pięknych w Poznaniu.
Kilkakrotnie prezentowała swoje
prace m.in. na wystawie pracowni
rzeźby w 2003r. Maluje pejzaże,
emanujące radością i optymizmem.
Fascynuje ją kolor.
W obiektywie Wydmucha
Kiedy: do 4 II
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Waldemara Wydmucha znają chyba
wszyscy w regionie, którzy mieli
kontakt z fotografią. Jest żywą
legendą jeleniogórskiej fotografii.
Na blisko stu jego zdjęciach można
obejrzeć krajobrazy Karkonoszy
na przestrzeni ostatnich 50 lat.

W większości są to fotografie
czarno-białe.
Wystawa fotografii
Kiedy: 25 I – 10 II
Gdzie: Galeria Karkonoska
Godz. 15.00
Wystawa fotograficzna pn. Rewitalizacja obiektów postindustrialnych. Galeria Karkonoska, ul. 1
Maja 27, poziom II. Wystawa
będzie czynna w godzinach otwarcie Galerii Karkonoskiej.
Wiara Abrahamsa
Kiedy: 19 I – 18 II
Gdzie: Biuro Wystaw
Artystycznych
Godz. 17.00
Wystawa fotografii Mike’a Abrahamsa “Wiara” to opowieśc o
Chrześcijaństwie w różnych zakątkach świata. Wystawa czynna
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-17.00, bilety w cenie 2 zł,
w sobotę w godz. 10.00-16.00
wstęp bezpłatny

KINA
GRAND
Maria Antonina
29 I – 1 II, godz. 20
biograficzny/dramat, od 12 lat
Moja wielka wściekła rodzina
29 I – 1 II, godz. 18
komedia, prod. USA 2006, od 15 lat
Wpuszczony w kanał
29 I – 1 II, godz. 16
animowany, prod. USA 2006, b/o
LOT
Dlaczego nie!
29 I – 1 II, godz. 16:15, 18:15, 20:15

komedia romantyczna, od 12 lat

Z programem “Nie na żarty” wystąpił w Jeleniogórskim
Teatrze znany satyryk i aktor Jerzy Kryszak.
Wojciech Wojciechowski: Z
czego śmieje się Jerzy Kryszak
gdy nie występuje?
Jerzy Kryszak: Co raz mniej
mnie śmieszy wie Pan. Ale to
zależy od okoliczności i nastroju.
Nie zawsze śmieję się z tego samego. Śmieszne jest to, że budują
drogę z dwóch stron i się mijają
o pięć kilometrów. Śmieszne jest
to, że autostrada kończy się w polu.
Śmieszne jest to, że minister ma
oddać materiał genetyczny tylko nie
wiadomo, czy to jest bardziej śmieszne czy żenujące. To są potwornie
śmieszne rzeczy, tylko to już jest tak
wkurzające, że nie wiadomo czy się
z tego śmiać czy płakać.

gięcia. Oni są już na granicy dobrego
smaku i ja mogę ją przekroczyć.

W.W.: Czy Pan i koledzy po
fachu nie boicie się utraty
pracy? Scena polityczna jest
już tak zabawna i groteskowa,
że właściwie nie trzeba nic
dodawać.
J.K.: Wydaje mi się, że pracy nie
stracimy tylko w pewnym momencie zaczniemy powoli przekraczać
granicę dobrego smaku. Jeżeli rzeczywistość jest krzywa to trzeba ją
jeszcze bardziej wykoślawić i wtedy
jest taki niebezpieczny moment prze-

W.W.: A jak to jest w świecie
rozrywki? Czy w Polsce można już powiedzieć o kimś,
że jest gwiazdą, czy panuje
raczej zaściankowość pod tym
względem?
J.K.: Są gwiazdy, które chcą być
postrzegane jako gwiazdy. Myślę,
że w Polsce to nie funkcjonuje.
Oczywiście są w kraju takie postaci,
które bardzo tego chcą. Od sposobu
ubierania i sposobu życia po sposób
w jaki porozumiewają się z mediami.

Pytając o miłość
29 I – 1 II, godz. 17.45
dramat, prod. USA 2006, od 15 lat
Smocze wzgórze
29 I – 1 II, godz. 16
animowany, Hiszpania 2002, b/o

Jerzy Kryszak
Może im tego brakuje ale większość
ludzi w Polsce wykonuje jakieś
zawody. Górnik ma wydobywać
węgiel. Stolarz ma robić dobre stoły,
aby mi w palec drzazga nie weszła, a
aktor powinien uczciwie zagrać. Im
lepszy aktor tym większą powinien
mieć popularność.

sztuce Becketta, a rano następnego dnia jedzie nakręcić
reklamę kawy?
J.K.: Może tak być. On nie wyżyje z teatru. Nie wyżyje w sposób,
w jaki pewnie by chciał ale niech
nie mówi, że jest gwiazdą bo bycie
gwiazdą, to jest coś ponad.

W.W.: Nie drażni Pana, że
aktor gra o dziewiętnastej w

W.W.: Dziękuję za rozmowę.

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Miejscowa legenda punkrocka zagra w namiocie

Leniwiec pod Śnieżką i Szrenicą
Największe hity punkrockowej grupy będą mogli usłyszeć mieszkańcy Szklarskiej Poręby i Karpacza.
Największe przeboje grupy, jak
Heretyk, Rudy czy Uprzedzenia
będzie można usłyszeć 4 lutego
w Karpaczu, w namiocie Żywca
na stadionie miejskim. Koncert
rozpocznie się o godzinie 20. Dzień
później – 5 lutego – Mucha i spółka
będą podrywać do zabawy mieszkańców i turystów stacjonujących
w Szklarskiej Porębie. Koncert
odbędzie się w namiocie Żywca pod
wyciągiem. Wstęp na oba koncerty
jest bezpłatny.
To tylko część mini trasy koncertowej Leniwca. 2 lutego zagrają oni w
ośrodku kultury w Bolkowie (godz.
19, wstęp 6 złotych), a 3 lutego wraz
z innymi punkrockowymi grupami
– w Centrum Kultury w Legnicy
(godz. 19, bilet 13 złotych).

Angela

MARYSIEŃKA
Piła III
29 I – 1 II, godz. 20
horror/thriller, od 12 lat

W.W.: Polacy potrafią się z
siebie śmiać?
J.K.: Z nami jest bardzo źle.
To wynika pewnie z całej masy
kompleksów, historii, frustracji
czy obaw. Ale zaczynami powoli
nabierać dystansu do życia, do
rządzących. Już nie traktujemy
ich jak pół-bożków, których nic
nie dotyczy i nie wolno o nich
mówić. Z resztą w tej chwili
słowo polityk nic nie znaczy. To
słowo jest już prawie jak obelga,
ponieważ elity polityczne są
już bardzo zepsute i zwyczajnie
mówiąc spsiały.

Fot. Arkadiusz Piekarz

TEATR

Fot. Arkadiusz Piekarz

Będzie się działo Niebezpieczeństwo przegięcia

Leniwiec zagrał podczas tegorocznego finału orkiestry
świątecznej pomocy w Jeleniej Górze. Na zdjęciu Cyna

KONFERENCJA

Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?
Kiedy: 2, 3, 4 II
Gdzie: 2 II - Kościół Boży w Chrystusie, ul. Klonowica 7/2;
3 II - Hotel Europa, ul. 1 Maja
16/18; 4 II - Kościół Boży
w Chrystusie, ul. Klonowica 7/2
Godz. 2 II (18), 3 II (10-16),4 II (11)

PRELEKCJE

Wstep: wolny
Cykl spotkań z Andrew Pearkesem
- Pastorem kościoła „Maranatha” w
Exeter w Kornwalii (Anglia). Prowadzi
służbę Maranatha Ministries Exeter.
Jest koordynatorem organizacji „Pokoi
Uzdrowień”, skupiajacej sie na modlitwie o uzdrowienie. Zapraszamy!

El condor passa
Kiedy: 29 II, godz. 17
Gdzie: ODK
Prelekcja, ilustrowana przeźroczami,
w wykonaniu Stanisława Dąbrowskiego. Autor to znany pilot wycieczek
zagranicznych a przy tym znakomity
gawędziarz.

Twarze świata
Kiedy: 1 II, godz. 19
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Wstęp: wolny
Będzie można zapoznać się z różnicami w wyglądzie ludzi przynależących do odmiennych ras. Prelekcję
poprowadzi Stanisław Dąbrowski.

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)
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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

29 stycznia 2007 r.
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OG£OSZENIA / REKLAMA
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

FIRMA

Jelenia Góra ul. Jasna 12/13
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tel./fax 075 76 46 022
Tel: 0600 042 617,
0 696 550 078

...rozum i bądź rozumiany...

Specjalnie dla Ciebie

www.ckj-family.eu

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski

CHCESZ ZAMIEŚCIĆ REKLAMĘ
W NASZEJ GAZECIE?!!
UMÓW SIĘ

ARIEL   696 138 384
Z KONSULTANTEM DO SPRAW KUBA   693 800 490
REKLAMY SEBA   509 208 915
NA SPOTKANIE

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

AGGC
FINANSE

TELEKREDYT

DLA
KAŻDEGO
696-279-734

I
PT.USU:tre
œæ
- na nr tel. 7
116

SIMONA
NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY
ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

www.elektromaszyny.pl
Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

US£UG

(1,22 ZŁ)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A

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

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

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

29 stycznia 2007 r.

OG£OSZENIA / REKLAMA
Serafin

RAMY

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

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

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

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Kupno
■ www.elektromaszyny.pl
KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Motorola V3x używana bez simlocka PL
Menu Cena 600zl
■ tel.512586905 GG 2146534
■ Super mixer dyskotekowy z dodatkowymi efektami dźwiękowymi cena
250zł 607820445 lub
■ 075/7649316
■ Głośniki wysoko tonowe i średnio
tonowe oraz zwrotnice do altusów 140
tel.502731859
■ lub 075/7649316
■ Nokia 6310 i używana oryg. obudowa bdb stan Cena 350zl
■ Tel. 512586905 GG 2146534
■ Tani Zestaw Komputerowy do
Internetu aplikacji biurowy ew. gier
Celeron 667 mhz
■ Cena 120 zl więcej informacji pod
tel. tel.512586905 GG 2146534
■ Sprzedam NOKIA 6210- nowy akumulator, ładowarka sieciowa +samochodowa, zestaw słuchawkowy- 120zl.
Mini wieża na 3 CD, 2 x 50W- 170zl.
tel.608 034 794
MOTORYZACJA
Kupno
■ Kupię samochód o niewielkiej poj.
silnika, w dobrym stanie, do jeżdżenia dla kobiety, cena do 4.000zł.
tel.603222592
■ AUTA uszkodzone, cale, stan i rok
obojętny, lub przyjmę za wyzlomowanie. Tel.48667 620 919
MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Rower górski z Niemiec, czarny, sprawny,
stan bdb, brak tylko jednego łożyska przy
■ tylniej ośce. Cena 150 złotych. Tel.
693347146. Zapraszam!
NIERUCHOMOŚCI
Kupno
■ Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
do remontu, maksymalnie do 2 piętra. W
Jeleniej Górze ( nie Zabobrze), Cieplicach,
Sobieszowie, Jeżowie. tel.693 137 366

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ POKÓJ dla 1 lub 2 dziewczyn. Centrum.
W mieszkaniu dwupokojowym z jedna
studentka.Tel. 0 512-392-422
■ Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
z ogródkiem w Piechowicach. Ogrzewanie
C.O. Bezczynszowe. Tanio. Tel. 0516
146 163
■ Pilnie wynajmę dwupokojowe
mieszkanie w okolicach Jeleniej Góry
nr.kontaktowy:692783660
NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Kwaterunkowe 34m. Kw, niski parter,
pokój, kuchnia z łazienka, WC na korytarzu.
Dwa nowe piece węglowe. Czynsz 77zł/m.
Zamienię na większe. Możliwość dużej
dopłaty. 606 822 694
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
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
zatrudni murarzy. Zapewniamy dowóz
do pracy. Zarobek od 2 tys. tel. 0507
445 930
PRACA
Podejmę prace
■ Podejmę pracę Stolarz- 20 lat doświadczenia specjalista- rekonstrukcja
mebli antycznych i ozdobnej stolarki
budowlanej. Tel. 692 716 918
■ Firma transportowa podejmie współprace (sklepy markety hurt) O601240582
RÓŻNE
Sprzedaż
■ Szczenięta owczarka niemieckiego
tel. 602 767 947. Robert Czechowski
Jelenia Góra
■ Sprzedam kafle i części pieca kaflowego, kolor brązowy. Cena przystępna.
Tel. 0691 328 721
RÓZNE
Różne
■ Wysoka nagroda za wskazanie sprawcy podpalenia samochodu ciężarowego
na parkingu

CUDA SĄ CZY ICH NIE MA? www.zoe@
poczta.neostrada.pl
■ strzeżonym przy ul. Wiłkomirskiego w
dniu 2.01.2007
■ 0694559227;516146075
■

RÓŻNE
Usługi
■ RENOWACJA PARKIETÓW,
PODŁOGI I SCHODÓW – LAKIEROWANIE. UKŁADANIE NOWYCH + PANELE. WYSOKA
JAKOŚĆ PRAC. BEZPYŁOWO
- ZACHODNIE MASZYNY. TEL.
075 76 – 47 - 990
■ 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
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz
■ sporządzi odpowiednią dokumentację
z tego zakresu.
■ tel.691 824 739
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa
- tel. 0 505 810 724
■ Zespół muzyczny Prestiż wesela,
poprawiny, studniówki, imprezy plenerowe,
imprezy dla firm, karaoke duże doświadczenie tel.502731859 lub 075/7649316
e-mail jackie5@interia.pl
■ TŁUMACZENIA - angielski, profesjonalnie, terminowo, 0660 360 718
■ Zespół muzyczny SUNNY DUO Bankiety,
dancingi, wesela, zabawy taneczne, karnawałowe i inne. Nr tel. (0) 609 851 863
■ Przeprowadzki sprawnie i niedrogo
ekipa+ duże auto 0756417885 lub
0601240582
■ Przeprowadzki Polska-Niemcy-004
91635394056/0691309719/www.
transkiba.eu
■ Usługi transportowe(meble, antyki, agd,
maszyny)solidna obsluga-0691393729
EDUKACJA
ANGIELSKI - korepetycje, gimnazjum,
liceum, matura, egzaminy FCE,CAE,CPE,
0660 360 718
■

PRACA
Dam prace
■ 1. Potrzebni Konsultanci do F Mahora Group. Sprzedaż markowych zapachów z dużym zyskiem. GG:9994128
tel.503055854
■ 2. Pilnie poszukuję do pracy fryzjerkę
i kosmetyczkę do salonu fryzjerskiego w
centrum Jeleniej Góry. Informacje pod nr.
tel. 501 131 144
■ 3. ZATRUDNIĘ: - młodą, dyspozycyjną
osobę (konieczność wyjazdów służbowych) WYMAGANIA: - biegła, praktyczna
znajomość j. niemieckiego - znajomość
obsługi komputera i urządzeń biurowych
pracajg@op .pl
■ 4. Chcesz zarobić szybko łatwo i legalnie.
To ogłoszenie jest właśnie dla ciebie. Skontaktuj się ze mną mariusz_job@interia.eu
■ 5. Brytyjska agencja pracy poszukuje
chętnych do pracy w fabrykach, hotelach.
Gwarantowane wys. wynagrodzenie oraz
legalne kontrakty min 6 mies. CV z nr tel
prosimy przesyłać na pracownikuk@tlen.pl
tel. 041 266 14 44
■ 6. Zostań konsultantką Faberlic ;wpisowe 0zł,otrzymujesz rabat gwarantowany
na zamówienie aż 27% nawet na 1 produkt
,dostawa do domu, dodatkowy zarobek
,ciekawe konkursy ,co więcej nie musisz
dokonywać regularnie zamówień, kom
0609140420
■ 7. Firma dobrze działająca da prace
.zakwaterowanie ,dojazd w zakresie firmy
oraz wyżywienie. Dobre warunki i godziwa
płaca na terenie kraju. szczegóły pod
tel:517350747
■ 8. Poszukuje osoby do sprzątania
mieszkania mieszkanie 3 pokojowe 63 m2
w Mysłakowicach tel. 665-199-953
■ 9. Renomowany zakład budowlany
MARK-POL zatrudni zawodowego płytkarza
łazienkowego od zaraz. Więcej informacji
pod numerem telefonu 695-408-642
■ 10. Dam pracę od zaraz w ochronie, tel.
0601 583 102
■ 11. Biuro Podróży w Jeleniej Górze zatrudni pracownika.Mile widziana znajomość
języków obcych oraz łatwość nawiązywania
kontaktów z klientem. Informacji udzielamy
pod numerem telefonów : 075 7646282
■ 12. Do nowo otwieranego sklepu w
Jeleniej Górze poszukuję sprzedawcówkasjerów. Zainteresowanych prosimy
o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres:
Dominik Marczak 58-505 JELENIA GÓRA 7
skr. poczt. 404 z dopiskiem PRACA lub na

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
UL. PCK 14a 58–560 JELENIA GÓRA TEL. 075 75–514–75

PROWADZI ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2007/08

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

SZKOŁA ZAPEWNIA:
wysoki poziom nauczania
naukę informatyki – pracownie: internetowa,
multimedialna
nauka języka angielskiego i niemieckiego od
klasy I przy pomocy technologii komputerowej
opiekę w świetlicy szkolnej

13

opiekę pielęgniarską i stomatologiczną
naukę pływania w klasie trzeciej
zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, zajęcia
z muzykoterapii i terapii pedagogicznej
i kinezjologii edukacyjnej

Zapisy dzieci w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.45 – do 15.30 do dnia 28.02.2007r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 stycznia 2007 r.
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OG£OSZENIA / REKLAMA

czy potrzebujesz uzdrowienia ?

czy cuda są, czy ich nie ma?
czy BÓG dzisiaj

UZDRAWIA ?

oczekujemy owoców
naszego spotkania!

wiecej info: www.zoe@poczta.neostrada.pl

e-mail: dominikmarczak7@wp.p
■ 13. Zatrudnię w Zakładzie Kominiarskim.
Na stanowisko - Kominiarz. Biurozuk@o2.pl
tel. 692768303 wieczorem
■ 14. Usługi z zakresu prawa i finansów,
wysokie dochody centrum wsparcia biznesu
Tel. 693-604-404
■ 15. Wymagamy tylko wykształcenia
średniego, niekaralności, pogodnego usposobienia i komunikatywności. Jeśli szukasz
dodatkowej pracy, napisz do nas i umów się
na spotkanie rekrutacja.ep@gazeta.pl
■ 16. Zatrudnię w Jeleniej Górze do
zakładu : tel.: 517262139 proszę dzwonić
lub tez pisać smsy oddzwonię
■ 17. Work service s.a. poszukuje chętnych do pracy na stanowisku kasjera w
hipermarkecie w Jeleniej Górze. Wymagane
ukończone 18 lat, aktualna książeczka
sanepidowska oraz aktualna legitymacja
studencka lub uczniowska tel. 508 040
045
■ 18. LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o.
zatrudni ślusarza i tokarza z uprawnieniami.
Umowa o pracę, na pełny etat, od zaraz.
LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o. Stara
Kamienica 66 tel 075-75-283-12
■ 19. Firma LBF Technika Wentylacyjna
Sp. z o.o. Stara Kamienica, poszukuje pra-

cowników do działu produkcji. Zatrudnienie
na pełny etat, na umowę o pracę, od zaraz.
Stara Kamienica 66 tel: 075-75-283-17
■ 20. Studentkę zaoczną przyjmę do pracy
na umowę zlecenie do biura kredytowo ubezpieczeniowego na 3,4 godziny dziennie
.Kontakt pod numerem :509374227
■ 21. Dla miłej rozsądnej dyskretnej
dodatkowa jako pomoc w domu. wiek bez
znaczenia. Również osoba zamieszkała
poza J. Górą(możliwość dowozu).dobre
warunki!!! TEL.:695943795
■ 22. Jestem nianią 15 miesięcznego
chłopczyka, ze względu na mój wyjazd muszę z tej pracy niestety zrezygnować. Praca
jest lekka w centrum Jeleniej Góry-mega
mix. Płaca jest bardzo dobra 900zł/mies.
Praca 8 godz. dziennie, weekendy wolne.
tel. 888-202-442
■ 23. Witam Szukam osoby do przetłumaczenia pliku messages ze skryptu aukcji na
język polski. gg:6645856
■ 24. Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracowników z terenu Jeleniej Góry.
Mile widziani młodzi, nie koniecznie z doświadczeniem w branży. Tel. 0605097861
proszę o kontakt w godzinach od 8 do 15.
■ 25. Poszukujemy zawodowych telemarketerów tel. 607-122-636

26. Zatrudnię fryzjerkę damską tel. 075
75 50 257, 663553030
■

PRACA
Podejmę prace
■ 27. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem pokieruje firmą lub sprzedażą i
marketingiem. Kraj i eksport. Telefon: 506449696. E-mail: kichbauer@web.de
■ 28. uczciwy ,rzetelny, prawo jazdy
B,C E w trakcie podejmie prace!!! Tel.
501-577-04 4
■ 29. Podejmę pracę jako barmanka(z
doświadczeniem) lub na innym stanowisku.
Jestem dyspozycyjna i komunikatywna.
Mam 21 lat i mieszkam w okolicach Jeleniej
Góry. tel/ 601282844 / malwcia21@
buziaczek.pl
■ 30. Kobieta 38 lat- podejmę się sprzątania mieszkań, domów, biur, sklepów na
terenie Jeleniej Góry. Jestem dyspozycyjna
po godz.15 i w weekendy. Kontakt jolajg@
wp.pl tel. 0756421657 513865433
■ 31. Poszukuje dodatkowej pracy na czas
ferii. Interesuje mnie każda oferta;)kontakt:
Katarzyna.debska@vp.pl
■ 32. Operatywna z doświadczeniem bez
nałogów zaopiekuje się dzieckiem lub osoba
starsza. Tel. kontaktowy 075-64-17-151
■ 33. Szukam pracy w charakterze hostessy,
sprzedawcy, opieki nad dzieckiem, roznoszenia
ulotek....kontakt 695828601 lub loqwa@wp.pl
■ 34. Jestem młoda dyspozycyjna i
uczciwa 20lat.511860476
■ 35. Wykonam prace ogólnobudowlane
typu regipsy, płytki, gładzie, malowanie, itp.
Tel.0691-25-45-75
■ 36. 16-latek podejmie pracę

na ferie kontaktowy, uczciwy, j. Angielski (zaawansowany),niemiecki
,francuski(podstawy) tel. 500208803
■ 37. Wykonam prace remontowo budowlane takie jak: Malowanie, Regipsy,
Kafelki, Kabiny natryskowe Umywalki,
itp <Elektryka poza licznikowa 1kv>
Specjalizacja zabudowa i montaż kominków
Krótkie terminy ,szybko i solidnie Krzysztof
665564639
■ 38. Kuchar z poszukuje pracy
692072765
■ 39. Masz problemy z instalacja elektryczna?? - Wymiana na nowa - naprawa
starej to zadzwoń pod numer 605 896
800.
■ 40. Szukam pracy jako sprzedawca.
Mam 31 lat i doświadczenie w branży
mięsnej. Znam obsługę kasy fiskalnej.
Jak masz coś ciekawego dla mnie to
zadzwoń:0757534292
■ 41. Fizjoterapeutka z licencją-studentka
USM podejmie prace w zawodzie. Angela
888-671-24 8
■ 42. szukam pracy na okres ferii bądź w
weekendy w grę wchodzi hostessa ,zajmowanie się dzieckiem, układanie towaru na
półkach, praca na kasie, praca w solarium,
roznoszenie ulotek info pod loqwa@wp.pl
kom 695828601
■ 43. młody dyspozycyjny zdolny fachowiec bardzo pilnie poszukuje pracy w
firmie budowlanej najchętniej w wykończeniówce potrafię: kłaść regipsy kafelki
tel.0756424678
■ 44. Podejmę pracę najchętniej w aptece
jako pomoc apteczna czy też w laboratorium a także rozważę inne propozycję

pracy. Obecnie jestem na 2 roku studium
fermaceutycznego skończyłam technikum
chemiczne zawód: technik analityk nr. Tel.
663-608-699
■ 45. Kucharz 29l,kowary, doświadczenie
w gastronomii i hotelarstwie, doświadczenie
w prowadzeniu działalności gospodarczej
poszukuje pracy. Tel. 692072765
■ 46. Pielęgniarka zaopiekuje się dzieckiem. Jestem osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, spokojną, bez nałogów. Kontakt
pod nr tel 075 75 316 85
■ 47. Duże doświadczenie w prowadzeniu
biura, obsługa komputera i urządzeń biurowych, doświadczenie w kontaktach z klientami, prawo jazdy kat. B, znajomość branży
poligraficznej. Wykształcenie pomaturalne
techniczne. tel. 0606 739 136
■ 48. Zaopiekuje się dzieckiem najlepiej
od roku wzwyż nie młodszym. Jestem z
Zabobrza. Mój numer telefon kontaktowy
075-64-17-151 kom.888293015
■ 49. Mam 21 lat, jestem z Jeleniej Góry.
Podejmę prace jako kelnerka, barmanka,
sprzedawca, opiekunka. Mój nr telefonu
513317043
■ 50. Podejmę prace w sklepie odzieżowym, solarium lub inna w każdych
godzinach. telefon 605 525 626
■ 51. Podejmę prace w gastronomii na terenie
Jeleniej Góry numerem gg 1644765
■ 52. Kierowca kat B, z dużym doświadczeniem w pracy dostawczej pilnie podejmie
prace. Lat 31, okolice Jelenia Góra. Odpowiedzialny, dyspozycyjny, wykształcenie
mechanik. kontakt : 0515308268
■ 53. Mlody z 2gr inwalidzka z okolic
Jeleniej Góry i Złotoryi a dokładnie ze Świe-

rzawy podejmie pilnie prace. mam 10 letnie
doświadczenie jako piekarz w tym 2lata
jako magazynier. oferty proszę kierować
pod nr tel. 663641297 0757135910
■ 54. Młoda (20 lat) dyspozycyjna
dziewczyna podejmie każda prace także
w weekendy i w godzinach nocnych tel.
502 096 806
■ 55. Kobieta 38 lat. Poszukuję dodatkowej pracy na terenie Jeleniej Górysprzedawca, ankieter, sprzątanie (również
mieszkań-domów),opieka, lub inny charakter pracy. Jestem dyspozycyjna od godziny
15.00.Mogę również pracować w weekendy
. jolajg@wp.pl tel. 607799442
■ 56. Szukam pracy w Berlinie
- najchętniej biuro/restauracja lub w
zawodzie(nauczyciel języka angielskiego).
Biegła znajomość angielskiego i średnia
niemieckiego. Mam 24 lata, mieszkam w
Berlinie. Tymczasowo jestem w Polsce. Tel.
0503 530 064
■ 57. Pilnie szukam pracy na ferie młoda,
uczciwa i kontaktowa szuka pracy na ferie
i weekendy. tel. 515 176 519
■ 58. Poszukuje pracy biurowej, najlepiej
na cały etat, posiadam wykształcenie średnie, dobra znajomość obsługi komputera,
uczciwa, zorganizowana, uczę się zaocznie
kontakt:kija1@op.pl
■ 59. Szukam pracy na ferie zimowe.
Może być to praca w hipermarkecie, lokalu,
przy dziecku (jako opiekunka) itp. kontakt:
665180805 lub dr.ania@simplusnet.pl
■ 60. Posiadam duże doświadczenie w
prowadzenia różnych rodzajów BUSA jestem
rencistą i poszukuje pracy dorywczej. Tel.
kont. 505 092 579

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Sekrety dawnego lecznictwa

Szlachetne zdrowie
Szpital przy ul. Żeromskiego za niemieckich
czasów. Widać nieistniejące już dziś werandy,
zabudowane w latach 70-tych.
Dopiero pod koniec XIX wieku Jelenia Góra „dorobiła się” szpitala – jak na owe czasy – z prawdziwego
zdarzenia. Zaczęły powstawać domy opieki, a później
– prywatne kliniki – w tym specjalna placówka dla
kobiet z oddziałem położniczym. Po wojnie szpitale
i przychodnie powstawały w zwykłych kamienicach,
dawnych urzędach, hotelach i pensjonatach, a nawet
w byłej siedzibie UB.
Jak przedstawiała się służba
zdrowia w Hirschbergu w końcu
dziewiętnastego stulecia? Janusz
Ptaszyński wylicza, że opiekę me-

Początki w zdroju

Najstarszy szpital powstał w
Warmbrunn (Cieplice) w roku
1865. Zbudowano go pierwotnie

mieszkańców, bowiem budynek
został zbudowany głównie ze
składek społecznych. Uzdrowisko było wówczas jednym z
najbardziej znanych kurortów w
Niemczech, co też nie pozostało
bez znaczenia.
Jak podaje Janusz Ptaszyński
wybito okolicznościowe medaliki z mosiądzu przedstawiające
sylwetę budynku szpitalnego
oraz napis z podziękowaniem
dla „współzałożyciela Sanatarium Wojskowego w Cieplicach”.
Dostawali je darczyńcy. Można
się domyśleć, że w ówczesnym
Warmbrunnie sporo marek na
budowę obiektu dołożyli liczni
bogaci kuracjusze z całych Niemiec.
Kiedy skończyła się wojenna
zawierucha, sanatorium zamieniono w szpital, któremu patronowała św. Jadwiga (jej rzeźba
do dziś znajduje się przed gmachem). Budynek, który okazał się
za mały, rozbudowano pod koniec
XIX wieku o dwa boczne skrzydła.
O chorych troszczyły się siostry
zakonne franciszkanki.

Rada dała marki

Eklektyczny pensjonat, w którym po 1945 roku
znalazł siedzibę szpital MSW.
dyczną nad mieszkańcami sprawowało dwóch lekarzy powiatowych oraz pięciu ogólnych.
Dyżurowali dwa razy dziennie
przez około dwie godziny. Pacjentów przyjmowali w gabinetach prywatnych. Był też lekarz
wojskowy, dentysta i siedem
położnych. Nie było wówczas
możliwości odbierania porodu
w szpitalu. Akuszerki wzywano
do domów w razie zrozumiałej
potrzeby.

z przeznaczeniem na sanatorium
wojskowe, czyli lazaret. Jego
wzniesienie było skutkiem wojny,
jaką Niemcy prowadziły od 1864
roku z Danią. Stawką walk był
Szlezwig. W wojnie zapewne
uczestniczyli ówcześni strzelcy
stacjonujący w Hirschbergu oraz
inni mieszkańcy.
Cieplice wybrano ze względu na
klimat, wody termalne i oddalenie od frontu. Nie bez znaczenia
była także hojność dawnych

Ziehlenstr., czyli ul. Jagiellońska, przy której
znajduje się szpital św. Jadwigi.

Kolejny szpital powstaje po
decyzji rady miejskiej z 1888 roku.
Za 244 tysięcy marek. Lokalizacja
okolice Sackgasse (po polsku
ulica Plecakowa), nazwana tak
ze względu na sąsiedztwo koszar i częste marsze żołnierzy z
plecakami. Pisząc za Ivo Łaborewiczem, w średniowieczu istniał
w okolicy przytułek Bożego Ciała
dla chorych.
Później trakt zyskuje miano
Neue Hospitalstr., czyli w dosłownym tłumaczeniu ulicy Nowoszpitalnej, dziś ul. Wynalazców.
Nowy szpital, jak na dziewiętnastowieczne standardy, był dość
nowoczesną placówką. Urządzono w nim 20 sal, w których
mogło przebywać 81 chorych. Co
ciekawe, za leczenie pobierano
opłaty w zależności od klasy
pomieszczenia. Najtańsza była
klasa trzecia z 71 łóżkami (1,5
marki za dzienne wyżywienie i
leczenie), najdroższa – pierwsza z
czterema łóżkami (odpowiednio
– 5 marek). W drugiej klasie było
sześć miejsc, a koszt wynosił 2
marki za dobę.
Mieszkańcy miasta mieli zniżkę, a należący do ówczesnej
Kasy Chorych płacili tylko 80
fenigów.
Luksusów na początku nie było.
W szpitalnych salach zainstalowano piece węglowe. Dopiero na początku pierwszej dekady XX wieku
w lecznicy zamontowano centralne ogrzewanie. Obok powstał
barak z dwoma pomieszczeniami
przeznaczonymi dla cierpiących
na choroby zakaźne.
W bliskim sąsiedztwie szpitala
stał od drugiej połowy XVIII wieku dom opieki, barokowy przytułek dla ubogich. Po 1945 roku
przekształcono go na kamienicę
z mieszkaniami komunalnymi.
O zabytek (nie został wpisany
do rejestru) jednak nie dbano.

Z powodu fatalnego stanu technicznego kilka lat temu został
rozebrany.
Okolice nowego szpitala zostały
dobrze skomunikowane z centrum
Jeleniej Góry. To tam ma swoją
pętlę pierwsza linia tramwajowa,
którą można dojechać do dworca. Był to, zresztą, strategiczny
jeleniogórski zakątek. To właśnie
tam znajdowały się koszary jegrów
(strzelców) pruskich.
Po wybuchu w 1914 roku I Wojny Światowej na terenie koszar
ulokowano lazaret, czyli szpital
dla rannych żołnierzy. Ci trafiają także do przekształconej na
potrzeby lecznictwa Katolickiej
Szkoły Realnej przy Schuetzenstrasse (Strzelecka, dziś Piłsudskiego – obecnego Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych).

Ujęcie szpitala św. Jadwigi na
kolorowanej pocztówce z początku XX wieku.
W. Greiffenhagen. Na swojej
wizytówce podał nie tylko numer konta bankowego (musiał
prowadzić prywatną praktykę?),
lecz także domowy numer telefonu (8186). Daleko do pracy nie
miał: mieszkał przy okolicznej
Schillerstrasse 2 (dziś Malczewskiego), zapewne w jednej z willi, które uchowały się do dziś.
Szpital dla obłożnie chorych ist-

niał także przy wspominanej już
Schuetzenstrasse (Piłsudskiego)
w charakterystycznym budynku z
elewacją z klinkierowej cegły.

Ciąg dalszy za tydzień.
(tejo)

Wszystko dla pań
i nowa lecznica

Mało znanym faktem jest istnienie w stolicy Karkonoszy Prywatnej Kliniki dla Kobiet, przy której
funkcjonował oddział położniczy.
Powstała ona w roku 1906 przy
Warmbrunnerstrasse (Wolności)
róg Bergstrasse (SkłodowskiejCurie) w nowo wybudowanej
kamienicy. Okolica była wówczas
bardzo spokojna. Klinika miała
trzy piętra, a pacjentkom zapewniano nowoczesne terapie i wygody w obszernych pokojach.
Lepsze czasy dla jeleniogórskiego lecznictwa nadchodzą po 1925
roku. Powstaje wówczas Martin
Luther Krankenhaus (Szpital
im. M. Luthra), zbudowany w
Cunnersdorfie (Kunice) przy Goethestrasse (ulica Żeromskiego).
Cunnersdorf, wówczas dzielnica
Jeleniej Góry, była właśnie rozbudowywana. Lecznica powstała nieopodal osiedla willowego i
bardzo spokojnej okolicy pełnej
zieleni. Budynek o nowoczesnej
bryle architektonicznej był otoczony przez park, a z okien od strony
południowo-zachodniej roztaczała
się panorama Karkonoszy.
Pacjentami opiekowały się
dojeżdżające z Cieplic siostry
franciszkanki.
Jak podaje Janusz Ptaszyński,
ostatnim niemieckim ordynatorem szpitala był dr medycyny

Wracamy do Cieplic: pensjonat już jako Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Zbigniewowi Jancowi,
szpital MSW w latach 80-tych XX wieku właścicielowi sklepu „U Benia” przy ul. Długiej 11.
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Z OSTATNIEJ STRONY

wasze fotki Nasze Pociechy

Pa w e ³ e k

Iza

Tymoteusz

Umieć żyć
Maciej Łotecki od dwunastu lat jest nauczycielem. Przez
ten czas uczył swoich wychowanków „bycia szczęśliwym człowiekiem”. Niektóre prowadzone przez niego
zajęcia uczniowie pamiętają do dziś.
Angelika Grzywacz: Mówi
A druga pasja?
Gotowanie. Mówi się, że jestePan, że praca z dziećmi to
śmy
tym, co zjadamy. Poza tym,
pana pasja.

r
Olivie

N ik o la

JELENIA GÓRA Stara się być nauczycielem i przyjacielem

Maja

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

Maciej Łotecki: Tak naprawdę
mam dwie pasje. Jedna to dzieci.
Uwielbiam pracować z dziećmi.
Uważam, że najważniejszą
sprawą jest nauczyć ich żyć, a
to znaczy wyrażać swoje emocje, uczucia, potrzeby. Praca
z dziećmi jest dla mnie próbą
odnalezienia siebie z przeszłości. Moje wychowanie było
niesprawiedliwe. Niewiele ze
swojej szkoły wyniosłem. Nikt
nigdy mi nie pokazał, co to są
emocje. Coraz częściej mówi się
o agresji w szkołach, próbuje się
ją zwalczać, a przecież kluczem
do rozwiązania problemu jest
odkrycie przyczyny, a nie skutków. Jeśli my jako rodzice czy
nauczyciele nie przekażemy
dzieciom miłości i ciepła, to
akceptacji zaczną szukać gdzie
indziej.

interesuję się diabetyką.

Co w życiu jest dla Pana
najważniejsze?
Może zabrzmi to trywialnie, ale
miłość, definiowana jako wolność,
możliwość postępowania według
samego siebie, odnalezienie siebie.
Uważam, że każdy z nas dopóki nie
odnajdzie siebie nie będzie mógł
pomóc odnaleźć siebie innym. A
przecież tego oczekują od nas dzieci. Chcą by pomóc im się odnaleźć.

Które Pana cechy
charakteru dają siłę
do działania?
Otwartość na to, co przyniesie każdy dzień. Nigdy do
zajęć nie przygotowywałem
się z książek. Uważam,
że do życia inspiruje...
życie. Książki są ważne,
ale najważniejsza jest
wiedza zaczerpnięta
z życia, i to zawsze
chciałem przekazać
swoim uczniom i
wychowankom.

Dziękujemy
za rozmowę.

Czy Pana zapał do pracy z
dziećmi drzemał w Panu od
zawsze?
Zawsze chciałem być człowiekiem. Nie marzyłem raczej o konkretnym zawodzie, ale raczej o
stanie ducha. Dlatego jak pracowałem z dziećmi starałem się
nie narzucać im niczego. Nie
chcę brać odpowiedzialności
za ich decyzje.
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Maciej Łotecki

REKLAMA

GAZEL

„ Wybrane kolekcje Polcolorit-u,
które były 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

