Na rozliczenie z fiskusem
mamy czas do końca kwietnia. Nie wszyscy wiedzą, że
termin składania zeznań
podatkowych Pit 28 już
upłynął. Urząd Skarbowy
zapowiada kary dla spóźnialskich. Sprawdź, gdzie
można otrzymać formularze
i jakie należy wypełnić.

KONKURS !!!

Jeleniogórski Tygodnik
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Urząd nie popuści
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Dlaczego lepiej nie otwierać
drzwi handlowcom, którzy
usiłują sprzedać urządzenia
grzewcze po wyjątkowo niskiej cenie?
str. 2

Cichy zbrodniarz

Zabił matkę i sąsiadkę, teraz
za zbrodnie odpowie przed
sądem. Kim jest nałogowy
alkoholik, ojciec sześciorga
dzieci?
str. 4

Stracili wszystko

Jakie są skutki pożaru kamienicy przy ul. Powstańców Śląskich, który wybuchł
w nocy z piątku na sobotę?

ISSN 1896-5164

CENA: 1 zł

Poleciały głowy
staną niebawem ogłoszone.
Urząd będzie miał też nowe
wydziały, które mają usprawnić jego pracę i lepiej starać
o dobro miasta.
Zdaniem prezydenta, na
przykład, Wydział Funduszy Europejskich umożliwić
ma miastu skok na unijną
kasę. Zajmie się z założenia
skuteczniejszym niż dotychczas pozyskiwaniem pomocy
z funduszy europejskich.
Urząd Miasta zatrudnia
(łącznie z osobami na wypowiedzeniach) 296 osób
i należy do największych
pracodawców w Jeleniej
Górze.

Mirosław Jaskólski, Feliks Rosik, Henryk Tęcza
i Ryszard Wach – czterech naczelników wydziałów
w urzędzie miasta wyleciało z pracy. Zwolnionych
zostało siedmiu szeregowych urzędników. Powód
oficjalny: przerost zatrudnienia i chęć poprawy jakości pracy magistratu. Coraz bliżej obsady jest fotel
drugiego zastępcy prezydenta.
Jeleniogórskie „trzęsienie Wach), kontrola i nadzór (F.
ziemi” oficjalnie prezydent Rosik) oraz obsługa techMarek Obrębalski ogłosił w niczna (H. Tęcza)
czwartek.
Z etatami w ratuszu poO zmianach mówiło się żegnało się także siedmiu
nieoficjalnie wcześniej. Jako pracowników niektórych wyosoba do „odstrzału” wy- działów – ochrony środowimiany był głównie wielo- ska, czy obsługi technicznej.
letni naczelnik Wydziału
Marek Obrębalski zarzeka
Urbanistyki, Architektury i się, że nie jest to czystka, a
Budownictwa UM Mirosław zwolnieni urzędnicy mają
Jaskólski. Tymczasem szefa prawo startować w konkurstraciła także oświata (R. sach na wakaty, które zo-

Więcej: strona 3

Ryszard Wach (w środku) nie jest już szefem
oświaty w Jeleniej Górze

Pechowy
egzamin
Trzy uszkodzone samochody to skutek
nieostrożności kierowcy opla. W czwartek na ulicy Wolności
zagapił się i uderzył
w tył nissana, w którym egzaminowany
przyszły kierowca
zdawał test praktyczny na prawo jazdy.
Policja zamierza postawić fotoradar y
w pobliżu miejsca wypadku.

SPORT

Bez kompleksów
Piłkarki ręczne Finepharm
wreszcie zagrały na miarę
oczekiwań i pewnie pokonały Łącznościowiec Szczecin
33:29. Nikt im już chyba nie
odbierze utrzymania w ekstraklasie.

str. 11
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Fot. Krzysztof Knitter
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Rok II

Fot. Archiwum

Przekręt z gazem
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Egzaminacyjna micra została mocno zniszczona

Więcej na stronie 4

Auto Centrum Dolnośląskie
ul. Mostowa 2
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/ 646 98 00
fax. 075/ 646 11 00
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e-mail: salon@autocentrumdolnoslaskie.pl
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Nie zapomnij daućmoerze !!
!
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Komenda Miejska Policji
75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              
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Nie dajcie się oszukać nieuczciwym handlowcom

JELENIA GÓRA

Przekręt z gazem
Firmy z Oleśnicy oferujące wymianę urządzeń
gazowych oszukiwały
jeleniogórzan naciągając
ich na bardzo drogie kredyty na niekorzystnych
warunkach.

Tylko do

zajezdni
Mieszkańcy osiedla Czarne nie
dojadą po południu autobusem
linii nr 25 do śródmieścia. Jak
poinformował Leszek Chmielewski, kierownik ds. marketingu w Miejskim Zakładzie
Komunikacyjnym, kurs o godz.
16. 30 (odjazd z przystanku
przy ulicy Czarnoleskiej) zostanie skierowany bezpośrednio
do zajezdni. Autobus pominie
przystanki przy małej poczcie,
sądzie, teatrze, ul. Bankowej
oraz przy ul. SkłodowskiejCurie. Zmiana wchodzi w życie
od jutra (6 lutego, wtorek).
Najpewniej podyktowana jest
małym zainteresowaniem pasażerów dojazdem do centrum
miasta o tej porze dnia.

Fot. Arkadiusz Piekarz



Schemat działania firm jest
bardzo podobny – informuje
Jadwiga Reder-Sadowska, miejKomisariat Policji                                              
ska rzeczniczka konsumentów
75 20 150 ul. Armii Krajowej
w Jeleniej Górze.
Szpital Wojewódzki 
W godzinach popołudniowych
75 37 100
do mieszkania puka osoba, podaStra¯ Miejska
jąca się za pracownika gazowni.
75 251 62
Prosi o umożliwienie dokonania
kontroli urządzeń gazowych.
KMP Stra¯y Po¯arnej
Lokator z reguły niczego nie
76 47 450
podejrzewając
otwiera drzwi
Pogotowie Ratunkowe
i
wpuszcza
„gazownika”.
Ten
75 23 636
w trakcie kontroli informuje,
Górskie Ochotnicze
że urządzenie (kuchenka, piePogotowie Ratunkowe
cyk) jest nieszczelne i grozi wy75 24 734
buchem. Innym argument to
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
zawartość azbestu, z powodu
75 46 100
którego wymiana urządzenia jest
koniecznością.
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
Oszuści celowo wybierają popo75 46 200
łudnia. Zapewniają odwiedzane
MOPS
osoby, że administracja o wszyst75 23 951
kim wie, zdając sobie sprawę,
Powiatowy Urz¥d Pracy 
że w danym dniu nikt tego nie
64 73 160
sprawdzi, ponieważ biura już są
Pogotowie Ratunkowe
zamknięte.
75 23 636
Jak opisuje J. Reder-Sadowska
Urz¥d Skarbowy
wymiana urządzenia ma być
bezpłatna lub na korzystne raty
64 73 500
(około 40 złotych). Potem pojawiaUrz¥d Celny
ją się inne osoby, które nie czekając
75 53 043
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA          na zgodę konsumenta, demontują
stare urządzenie i montują nowe.
75 20 464   Plac Piastowski 

(Cieplice)

Zanim wpuścimy do domu obcego, lepiej upewnić się,
czy jest tym, za kogo się podaje
Oszołomionemu sprawnością
działań monterów lokatorowi
podsuwa się do podpisania kilka
papierów - jako „potwierdzenie
wymiany” lub „odbiór towaru”.
Wszystko odbywa się bardzo
szybko.
Z relacji tych, którzy dali się
nabrać oszustom, wiadomo, ze
składają kilka podpisów. – Nie
mają świadomości, że zawierają
umowę kredytową na bardzo
niekorzystnych warunkach
– dodaje J. Reder-Sadowska,
do której trafili pierwsi pokrzywdzeni. Co prawda mają
nowy sprzęt, ale muszą teraz
słono za to zapłacić. – Dopiero
po fakcie zorientowałam się

64 58 709

Kuratorium OŒwiaty

JELENIA GÓRA

Rzecznik Praw Konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935
Teatr Jeleniogórski
64 28 110
Filharmonia DolnoŒl¥ska
75 38 160
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.
64 238 81
Osiedlowy Dom Kultury
75 41 090
M£odzie¯owy Dom Kultury
64 24 460
Miejski Dom Kultury
„Muflon”
75 53 626
Miejski Zak£ad Komunikacji
76 48 736
Info. PKP

75 29 327

InFO. PKS    0 300 300 137
0 708 308 000
*720 81 37

pełnieniu przestępstwa przez
firmy, których większość znajduje się przy ul. Młynarskiej 7
w Oleśnicy.
– Dlatego prosimy mieszkańców,
którzy zostali pokrzywdzeni,
o kontakt z rzecznikiem konsumentów w Jeleniej Górze (tel.
0-75 75 46 110) lub bezpośrednio
z Radą Krajową Federacji Konsumentów (00-030 Warszawa,
plac Powstańców Warszawy 1/3,
telefon: (022) 827 11 73, e-mail:
biuro@federacja-konsumentow.
org.pl) – apeluje Jadwiga RederSadowska.
Pani rzecznik dysponuje danymi
dotyczącymi wspomnianych firm.

Przyjechali na ferie w góry

Sposób na labę
Harcerze z Lwówka Śląskiego wpadli na ciekawy pomysł,
jak spędzić ferie. Skautów
z 45 drużyny im. hm. Ryszarda Pleckiego spotkaliśmy
w Jeleniej Górze, kiedy podążali ulicą 1 Maja ku stacji
PKP, by z niej pociągiem
dotrzeć do Janowic Wielkich.
Właśnie tam odpoczną przez
kilka dni zimowej przerwy
w nauce.
– W Janowicach czekają na nas już nasi koledzy
i koleżanki z innej drużyny – mówi Angelika Hoyer.
– Będą sportowe zawody
i dużo dobrej zabawy.

Fot. Angelika Grzywacz

64 24 810

w czym rzecz. Syn sprawdził
w sklepach, że kuchenka, którą mi zamontowali, jest tam
znacznie tańsza – mówi jedna
z nabranych lokatorek.
Z kolei administratorzy budynków czy też pracownicy gazowni
zawsze wcześniej zawiadamiają
o przeprowadzanej wymianie
urządzeń na nowe. – Przestrzegamy przed naiwnością! – mówią
pracownicy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pracownicy
zaopatrzeni są też w stosowne identyfikatory i pozwolenia. Nie pracują
w godzinach popołudniowych.
Teraz Federacja Konsumentów zamierza złożyć do prokuratury zawiadomienie o po-

(angela)
Harcerze z Lwówka Śląskiego nie nudzą się podczas ferii

(tejo)

JELENIA GÓRA

Na swoim
Oddział zamiejscowy Wyższej
Szkoły Menedżerskiej z Legnicy
kupił budynek po byłym gimnazjum przy ulicy Cieplickiej
w Sobieszowie, który został przez
miasto wystawiony na przetarg
nieograniczony. Obiekt zakwalifikowano jako przeznaczony na
cele usługowe. Do licytacji stanęła
osoba prywatna oraz władze
WSM, które od tego roku akademickiego dzierżawiły dawne
gimnazjum na potrzeby tej niepublicznej uczelni. Ostatecznie
cenę nieruchomości ustalono
na ponad 600 tysięcy złotych,
a przetarg wygrał oddział zamiejscowy WSM w Legnicy. To
zapewne dobra wiadomość dla
tych, którzy zdecydowali się tam
studiować. Gdyby budynku kupić
się nie udało, szkoła musiałaby
pomyśleć o innej siedzibie. Zdaniem wicekanclerza oddziału
WSM, Bogusława Gałki (byłego zastępcy prezydenta Jeleniej
Góry), uczelnia znalazła się
w niezręcznej sytuacji, ponieważ
musiała przystąpić do przetargu
nieograniczonego dotyczącego
budynku wykorzystywanego
przez oświatę, a przekazywanego
na cele usługowe. Jak powiedział
B. Gałka legnicka szkoła zainwestowała już sporo pieniędzy
w Jeleniej Górze. Ewentualna
przegrana, którą brano pod uwagę, na pewno wpłynęłaby niekorzystnie na rozwój uczelni.
Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie miasta, szkoła w Legnicy
nie jest jednostką publiczną, co
zadecydowało o takiej, a nie innej
formie przetargu na dzierżawioną przez nią siedzibę.

(tejo)
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Wspomniane nazwiska są
kojarzone ściśle z poprzednią
ekipą, ale u byłego lewicowego
prezydenta Józefa Kusiaka pracowała na wyższych stanowiskach
znaczna większość ludzi, którzy
stołki zachowali do dziś.
Do tej por y wymówienie
z pracy – poza wspomnianymi
naczelnikami – dostał strateg
odpowiedzialny za rozwój stolicy
Karkonoszy, Bartosz Lipiński.
Rada miasta odwołała także
Ewę Bajurny, wzbudzającą
wiele kontrowersji sekretarz
miasta.
Pozostali dalej piastują
urzędy. – W tym Jadwiga
Reder-Sadowska, miejska
rzeczniczka konsumentów,
która w kampanii wyborczej
– mimo lewicowych poglądów – opowiedziała się za przeciw-

nikiem Marka Obrębalskiego Miłoszem Sajnogiem ze Wspólnego
Miasta (w razie jego zwycięstwa,
miała piastować urząd sekretarza
w magistracie) – słyszymy.
Niektórym zwolennikom zmian
nie podoba się także pozostawienie szefów wydziałów komunikacji oraz gospodarki mieszkaniowej. – Panuje tam straszny za-

Zwolnieni urzędnicy moga wystartować w konkursach - mówi prezydent Marek Obrebalski

Kto drugim zastępcą?
Gospodarkę komunalną, lokalową, ochronę środowiska, geodezję
i budownictwo podporządkowano organizacyjnie wiceprezydentowi
Jerzemu Łużniakowi. Drugi zastępca prezydenta będzie nadzorował
sprawy obywatelskie, oświatę, kulturę, zdrowie, komunikację. Na tym
stanowisku ciągle jest wakat.
Jednak targi polityczne na temat jego obsady najwyraźniej zbliżają się
do finału. Prezydent zapowiedział, że już wkrótce przedstawi swojego
drugiego zastępcę.

stój, zaduch starej epoki, potrzeba
świeżego spojrzenia – powiedział
nam jeden z radnych, notabene
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(nie chce się ujawniać).

Promocja na 900-lecie
Ogłoszone przez Marka Obrębalskiego zmiany dotyczą też
utworzenia nowych komórek
organizacyjnych w urzędzie.
Wydział Promocji i Polityki
Informacyjnej zajmie się promowaniem Jeleniej Góry.
Okazją do sprawdzenia skuteczności nowego wydziału
staną się obchody 900-lecia
Jeleniej Góry, które przypadają
za rok.
– Będzie tam pracowała osoba
odpowiedzialna za kontakt
z mediami – mówi zastępca
prezydenta Jerzy Łużniak. Tym
samym miasto nie przedłuży
umowy z Cezariuszem Wiklikiem, który – choć jest radnym
SLD, do niedawna dbał o politykę
informacyjną urzędu. Nie jako
jego pracownik, ale świadcząca
usługi firma.

Będą lepsi?
Wydział Funduszy Europejskich
umożliwić ma miastu skok na
unijna kasę. Zajmie się skuteczniejszym niż dotychczas pozyskiwanie pomocy z funduszy europejskich. – Wydział Zdrowia i
Polityki Społecznej – spodziewa
się prezydent Obrębalski – lepiej
będzie zarządzał tą sferą niż
dotychczas działające komórki
urzędu.
Połączono dwa dotychczasowe w jeden Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Wszystkich etatowych radców
prawnych skupiono w jednym
Biurze Obsługi Prawnej, dzięki
czemu nie będą mogli funkcjonować jako „radcy wirtualni”.
Wydział Kontroli i Nadzoru
Właścicielskiego Miasta zajmie
się nie tylko, jak dotychczas,
kontrolą miejskich zakładów
budżetowych, ale przygotuje
projekty przekształceń własnościowych i organizacyjnych
w miejskich spółkach.

Synekury dla nadzorców?
Liczne zmiany przeprowadzono także w radach nadzorczych spółek
miejskich – „Wodnika” PEC-u i ZGKiM. Zmieniono przewodniczących.
Zostali nimi, między innymi, związany z PiS-em Eugeniusz Kleśta
– „Wodnik”, Adam Siwek – PEC. Zmieniono także wszystkich 10 członków
zasiadających w radach z ramienia prezydenta. Jak zapewnia prezydent,
o zmianach przesądziły kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydatów Jednakże nie ukrywa, że klucz polityczny też był brany pod uwagę.
Skądinąd też wiadomo, wielu nowych członków rad to koledzy Marka
Obrębalskiego z uczelni – pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału
Gospodarki Regionalnej i Turystyki AE.
Zasiadanie w radach nadzorczych jest traktowane w tym środowisku jako
rodzaj synekury, na której można sobie dorobić do cienkiej (kiedy „goła
i bez boków”) pensji pracownika wyższej uczelni.

Fot. Krzysztof Knitter

- Chyba będzie tak samo jak do tej
pory. Prezydent musi się dorobić
sam, a dopiero później może coś
zrobi dla mieszkańców, chociaż
i to według mnie jest wątpliwe. Na
mieszkania, mimo przedwyborczych obietnic, pewnie poczekamy
sobie kilka lat.

Ewa Dachowska

- Nie sądzę żeby pojawiły się jakieś
zmiany. Mimo to mam nadzieję, że
warto tu zostać. Może ktoś z obecnych radnych zainteresuje się tymi,
którzy jeszcze nie wyjechali za granicę
w poszukiwaniu pracy.

Marek Krzyżyński

-- Uważam, że na ocenę władzy należy
jeszcze poczekać. Nie ma co gdybać, ani wyciągać zbyt pochopnych
wniosków. Żeby ocenić, czy coś się
zmieniło na lepsze czy gorsze, potrzeba
co najmniej pół roku.

Tym razem bez strat
Wichura, która w nocy ze środy na czwartek przeszła nad Kotliną Jeleniogórską, nie spowodowała
większych szkód.
Za to wciąż jeszcze widoczne
są skutki nawałnic sprzed ponad
dwóch tygodni. Potężne pnie
zwalonych drzew czekają na
pocięcie i wywóz przy kościele
garnizonowym. Nie wiadomo,
co stanie się z kasztanowcami,
które rosły na terenie miejskim.
W czwartek porządkowano przewrócone przez wicher
drzewa blisko dawnej bursy
przy ulicy Głowackiego. Przedsiębiorczy okoliczni mieszkańcy
chodzili po sąsiednich posesjach
z ofertą kupna klocków na opał.
Jak nam wiadomo, stare drze-

wa również porastały tereny
komunalne.
Straż miejska przypomina, że
wiatrołomy stanowią własność
podmiotu, na którego terenie
rosły. Zabór drzew „miejskich”
uszkodzonych przez wiatr traktowany jest jako kradzież.
Oficjalnie nie wiadomo nic,
czy samorządowcy zamierzają,
na przykład, zorganizować
akcję rozdawania pociętych
pniaków i konarów uboższym
mieszkańcom, których nie stać
na zakup opału. A przecież zima
dopiero na półmetku…

(tejo)

jelenia góra Uzdrowisko nie na sprzedaż

Zostaną na państwowym
Uzdrowisko Cieplice (10 mln przychodów, dochód
66 tys. zł) Ministerstwo Skarbu Państwa wyłączyło z programu prywatyzacji.

(maj) (tejo)

Co zmiany w urzêdzie dadz¹ jeleniogórznom?

Natalia Smok

REGION Znowu wiało

Fot. rylit

Poleciały głowy



Krystian Luciński

- Myślę, że nic tak naprawdę się nie
zmieni. Do zmian potrzebna jest
nowa gwardia, ludzie nie mający
żadnych powiązań. Stanowiska
w ratuszu powinny być przydzielane fachowcom, którzy mają
odpowiednie wykształcenie. Mam
nadzieję, że nowi nie będą brani po
znajomości.

Ogłoszenia w gazecie

za darmo!

Sprawdź naszą skuteczność!
Promocja nie będzie
trwała wieczność!

Uzdrowisko Cieplice pozostanie
spółką Skarbu Państwa
Najważniejsze i najbardziej
dochodowe kurorty nie zmienią
właściciela. Do sprzedaży, jednak
z zachowaniem państwowego
pakietu kontrolnego, przeznaczono kilka uzdrowisk średniej
klasy, a bez żadnych ograniczeń
wystawi się na sprzedaż tylko
pięć uzdrowisk w Polsce. Są to
najmniej znane i niedochodowe
kurorty, jak np. Wieniec Zdrój, czy
Przerzeczyn.
Kupnem zainteresowani są
m.in. inwestorzy z Arabii Saudyjskiej. MSP nie ma rozbuchanych
ambicji prywatyzacyjnych, ale
koncentracyjne.
Planuje łączenie bardziej dochodowych zdrojów w większe spółki. I tak w przyszłości
planuje się połączenie w jedną
spółkę Świeradowa i Cieplic a
także np. włączenie do Zespołu
Uzdrowisk Kłodzkich Lądka
Zdroju.
Wedle oceny ministerialnych
speców – najbardziej dochodową działalnością zdrojów
jest działalność kąpieliskowa,
hotelarstwo i sprzedaż wody
mineralnej. Jak wiadomo Cieplice już o dawna nie sprzedają „Marysieńki”, a o planach
rozbudowy bazy hotelowej
i kąpieliskowej nikt nie słyszał.

– Na razie wciąż remontowane i
modernizowane są dawne obiekty
zdroju. Te, których budowę przed
laty rozpoczęto (duża sala rehabilitacyjna) – pozostają w powijakach
– zaznaczają władze uzdrowiska.
To się może zmienić, gdyż jak
zapewnia ministerstwo – pieniądze
ze sprzedaży uzdrowisk mają być
przeznaczone na dokapitalizowanie uzdrowisk pozostających
w gestii Skarbu Państwa, a więc
dostanie się coś i Cieplicom.
Mit o prywatyzacji na razie
prysł, zresztą ku zadowoleniu
personelu zatrudnionego w
sanatoriach w uzdrowiskowej
części miasta. – Na pewno oznaczałoby to zwolnienia z pracy
i inne cięcia – twierdzi jedna z
pielęgniarek.
Cieplickie uzdrowisko – obok
Świeradowa Zdroju, Zespołu
Uzdrowisk Kłodzkich, Buska,
Krynicy oraz kilkunastu innych,
pozostaną własnością Skarbu
Państwa.
Choć oczywiście nie tylko państwo łoży na utrzymanie choćby
cieplickich wód. Od kilku lat
zdrój przyjmuje pacjentów komercyjnych, głównie z Niemiec,
którzy sami płacą za kurację.

(M)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Wielkie ryzyko przy jeździe po mieście

Pechowy egzamin
Fatalne zagapienie skończyło się fatalnie: zniszczeniu uległy trzy auta.
Do zdarzenia (policja nie
zliczy, który to już raz)
doszło na najdłuższej
w mieście ulicy Wolności.
Przed godziną 13 egzaminowany
włączył kierunkowskaz i chciał
zawrócić. Zachował się zgodnie
z przepisami, czego nie można
powiedzieć o sunącym z tyłu kierowcy opla. Omal nie doprowadził
do tragedii.
– Egzaminacyjnego nissana micry należącego do Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego,
nie zauważył kierowca opla
astry. Uderzył w tył pojazdu z
literą L. Ten siłą bezwładności
przesunął się na równoległy

pas ruchu i stuknął w jadącego
prawidłowo ze strony Jeleniej
Góry forda mondeo – relacjonuje
podinspektor Maciej Dyjach,
naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Na szczęście kierującym, poza
ogólnymi potłuczeniami, nic się
nie stało. Na miejsce przyjechali policjanci z jeleniogórskiej drogówki
oraz straż pożarna, która usunęła z
drogi skutki kolizji.
Karetka pogotowia nie została
wezwana. Do szpitala na kontrolne
badania egzaminator i egzaminowany przewiezieni zostali przez
Stanisława Gwizdę, dyrektora
WORD- u.
– Niezachowanie należytej ostrożności na drodze oraz bezpiecznej

REGION Nikogo nie nabierze

Lipa nie buty
Podrabiane but y,
odzież i inne przedmiot y
z emblematami markowych firm
– taki towar próbowano wwieźć
do Polski.
– Podrobioną kontrabandę posiadał mieszkaniec Zielonej Góry,
przekraczający granicę przez
drogowe przejście graniczne Bogatynia - Kunratice – poinformowała porucznik Joanna Woźniak,
rzeczniczka Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej.
W samochodzie należącym
do mężczyzny znajdowało się
ponad 50 par podrobionych butów znanych firm sportowych,
zegarki oraz odzież sportowa. Towar, którego wartość
oszacowano na ponad 9 tys.
zł zabezpieczono w placówce
straży granicznej.

Por. Woźniak przypomina, że
w minionym roku pogranicznicy
wielokrotnie prowadzili działania przeciwko sprzedawcom
i przemytnikom podróbek odzieży
i innych towarów.
– Regularnie przeprowadzano
kontrole bazarów, targowisk,
giełd towarowych oraz innych
miejsc w których dokonywano
obrotu produktami pirackimi
– wyjaśnia.
Skutkiem tych działań było
ujawnienie produktów stanowiących naruszenie praw własności
intelektualnej o łącznej kwocie blisko 200 tys. zł. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowała się
zarówno podrabiana markowa
odzież i galanteria odzieżowa, płyty CD i DVD, kasety VHS oraz gry
playstation.
(tejo)

Kronika policyjna
Zapomniał, gdzie parkuje

Sporo strachu o swoje auto najadł się w czwartek właściciel
samochodu marki Mercedes.
Kiedy wyszedł z zakupami z jednego z hipermarketów, stwierdził,
że auta na parkingu nie ma. Zdenerwowany zawiadomił policję o
kradzieży mercedesa.
Stróże prawa nadali komunikat o poszukiwaniu skradzionego pojazdu na terenie całego powiatu jeleniogórskiego. Szanse odnalezienia
były spore, bo od chwili zgłoszenia upłynęło bardzo niewiele czasu.
Kiedy patrole rozglądały się za opisanym pojazdem, jego właściciel
ponownie skontaktował się z policją i powiadomił, że jego własność
odnalazła się. Mercedes stał na marketowym parkingu i nikt go nie
ukradł. Roztargniony mężczyzna po prostu pomylił miejsca, gdzie
przed zrobieniem sprawunków zostawił samochód.

Nie miał się w co ubrać?

17-latek z Janowic Wielkich chciał ukraść sześć par spodni jeansowych. Do zdarzania doszło w jednym ze sklepów z odzieżą przy ulicy
Konopnickiej w Jeleniej Górze. Złodziej upatrzył sobie łup o łącznej
wartości 1344 złotych. Przestępstwo zauważył personel placówki.
Policja zatrzymała janowiczanina na gorącym uczynku.
Trafił on do policyjnej izby zatrzymań. Za swój czyn odpowie
przed sądem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia. Nie wiadomo,
czy chłopak chciał sam chodzić w skradzionych jeansach czy też
sprzedać je. A może miał liczne rodzeństwo?

odległości w stosunku do samochodu jadącego przed nim – to usłyszał
od policjantów prowadzący opla,
którego ukarano mandatem.
Będzie musiał też sporo zapłacić
za naprawę mocno zniszczonego
przodu auta.
Kłopot ma Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego. Nie wiadomo,
czy micrę, na której egzaminowani
są kierowcy, uda się doprowadzić do
pierwotnego stanu, czy też pojazd
pójdzie do kasacji. Zdecyduje o tym
opinia biegłych. Pojazd, w którym
są egzaminowani kandydaci na
prawo jazdy, musi być nieskazitelnie sprawny technicznie.
Dla przeciwników zmian, które
od kilku miesięcy obowiązują przy
zdawaniu na prawo jazdy, jest
jasne: – Zmiany niewiele dały. Nie-

doświadczeni kursanci wyjeżdżają
prosto w „paszczę lwa”: ulice pełne
piratów drogowych. Zestresowani
obecnością kamer coraz częściej egzamin oblewają. Paraliżuje ryzyko
poważnego wypadku, który – jak
pokazuje rzeczywistość – może
mieć miejsce. Choć oczywiście
w tym przypadku winę ponosi
inny kierowca – twierdzi pragnący
pozostać anonimowy instruktor
WORD.

Fot. Krzysztof Knitter

 WIADOMOŒCI

Angelika Grzywacz

Czas na fotoradar
Ulica Wolności jest jednym z najniebezpieczniejszych w Jeleniej
Górze. Dlatego już niebawem
ma się tu pojawić fotoradar.
Kolejne pojawią się na terenie
całego miasta. – Fotoradary
zostaną umieszczone na ulicach:
Jana Pawła II, Wincentego Pola,
Wojska Polskiego i Różyckiego
– zapowiada Maciej Dyjach.

Do groźnej kolizji doszło przy sprzyjających
jeżdzie warunkach na drodze. Nie było ślisko

REGION Zatłukł matkę obuchem od siekiery, bo go zdenerowała

Cichy zbrodniarz
Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze stanie Mirosław B. (l. 46), ojciec sześciorga dzieci. Oskarżony
jest o podwójne zabójstwo. Gdyby nie to, że zamordował matkę, być może uszłoby mu na sucho zabójstwo
sąsiadki, Anny Sz.
Mirosław B. jest jednym z czworga dzieci Zofii B. Najmniej udanym. Stwierdzono u niego lekki
niedorozwój umysłowy. Skończył
więc jedynie szkołę specjalną. Jednak nie z tego powodu źle sobie
radził w życiu, a dlatego, że był
nałogowym alkoholikiem. Kilka
razy próbował – raczej na pokaz
dla zaszantażowania bliskich
– popełnić samobójstwo. W ciągu
dziesięć lat trwającego związku
spłodził z konkubiną Stefanią P.
sześcioro dzieci. Z poprzedniego
związku miała troje. Tak liczna
rodzina musiała gnieździć się w
jednopokojowym mieszkaniu, a
środki na przetrwanie otrzymywała z pomocy społecznej.

Mieszkać się nie da
W feralnym okresie Stefania
P. spakowała rzeczy Mirosława i
wygoniła go do mamusi mieszkającej w bloku naprzeciwko. Była
na niego zła, gdyż po licznych
jej prośbach i groźbach znalazł,
co prawda, większe mieszkanie u swojego znajomego w
wiejskiej chałupie, ale – jak się
– okazało – żyć się z gospodarzem pod jednym dachem nie
da. Był chamski, nieprzyjemny
i agresywny po pijanemu. A na
domiar złego prowadził melinę
pijacką. Stefania czym prędzej
wraz dziećmi musiała wracać
do jednopokojowej komunalki.
Torbę z rzeczami wystawiła mu
za drzwi także za to, że prosiła
go, aby zaopiekował się dziećmi,
gdy ona musiała pójść do opieki

społecznej po zasiłek i odstać
tam swoje w kolejce. On jednak
zamiast zająć się dziećmi poszedł
na swoją ulubioną górkę w parku.
Po co? By pić z kolesiami.

Przyznał się po pijanemu
Wygnanie nie było zupełne.
Mirosław żywił się u matki, korzystał z łazienki pomieszkiwał za
dnia a noce spędzał w mieszkaniu
konkubiny. Początkowo nie miała
zamiaru z nim spać. Jednak zmieniła zdanie, po tym, jak Mirosław
całkiem nagi położył się w łóżku
ich sześcioletniej córeczki i zaczął
się do dziecka dobierać. Stefania
kazała płaczącej, wystraszonej
Nicoli aby poszła spać do młodszych dzieci, a sama położyła się
obok partnera. I zajęła się nim,
aby odwrócić jego uwagę od
zboczonych ciągot.
Nie było jednak spokoju. Dał jej
całe sto złotych, które rzekomo
zarobił przy jakiejś dorywczej
pracy, ale zaczął się zachowywać
dziwnie. Bredził coś, o jakimś
zabójstwie. Stefania nie zwracała
jednak na to większej uwagi.
Nadeszły święta, z Warszawy
przyjechał pracujący na delagacji
Zenon B., brat Mirosława. Zastał
jednak drzwi do mieszkania
matki zamknięte, wiec przyszedł
do Mirosława u Stefanii. Ten
wyjaśnił, że mieszkanie jest zamknięte, bo mama pojechała na
święta do ich brata do Zgorzelca.
Cóż było robić. Przyjezdny wyjął
flaszkę i przystąpili do braterskiej
libacji. W takcie spożywania

Mirosław zwierzył się bratu, że
zabił mamę. Ten początkowo nie
chciał uwierzyć. Poszedł do ich
siostry mieszkającej na sąsiedniej ulicy. Wziął od niej klucze
do mieszkanie matki poszedł
sprawdzić, czy Mirosław mówi
prawdę. Niestety, nie bredził.
Zmasakrowane zwłoki Zofii B.
spoczywały na wersalce.

Bił obuchem
Jak doszło do zabójstwa? Mirosława suszyło. Nie miał grosza.
Ukradł więc mamusi telefon
komórkowy, który ona dostała
w prezencie od córki po to, aby
się mogła kontaktować, gdyby
się co złego działo. Zastawił telefon w lombardzie za 60 złotych
i natychmiast przepił te pieniądze.
Mamusia z tego powodu czyniła
synkowi głośne wyrzuty. Przy

okazji wypomniała wcześniejsze
draństwa, że nie pracuje, że pije,
że nie poczuwa się odpowiedzialności za dzieci. - Wkurzyła mnie
– wyjaśnił podczas śledztwa.
Kiedy na niego krzyczała, popchnął ją na wersalkę. Następnie
wziął siekierkę schowaną za pralką łazience i tak długo tłukł matkę
obuchem po głowie, aż umilkła
i przestała się ruszać. Przykrył
głowę denatki poduszką, bo nie
znosi widoku krwi. Zapalił papierosa. Zmienił zapoconą podczas
mordowania matki koszulkę na
świeżą. W portfelu matki znalazł
trzysta złotych. Sto dał konkubinie, resztę przepił. W czasie, gdy
zwłoki leżały w mieszkaniu starał
się jak najkrócej w nim przebywać. Korzystał z łazienki, golił się,
zmieniał ubranie i wychodził.

(M)

Nie zatarł śladów
Podczas śledztwa w sprawie zabójstwa Zofii B. wznowiono dochodzenie w sprawie
zabójstwa Anny Sz. sprzed roku. Ta starsza pani mieszkała samotnie w sąsiedztwie
Zofii B. Uchodziła za zamożną, bo wszystkie jej dzieci mieszkały zagranicą. Mord
miał typowe rabunkowe podłoże. Zabójca zostawił po sobie ślady - odciski palców
i materiał genetyczny. Denatką była osoba niezwykle pedantyczna. Jej mieszkanie
lśniło czystością. Miała zwyczaj natychmiast sprzątać po gościach. Tym razem
nie zdążyła. Na stole w kuchni pozostały nie umyte dwa kubki, z jednego piła
gospodyni, z drugiego – prawdopodobnie zabójca - którego poczęstowała kawą.
W popielniczce kwil pet po papierosie.
Jak zwykle w takich razach wytypowano dość szeroki krąg potencjalnych podejrzanych i sprawdzono ich. Bez skutku, bo w tym kręgu nie było Mirosława B. Nie
wzięto go pod uwagę, bo wcześniej nie było żadnych widocznych poszlak, iż to on
może dopuścić się zbrodni. Teraz jednak sąd porównał wynik analizy DNA ze śliny
na pecie z analizą DNA Mirosława B. Okazało się, że to on palił tego papierosa.
Pozostawił też w mieszkaniu Anny Sz. swoje odciski palców. Nie ma wątpliwości,
że był ostatnim człowiekiem, który widział ją żywą. Do tej zbrodni Mirosław B
nie przyznaje się. Jednak dowody wystarczyły do postawienia mu zarzutu. Znał
denatkę. Przyjaźniła się ona z jego matką. Kilkakrotne zmieniał jej zamek w
drzwiach. Starsza pani często kazała wymieniać zamki w drzwiach. Była- to się
zdarza ludziom starszym - nadmiernie podejrzliwa. Ciągle posądzała różne bliskie
osoby, że ją okradają. Do Mirosława miała pełne zaufanie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Siedem rodzin zostało bez dachu nad głową w wyniku pożaru

JELENIA GÓRA Potrafią się bawić

We wspólnym obcowaniu znikają wszelkie
upośledzenia - pod takim hasłem w tym roku
zorganizowany został w piątek IX Bal dla Osób
Niepełnosprawnych.
poprowadzili z klasą Jadwiga
i Tadeusz Kutowie, aktorzy z
Teatru Naszego.
Wybrano króla i królowej
balu, był też wybór najlepszego
niepełnosprawnego sportowca,
którym została lekkoatletka
Małgorzata Lamch.
Drugie miejsce przypadło
Krzysztofowi Boguszewskiemu,
tenisiście, natomiast na trzecim
miejscu znalazł się Mirosław
Zymek, siatkarz. Najlepszy strój
wykonali natomiast Ewa Strzygielska i Tadeusz Tarnowski.

- Szczęście, że nie zasnęliśmy,
bo już wszyscy poukładani byli
do snu – mówią Anna Morańska
i Tomasz Zezula.
- Mam tu przyjaciół – dodaje mężczyzna, który chce pozostać anonimowy. - Przez całą noc wynosiłem
z mieszkań wszystko, co było nie
spalone. Prawdziwa tragedia.
Poszkodowani ze spuszczoną
głową patrzą na to, co pozostało
z kamienicy przy ul. Powstańców
Śląskich. Teraz ich dotychczasowe problemy przestały mieć
jakiekolwiek znaczenie.
Ofiarom pożaru stara się pomóc
kto tylko może. Rodzina, znajomi,
służby mundurowe i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Od poniedziałku zajmiemy
się formalnościami związanymi
z wyrobieniem nowych dokumentów tożsamości. Znajdziemy
też jakieś środki finansowe do
życia – mówi Danuta Tomaszczyk-Żarska, dyrektor MOPS

(angela)

Fot. Krzysztof Knitter

To najlepszy przykład, że
ludzie z różnymi ułomnościami
mogą bawić się jak sprawni
ludzie.
– Mimo swojej ułomności
osoby niepełnosprawne nie
skarżą się na swój los, nie obwiniają innych, ale promieniują
uśmiechem, energią, przedsiębiorczością i różnymi talentami
– mówi Leszek Karbowski,
prezes Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem w Jeleniej
Górze.
Radości i uśmiechu tego
wieczoru rzeczywiście nie
brakowało. Bal z konkursami

Wybiegliśmy z domu z
dziećmi otulonymi w koce
– opowiadają z przerażeniem Anna Morańska
i Tomasz Zezula, mieszkańcy kamienicy, która
spłonęła w nocy z piątku
na sobotę. W płomieniach
zginęła jedna osoba, 40
- ewakuowano.

Uczestnicy balu poprzebierali się
w bajkowe postaci

Fot. Krzysztof Knitter

Stracili wszystko

Królowie parkietu

Jeszcze w sobotę przed południem trwało dogaszanie pożaru
– u, która przyjechała na miejsce
zdarzenia.
Zakład Gospodarki Lokalowej
przydzielił siedmiu rodzinom
nowe lokale, w różnych częściach miasta. Trwa szacowanie
strat, ale jak na razie nie to jest
najważniejsze. - Zajmujemy się w
pierwszej kolejności ludźmi. Chcemy zapewnić im przynajmniej
podstawowe warunki do życia
– mówi Lucyna Januszewska,
dyrektor ZGL „Północ”. Jak mówi,
najbardziej ucierpieli mieszkający
górnej części budynku. Im ogień
strawił niemal wszystko.

JELENIA GÓRA Studenci uważają, że uczelnia zachowała się wobec nich nie fair

Dopłata (niesprawiedliwa)
Studenci Kolegium Karkonoskiego, którzy w ubiegłym
roku poszli na urlop dziekański, zaczynają tego żałować.
Po powrocie okazało się, że uczelnia każe im płacić za
różnice programowe.
się odbył 29 stycznia i do którego
podeszłam. Termin upłynął 30
stycznia o czym do końca nie
zostałam poinformowana.
Dla niej sprawa odpłatności
jest bardzo ważna. - Nie otrzymałam stypendium i nie mam
pieniędzy nawet na utrzymanie,
nie mówiąc już o dodatkowych
opłatach – mówi Aldona. – Będę
chyba musiała się spakować i nie
skończę tych studiów.
Kanclerz uczelni, Grażyna Malczuk wyjaśnia natomiast, że urlop
dziekański jest rzeczywiście bezpłatny natomiast studenci płacą za powtarzanie przedmiotu,
którego nie zdali wcześniej. Poza
tym, nie wszyscy zapłacą za różnice programowe. Każda sprawa
rozpatrywana jest indywidualnie.
W najbliższym czasie studenci,
który złożyli podanie do władz
uczelni, dostaną w tej sprawie
odpowiedź.
- W przypadku, gdy urlop dziekański spowodowany był problemami zdrowotnymi, które

Jedna ze studentek twierdzi, że
rzeczywiście wzięła dziekankę
ze względu na stan zdrowia,
ale nikt nie wymagał od niej
zaświadczeń lekarskich, dlatego
ich nie brała.
- Teraz nikt przecież nie wyda
mi zaświadczenia, że byłam
chora – mówi studentka.

Angelika Grzywacz

Nauka, czy wolne?
Studenci, którzy mają zamiar
udać się na urlop dziekański
boją się o to, czy aby po
powrocie także nie będą
musieli płacić.
- Nie wiem co mnie czeka
po powrocie – zastanawia
się Karolina Kopczyńska.
- Będę chyba musiała przepracować cały urlop, aby
zdobyć pieniądze na dalszą
naukę.

Fot. Angelika Grzywacz

Studenci Instytutu Języków Słowiańskich po powrocie z urlopu
dziekańskiego dowiedzieli się, że
mają zmienioną specjalność na
kierunku, na którym studiowali.
Wiąże się to z nadrobieniem różnic programowych. Informację
o zmianach otrzymali dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.
- Podpisałam zgodę na kontynuowanie nauki, co miałam
zrobić. Zrezygnować? - wyjaśnia
jedna ze studentek (dane do wiadomości redakcji). - Natomiast
dopiero teraz powiedziano nam,
że mamy za to zapłacić, 8 złotych
za godzinę. Mamy 30 godzin
ćwiczeń, to daje niemałą jak dla
mnie kwotę.
Studenci złożyli podania i odwołania do władz uczelni. Jak
twierdzą, do tej pory nie wiedzą
co będzie dalej.
- Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi od uczelni pomimo, że
upłynęły już dwa tygodnie – mówi
Aldona. - Wiem tylko, że jednak
muszę zapłacić za egzamin, który

student udokumentuje, opłata od
niego nie będzie pobrana – wyjaśnia Grażyna Malczuk.
Dla tych, którzy mają wyjątkową sytuacje finansową, szefowa uczelni proponuje inne
rozwiązanie. - Kwotę można
rozłożyć na raty lub wystąpić
o częściowe umorzenie – wyjaśnia.

Jeszcze w sobotę przed południem dogaszano pogorzelisko.
Mundurowi ponadto pomagali
przewieźć mieszkańcom rzeczy,
które nie spłonęły. Wątpliwe, by
mieszkańcy tu kiedyś wrócili.
Dom raczej nadaje się tylko do
wyburzenia.
Pożar wybuchł w piątek wieczorem. Jak mówią strażacy, warunki były bardzo trudne. – Paliło się
głównie między stropami, które
się zawaliły. Do tego wiał bardzo
silny wiatr – powiedział dyżurny
Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze.

Studenci nie zgadzają na dodatkowe opłaty za różnice programowe

Jeden z lokatorów spalił się
żywcem. Jak mówią policjanci,
jego widok był szokujący. – Był
spalony do tego stopnia, że trudno go rozpoznać. Już wiemy,
że ów mężczyzna miał 63 lata
– mówią sierż. Krzysztof Kulas i
sierż. Radosław Szymula.
To prawdopodobnie w jego
domu wybuchł pożar. Ale dokładna przyczyna powstania ognia
nie jest jeszcze znana. Policja
nie wyklucza, że mogło być to
podpalenie.

(angela), (tejo)

REGION

Gry pod
kontrolą
Kontrolę automatów do gry
w lokalach gastronomicznych
zapowiada Inspekcja Celna.
Poinformował o tym Robert
Szymański z IC z Wrocławia.
Ostatnio funkcjonariusze tej
formacji z grupy realizacyjnej
w Jeleniej Górze wraz z sekcją
szczególnego nadzoru podatkowego urządziły „nalot” na
pijalnie piwa w Zgorzelcu.
Zabezpieczono łącznie cztery
nielegalne automaty. – Była
to kontynuacja wspólnych
działań przeprowadzonych
w grudniu ubiegłego roku
– dodał R.Szymański. Wówczas natrafiono na taką samą
liczbę automatów, które były
zamontowane wbrew prawu
lub ich właściciele nie odprowadzali z tytułu użytkowania
należytych opłat.
Wzmożone kontrole zapowiadane są na okres ferii,
kiedy to w pubach i barach jest
spory ruch. Do działań może
przyłączyć się policja, która
sprawdzi, czy w przybytkach
nie podaje się alkoholu osobom nieletnim.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
REGION Do wygrania kurs na prawo jazdy

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Chwyć za kierownicę

Fot. Angelika Grzywacz

UL. 1 MAJA PONIEDZIAŁEK

Nie masz jeszcze prawa jazdy, albo ktoś
z Twojej rodziny chce zapisać się na kurs? Dobrze trafiłeś. Weź udział w naszym konkursie
i wygraj darmowy kurs nauki jazdy.
Dzisiaj pierwsza z osiemnastu zagadek, które będziemy drukować w kolejnych
numerach Jelonki. Aby
wziąć udział w losowaniu
nagród, należy przysłać do
naszej redakcji kupony z rozwiązaniami przynajmniej 15
zagadek. Można wysyłać je
sukcesywnie co tydzień, lub
też zbierać i przesłać zaraz
po zebraniu odpowiedniej
liczby kuponów. Przypominamy, że przyjmujemy
tylko oryginalne kupony.
Należy wysłać 15 różnych
kuponów, nie może być np.
kilka z tej samej zagadki.

Fot. Krzysztof Knitter

Żyją wśród nas - to hasło międzynarodowego konkursu
plastycznego zorganizowanego z okazji XV Światowego Tygodnia Inwalidy, rozpoczętego w minionym tygodniu. Mogą to być obrazy, rzeźby, tkaniny, ceramika,
instalacje przestrzenne oraz inne formy artystyczne.
Prace można dostarczać do 15 lutego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Adres: Miejski Dom
Kultury, ulica Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec.

UL. SUDECKA ŚRODA

W konk ursie mogą
wziąć udział osoby, które jeszcze nie mają prawa
jazdy i dopiero chcą zapisać się na kurs, a także
te, które już posiadają
uprawnienia kierowców.
Taka osoba w przypadku
zwycięstwa, będzie mogła odstąpić miejsce np.
komuś z rodziny. Idealny
prezent.
Zwycięzca będzie się
uczył jeździć w Ośrodku
Szkolenia Kierowców
RADAR w Jeleniej Górze.
Zapraszamy do zabawy.
(tejo)

ZAGADKA NR 1:
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

a) otwierać drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie
spowoduje to zagrożenia bezpieczeńswa ruchu
b) wysiadać z pojazdu, bez upewnienia się, że nie
spowoduje to zagrożenia bezpieczeńswa ruchu
c) kierować pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu
lub środka podobnie działającego do alkoholu

Sześćdziesiąt samochodów z dawnych lat gościło
w środę rano w Jeleniej Górze. Był to jeden z etapów 69.
Rajdu Zimowego. Stolica Karkonoszy była jedynym polskim miastem, w którym zatrzymali się rajdowcy. Łącznie
pokonali oni dystans z Holandii do Austrii.

Fot. Angelika Grzywacz

UL. BANKOWA ŚRODA

Regulamin konkursu:
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

KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY
Kupon konkursowy NR 1

Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

Imię i nazwisko .....................................................
Adres* .....................................................
Telefon* .....................................................
* - dane do wiadomości redakcji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Jelonki.
................................................................................. (podpis)

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

szkolący w zakresie
kategorii A, A1, B, C, D, B+E, C+E

JELENIA GÓRA Czy ZGL zawyżał opłaty za wodę?

Rachunek nie taki prosty

Lokatorkę z ulicy Klonowicza niepokoiła wysokość
opłat za wodę naliczanych przez Zakład Gospodarki
Lokalowej Północ. Zdecydowała o założeniu wodomierza. Płaci mniej, a ZGL plącze się w wyjaśnieniach.
Jak mówi Pani Kuźniar konflikt
w sprawie wody zaostrzył się w
ubiegłym roku. Wówczas za wodę
administracja naliczała, według
lokatorki, zbyt wysoka opłatę.
– Nie było liczników, więc nie
można było sprawdzić, jakie
jest rzeczywiste zużycie – mówi
jeleniogórzanka. – Nie ja jedna
miałam taki problem. Podobna
sytuacja miała miejsce u mojej
mamy i sąsiadki i innych lokatorów.

Budowa Książnicy Karkonoskiej idzie pełną parą.
Zakończono wzmacnianie fundamentów starego
budynku, wylano ściany piwnic przybudówki, przygotowano fundament pod windę oraz pogłębiono
pomieszczenia magazynów w piwnicach. Obiekt ma
być gotowy w grudniu.

Fot. Krzysztof Knitter

Fot. Dariusz Gudowski

PARK NORWESKI SOBOTA

Stanisława Kuźniar założyła
licznik w październiku. Od tego
czasu Wodnik nalicza jej kwotę
za wodę co dwa miesiące.
– Z rachunku wynika, że za
październik i listopad mam zapłacić około 41 złotych – mówi
kobieta. – W administracji co
miesiąc naliczali mi sto czterdzieści złotych. Wodnikowi zapłaciłam rachunek, ale administracji – nie. W związku z tym,
że administracja nie przesłała

Miłym elementem spaceru ścieżkami jednego z ładniejszych parków w mieście jest spotkanie z wiewiórką.
Sympatyczne gryzonie są na tyle oswojone, że jedzą
ludziom z ręki. Apetytu nie tracą, mimo zimowych zapasów. Łaknienie na pewno pobudza bardziej wiosenna
niż zimowa pogoda.

– Odkąd mam wodomierz, płacę za wodę mniej
– mówi pani Kuźniar

mi podziału kosztów i naliczała
całą kwotę, nie płaciłam niczego.
Teraz dostałam nakaz zapłacenia
w ciągu siedmiu dni całej zaległej
kwoty, w którą wliczona jest
również woda – martwi się
kobieta.
Zakład Gospodarki Lokalowej
„Północ” nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić powodu naliczania
opłat za wodę.
– W najbliższym czasie, czyli
w ciągu czternastu dni, sprawdzimy to i wówczas zrobimy
całkowi rozliczenie. Teraz nie
mam możliwości sprawdzenia
tego – mówi Zbigniew Słowik,
zastępca dyrektora ZGL Północ.
Stanisława Kuźniar ma jednak
wątpliwości do wyjaśnienia tej
kwestii. Już kilka razy składała
podania. Bez odzewu.
– Tuż po założeniu wodomierza złożyłam w administracji
podanie o nie naliczanie mi
wody – mówi pani Kuźniar.
– Znam wielu ludzi, którzy
w tej sprawie wydeptali już
ścieżkę do ZGL. Przeważnie
są to osoby starsze, które mi
się żalą i dla których liczy się
każdy grosz – dodaje.

Angelika Grzywacz

Fortuna
za ruinę
Trzy miliony złotych – tyle
wynosi cena wywoławcza budynków byłego szpitala w Cieplicach,
przy ul. Jagiellońskiej.
Placówka wyprowadziła się
stamtąd w 2000 roku do nowego
obiektu przy ul. Ogińskiego. Od
tamtego czasu nieruchomość
zieje pustką i niszczeje. Należy
do zarządu województwa dolnośląskiego.
Mimo ogłoszenia już dwóch
przetargów nieruchomość nie
znalazła nabywcy. I trudno się dziwić, bo – oprócz potężnej sumy do
wrocławskiej kasy – obiekt wymaga albo solidnego remontu, albo
– wyburzenia. I znalezienia inwestora chętnego do zbudowania w
tym miejscu czegoś nowego. Cena
wywoławcza nieruchomości na
trzecim przetargu to dokładnie 2,
985 mln złotych.
Kłopot z byłym szpitalem miały
już poprzednie władze samorządowe Jeleniej Góry. Proponowały, że przejmą grunt wraz z
obiektem, ale za darmo. Na takie
rozwiązanie nie godził się urząd
marszałkowski.
– W tej sprawie nic się nie zmieniło – wyjaśnia Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry w
nowo wybranym samorządzie.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
RAPORT JELONKI Rozlicz się z fiskusem już teraz

Pit-28 czyli zeznanie o wysokości
uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należało złożyć w terminie do 31 stycznia 2007r. Do złożenia w Urzędzie Skarbowym tego
dokumentu zobowiązane są osoby
uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
z tytułu umowy najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze,
zarówno wtedy, gdy umowy te nie
są zawierane w ramach działalności
gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem
czy dzierżawa stanowi przedmiot
działalności gospodarczej.
- Wpłynęło około dwóch tysięcy
takich formularzy – mówi Jan Krzyżak, naczelnik Urzędu Skarbowego
w Jeleniej Górze. - Do tego trzeba
doliczyć te, które przyjdą pocztą. Ale
to i tak mało, bowiem spodziewamy
się, że powinno ich być około trzech
i pół tysiąca.
- Najpierw przeprowadzone będzie postępowanie sprawdzające,
dlaczego taki Pit do nas nie wpłynął
– wyjaśnia naczelnik US. - Wobec
tych, którzy nie będą w stanie tego
usprawiedliwić nałożymy mandaty
karne lub karę grzywny. W przypadku grzywny podatnik, który nie
wywiązał się z rozliczenia, będzie
mógł zapłacić od stu do osiemnastu
tysięcy złotych, natomiast w przypadku mandatu, kwota waha się

KARPACZ

Mierzą wysoko

Piąte miejsce w Polsce zajął
Karpacz w klasyfikacji miejscowości górskich, opublikowanym w ostatnim numerze
tygodnika Wprost. To bardzo
dobry wynik, bowiem oceniano 50 ośrodków.
W opracowaniu rankingu
wzięto pod uwagę, między
innymi, liczbę oraz jakość wyciągów krzesełkowych i orczykowych, liczbę oraz średnią i
łączną długość tras, a także ich
zróżnicowanie pod względem
poziomu trudności.(tejo)

WYJAŚNIENIE

Zamieszczona fotografia w artykule
„Matura coraz bliżej” w Jelonce nr 16
(29 01 2007) została błędnie podpisana nazwiskami Jowity Misztal oraz
Mirona Kundżicza. Zainteresowanych
przepraszamy.
Redakcja

Komornik nie zapuka
Odblokowane zostało konto
szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze, które od czterech lat
zajmował komornik. Lecznica,
choć wciąż zadłużona, nie czuje się
już zagrożona perspektywą zajęcia
przez komornika części majątku
lub pieniędzy na leki lub wypłaty.
Szpital dogadał się, bowiem, z
wierzycielami, którym jest winien
ponad 30 milionów złotych. Część
długów, choćby należności wobec
ZUS, zostanie zapłacona indywidualnie. W wyjściu na prostą ma
także pomóc bilans szpitala, który
po raz pierwszy od lat odnotował
zyski z bieżącej działalności: do

jego kasy wpłynęło około 1 mln
600 tys. zł.
Problemem nadal pozostaje
restrukturyzacja służby zdrowia
w powiecie jeleniogórskim. O ile
szpital wojewódzki jakoś sobie radzi, przed lecznicami w Kowarach,
Bukowcu czy Janowicach Wielkich
stoi wiele problemów, głównie
natury finansowej.
Jeleniogórski szpital zatrudnia
118 lekarzy, 364 pielęgniarki, 32
położne, a także personel administracyjny i techniczny. To jeden z
większych pracodawców w stolicy
Karkonoszy.

(tejo)

JELENIA GÓRA Wzrosną ceny mieszkań?

49862

8150
1263

Pit 38
Pit 36
Pit 37

Lokatorom po kieszeni

486
- W ostatnich dniach kwietnia
tworzą się gigantyczne kolejki
– wyjaśnia naczelnik jeleniogórskiego Urzędu Skarbowego. - Obecnie
takich rozliczeń mamy niewiele i
są to przeważnie nadpłaty, które
będą przez nas zwracane do trzech
miesięcy. Dlatego im szybciej, tym
lepiej.
Jednocześnie przypominamy
wszystkim pracodawcom, że mają
oni obowiązek rozliczyć swoich
pracowników do końca lutego.
Na podstawie takiego rozliczenia
wypełnia się Pity 36.

164
10

Pit 38
Pit 36
Pit 37

Tyle formularzy złożono
w ubiegłym roku w jeleniogórskim urzędzie skarbowym

Wykres ilustruje, ile formularzy z rozliczeniami wpłynęło
do urzędu skarbowego (dane
na koniec stycznia)

od stu do tysiąca ośmiuset złotych.
– ostrzega.
Przypominamy, że do złożenia
zeznania Pit-28 niezbędne będą: odpowiednie formularze podatkowe,
ewidencja przychodów, dowody
zapłaty podatku oraz dowody poniesienia wydatków odliczanych od
dochodu czy podatku.
Przypominamy również, że pozostali podatnicy na złożenie swoich
zeznań mają czas do 30 kwietnia..
Taki termin obowiązuje składających Pit–y 36, 37 i 38. Chociaż czasu

wydaje się jeszcze sporo, warto się za
to zabrać jak najszybciej. Dlaczego?

(angela)

Formularze czekają
Druki wszystkich zeznań podatkowych należy odebrać w Urzędzie
Skarbowym, gdzie rozłożone zostały one na korytarzach. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości czy problemów z wypełnieniem druków Urząd
Skarbowy służy pomocą.
- W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc można uzyskać
u naszych pracowników pod numerem telefonu (075) 64 73 581, osoby prawne
mogą dzwonić na (075) 64 73 570 – mówi naczelnik Urzędu Skarbowego.
Trudniejsze sprawy można rozwiązać pod numerem telefonu 075 64 73 523
lub 550. Do Urzędu Skarbowego można się również zgłosić osobiście.

Zaczyna obowiązywać znowelizowana ustawa
o ochronie praw lokatorów, która niedawno weszła
w życie.
Z informacji uzyskanych z kilku spółdzielni w kraju wynika,
że zmiana ustawy może uderzyć
po kieszeni samych lokatorów,
którzy mieszkają w budynkach
z dźwigami osobowymi. Opłata
za ich eksploatację może zależeć od powierzchni mieszkania
i liczby jego lokatorów, a nie
– sumy wszystkich ludzi mieszkających w wysokościowcu.
Samotny najemca dużego
lokalu może zapłacić za windę więcej niż kilkuosobowa
rodzina sąsiada, która żyje w
mniejszym mieszkaniu.
Takie rozwiązanie wielu mieszkańców uważa za niesprawiedliwe. – Przecież wieloosobowe rodziny częściej
korzystają z windy i to one
powinny więcej płacić – podkreśla Magdalena Czajewska,
mieszkanka zabobrzańskich
wieżowców.
Na razie zmiany nie zagrożą
spółdzielcom z największej w

mieście Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Za korzystanie z dźwigów płacą wszyscy mieszkający w danym
budynku. Stawka określona jest
raz na rok. Później następuje jej rozliczenie w zależności od przeprowadzonych napraw – mówi Tadeusz
Mroczek, wiceprezes JSM.
Winda należy do wspólnej
części nieruchomości, dlatego lokatorzy płacą za nią po równo, od
osoby. Nawet ci, którzy mieszkają
na parterze i z windy w ogóle nie
korzystają.
– Zmiana w sposobie naliczania
opłat za windy i tak nie podniesie
ich sumy, a niektóre dźwigi są
w nieciekawym stanie, głównie
niszczone przez wandali, ale i
nieco przestarzałe – usłyszeliśmy
w JSM. – Urządzenia są na bieżąco
naprawiane. Spółdzielnia także
wymienia co roku na nowe trzy
do czterech wind – wymienia
wiceprezes Mroczek.

(tejo)

JELENIA GÓRA Spotkanie z Andrew Pearksem, pastorem, który pomaga innym

Modli się o uzdrowienie

Czy Bóg dzisiaj uzdrawia? Czy potrzebujesz uzdrowienia? Czy cuda są czy ich nie ma? – to pytania na jakie
szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania z Andrew
Pearksem, pastorem z Maranatha Ministries Exeter.
Spotkania prowadzone były
w różnych miastach w Polsce.
Gość z Anglii spotkał się z dużym
zainteresowaniem.
- Uzdrowienie jest proste, o ile
nie myślimy, że mamy z tym coś
wspólnego. Całą chwałę oddaje
temu, który jedynie jest sprawcą i przyczyną uzdrowień:
Jezusowi Chrystusowi, Panu
– mówi Andrew Pearkes.
Zaproszony gość podróżuje
i wykłada w krajach Europy.
W Polsce jest po raz pierwszy.
Jego kościół działa także w
ramach organizacji Healing
Rooms czyli Pokoi Uzdrowień,
skupiającej się na modlitwie

o uzdrowienia w lokalnych
miastach.
Jak mówi, jego pierwsze uzdrowienia rozpoczął dwadzieścia
osiem lat temu.
- Przeczytałem ewangelię Św.
Marka 16 – 17, gdzie jest napisane, że mogą uzdrawiać ci, którzy
wierzą i którzy mają Ducha Świętego – pomyślałem czemu nie. Byłem u swojego znajomego, który
był chory i zapytałem czy mogę
się za niego pomodlić. Pomodliłem
się i wyzdrowiał. Do tej pory Bóg
uzdrowił przeze mnie tysiące ludzi
– mówi Andrew Pearkes.
- Miałem mieć operację kolana
ale lekarze powiedzieli, że nie

mają odpowiedniego sprzętu
więc muszę czekać – opowiada
Łukasz. - Dowiedziałem się o tym

spotkaniu i wierzyłem, że Jezus
mnie uzdrowi. Po tym jak pastor
Andrew pomodlił się o mnie, nic

mnie nie boli, operacja nie jest mi
już potrzebna.

Angelika Grzywacz

Fot. Krzysztof Knitter

Na rozliczenie z fiskusem mamy czas do końca
kwietnia. Nie wszyscy wiedzą, że termin składania zeznań podatkowych
Pit 28 już upłynął. Urząd
Skarbowy zapowiada
nakładanie kar na tych,
którzy spóźnili się z jego
złożeniem.

Fot. Krzysztof Knitter

Urząd będzie karał

JELENIA GÓRA Szpital na prostej

Gość z Anglii uczył ludzi jak mogą współpracować z Bogiem w uzdrowieniu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Szef, który nie lubi rządzić

Władza bardzo kulturalna
Jarosław Gromadzki jest lokalnym patriotą i widzi
ogromne możliwości rozwoju w naszym mieście. Żałuje, że nie jest już wojewódzkie. Nadrobić chce to jednak
stworzeniem dla mieszkańców kulturalnego życia na
wysokim poziomie.

er

r
Wikto

ia

posadę dyrektora. Kolejnym zawodowym awansem był rok 2005.
Wygrałem konkurs i powołano
mnie na stanowisko dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Co w obecnej pracy stanowiło
dla Pana największy problem?
Moja praca od wcześniejszej
różni się przede wszystkim skalą
działania. Nowe
stanowisko
nie było dla mnie zbyt szokującą
zmianą. Najtrudniejszą kwestią
jest teraz dla mnie zaspokojenie
różnorodnych potrzeb kulturalnych

e
Fot. Ang

Julka

Kasp

ywacz
lika Grz

Kacper

Angelika Grzywacz: Może na
początek kilka słów o Panu?
Jarosław Gromadzki: Urodziłem
się i wychowałem w Jeleniej Górze. Ukończyłem Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Zielonej Górze,
Studium Teatralne w Kaliszu i powróciłem do rodzinnego miasta.
Mam czterdzieści lat. Od czternastu staram się uczestniczyć
w kształtowaniu życia kulturalnego w Jeleniej Górze. Na
początku była to zabawa w
teatr z dziećmi i
młodzieżą. Wówczas pracowałem
jako instruktor teatralny w Osiedlowym Domu Kultury
na Zabobrzu.
Pracę rozpocząłem
w 1993 roku. Trzy lata
później zostałem wicedyrektorem ODK. Tworzyłem i opiekowałem
się grupami teatralnymi,
prowadziłem program telewizyjny, bawiłem się w robienie
filmów.
W roku 2000 objąłem w ODK

upodobania. Zadowolić wszystkich jest bardzo trudno.. Wraz
z załogą (!!!) staramy się jednak
poznać potrzeby jeleniogórzan
i sprostać zadaniu.
Czy jest coś w Pana życiu, co
zajmuje Pana równie mocno
jak praca?
Rzeczywiście praca jest dla mnie
bardzo ważna,
ale nie
jest moją
jedyną
życiową
pasją.
M a m
dwóch
sy-

całej
jeleniogórskiej społeczności. Wiadomo, że każdy ma jakieś własne

nów. Jeżdżę na nartach, pływam
na windsurfingu, jestem zagorzałym kibicem piłki nożnej. Od pięciu
lat mam własny dom, w którym

Fot.Marek Tkacz

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

Jarosław Gromadzki

z upodobaniem muruję, brukuję,
maluję i organizuję przestrzeń
ogrodu. Moje młodsze dziecko
mówi, że jestem najlepszym budowniczym na świecie i to daje mi
ogromną satysfakcję.
Czy jest coś, co chciałby Pan
zmienić?
Zmienić? Może raczej zrealizować
plany. W życiu zawodowym chciałbym, żeby zostało zrealizowane
przedsięwzięcie, które obecnie jest
w fazie projektowania, a mianowicie „Festiwal Kultur Trzech Narodów” . Chciałbym, żeby został on
doprowadzony do skutku, rozwinął
się i stanowił ważny element
oferty kulturalnej i turystycznej naszego miasta
i regionu.
O czym Pan marzy
prywatnie?
Już od dzieciństwa marzę o locie
w kosmos. Mało tego,
wciąż wierzę, że jeszcze nie jest za późno
i może dożyję dni,
kiedy będę mógł
polecieć. Podobno
marzenia to plany
z odroczonym terminem realizacji.
Dziękuję za rozmowę.

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Krajobraz jak malowany
Niczym olejna nieco abstrakcyjna panorama wygląda część Jeleniej Góry w zimowej szacie widziana z pokładu samolotu. Z wysokości rzeka Bóbr przypomina jedną z komunikacyjnych arterii, które przecinają
północną część miasta. W prawym dolnym rogu – dawny XIX-wieczny szpital. Przez lata miała tam siedzibę szkoła (popularny „Chemik”). Hipermarket Tesco z tej perspektywy wygląda niezbyt uroczo. Wyżej „zaczątki” osiedla Zabobrze z końcówki lat 60. minionego wieku. W środku – linia kolejowa, która wzrok wiedzie aż do torowisk na dworcu głównym. Czar jeleniogórskich, dawnych przedmieść, za którymi rozciągały
się t ylko łąki i pola, minął bezpowrotnie. Za to po prawej stronie – śródmieście i część starego miasta. Bystre oko obserwatora wypatrzy znacznie więcej szczegółów.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
JELENIA GÓRA Rozmowa z Zenonem Laskowikiem

JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura

TEATR

Honor samuraja
Kiedy: 8, 9 i 10 II
Gdzie: scena studyjna, Teatr Jeleniogórski
Godz. 19.00
Bilety: 24 zł i 17 zł

W.W.: Na poczcie urlop czy
nie roznosi Pan już listów w
ogóle?
Z.L.: Nie, już nie, ale miło wspominam tamten okres i bardzo
często do niego powracam. Wtedy
zaczęło się przemyśliwanie tego,
co teraz się dzieje.
W.W.: Tak od domu do domu...
Z.L.: ... dokładnie tak. Spotkanie z
moimi byłymi widzami i rozmowa
na zupełnie innym poziomie. Bardzo dużo się wtedy dowiedziałem
i myślę, że nigdzie bym tego nie
wyczytał. Kontakt trzeciego stopnia
z adresatem to ciekawa sprawa. Dał
mi dużo do myślenia.
W.W.: Co Pana skłoniło do
powrotu na estradę?
Z.L.: Ludzie przestali pisać listy.
Stwierdziłem, że to nie ma sensu.
Teraz są e-maile, esemesy. Wielkich
pieniędzy tam się też nie zarobi i widzę, że koledzy już się zbuntowali.
W.W.: Poszedłby Pan na
Warszawę protestować z kolegami?
Z.L.: Chyba tak. Nie może być
tak, żeby godność listonosza cierpiała... on nie jest wyrobnikiem.
To jest jednak mundur i zupełnie
inna dyscyplina.
W.W.: Zakończył Pan prace
na poczcie i wtedy powstała
Platforma Artystyczna.

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.
Mała syrenka
Kiedy: 11 II
Gdzie: Scena Animacji
Godz. 16.00
Bilety: 10 złotych
Adaptacja jednej z piękniejszych
i bardziej lubianych przez dzieci
baśni Hansa Christiana Andersena
– opowieść o morskiej syrence,
która z miłości do szlachetnego
księcia opuszcza swój podwodny
świat.

WYSTAWY

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.
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
Fotografie ptaków
Kiedy: 8 II
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Godz.: 16 i 19
Młodzi wrocławscy ornitolodzy,
Krzysztof i Marek Martini, zapraszają na prelekcję pn. Ptaki
naszej okolicy. O godz. 16 nastąpi
otwarcie wystawy fotografii, o 19
– prelekcja.

INNE
Wiatr Wolaka
Kiedy: 5 II
Gdzie: ODK, kawiarnia Muza
Godz. 17.00
Autor wierszy jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Jego wiersze
drukowane były w prasie ogólnopolskiej
i regionalnej. Z jego debiutanckim tomikiem poezji pt. Księga wiatru bedzie
można zapoznać się w kawiarni Muza.
Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu
ars poetica, prowadzonym przez Osiedlowy Dom kultury.
Plac Zbawiciela
Kiedy: 6 II
Gdzie: JCK
Godz. 18.00
Bilet: 9 zł
Jeleniogórskie Centrum Kultury propo-

nuje film „Plac Zbawiciela” w reżyserii
K. Krauze. Projekcja odbędzie się w
ramach DKF Klaps.
Festiwal filmowy
Kiedy: 8-11 II
Gdzie: Kino Marysieńka
Bilet: 10 złotych (karnet)
Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Zoom-Zbliżenia to znaczące wydarzenie kulturalne w Polsce w kategorii
kina niezależnego. Gośćmi festiwalu
będą twórcy i producenci filmowi z
całej Europy. Pokazom towarzyszą
Międzynarodowe Warsztaty Filmowe
dla Młodych Twórców. Projekcje bedą
odbywały się w godz. 10-22. W niedzielę, 11 lutego, o godz. 10 rozpocznie
się gala konkursowa, na której będą
wręczone nagrody.

- Politycy robią nam konkurencję
– uważa Zenon Laskowik
Z.L.: On się dzieje po tamtej
stronie. Oni (politycy) nam robią konkurencję... nie wiemy
dlaczego, ale robią. Smutne jest
to, co się dzieje z naszą władzą.
Rządzący powinni być poważni,
a nie ważni. Władza ważna jest

śmieszna sama w sobie. Nie ma
dystansu i takiego myślenia, że
trzeba zrezygnować z tego własnego ja na korzyść obywateli.
W.W.: Dziękuję za rozmowę.

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Grzegorz Turnau wystąpi w naszym mieście

Na cześć Marka Grechuty
Będziemy mogli usłyszeć
m.in. grechutowski Korowód w wykonaniu krakowskiego barda.

Fot. TRS (www.turnau.com.pl)

Malowali najmłodsi
Kiedy: 18 I – 28 II
Gdzie: MDK
Wystawa obejmuje prace dzieci,
uczestniczące w kółkach plastycznych, prowadzonych przez MDK.

Z.L.: W zasadzie tak. Zaczęły się
gdzieś tam gromadzić te teksty i
spisywane dialogi, aż uzbierało się
na jakiś program. Spotkaliśmy się
z Władysławem Sikorą, który też
przerwał karierę i nastąpiły takie
niespodziewane powroty. Potem
zaczęły się nasze spotkania, próby
i dążenie do tego, aby śmiać się
ustami widza. Ale nie staramy
się komentować tylko chcemy
zobaczyć zjawisko, a następnie
ubrać je w skecz i piosenkę.
W.W.: Mówi się, że reprezentuje Pan „ortodoksyjny kabaret”. Na czym on polega?
Z.L.: Zawsze uważałem, że
kabaret jest sztuką, która składa
się z poszczególnych elementów
i jak ich nie ma, to nie wolno tego
nazywać kabaretem. Klasyczny
kabaret powinien mieć scenkę,
blekaut, piosenkę, skecz, jakiś lejtmotyw, przesłanie i żywy kontakt
z widzem. Chyba na tym polega
ta ortodoksja. Dobrowloski powiedział kiedyś, że trzeba mieć
kontakt z widzem i wytworzyć
atmosferę takiego towarzystwa,
w którym zaczynamy sobie żartować i trochę sobie docinać.
Sztuką jest zaskakiwać widza i nie
męczyć go tym, co już wie.
W.W.: A jest w Polsce jeszcze
kabaret polityczny?

Fot. Arkadiusz Piekarz

Wciąż jest śmiesznie

Będzie się działo
Testosteron
Kiedy: 6 II
Gdzie: scena studyjna, Teatr Jeleniogórski
Bilety: 29 zł normalny i 21 zł ulgowy
Godz.: 19
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.



Grzegorz Turnau wystąpi ku czci
Marka Grechuty

(tejo)

UWAGA !!! UWAGA !!!

KONCERTY

Koncert w filharmonii
Kiedy: 9 II
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Godz.: 19
Bilet: 5 zł, 15 zł i 20 zł
Filharmonia zaprasza na koncert
inauguracyjny pod dyrekcją Jerzego Swobody, w wykonaniu Joanny
Domańskiej (fortepian), Ewy Iżykowskiej (sopran), Jakuba Jakowicza
(skrzypce), z towarzystwem Orkiestry
Filharmonii Dolnośląskiej. W programie
m.in. S. Moryto, K. Szymanowski.

Artysta zaśpiewa ponadto
„Dni, których jeszcze nie znamy” i inne przeboje zmarłego
w ubiegłym roku Grechuty.
Turnau już w wieku 17 lat
interesował się starszym od
niego liderem grupy Anawa,
ale potraktował go wówczas
żartobliwie. Parodiował znanego artystę, śpiewając specyficznym głosem i mocno
ściśnięt ymi ustami. Teraz ,
po śmierci Mistrza, Turnau

już jak najbardziej poważnie
oddał mu hołd, wydając płytę
pt. „Historia pewnej podróży”.
Jest ona poświęcona Markowi
Grechucie.
Koncert odbywa się w ramach
trasy, która rozpoczęła się 14
grudnia w Warszawie. Sala
kongresowa wypełniła się po
brzegi a artysta otrzymał gromkie brawa i otrzymał bardzo
pochlebne recenzje. W Jeleniej
Górze Turnau zagości już w
najbliższy poniedziałek (11
lutego) o godzinie 18 w teatrze.
Bilet kosztuje 40 złotych.

Turnau zagra dla Grechuty
Kiedy: 11 II
Gdzie: Teatr Jeleniogórski
Godz.: 18
Artysta da koncert w ramach promocji swojej płyty pt. „Historia pewnej
podróży”. Album poświęcony jest
pamięci zmarłego w ubiegłym roku
Marka Grechuty. Turnau wykona m.in.
grechutowski Korowód.
Szczegóły wyżej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zmiany w programach i terminach imprez.
KINO
LOT
Apocalypto
Kiedy: 5-8 II
Godz. 20
dramat, prod. USA 2006, od 15 lat

MARYSIEŃKA
Prestiż
Kiedy: 5-8 II, Godz. 17
dramat, science fiction, prod. USA/Wlk.
Brytania 2006, od 12 lat

Artur i Muminki
Kiedy: 5-8 II
Godz. 16, 18
animowany, familijny, prod. Francja
2006, od 12 lat

Wiatr buszujący w jęczmieniu
Kiedy: 5-8 II, Godz. 20
dramat wojenny, prod. Niemcy/Włochy/Hiszpania/Francja/Irlandia/Wlk.
Brytania 2006, od 12 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

teraz -77%

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

THE

POLCOLORIT S.A., ul. Jeleniogórska 7,58-573 Piechowice
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Kontroli Jakości
- wykształcenie minimum średnie;
- znajomość obsługi pakietu MS Office;
- mile widziane osoby z doświadczeniem
na w/w stanowisku;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu
obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się

INSTINCT

KOMINKI
SAUNY

KOMPLEKSOWO
ul> 1 Maja 61
JELENIA GÓRA
TEL. 075/ 753 40 23

0608 83 55 01
OTWARTE 9-16

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

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
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CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY
KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY:
POLCOLORIT S.A.
UL. JELENIOGÓRSKA 7
58-573 PIECHOWICE
lub email : kadry@polcolorit.pl

FIRMA

...rozum i bądź rozumiany...

Specjalnie dla Ciebie
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- wykształcenie wyższe;
- znajomość bazy danych ORACLE;
- znajomość SQL;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu
obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się
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SIMONA
NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY
ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

www.elektromaszyny.pl
Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

Specjalista ds. Systemów Informatycznych

last minute
FOLLOW

POLCOLORIT S.A.

(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

Serafin

RAMY
DO OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3-24h
Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
„Pod Koroną” Jelenia Góra-Cieplice, ul. Wolności 242a, tel. (075) 75 503 25
pon.-czw. 9-17, pt. 9-16, w soboty nieczynne

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY FISKALNE
ul. Wojska Polskiego 15 Jelenia Góra 58-500
tel. 075 64 16 570 www.kkf.com.pl
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ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Telewizor Philips 28 cali. Obraz w
obrazie. Telewizor LCD HD 32 cale wejście
PC Roczne! Tel. 075/71-73-506
■ Nokia 6210 bez simlocka, stan bdb. cały
komplet; tel. 608034794
■ Sprzedam mp3 player firmy Lark 128
mb pamięci, cyfrowy dyktafon bez radia
słuchawki, gwarancja 7 miesięcy, płyta
ze sterownikami. Cena 40 zł kom.669417-059
■ Sprzedam deck 2 kasetowy trochę
starszy typ, stan dobry działa. kom.669417-059
■ Tani Zestaw Komputerowy do Internetu
aplikacji biurowy ew. gier Celeron 667
mhz Cena 120 zł więcej informacji pod
tel.512586905 GG 2146534
■ Nokia 6310 i używana oryg. obudowa
bdb stan Cena 350 zł tel. 512586905
GG 2146534
■ Motorola V3x używana bez simlocka
PL Menu Cena 600 zł tel.512586905
GG 2146534
■ Głośniki wysoko tonowe i średnio
tonowe oraz zwrotnice do altusów 140
tel.502731859 lub 075/7649316
■ Super mixer dyskotekowy z dodatkowymi efektami dźwiękowymi cena 250zł
607820445 lub 075/7649316
MOTORYZACJA
Kupno
■ Kupię samochód o niewielkiej poj.
silnika, w dobrym stanie, do jeżdżenia dla
kobiety, cena do 4.000zł. tel.603222592

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

MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Sprzedam renault Clio rok.1991. Po
remoncie blacharki, nowy akumulator i
alternator. Cena 2500. Więcej info. pod nr
075/74-65-012 lub 0605-383-009
■ Rower górski z Niemiec, czarny, sprawny, stan bdb, brak tylko jednego łożyska

przy tylniej ośce. Cena 150 złotych. Tel.
693347146.

MOTORYZACJA
Zamiana
■ Zamienię VW GOLF COMBI3 1997r,gazna mniejsze. tel.0607-668-778
NIERUCHOMOŚCI
Kupno
■ Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
do remontu, maksymalnie do 2 piętra. W
Jeleniej Górze ( nie Zabobrze), Cieplicach,
Sobieszowie, Jeżowie.
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Maciejowa – duży dom z restauracją
– posesja 0,5H – sprzedam, zamienię,
wynajmę – 075/75-21-694 kom. 0661059-918
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Garaż do wynajęcia na ul. Kiepury tel.
075/76-72-773 lub 0603 646 803
■ Do wynajęcia mieszkanie willowe (85 m
kw) niezależne wejście, niezależny wjazd,
duży ogród do dyspozycji. Tel. 075/75215-89 kom. 0696-134-428
■ Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
z ogródkiem w Piechowicach. Ogrzewanie
C.O. Bezczynszowe. Tanio. Tel. 0516146-163
■ Wynajmę tanio mieszkanie 1 lub 2pokojowe.W miarę blisko Kolegium Karkonoskiego. Tel. 0-601-876-374
■ Pokój dla 1 lub 2 dziewczyn. Centrum.
W mieszkaniu dwupokojowym z jedna
studentka. Tel. 0 512-392-422
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

■ Mieszkanie komunalne W. Pola, 50m,1
piętro,2pokoje,kuchnia,łazienka z wc, kominek, po generalnym remoncie-zamienię na
większe. tel. 075 6419426

PRACA
Dam prace
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
zatrudni murarzy. Zapewniamy dowóz
do pracy. Zarobek do 2 tys. tel. 0507445-930
■ Poszukiwany wspólnik do serwisu aukcyjnego ze znajomością php i baz danych.
kom 669-417-059
PRACA
Podejmę prace
■ Jestem emerytka zaopiekuję się dzieckiem lub starszą Panią tel. 0662-653218
■ Firma transpor towa podejmie
wspolprace-sklepy,markety,hurtownie0601240582
■ Młoda(20l),komunikatywna, uczciwa.
podejmę prace w sklepie odzieżowym
solarium lub opieka nad dzieckiem tel.
0605 525 626
■ Absolwentka Administracji Publicznej
poszukuje pracy biurowej. tel. 600403385,
e-mail: agnieszkako13@op.pl
RÓŻNE
Sprzedaż
■ Sprzedam cegłę i dachówkę (160 m
kw) rozbiórkową oraz belki drewniane tel.
075/75-215-89 kom. 0696-134-428
■ Sprzedam odkurzacz podciśnieniowy
do prania - Karcher oraz stół pimpongowy,
aluminiowy - ketller. Tel. 075/7550211,
601548049
■ Sprzedam lodówkę- amice, używana.
wys.140cm.tel: 0756420236
■ Szczenięta owczarka niemieckiego po
doskonałych rodzicach tel.602767947
tel.0757621012
■ Sprzedam duża ilość ozdób do wyposażenia I upiększenia wnętrz. Klienci indywidualni jak i detaliczni. tel.075/76-10-157

Sprzedam mozaikę modrzewiową ok. 60
m kwadratowych. Kontakt 0697-809-125
■

RÓŻNE
Kupno
■ Kupię stare meble – regały z wyposażenia apteki tel. 0602-854-638,
0694-265-531
■ Kupię łóżeczko. Tel. 0691-381-046
RÓŻNE
Różne
■ Wysoka nagroda pieniężna za wskazanie
sprawcy podpalenia samochodu ciężarowego z 2.01.2007 na parkingu strzeżonym na
ul. Wiłkomirskiego. 0694-559-227
RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie format AO Laminujemy
materiały o maksymalnej szerokości
1m i dowolnej długości. Zadzwoń umów
się wcześniej. Jako jedyni w regionie
świadczymy takie usługi. tel. +48 696
795 008
■ Podciśnieniowe pranie dywanów i tapicerki meblowej tel. 075/76-72-773
■ Pogotowie stolarskie drzwi, balkony,
okiennice, kanapy fotele. Konserwacja
stolarki nowej i starej. Tel. 0692716-918
■ Przeprowadzki sprawnie i niedrogo ekipa
do pianin maszyn itp. 075 641 78 85 /0601
240 582
■ Przeprowadzki zagraniczne Polska Niemcy
zawsze do celu (GPS) 00491635394056 lub
691309719
■ Obsługa informatyczna firm i pensjonatów.
Wejdź i zobacz co mamy do zaoferowania. www.
pegasus.lan3.pl
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi ocenę
ryzyka zawodowego w Państwa Firmie oraz
sporządzi odpowiednią dokumentację z tego
zakresu. tel.691 824 739
■ Przeprowadzki kompleksowe- krajowe i zagraniczne 075/7673971;
0694559227 www.przeprowadzki-kompleksowe.prv.pl

OSTATKI ŚWIĘTEGO WALENTEGO
Dla zakochanych i zwariowanych!
Tańce, śpiewy i śledzikowe fantazje!
17.02., godz. 20.00; 70 zł./os.
Jelenia Góra, ul. Sudecka 70, kierunek Karpacz
www.hotel-fan.pl Rezerwacje 075/ 76 76 303
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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

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części

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

tel. 606333435, 604241422

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie,
terminowo, 0660 360 718
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa - tel.
0 505 810 724
■

EDUKACJA
Matematyka - szkoła średnia, maturzyści, studenci tel. 601 588 007
■ Angielski - korepetycje, gimnazjum, liceum,
matura, egzaminy FCE,CAE,CPE, 0660 360 718
■

DROBNE
Przybłąkał się mały, czarny młody
piesek (okolice targowiska na Zabobrzu).
Czeka na swojego właściciela. Kontakt:
0-75-64-18-257
■ Sprzedam skrypt phpauction 3.0 za
jedyne 30 zł, u producenta kosztuje 24$.
kom. 669-417-059
■

GENTELMANN CLUB
CZECHY KARKONOSZE
10 km od przejścia granicznego
na przełęczy Okraj
Pec pod Sněžkou (Piec pod Śnieżką)

Przyjmie kobiety i dziewczyny
WYSOKIE WYNAGRODZENIE
GWARANCJA I SOLIDNOŚĆ
Dowóz, zakwaterowanie
i wyżywienie na miejscu
SPRÓBUJCIE I ZADZWOŃCIE
TO JEST NAPRAWDĘ OKAZJA!

INFO: TEL +420 777 919 919
e-mail: pussyket@sezam.cz
www.pussy-cat.cz

PRACA
Dam prace
■ Firma budowlana poszukuje sprytnej
księgowej do prowadzenia Spółki. Mile
widziana znajomość języka niemieckiego
(nie jest konieczna). Wysokie zarobki
Kontakt 075 64 64 557
■ praca w Niemczech, opieka nad
starsza kobietą(70lat)800 euro miesięcznie, wymagana dobra znajomość
języka niemieckiego, więcej informacji
pod numerem telefonu 0605935093
■ Firma reklamowa zatrudni ambitną,
kreatywną i nastawioną na rozwój
osobę do działu sprzedaży internetowej.
Umiejętności: obsługa programów biurowych oraz graficznych (corel draw).
Mile widziana znajomość języka obcego.
Tel.075 648 0 648
■ Poszukujemy pośredników kredytowych z biurem lub bez. Do współpracy z
zakresu udzielania pożyczek pod zastaw
tel.693-604-404
■ Pizzeria zatrudni kierowcę - mile
widziany własny samochód, dyspozycyjność. Oferujemy wysokie wynagrodzenie. Wiadomość pod nr tel. 0693
501 520
■ Pilnie poszukuje osób do roznoszenia
ulotek oraz korespondencji adresowanej.
KONTAKT „GABI” Tel.: 075 75 315 42
: KOM 0669 543 025 gg : 9913333
gabi_office@wp.pl
■ Brytyjska agencja pracy poszukuje
do pracy w fabrykach, hotelach, na
lotnisku. Gwarantowane wynagrodzenie
min.5.35GBP/h oraz legalne kontrakty
minimum 6 miesięcy. CV prosimy prze-

syłać na pracownikuk@tlen.pl tel. 041
266 14 44
■ Pilnie poszukuję do pracy fryzjerkę
do salonu fryzjerskiego w Jeleniej GórzeCieplicach. Informacje pod num. tel. 075
7550257, 663553030
■ Czy wiesz, że nie wszystkie twoje
pieniądze są przekazywane do ofe ii filar?
A czy wiesz co należy zrobić aby zostały
przekazane? Jeśli nie wiesz, zadzwoń:
606111625
■ Wydzierżawię stanowisko dla kosmetyczki i fryzjerki tel. 500-664-914
■ Firma Federico Mahora daje okazje
uzyskania dużych dochodów ze sprzedaży
odpowiedników oryginalnych perfum.
Zysk na produkcie ponad 40 % ! Mało
? Chcesz więcej ? Skontaktuj się z nami:
mario1969@op.pl , gg: 723272 lub podaj
nr telefonu a ja zadzwonię z ofertą.
■ Zatrudnię ludzi go pracy w lesie, wszelkie informacje na telefon.
0757515038, 608082245
■ Zatrudnię doświadczoną tipserkę.
509 229 103
■ Dam pracę osobom do dystrybucji
detalicznej na terenie Jeleniej Góry i
okolic. Tel: 695 299 287.
■ Zatrudnimy instruktorów nauki jazdy
kat. B oraz C+E; atrakcyjna stawka za
godzinę; preferujemy młode osoby;
kontakt 503 675 954

PRACA
Podejmę prace
■ Pilnie podejmę prace jako kierowca
lub magazynier na terenie Jeleniej Góry.
Posiadam prawo jazdy kat.B, upraw-

nienia na wózki widłowe, praktykę na
tych stanowiskach, własną działalność
gospodarczą. Tel. 667219807 mailarekmaj5@wp.pl
■ Mam 24 lat jestem osoba miłą
komunikatywną dyspozycyjną Podejmę prace w sklepie Spożywczym
Odzieżowym Kosmetycznym mój nr
668332535
■ Mam 24 lata i chętnie podejmę
prace jako opiekunka do dziecka ( wiek
nie gra roli ) moj nr. 668332535
■ Pracuje w handlu od kilku lat.
Mam doświadczenie w prowadzeniu
sklepu, obsłudze klienta, przyjmowaniu
dostaw , robieniu zamówień do dostawców, przeprowadzaniu inwentaryzacji,
przyjmowaniu reklamacji, obsługa
komputera, faksu, prawo jazdy kategorii
B. tel.602681174
■ Jestem słuchaczem policealnego
studium informatycznego, posiadam
technika obsługi turystycznej i doświadczenie w pracy w branży hotelarskiej. Chciałbym zmienić obecną pracę,
interesuje mnie praca w turystyce lub
branży informatycznej. mój nr.tel.507
734 436
■ Proponuje doświadczenie swoich
50 lat. Jestem na rencie. Bywałem
pracownikiem i kierownikiem. Mam
praktykę w naprawie mebli, prawo
jazdy A,B,C,D,E, duże doświadczenie
życiowe, jeszcze dużo krzepy i...Harleya
0888 046 075
■ Doświadczona księgowa podejmie
pracę w biurze rachunkowym. Tel.0608
613 065

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

Podejmę się sprzątania mieszkań,
domów, biur, sklepów na terenie
Jeleniej Góry. Jestem dyspozycyjna
po godz.15.00 i w weekendy. Kontakt jolajg@wp.pl tel. 0756421657
513865433
■ Student zaoczny z wykształceniem
średnie z tytułem technik handlowiec
szuka pracy !!! kontakt : E-mail; niedzwiadek1@konto.pl tel. 693672778
■

Podejmę pracę dorywczą. Posiadam
uprawnienia na wózki widłowe spalinowe
i elektryczne, prawo jazdy kat. B własny
samochód. Jestem solidny, pracowity i
dyspozycyjny tel. 696483956
■ Jestem studentką i poszukuję pracy
na pół etatu w solarium. Posiadam
certyfikaty kosmetyczne oraz poważne
podchodzę do swoich obowiązków. kom.
694594790
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Dla jednych postrach, dla innych symbol

Bosko-szatański Duch Gór
Kojarzony z diabłem, bogiem, nadprzyrodzoną istotą
Gór Olbrzymich – niegdyś symbol, dziś coraz bardziej
popadający w niebyt: Ruebezahl, Rzepolicz, Liczyrzepa, Krkonos. Niemal Drakula najwyższego pasma
Sudetów Zachodnich, który uciekł, bo na Śnieżce
powstała kaplica św. Wawrzyńca.

– przyszły prezydent Stanów
Zjedonoczonych, a w 1800 roku
poseł amerykański w Berlinie
– zasłyszane od przewodnika
relacje o Ruebenzahlu.

– Wierzono, że miał cudowną łatwość wywoływania na
poczekaniu zawieruchy śnieżnej albo burzy. Zależnie od

– Panowała dawniej po wszechna wiara, że na szczycie
gór przebywa olbrzymi duch,
zwany Liczyrzepą. Był to bardzo
kapryśny rodzaj ducha, który
przybierał dobrowolne postaci:
wilka, ptaka, mnicha, niedźwiedzia, myśliwego, kozy, węża,
a nawet snopka słomy. Często
ofiarował się jako przewodnik
podróżnym. Zależnie od swojego widzimisię prowadził ich
uczciwie i na pożegnanie dawał
piękne podarki.
Ale kiedy był nastawiony
złowrogo, wodził dawnych turystów na mokradła albo w dziki
gąszcz. Potem wskakiwał na
drzewo i wybuchał złośliwym
rechotem, ku przerażeniu swojej ofiary – kontynuuje swoją relację
Adams.
Kiedy
w 1800
roku
przybyw a
d o
Jeleniej
G ó r y,
Ducha
Gór nie widziano już od
około 150 lat. Podobno przestraszył się kaplicy zbudowanej w jego posiadłościach
(zapewne chodzi o barokową
kaplicę św. Wawrzyńca na Śnieżce – KP) i uciekł. – Nikt nie wie,
co się z nim stało.

humoru. I że nie było dla niego
większej obelgi jak wymówić
jego imię – opisuje w listach
do brata John Quincy Adams

Widzimisię ducha

(Nie)dobry diabeł
Jak bardzo Liczyrzepa był ważny dla ówczesnej społeczności
świadczy mnogość nazw, jakimi
tę legendarną postać obdarzano. Wymienienie wszystkich
zajęłoby dużo miejsca. Duchowi
Gór Niemcy kazali liczyć rzepy
(Ruebenzahl – z tego określenia
wzięło się jedno z polskich,
wspomniane już Liczyrzepa
– podobno przetłumaczone
przez Stanisława Bełzę, brata
Władysława, tego od wierszyka:
„Kto ty jesteś? Polak mały…”).
Ze względu na kulturowy
st yk niemiecko-słowiański,
olbrzyma zwano także Rzepiórem (połączenie słów „rzepa”
i „upiór”). Rzepoliczem duch
stał się w poematach Bogusza
Zygmunta Stęczyńskiego, który Sudety opisał w poetyckim
cyklu „Śląsk”.

Etymolodzy poszli jeszcze dalej upatrując korzeni imienia
Ducha Gór w postaci szatana.
Jedna z najbardziej odważnych
i mrocznych teorii sugeruje, że
Ruebenzahl pierwotnie brzmiał
Repicul, a jest to lustrzane odbicie
(palindrom) imienia Luciper, jak
zwano upadłego anioła. Nie brakuje też zwolenników teorii, że
w słowie „zahl(en)” – liczyć – nie
należy upatrywać tego właśnie
znaczenia. Wywodzić miałoby
się ono z niemieckiego słowa „Zabel”, co podobno w niektórych
regionach znaczy: diabeł.
Tych etymologicznych hipotez
jest tak wiele, że nie sposób
wszystkich wymienić.

Liczyrzepa na afiszu
Legend powstało tyle, że
postać Ruebenzahla zaczęła
inspirować twórców. Jednym
z nich był August von Kotzebue,
niemiecki dramaturg, który
pod koniec XVIII wieku
napisał hit, który
– podobnie jak
dzisiejszy
„Te s t o steron”
– nie
schodził
z teatraln y c h
afiszy nie
tylko w Jeleniej Górze.
– Wieczorem poszliśmy do teatru, gdzie pierwszy raz wystawiano operę
„Ruebenzahl” – wspomina
J. Quincy Adams. Oczywiście
nie był to Teatr Norwida, który
miał powstać około 100 lat po
odwiedzinach amerykańskiego
dyplomaty. Sam autor wspomnień nie wskazuje dokładnie
miejsca, w którym znajdował
się ówczesny teatr. Nie była to
raczej drewniana sala koncertowa (litografię przedstawiającą
jej budowę prezentujemy poniżej), która znajdowała się tam,
gdzie dzisiejszy teatr.
Spektakl o groźnym i szatańskim Duchu Gór nie zrobił jednak większego wrażenia na amerykańskim gościu
i jego małżonce Luizie.
– Musiał wiele stracić ze
swej mocy, a także złośliwości, odkąd z Karkonoszy
wyjechał, bo wczoraj wieczór
nie miał w sobie nic gigantycznego w swoim wyglądzie.
Jego kostium był bardzo podobny do Hamletowskiego

księcia duńskiego w teatrach
londyńskich: jedyną oznaką
magii była biała szarfa z wyobrażeniem kilku dziwnych
postaci. Luiza powiedziała, że
wyglądał na wszystko, tylko
nie na potężnego ducha – opisuje Adams.
Ruebenzahl zainspirował
jeszcze kilku kompozytorów:
najbardziej znani to Karl Maria
von Weber i Gustav Mahler. Do

tego z postaci Ducha Gór natchnienie czerpali też malarze
– zwłaszcza w epoce romantyzmu, której moda wręcz
nakazywała zajmowanie się
tajemniczymi zjawami i nadprzyrodzonymi zjawiskami.
Choć wówczas już wiedziano,
że to nie Liczyrzepa „rządził”
górami.
Ciag dalszy za tydzień.
(tejo)

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Zbigniewowi Jancowi,
właścicielowi sklepu „U Benia” przy ul. Długiej 11.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KARKONOSKIE CENTRUM MEDYCZNE W JELENIEJ GÓRZE
KCM to nowoczesne
Centrum Szybkiej
Diagnostyki i Terapii
z Kliniką jednego dnia
o wysokim standardzie
świadczonych usług
oferuje Państwu konsultacje specjalistyczne, kompleksową diagnostykę oraz zabiegi w oparciu o wysoko
wykwalifikowany personel oraz aparaturę światowej klasy

CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

-rezonans magnetyczny
-tomografia komputerowa z badaniami naczyniowymi
-pracownia badań USG i Dopplera
-rentgen cyfrowy

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Pracownie diagnostyczno-zabiegowe:
-badania video-endoskopowe
-diagnostyka kardiologiczna
-diagnostyka neurologiczna

KLINIKA 1 DNIA w zakresie

-chirurgii ogólnej, dziecięcej i naczyniowej
-ortopedii i traumatologii
-ginekologii, urologii
-laryngologii, okulistyki
-chirurgii plastycznej

ORAZ

Centrum medycyny sportowej
Badania medycyny pracy
Rehabilitacja
Laboratorium

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5-7
tel. 075 64 52 000
www.kcmed.pl

GAZEL

Godziny otwarcia
pon. - pt.
8.00 - 20.00
sobota
9.00 - 18.00

„ 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

