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Jankowski
w „Jelonce”

str.2

P r z e g n i t e b a l k o n y,
krzywe ściany, kłopoty
z ogrzewaniem, liczne
usterki, a w kranach breja zamiast wody.
To nie scenografia do kolejnego
odcinka popularnego serialu Stanisława Barei, ale rzeczywistość,
z którą na co dzień borykają się
mieszkańcy budowli przy ulicy
Podchorążych. Rozczarowania
i frustracji nie kryją, choć za lokale
fortuny nie zapłacili. Atrakcyjna
cena była pokusą, ale niewielu spodziewało się, że życie w dawnych
koszarach będzie udręką.
– Niektórzy ludzie zapłacili,
wprowadzili się i dopiero wtedy
musieli wszystko naprawiać – mówią lokatorzy.

Grożą strajkiem

Czy w stolicy Karkonoszy
stanie komunikacja miejska?
str. 6

Na rogu ulic Wojska Polskiego
i Mickiewicza (na zdjęciu), w nocy
z piątku na sobotę 3 lutego śmiertelnych ran zadanych nożem
doznał 24-letni Krystian Ch.
Mimo reanimacji ofiara zmarła
w szpitalu. Morderca nie cieszył
się długo wolnością. Policja zatrzymała go już w minioną środę,
a w piątek – został tymczasowo
aresztowany.
Sprawa zabójstwa Ch. poruszyła
wielu ludzi i budzi wciąż wiele
niejasności. Również dla stróżów
prawa, którzy ze względu na dobro śledztwa nie ujawniają jego
szczegółów.
Czy Ch. zginął w wyniku porachunków czy też wskutek zwykłej
chuligańskiej bójki. Wiadomo,
że przed zdarzeniem pił alkohol
w jednym z pobliskich lokali
gastronomicznych nie cieszących
się renomą bezpieczeństwa.

Fot. Arkadiusz Piekarz

str. 6

Z pozoru budynki wyglądają ładnie. Na pierwszym planie
pan Robert, jeden z lokatorów

To było morderstwo

Na walentynki

Czego życzą sobie zakochani
w dniu ich święta?

I – choć administrator budynku
Iwona Stasiewicz (była dyrektorka
dawnych Zakładów Gospodarki
Mieszkaniowej) zapewnia, że
wszystkie niedociągnięcia powinny zniknąć do końca roku
– mieszkańców to nie przekonuje.
– Do domów trudno dojechać,
bo drogi dziurawe, latarnie nieczynne. Słowem, prawie jak za
Polski Ludowej – mówią. Może
i gorzej, bo przecież mieszkań nie
dostali z przydziału, tylko kupili
je na wolnym rynku. Nierzadko
za z trudem zaoszczędzone pieniądze. A i tak wszystko trzeba
poprawiać po „fachowcach”,
którzy wcześniej przecież robili
kapitalny remont.
Wiecej: strona 3

Fot. Krzysztof Knitter

Alternatywy 4

Przeczytaj felieton znanego
publicysty i dziennikarza
Wojciecha Jankowskiego.

SPORT

Dramat w Elblągu
Piłkarki ręczne MKS Finepharm
w ostanich sekundach gry
straciły szansę na wywalczenie
jednego punktu w wyjazdowym meczu ze
St ar tem
Elbląg.

str. 11
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Zastrzyk dla zdrowia
Prawie pięć milionów zł
wpłynęło w miniony piątek na konto największej
okolicznej lecznicy.

Komenda Miejska Policji

To wsparcie, jakiego szpitalowi
wojewódzkiemu w Jeleniej Górze
oraz czterem innym placówkom
na Dolnym Śląsku udzielił urząd
marszałkowski. Finansowy ratunek uspokoił pacjentów oraz
kadrę, choć jest kroplą w morzu
szpitalnych potrzeb.
Dług szpitala to około 58 milionów złotych. Z tego na bieżąco
trzeba spłacać 42 miliony. Jednym
z większych wierzycieli placówki
jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (24 miliony zł).
Dyrekcja dogadała się z ZUSem i dług będzie spłacany na
raty: miesięcznie po milionie.
Maciej Biardzki, dyrektor szpitala
wojewódzkiego zapewnia, że nie
nastąpi egzekucja komornicza.
Szpitalowi udało się także wypracować zyski: 1 mln 600 tysięcy zł. z własnej działalności.
Jedno jest pewne: bez wsparcia
Ministerstwa Zdrowia trudno będzie jednak w najbliższych latach
szpital wyprowadzić na prostą
i spłacić potężne zadłużenie. Sam
proces może zająć kilka lat, choć

75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              
75 20 464   Plac Piastowski 
(Cieplice)
Komisariat Policji                                              
75 20 150 ul. Armii Krajowej
Szpital Wojewódzki 
75 37 100
Stra¯ Miejska
75 251 62
KMP Stra¯y Po¯arnej
76 47 450
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
75 24 734
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
75 46 100
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
75 46 200
MOPS
75 23 951
Powiatowy Urz¥d Pracy 
64 73 160
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
64 73 500
Urz¥d Celny
75 53 043
64 58 709
Kuratorium OŒwiaty
64 24 810
Rzecznik Praw Konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935

  

Odpadki z Jeleniej Góry
trafią wkrótce do odległego o 55 km Jaroszowa
w gminie Strzegom.
– Rosnąca hałda śmieci wygląda okropnie. W lecie, jak wiatr
zawieje, to cuchnie, a ostatnia
wichura część odpadków

64 28 110

64 238 81
Osiedlowy Dom Kultury

Fot. Marek Tkacz

Filharmonia DolnoŒl¥ska
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.

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
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*720 81 37

placówka zwolniona jest z opłat
lokalnych.
Bolączka to też niektóre kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Są w szpitalu takie zabiegi, na które trzeba czekać w kolejce
nawet ponad 10 lat (na przykład
wszczepienie endoprotez). Bywa
również, że pacjenci muszą kupować niektóre leki za własne pieniądze, ponieważ szpitala nie stać na
wszystkie medykamenty.

– Za konieczny w mojej terapii
preparat zapłaciłem prawie 600
złotych – mówi pan Mirosław, który

w styczniu leczył się na oddziale wewnętrznym.
(tejo)

Pomóż chorym
Placówce pomagają ludzie dobrej woli, którzy teraz mają szansę zapłacenia
jednego procenta podatku od swoich dochodów na rzecz Stowarzyszenia
Pomocy Chorym, które działa przy oddziale chirurgii ogólnej i onkologii.
– Dzięki takiej pomocy udało się kupić tomograf komputerowy – mówi
dr Kazimierz Pichlak, ordynator oddziału. Teraz potrzebny jest ambulans
do przewożenia pacjentów leżących i liczy się każda złotówka wsparcia.
Więcej informacji na ten temat na stronie: www.spzoz.jgora.pl

Brudy na eksport

Teatr Jeleniogórski

75 38 160

Placówka ma potężny dług, ale pracuje normalnie

REGION Coraz bliżej zamknięcia wysypiska w Siedlęcinie

Urz¥d Skarbowy

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      

Do szpitala na razie komornik nie zapuka

Fot. Arkadiusz Piekarz



wymiotła
daleko poza jego teren – skarżą
się mieszkańcy okolic Siedlęcina,
którzy żyją blisko „wysypów”.
Na siedlęcińskie wysypisko
tony brudów, które codziennie

jeleniogórzanie wyrzucają do
kubłów, trafiają od kilkunastu lat.
Nic dziwnego, że toksyczna hałda
straszy: widoczna jest z odległości
kilku kilometrów.

tymczasem Jan Pałka, wiceprezes
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, które
zajmuje się wywozem z miasta
nieczystości. – Jeszcze w tym
roku teren będzie rekultywowany
– dodaje.

korzystniejsza od propozycji
Związku Gmin Karkonoskich,
właściciela wysypiska między
Ściegnami i Kostrzycą.
Tam z kolei mają być przywożone odpadki z Niemiec. Według wstępnych ustaleń będą to
drewno, papier, złom i plastik
wyrzucane, między innymi,
z okolic Drezna. Odpady te nie
będą składowane, ale przerabiane w przetwórni.
– Partner zza Nysy zaoferował
53 euro za tonę odpadów do
przetworzenia. Polscy dostawcy dają dwa razy mniej – argumentują zainteresowani.
Zaznaczają, że przeróbka
odpadów nie będzie uciążliwa
dla środowiska naturalnego
i da kilka nowych miejsc
pracy.
Jednak na importowanie
niemieckich śmieci nie ma
Z Jeleniej Góry do Siedlęcina śmieci były
jeszcze zgody Głównego Inwożone przez kilkanaście lat
spektoratu Ochrony Środowiska. Pomysłodawcy przekonują,
że będzie to tylko formalność.
Jeleniogórskie śmieci mają być
(tejo)
– Wysypisko jest na etapie
wywożone w okolice Strzegomia.
stopniowego zamykania – mówi Wybrano taką ofertę, bo była

JANKOWSKI
W JELONCE

Casting na
naczelnika
Miss architektury
i budownictwa, miss obsługi technicznej, miss nadzoru. Polityka
– i ta centralna, i ta lokalna – coraz
bardziej przypomina wybory miss
albo casting do nowego serialu.
Media donoszą, że ktoś stracił
stanowisko, a ktoś inny je objął,
a publika emocjonuje się tym, jakby od tych zmian zależał jej los.
Myślenie o polityce w kategoriach personalnych zamienia
obywateli w bezmyślną publikę,
która ma wprawdzie jakieś własne sprawy, ale tak naprawdę
emocjonuje się losami bohaterów
prasowych doniesień. Jednym
zazdrości, nad ciężkim losem
innych lamentuje.
Tak samo, kiedy bohaterkę
serialu oszuka wredny absztyfikant, którego tak kochała albo
kiedy kolorowe pisma doniosą,
że aktualna gwiazda telewizji
rozstała się z tym przystojnym
brunetem, co to z nim występowała w “Tańcu z gwiazdami” i kiedy
jakiś urzędnik straci stanowisko.
Jakby utrata stołka ministra czy
naczelnika wydziału oznaczała
dla kogoś skrajną nędzę, skazywała delikwenta na grzebanie po
śmietnikach.
Zamieszczona w poprzednim
numerze “Jelonki” informacja
o personalnych zmianach
w Urzędzie Miejskim dorobiła
się szybko prawie dwustu komentarzy. W większości bardzo
emocjonalnych.
Marilyn Monroe była niezastąpiona, ale nie naczelnik wydziału. Kierować wydziałem potrafi
wielu, choć niekoniecznie akurat
tych, którzy zajmują czy zajmowali te stanowiska w naszym
urzędzie.
Powściągnijmy emocje w sprawach personalnych. Przydadzą
się kiedy przyjdzie do spraw
naprawdę ważnych.
Przecież z jakiegoś powodu
w Jeleniej Górze buduje się
mniej mieszkań niż gdzie indziej
w Polsce. Nie powstają tu nowe
przedsiębiorstwa, inwestorzy
odchodzą do innych miast po
paru rozmowach w urzędzie. To
tu nawierzchnie jezdni i chodników od razu po położeniu stają
się wyboiste, jak choćby położony
jesienią chodnik naprzeciw Akademii Ekonomicznej, w której
pan prezydent ma zajęcia ze
studentami.
W Jeleniej Górze marnuje się
od lat unikalne w skali Polski bogactwo, olbrzymie złoża gorącej
wody, które mogłyby przysparzać
budżetowi miasta ogromnych pieniędzy a mieszkańcom i turystom
– równie wielkiej uciechy.

Wojciech Jankowski
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Alternatywy 4
Przeprowadzki
z przygodami
Na pytanie jak mieszka się
w nowo zakupionych mieszkaniach, nowi właściciele tylko
zaciskają zęby ze złości.
– Około ośmiu miesięcy temu
wprowadziliśmy się tu po wcześniejszych perypetiach – opowiadają Tomasz i Ewelina Prokopowie.
– Trzy miesiące trwały poprawki,
ale nie ugięliśmy się. Nie podpisaliśmy odbioru technicznego mieszkania, dopóki nie doprowadzono
go do jako takiego porządku. Nie
spieszyliśmy się z przeprowadzką,
więc mogliśmy sobie pozwolić na
czekanie – dodają.
Nie wszyscy mieli jednak tyle
szczęścia, co państwo Prokopowie. Niektórzy z kupujących tu
mieszkania musieli wprowadzić
się od razu. Poprawki w pokojach i kuchniach dokonywali już
jednocześnie mieszkając.
– Kupiliśmy mieszk anie
w czerwcu – opowiadają inni
lokatorzy (dane do wiadomości
redakcji). – Od tamtej pory same
poprawki po „fachowcach”. Podłoga była zrywana trzy razy a i tak
dalej jest do niczego: jest niewypoziomowana, a pod panelami nie było
żadnej termoizolacji – dodają.

Za ciepło, za brudno
Państwo Prokopowie mają roczne dziecko. Dla nich największym
problemem jest ogrzewanie oraz
czysta woda.
– Raz o drugiej w nocy przebudziłem się i miałem w mieszkaniu
piętnaście stopni – opowiada pan
Tomasz. – Dzwonię więc do zarządcy. Jeszcze na mnie nawrzeszczano, że telefonuję o tej porze.
Innym razem grzejniki grzały
jak oszalałe i nie można było ich
ustawić – dodaje lokator.
Po zgłoszeniu tej sprawy zapytano go, czego chce. Ma w domu
ciepło, więc powinien się cieszyć.
– Drobiazg, że za ogrzewanie
zapłaciliśmy ponad pięćset złotych i w mieszkaniu mieliśmy
saunę, ze trzeba było okna otwierać. Nie chodzi już nawet o nas,
ale o dziecko – mówi T. Prokop.
Częstym zjawiskiem bywa także
rdzawa breja, która zamiast wody

Niedociągnięcia znikną
Zarządca budynków przy ulicy Podchorążych 11 D, Iwona Stasiewicz
(była dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „Śródmieście”
w Jeleniej Górze) wyjaśnia, że wszystkie niedociągnięcia powinny zniknąć
do końca roku.
– Każdy z właścicieli nowych mieszkań ma akty notarialne i jak już mówiłam bezpośrednio zainteresowanym, powinni sami zgłaszać swoje bolączki
do sprzedającego, czyli do Firmy KOBO – tłumaczy I. Stasiewicz.
W odniesieniu do wody sanepid w grudniu ubiegłego roku przeprowadził
badania, które wykazały, że jest zdatna do picia. W Jeleniej Górze nigdzie
nie ma idealnej wody.
– Mimo licznych niedociągnięć firma zajmująca się remontami w tych
budynkach na bieżąco stara się usuwać usterki. Z naszej oceny wynika,
że mimo starań usterek jest chyba zbyt wiele, by udało się jej podołać
wszystkim na raz. Jest jednak nadzieja, że uczy się ona na własnych
błędach i trzymamy za słowo tych, którzy zapewniali, że już niebawem
wszystko zostanie tu naprawione – kończy administrator.

Komórki zabronione
Od poniedziałku obowiązuje zakaz używania
telefonów komórkowych w szkołach.

Nie jest wcale aż tak źle
- mówi Sławomir Kędziora
ciecze po odkręceniu kranów.
Podobno wynika to z prowizorycznego wspólnego łącza z remontowanym obok budynkiem.
Gamoń i kafle,
czyli jak u Barei
Niektóre kłopoty wyglądają
rzeczywiście jak w popularnym
serialu „Alternatywy 4”, a nie są
reżyserowane.
– Sąsiad musiał kuć całą łazienkę, bo kafelki kładł jakiś gamoń.
Kiedy jego żona zaczęła je myć,
glazura odpadła – przypominają
lokatorzy.
Inni mieszkańcy do dzisiaj
borykają się z podobnymi problemami.
– Wiem, że do dzisiaj u jednej
mieszkanki nie poprawili paneli
i dalej jej skrzypią. U niektórych
sąsiadów nie działała elektryka. Sami wynajmowali fachowców. Było mnóstwo problemów
z samymi kaloryferami. Na początku nie grzały, u innych lało się,
u innych nie można było zakręcić i w mieszkaniach mieli jak
w piekarniku. Balkony już gniją,
deski robią się zielone. Przez źle
uszczelnione balkony wlewała
się woda, kiedy padało – wylicza
inny lokator.
Jednak nie wszyscy mieszkańcy
Podchorążych 12 11 D psioczą.
– Ja jestem zadowolony – mówi
Sławomir Kędziora. – Wiadomo,
że są jakieś drobne usterki, ale
ogólnie szybko starają się to naprawić. Ja w mieszkaniu mam ciepło,
poza tym nie mam co narzekać.

Inni wszystkie usterki próbują wytłumaczyć chwilowymi
niedociągnięciami i wierzą,
że niebawem wszystko się da
naprawić.
Będzie lepiej?
– Myślę, że każdy, kto decydował się na te mieszkania
wiedział, że nie może liczyć na
kokosy. Cena zresztą tez nie była
zbyt wygórowana – podsumowują niektórzy.
Rzeczywiście cena nie była
zbyt wysoka, bowiem za m
kwadratowy zapłacić tu trzeba
było do niedawna około tysiąca
siedmiuset złotych. Teraz te
mieszkania są już nieco droższe.
Poza tym mieszkańcy dostrzegają też spore plusy mieszkania
„Pod Jeleniami”
Rekompensatą za te wszystkie
niedogodoności jest dla mieszkańców sąsiedni las i świeże powietrze. Poza tym już 15 lutego
w budynkach ma się pojawić komisja, która będzie sprawdzała
stan lokalów i zanotuje wszelkie
usterki, które maja zostać naprawione już niebawem.
– Gdyby jeszcze miasto zainteresowało się naprawą dróg
i zrobieniem tu oświetlenia, bo
po zmroku jest tu ciemno, że
strach wyjść z mieszkania, to
już byłoby super – mówi jedna
z lokatorek pani Iwona.
Jednak takich remontów na
razie nie przewidziano.

(angela)

REGION Przesunięcia w rozkładzie ważnej linii autobusowej

„Jedynka” pojedzie inaczej
Od jutra (wtorek) zmieniają się godziny odjazdu
z pętli autobusu linii numer jeden.
Pojazdy z ulicy Orzeszkowej
będą odjeżdżały zamiast o godz.
11:06, 11:34K, 13:28K, 16:22*

– o 11:11, 11:40 K, 13:32 K i
16:30*.
Z kolei autobusy jadące w
kierunku ulicy Orzeszkowej
z Jeżowa Sudeckiego wyjadą
nie – jak dotychczas – w godz.
11:36, 12:36, 12:56, 13:36*,
14:20*, 15:50 i 16:58*, lecz o

Ograniczenie na terenie całej
Polski wprowadził w piątek rozporządzeniem minister edukacji
Roman Giertych. Dziś uczniowie
jeleniogórskich szkół wracają
do klas po dwutygodniowych
feriach. Czy zastosują się do ministerialnego zalecenia?
– Ani myślę. Komórka jest mi
potrzebna do kontaktów z rodzicami i bratem. I tak podczas lekcji
urządzenie wyłączam. Korzystam
podczas przerwy. Najwyżej wyjdę
ze szkoły, aby zadzwonić. Tego
nikt mi nie zabroni – mówi Rafał
z jednego z liceów.
W podobnym tonie wypowiada
się większość zapytanych przez
nas uczniów. Niestraszne im
nagany, a z telefonami komórkowymi się nie rozstaną.
Dyrektorzy szkół, którzy zobowiązani są pilnować przestrzegania ministerialnego rozkazu,
na razie nie chcą tej sprawy
komentować.
– Jeszcze jest za wcześniej.
Z drugiej strony łatwo taki zakaz
obejść, a przecież nie będziemy
młodzieży robić rewizji – mówi
jedna z dyrektorek szkół zastrzegając sobie anonimowość.

11:46 *, 12:46 , 13:06 , 13:46 *,
14:22 *, 16:00 i 17:03*.
W rozkładzie jazdy „jedynki”
zmienią się także godziny jej
odjazdu z ulicy Podchorążych:
zamiast o 12:00, 13:06U i 14:00,
autobusy wyjadą o godz. 12:10,
13:12 U i 14:02U.

Okazuje się jednak, że w niektórych jeleniogórskich placówkach
oświaty zakaz stosowania telefonów komórkowych nieformalnie
już obowiązuje od dawna.
– Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, bo często zdarzały
się kradzieże tych urządzeń, kiedy
wychodzili do domu. Nie pozwalamy korzystać z „komórek”
podczas zajęć – mówi Eugeniusz
Sroka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11.
Podobne rozwiązania zastosowano w kilku gimnazjach
poprzez stosowne wpisy do regulaminów szkoły. – Jest ono nadgorliwie przestrzegane – mówią
gimnazjalistki z „czwórki”.
Przypomnijmy, że za niezastosowanie się do nowego rozporządzenia uczeń może w skrajnych
przypadkach zostać wyrzucony
ze szkoły, a dyrektor – stracić pracę. Ograniczenie wprowadzono
po tym, jak uczniowie niektórych
szkół korzystali z komórek, aby
robić niedwuznaczne zdjęcia
nauczycieli, które później bywały
publikowane w internecie.

(tejo)

REGION Szersza jezdnia do Wrocławia

Recepta na korki
Radni proponują budowę dodatkowych pasów na
drodze krajowej.
Czy w razie intensywnych
opadów śniegu będzie można bez przeszkód wyjechać
z Jeleniej Góry do Wrocławia
i wjechać do miasta ze stolicy
Dolnego Śląska?
Kiedy ostro atakuje zima,
odcinek drogi między Jelenią
Górą a Radomierzem oraz w Kaczorowie jest notorycznie sparaliżowany przez korki. Zatory
powodują głównie tiry, które
nie radzą sobie z podjazdem na
ośnieżonej nawierzchni przez
pagórki we wspomnianych
miejscowościach.
Szczególnie dramatycznie
było podczas ostatniego ataku
zimy, kiedy to strategiczny
odcinek drogi krajowej był
nieprzejezdny, a potem częściowo zablokowany przez kilka
godzin.
Z obficie padającym śniegiem
nie potrafili sobie poradzić
drogowcy, a ciężkie samochody, często na łysych oponach,
blokowały pasy ruchu.
Pomysł na to, jak przynajmniej częściowo rozwiązać ten
problem, mają radni wojewódz-

cy z regionu jeleniogórskiego
Marcin Zawiła oraz Jerzy Pokój.
Jak mówi M. Zawiła, są przewidziane pieniądze na kompleksową modernizację drogi do
Wrocławia, nie wiadomo jednak
konkretnie, kiedy ona nastąpi.
– Wystąpiliśmy do marszałka
województwa o zastosowanie
rozwiązania doraźnego, czyli
utwardzenia bocznych pasów
wolnego ruchu, na których
mogłyby czekać na poprawę pogody tiry, nie paraliżując ruchu
– wyjaśnia M. Zawiła.
Czy znajdą się pieniądze na
takie rozwiązanie, jeszcze nie
wiadomo. Radni jeleniogórscy będą starali się przekonać
zarządców województwa, jak
ważna dla wielu jest sprawne
połączenie z Wrocławiem.
– Nie dość, że upada komunikacja kolejowa, to jeszcze są dni,
kiedy do stolicy Dolnego Śląska
nie da się normalnie dojechać
z Jeleniej Góry samochodem
– komentują jeleniogórzanie,
którzy często muszą pokonać
wspomniany dystans.
(tejo)

Fot. Krzysztof Knitter

Ludzie podsumowują: – Cena
nie była zbyt wysoka, niestety
adekwatna do jakości mieszkań.

Kolejni lokatorzy, którzy wprowadzają się na bieżąco, również
nie kryją rozczarowania.
– Zabraliśmy się wczoraj do
usuwania usterek, jeszcze przed
oficjalnym oddaniem mieszkania
– opowiadają, już niebawem, państwo K. kolejni nowi nabywcy.
Jest sporo do zrobienia: oprócz
wspomnianych wcześniej krzywych podłóg, źle obsadzone
ościeżnice (po założeniu drzwi
okazało się, że nie da się ich
otworzyć), nierówne ściany (co
wyszło przy układaniu kafli
w łazience).
– Najgorsze, że będziemy mieli
progi pomiędzy pokojem a kuchnią, łazienką. No i ten nieszczęsny
balkon. Wkrótce podpisywanie
aktu notarialnego a tam jeszcze
masa roboty – mówią ludzie
z Podchorążych.

JELENIA GÓRA Dyrektorzy będą karać?

Fot. Krzysztof Knitter

Niedawno oddane mieszkania na osiedlu „Pod Jeleniami”, które należały
do Agencji Mienia Wojskowego, nowym lokatorom przyniosły spore
niespodzianki. Miało być
pięknie, jest – delikatnie
mówiąc – nieciekawie



– Zmiany będą obowiązywały
od 13 lutego – poinformował Leszek Chmielewski, kierownik ds.
marketingu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze.

(tejo)

Kiedy pada śnieg, sporym utrudnieniem dla kierowców są tiry
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 WIADOMOŒCI
REGION Precz z groźnymi narciarzami

JELENIA GÓRA Grasują podpalacze

Tępią nierozważnych lub
pijanych miłośników białego szaleństwa

Nadpalone punto przy ul. Paderewskiego
Dwa spalone samochody
i dwa okopcone to skutek działań nieznanych przestępców,
którzy w nocy z wtorku na środę
broili na Zabobrzu.
Około godz. 1 na parkingu
blisko ulicy Paderewskiego
w płomieniach stanął fiat uno.
W wyniku pożaru uszkodzeniu
uległa również sąsiednia skoda.
Fiat nadaje się tylko do kasacji.
Mniej więcej o tej samej porze
w ogniu stanął fiat punto zaparkowany przy ulicy Różyckiego.

Płomienie zajęły częściowo
stojące przy pojeździe renault
megane. Samochody udało się
ugasić, co zapobiegło dalszemu
rozprzestrzenieniu się ognia.
Właściciele szacują straty,
a sprawę podpaleń bada policja.
Z pierwszych ustaleń wynika,
że samochody podpaliło dwóch
nieznanych mężczyzn. Nic nie
wiadomo o powodach, jakimi
się kierowali. Być może był to
zwykły chuligański „żart”.

(tejo)

Kronika policyjna

Specjalne patrole policji pilnują
porządku i bezpieczeństwa na
największych nartostradach.
Są bardzo dobrze wyszkoleni
przez ratowników pogotowia
oraz fachowców od szusowania.
Potrafią udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, ale i skutecznie ukarać nieposłusznych
miłośników białego szaleństwa.
A tych na stokach nie brakuje.
– Nie tylko młodzi ludzie, ale
i panowie w sile wieku, po kilku
piwkach, zjeżdżają bez zastanowienia. Zachowują się czasem
agresywnie, jak im się zwróci
uwagę. Zwykły turysta bywa bezsilny – zauważa Jacek Chmielowski,
narciarz, który większość wolnego
czasu zimą spędza na stokach.
W Polsce nie ma jednoznacznego przepisu, który zabraniałby
szusowania w stanie wskazującym na spożycie trunków lub
procentowych napitków.
Problem pojawia się, kiedy
narciarz na rauszu spowoduje na

nartostradzie „wypadek” uderzając w innego narciarza lub sam
się przewróci, doznając groźnej
kontuzji.
Takim przypadkom mają zapobiegać górscy policjanci.
Narciarskie przestępstwa to nie
tylko jazda na złamanie karku po
spożyciu alkoholu. To również
agresywne zachowanie się w kolejkach do wyciągu, wszczynanie
awantur i w końcu – kradzieże
sprzętu narciarskiego, dokonywane najczęściej przez złodziei
wykorzystujących nieuwagę samych szusujących.

Stróże prawa są skuteczni.
Często działają jako tzw. straszak.
Już sam widok mundurowego na
nartach działa.
– Zgłoszeń dotyczących kradzieży sprzętu oraz kradzieży
z włamaniem do samochodóww
latach ubiegłych w okolicach stoków narciarskich było kilkanaście
miesięcznie. Po wprowadzeniu
patroli narciarskich tych zgłoszeń
nie było wcale lub zdarzały się incydentalnie – podkreśla nadkom.
E. Bagrowska z jeleniogórskiej
policji.
(tejo)

Fot. KMP

Fot. Dariusz Gudowski

Auta w ogniu Porządek na stokach

Mundurowy patrol górski na wspólnej fotografii

Mają nosa
na „prochy”
Psy pograniczników wywąchały narkotyki u dwóch
mężczyzn.
Pierwszy miał pecha Holender, który z zamiarem
przekroczenia granicy polskoniemieckiej w Jędrzychowicach zgłosił się do kontroli.
– Funkcjonariusz wraz z psem
ujawnił w pojeździe, którym
podróżował mężczyzna, substancje narkotyczne – mówi
por. Joanna Woźniak, rzecznik
prasowy Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej.
Pies zaznaczył podręczny
plecak, w którym znajdowały
się amfetamina oraz marihuana o wartości około 1600
złotych.
Dobra passa zwierzęcia
trwała. Dziesięć minut po
wpadce Holendra skontrolowano mieszkańca Lubaczowa
w województwie podkarpackim. Pies wyczuł w jego
kurtce haszysz.
Łączna wartość przemycanych „prochów” to około 1700
złotych. Sprawcy pozostają do
dyspozycji ŁOSG.

(tejo)

REGION Nie zawsze nowe techniki pomagają znaleźć zaginionych

JELENIA GÓRA

Strach na krzyżówce

Do szpitala trafili dwaj mężczyźni, których w miniony
poniedziałek na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego i placu kard.
Wyszyńskiego potrącił kierujący samochodem marki Opel
Kadett 58-letni mieszkaniec Jeleniej Góry.
– Kierowca jechał nieostrożnie, wjechał na pasy prosto
w przechodniów – informuje nadkom. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi.

JELENIA GÓRA

Małolat złodziejem

Osiem i pół tysiąca złotych warte są rynny i rury spustowe
skradzione z remontowanego pawilonu w Parku Zdrojowym. Okazało się, że zuchwałej kradzieży dokonał… 16-letni
mieszkaniec Jeleniej Góry, który został zatrzymany przez
policję. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia
sześciu czynów karalnych. Po wykonaniu czynności małolata
zwolniono do domu. Za swoje czyny odpowie przed sądem
rodzinnym i nieletnich.

JELENIA GÓRA

Spacer z „psychotropami”

Policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który miał przy
sobie 26 tabletek clonozepanum, silnego leku psychotropowego
uważanego w dużych ilościach za środek odurzający i uzależniający. Jeleniogórzanina osadzono do wyjaśnienia w policyjnym
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

JELENIA GÓRA

Co się odwlecze…

Pieniądze i telefon komórkowy o łącznej wartości 1800
złotych padły łupem 29-letniego kamiennogórzanina, który
28 grudnia ubiegłego roku okradł mieszkańca gminy Mirsk.
Sprawcę teraz złapała policja. Grozi mu kara do pięciu lat
więzienia.

JELENIA GÓRA
Bliźniacy w akcji

Porysowane szyby i wagon pomalowany farbą w spreju to skutek
działań dwóch 18-letnich chuliganów, braci bliźniaków, którzy
jechali pociągiem relacji Wrocław – Jelenia Góra. Czy przyczyną
frustracji wandali było ślimacze tempo podróży, nie wiadomo.
Pewne jest, że zostali złapani przez policję i będą musieli zwrócić
Polskim Kolejom Państwowym pieniądze za spowodowane przez
siebie straty.

(tejo)

Poszukiwany, poszukiwana
Znikli jak kamfora, bo weszli w konflikt z prawem lub…
po prostu z różnych względów chcieli uciec. Wszystkimi
zgłoszonymi przypadkami zajmuje się policja. Czy
zawsze skutecznie.
Kierowca, który w styczniu
śmiertelnie potrącił kobietę na
przejściu dla pieszych przy ulicy
Wolności w Jeleniej Górze i uciekł
z miejsca zdarzenia, wciąż jest
poszukiwany.
Nic nie dały apele do nielicznych świadków tragedii, praca
„operacyjna” także rezultatów
nie przyniosła. Na nic spostrzegawczość i talent policjantów do
rozwiązywania takich kryminalnych łamigłówek
– Sprawca wsiąkł i nie ma
pomysłu, jak go złapać. Możliwy
scenariusz to szybki wyjazd za
granicę, o ile samochód nie był
zbyt uszkodzony – przypuszczają
policjanci. Czy jest możliwe, aby
drogowy pirat morderca jeszcze
był w Polsce?
Teoretycznie tak: jest młody,
nikt go nie rozpoznał po zdarze-

Aresztują za granicą

Bezpieczne przestało już być ukrywanie się za granicą, zwłaszcza
w krajach unijnych, od momentu
wprowadzenia tak zwanego europejskiego nakazu aresztowania
i doprowadzenia.
– Procedury trwają kilka miesięcy, ale są skuteczne, o ile policja
danego kraju schwyta bandytę.
Ten jednak musi być przez polską
stronę rozpoznany z imienia
i nazwiska – usłyszeliśmy.

niu, samochodu mógł się pozbyć.
– Wyrzutów sumienia – po prostu
nie ma – tak można nakreślić
główną cechę zabójcy. Jeśli jest
w kraju, raczej nie ukrywa się
w melinie, czy u znajomych.

Pomogli antyterroryści

Jeleniogórscy stróże prawa
szukują najczęściej tak zwanych
bandytów pospolitych: niezbyt
zamożnych, których nie stać
na wyjazd za granicę i bardziej
finezyjne formy ukrywania się
(zmiana tożsamości, nowe dokumenty, operacja plastyczna).
Funkcjonariusze pamiętają jednak czasy, kiedy „zbóje” kryli się
w szopach, w leśnych ostępach.
Sen z powiek spędzał poszukującym bandyta o ksywce „Król”
z Maciejowej.
Szukano go listem gończym za
zbiorowy gwałt i inne grzechy,
w tym liczne kradzieże i handel
wódką. Policjanci ustalili, że ukrył
się w jednej z okolicznych wiosek,
u znajomych. Wiedza ta jednak
na niewiele się przez długi czas
zdawała: przestępca był czujny.

Kiedy zbliżała się policja, chował
się gdzieś głęboko w lesie i tyle po
nim śladu.
Aby „Króla” dopaść, trzeba
było wsparcia brygady antyterrorystycznej, ponieważ istniało
podejrzenie, że bandzior jest
uzbrojony. Dopiero „czarni” nie
dali bandycie szans. Osaczyli go
i złapali.

Wpadł w łóżku
z kochanką

Wyjątkowo niebezpieczny był
Zbigniew N., zwany Janosikiem,
który upodobał sobie napady
rabunkowe z bronią w ręku
(podczas jednego z nich ciężko
ranił strzałem z pistoletu jeleniogórzankę). Zanim wpadł w ręce
policji, ukrywał się skutecznie
w lasach w pobliżu Janowic
i Trzcińska (skąd pochodził),
które były jego wypadowym
punktem.
Wpadł w okolicach Lwówka
Śląskiego, bo za bardzo uwierzył
w swój spryt. Policjanci „nakryli” go w łóżku z kochanką,
a zdezorientowany przestępca nie
stawiał najmniejszego oporu przy
zatrzymaniu. Teraz w celi odsiaduje
wyrok 25 lat więzienia.
Osaczenie, z kolei, często wyzwala
w uciekinierach lub ukrywających

się nieprawdopodobne reakcje.
– Proszę sobie wyobrazić dorosłego, dobrze zbudowanego
faceta, który chowa się w niewielkiej szafce lub w pralce.
A takie przypadki były – mówią
jeleniogórscy kryminalni.

Zawsze z nadzieją

Kilku bardzo groźnych przestępców listem gończym poszukuje także jeleniogórska
prokuratura: są wśród nich
złodzieje, mordercy, oszuści, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy,
w stosunku do których sąd
wydał nakaz o tymczasowym
aresztowaniu. Najstarsze sprawy
wloką się od niemal 14 lat…
Stróże prawa nie tracą nadziei
na złapanie bandziorów. Mówią,
że ludziom się tylko wydaje, że
potrafią bez śladu zniknąć.
– Niektóre sprawy wychodzą
jednak nawet po wielu latach,
a dziś pomaga w tym technika:
możliwość pobierania i ustalania kodu DNA w kryminalistyce
bywa bezcenna, jak kiedyś daktyloskopia. Przestępca zawsze
po sobie zostawi ślad. Jeśli
nie na miejscu zbrodni, to po
jakimś czasie – mówi jeden
z funkcjonariuszy.

(tejo)

Miłosna ucieczka
Policja szuka nie tylko przestępców, co oczywiste, lecz także osób, których zaginięcie zgłosiły rodziny. Tak było
w przypadku pewnej dziewczyny, która uciekła z domu z powodu zadurzenia miłosnego i konfliktu z rodzicami. Nie
akceptowali narzeczonego córki, za to matka z ojcem chłopaka – ewentualną synową bardzo polubili i… ukryli
ją we własnym mieszkaniu.
Dziewczyna była pełnoletnia i mogła mieszkać, gdzie chce. Rodzinny konflikt zaszedł tak daleko, że po odnalezieniu
nie zgodziła się na przekazanie rodzicom swojego nowego adresu. Policjanci mogli tylko ich uspokoić zapewnieniem,
że córka żyje i ma się bardzo dobrze.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Czy stanie komunikacja miejska

Kierowcy grożą strajkiem
Zbyt niskie płace i zła atmosfera w MZK mogą, zdaniem
związkowców, doprowadzić do paraliżu miasta.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Sypną złotówkami?
Miasto, które jest właścicielem przewoźnika, może (ale nie musi)
dać więcej pieniędzy na jego utrzymanie niż przewiduje projekt
budżetu na 2007 rok. Najpewniej sprawa ta rozstrzygnie się 20
lutego podczas budżetowej sesji rady miasta.
Nie jest wykluczone także, że w tym roku dokonają się zmiany
własnościowe w MZK, które może zostać przekształcone w spółkę. Tym także zaniepokojeni są związkowcy. Obawiają się utraty
pracy przez część załogi, ponieważ na rynek będą mogły wejść
konkurencyjne firmy.
Zdaniem związkowców z pracy w firmie już teraz rezygnuje wielu
kierowców, którzy wolą wyjechać za granicę lub zatrudnić się
w międzynarodowych firmach spedycyjnych. – Tam jeżdżą przez
trzy tygodnie, ale mają tydzień wolnego i niezłe pieniądze (około
6, 7 tysięcy złotych) – usłyszeliśmy.

Na razie miejskie autobusy kursują normalnie

W opinii związkowych działaczy
średnia pensja kierowcy, który
pracuje w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, to 1300 złotych
na rękę. – Za mało jak na ciężką
i stresującą pracę – argumentują.
Chcą 300 złotych podwyżki.
W sobotę wieczorem na pętli na
osiedlu Orle w Cieplicach jeden
z kierowców był świadkiem bójki,
do jakiej doszło między rozwydrzonymi bandami okolicznych
chuliganów. Siedział z duszą na
ramieniu. Gdyby takie towarzystwo weszło do pojazdu, demolka
gotowa. A i samemu kierowcy
pewnie też by się dostało.
– Takie sytuacje nie należą do
rzadkości – mówi jeden z pracowników miejskiego przewoźnika.
Argumentuje, że praca – wbrew
pozorom – nie jest łatwa, ale bardzo odpowiedzialna. – Człowiek
ciągle musi być dyspozycyjny, do
tego świadomość ryzyka stłuczki,
a są linie, na których o wypadek
nie trudno, zwłaszcza na wąskich
ulicach. Przecież to ja odpowiadam za życie i zdrowie wszystkich
pasażerów – dodaje.
Nie ukrywa, że za taką pracę
należy się większa rekompensata.
– No i bilety rodzinne, żeby przynajmniej trochę zaoszczędzić,
skoro w tej firmie pracuję – podkreśla. Ten przywilej dla rodzin
pracowników zlikwidowano.
Szef miejskiego przewoźnika
zdementował pogłoski o strajku. Marek Woźniak, dyrektor

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, o całym zamieszaniu
dowiedział się z doniesień prasowych.
– Kogoś ponoszą emocje. Nie
ma jeszcze nawet sporu zbiorowego, a zgodnie z prawem strajk
może być przeprowadzony tylko
po wyczerpaniu innych form mediacji – zaznaczył w rozmowie
z nami dyrektor Woźniak.
Jego zdaniem sytuacja w MZK
nie jest zła. – Kierowcy zarabiają
średnio około 2500 złotych brutto. Jak każdy muszą rozliczyć
się z podatków. Ale w sumie
na pewno dostają więcej niż
1300 złotych, o których mówią
– dodaje.
Nie zauważa także oznak
powszechnego niezadowolenia. Firma zatrudnia 130 kierowców w różnym wymiarze
czasowym. Jest spor y ruch
kadrowy.
– Na pewno znajdą się chętni
do pracy, jeśli ktoś rezygnuje
– podkreśla szef Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego.
Argumentacja nie przekonuje niezadowolonych, którzy
w wypowiedziach dla mediów
zapowiadają protesty. Ma być
pikieta pod ratuszem. Później
kursowanie autobusów może
być wstrzymane w godzinach
szczytu. Ostatecznym krokiem
będzie strajk na wszystkich
liniach.



¯yczenia walentynkowe

Dużo wytrwałości w dążeniu do celu, wzajemnej
miłości i zrozumienia dla kochanego męża Wojtka
od Gosi Gęgorek z pociechą

Dla żonki Elusi dwa wielkie całusi od męża Pawła
i córki Ewusi Mudrak

(tejo)

JELENIA GÓRA Narkotykowe porachunki, czy zwykła bójka

To było morderstwo

Ciągle niejasne okoliczności tragedii w centrum
miasta.

i był człowiekiem towarzyskim,
nieskłonnym do rozrób.
Drugie dno całej sprawy to bezpieczeństwo w lokalach nieopodal
śródmieścia, a w zasadzie – jego
brak. – Tu rzadko kiedy widać
jakiś patrol. Unikają tych okolic jak
ognia – mówi mieszkaniec ulicy
Mickiewicza, który wieczorami
widzi kompletnie pijane, głośno
i agresywnie zachowujące się towarzystwo ogolonych na łyso facetów

Fot. Arkadiusz Piekarz

Doszło do niej w nocy 3 lutego
na rogu ulic Wojska Polskiego
i Mickiewicza.
Rzężącego i ledwie dającego
oznaki życia 24-latka, który we
krwi leżał na chodniku, zauważył
przypadkowy kierowca. Szybko
zawiadomił policję, pogotowie
przewiozło mężczyznę do szpitala. Na próżno: ofiara zmarła.
Sprawcą okazał się 30-letni
jeleniogórzanin, który od piątku
przebywa w celi pobliskiego
Aresztu Śledczego. Spędzi tam
najbliższe trzy miesiące. Wiadomo, że był już karany za przestępstwa narkotykowe.
Policja, która nie zdradza szczegółów postępowania, nie wyklucza, że to właśnie porachunki na
tle handlu „prochami” mogły być
przyczyną całego zajścia. Przed
fatalnym zdarzeniem ofiara piła
alkohol najpewniej z samym katem w jednym z pobliskich lokali
gastronomicznych.
Procenty musiały aż za mocno
rozgrzać emocje obu panów.
Mordercy – aż za bardzo. Zadał
poszkodowanemu szereg ran
kłutych klatki piersiowej i jamy
brzucha. W ocenie lekarzy szanse

na przeżycie zaatakowanego były
mizerne.
Z pierwszych ustaleń wynika,
że denat niewiniątkiem nie był.
Podobno sam brał narkotyki.
Może trudnił się „dilerką”? Ustala
to policja, która nie wyklucza, że
bójka obu mężczyzn była „walką”
o rynek zbytu amfy, haszyszu
i polskiej heroiny.
Z innych relacji wynika, że
24-latek miał wielu przyjaciół

w sportowych kurtkach, które
zmierza „dopić się” w kierunku
jednego ze wspomnianych wyszynków. – Tam chyba jakaś mafia rządzi
– przypuszcza nasz rozmówca.
Aresztowanemu 30-latkowi
za spowodowanie uszkodzeń
ciała ze skutkiem śmiertelnym
grozi kara dożywocia, o ile działał
z zamiarem zabójstwa 24-latka.
Dochodzenie w tej sprawie trwa.

Dla żony Ewy i dla córy Ady najsłodsze życzenia
dla córy milutkiej i żony kochaniutkiej z ulicy
Krótkiej życzą Paweł i Gaweł Pietrucha

(asot)
.Najserdeczniejsze życzenia dla kochanej
siostrzenicy Wiktorii, dużo radości, serdeczności i miłości ze
strony rodziny i wyrozumiałości od życia
od Tobiasza Matejkowskiego

Dla ukochanej Noemi,
niezapomnianych
chwil upływających
w nieustannej i wzajemnej miłości od Łukasza Ceratowskiego

REKLAMA

Chińska sztuka walki o niezwykłych
walorach zdrowotnych

TAI-CHI

dla zdrowia dla relaksu dla ciebie
Nowa grupa od 13.02
Wtorki i czwartki godz.17.00
Sala kameralna JCK
ul 1 Maja 60 Jelenia Góra

Feralne zdarzenia poprzedziła alkoholowa libacja

Treningi indywidualne, obozy, seminaria, wyjazdy do Chin.
Zajęcia prowadzi zaawansowany uczeń
Mistrza Chen Xiao Wanga.

Info: 0693 647 364 www.chentaiji.pl 1 zajecia gratis

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION Jedzą tony towarów i nie płacą

Marketowi wyjadacze
Marketowe półki traktują
jak stołówkę. Dożywiają się
podczas zakupów, a za towar
– oczywiście nie płacą. Są
na t yle spr ytni, że unikają
ochroniarzy. Opracowali takie
metody, że zupełnie bezkarnie
napełniają za darmo brzuchy
łakociami, kanapkami, napojami, w tym – wyskokowymi.
Tylko w jednym z marketów
wyliczono, że tygodniowe straty sklepu to średnio ponad tona
różnych produktów.
– Ludzie przychodzą na zakupy,
biorą jakieś batoniki lub czipsy
w paczce, otwierają je, zjadają,
opakowanie wyrzucają i przy
kasie nie płacą za ten produkt
– usłyszeliśmy od pragnącego
zachować anonimowość pracownika hipermarketu.
Orzeszki, ciasteczka, winogrona i inne owoce sprzedawane na wagę wędrują nie do
koszyka, ale do ust klientów,
którzy traktują market jak
bufet. Bardziej bezczelni, czę-

sto stateczni i dobrze ubrani,
atakują stoiska z pakowaną
wędliną i zajadają się nią. – Potem po kątach zbieramy tylko
puste opakowania – mówią
pracownicy obsługi.
Jeden z klientów, bez żadnego
skrępowania, wziął z półki
butelkę wódki i opróżnił jej
zawartość odstawiając dyskretnie puste naczynie na miejsce.
Wpadł, bo zaczął zachowywać
się niestosownie. Ochrona
zawiadomiła policję.
– Nie brakuje także piwoszy,
którzy gaszą pragnienie zawartością puszek, za które nie
płacą – słyszymy.
Proceder dotyczy nie tylko
dorosłych, lecz także dzieci i
młodzieży. Młodsze zabierają
z półek cukierki, kiedy rodzice
są zajęci robieniem zakupów.
Za zjedzone łakocie najczęściej
nikt nie płaci.
Łatwiej dopaść jest tych nieco
starszych i bez opieki. – Znam
kilku takich łebków, którzy
przychodzą do marketu na
wagary lub na przerwie, bo
w pobliżu jest gimnazjum.
Po kilku wpadkach przestali
kraść, ale i tak włóczą się bez

celu po sklepowej hali – dopowiada nasz rozmówca.
Sprawa jednak bywa czasami
delikatna. – Ludzie, którzy
przychodzą tu na zakupy, mają
prawo mieć własne kanapki
lub gumy do żucia i mogą je
w sklepie spożyć. Głupio zwracać uwagę każdemu, kto coś
przeżuwa. Najłatwiej amatorów darmowej wyżerki dopaść,
kiedy wyrzucają puste opakowania. Jednak robią to tak
sprytnie, że ochraniarze nic nie

mogą im zarzucić – twierdzi jeden z pracowników marketu.
– Łatwiej namierzyć złodzieja, który zmienia naklejki
z kodem kreskowym z tańszego
produktu na droższy. Podjadacza złapać trudniej – dodaje.
Jego zdaniem są uczciwi
klienci, któr ym się zachce
jeść lub pić. Konsumują na
terenie sklepu, ale zachowują
opakowanie towaru i płacą za
niego w kasie.

(tejo)

Fot. Arkadiusz Piekarz

Zmorą wielkich sklepów
są nie tylko złodzieje,
lecz także obżerający się
gratisowo klienci.

Hipermarket bywa pokusą do
„darmowego” poczęstunku

„Dzwon” wymuszony
Fot. Angelika Grzywacz

Lepiej nieco dłużej poczekać na
wolny przejazd…

O tym, jak niebezpiecznie jest
włączyć się do ruchu na pełnej
samochodów ulicy Sudeckiej
przekonała się w miniony czwartek prowadząca volkswagena passata, która z ulicy Ptasiej wjechała
prosto pod koła rozpędzonego
golfa. Za kierownicą tego pojazdu
również siedziała kobieta.
Według świadków wypadku
pani kierująca passatem liczyła
na to, że zostanie przepuszczona
przez jadące główną ulicą samochody i wymusiła pierwszeństwo
przejazdu.
Na nic zdało się ostre hamowanie prowadzącej golfa.
W wyniku stłuczki jej uczestnikom nic się nie stało, ale

Breja na Lubańskiej
Remont trwa, ale jego skutków nie widać.

Trudno tędy przejść suchą stopą
Tak krótko można określić
to, co dzieje się w Cieplicach
w pobliżu tak zwanej giełdy.
J e j b y wa l c y n a r z e k a j ą
w niedziele, kiedy to na
plac zjeżdżają się handlarze
i kupujący. Ale kłopoty kierowców i pieszych, głównie
okolicznych mieszkańców,
na t ym odcinku jezdni to
codzienność.
– Drogowcy nie wyrobili
się z robotami przed atakiem
zimy. Po odwilży brodzimy
w błocie na chodnikach.
Beznadzieja, a zapowiadali,
że problem zniknie… Kiedy
ściśnie mróz, jest lodowisko

– podkreśla jeden z mieszkańców okolicznych budynków.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
zapewnia, że prace zostaną pełną
parą wznowione, jak tylko poprawi się i ustabilizuje pogoda.
O tym, że „trwa” tam przebudowa, informuje stosowna tablica
o inwestycji, w ramach której
remontowanych jest trzynaście
ulic w „dzielnicy” Cieplice.
Roboty w sumie kosztują 17
milionów 618 tysięcy złotych.
72 procent przekazano z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe
pieniądze pochodzą ze środków
krajowych.

(tejo)

ZAGADKA NR 2:

JELENIA GÓRA Ulica Sudecka pełna pułapek

Zdradliwy wjazd z podporządkowanej ul. Ptasiej.

JELENIA GÓRA Zatapiani w błocie

Fot. Dariusz Gudowski



pojazdy nadają się tylko do
naprawy u blacharza.
Zdaniem aspiranta Krzysztofa Brodowskiego, zastępcy
naczelnika sekcji policji drogowej, zdarzenie to ilustruje zły
nawyk polskich kierowców.
– Nie możemy sugerować się
tym, ze ktoś zawsze nas przepuści, bo do tej pory kilka razy tak
się zdarzyło – tłumaczy.
Rzeczywiście, kiedy są duże
korki i pojazdy jadą powoli,
przez uprzejmość niektórzy
kierowcy pozwalają na włączenie się do ruchu tym, którzy
wjeżdżają z podporządkowanej
ulicy. Nie jest to jednak regułą.
Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania.

(angela)

Umieszczone na jezdni punktowe
elementy odblaskowe barwy żółtej,
wyznaczają:
a) prawą krawędź jezdni
b) lewą krawędź jezdni
c) pasy ruchu

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:

KOWARY Będzie rekreacja z prawdziwego zdarzenia

Kajakiem na wyspę
Szansa na zagospodarowanie zaniedbanego
kąpieliska.
Jeszcze w tym roku kowarskie
uroczysko z akwenem i wyspą
ma szansę przekształcić się
w ośrodek wypoczynkowy dla
okolicznych mieszkańców.
Od lat całość stoi zaniedbana
mimo wielu prób rewitalizacji.
Teren próbowali zagospoda-

rować wędkarze. Poprzedni
burmistrz ogłosił przetarg dla
zainteresowanych prowadzeniem działalności na wyspie,
ale nie znalazł się chętny.
W tym roku ma być inaczej,
a to za sprawą karpaczańskiego przedsiębiorcy, działającego
w branży hotelarskiej. Jego
plany to uczynienie z zapomnianego terenu miejsca,
gdzie mogliby odpoczywać nie

tylko kowarzanie, ale i turyści
przebywający w mieście nad
Jedlicą.
Na akwenie mają pojawić
się rowery wodne lub kajaki.
Latem ma tam powstać kąpielisko dla spragnionych ochłody.
Zanim tak się stanie, inwestora czeka sporo pracy. Staw
zarósł wodorostami i trzeba
go oczyścić. Na remont czeka
budynek po dawnej restauracji.

Imię i nazwisko .....................................................
Adres* .....................................................

Podniszczony jest także mostek
łączący wyspę ze stałym lądem.
Uporządkować trzeba także
sam teren.
Ze wstępnych obietnic wynika, że pier wszych gości
ośrodek mógłby przyjąć już
w maju. Nowego dzierżawcę
obiektu czeka więc pracowite
przedwiośnie.

(tejo)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RAPORT JELONKI Zaczyna się pobór do wojska

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Polubić kamasze
Bez karabinu
Rozwiązaniem dla tych, którzy
do wojska iść nie chcą, ale nie
mają zamiaru popaść w konflikt
z prawem, jest służba zastępcza.
– Najczęściej dotyczy to osób,
których przekonania religijnei
wyznawane zasady moralne stoją
w sprzeczności z wojskiem – usłyszeliśmy w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Jeleniej Górze.
Zainteresowani powinni złożyć
wniosek do właściwej komisji
wojewódzkiej do spraw służby
zastępczej, za pośrednictwem
wojskowego komendanta uzupełnień. Niechętni wojsku kierowani
są do szpitali, organizacji pożytku
publicznego, czasami do urzędów.
Dostają miesięczne wynagrodzenie (około 600 złotych). Służba
zastępcza trwa 18 miesięcy (dla
absolwentów wyższych uczelni
– sześć miesięcy).
Ucieczka od wojska
Coraz mniej jest przypadków
unikania służby wojskowej starymi

REGION Turyści w górach są oburzeni

Potrójny rachunek

– Przyjeżdżam do Karpacza
regularnie, co zimę. I od kilku
lat jest tak samo: muszę zapłacić
najpierw za parking, potem za
wejście do KPN, a na koniec – za
wjazd wyciągiem na Kopę – mówi
Marcin Folkier z Poznania. Turysta przyznaje, że jest uciążliwe nie
tylko dla kieszeni.
– Często trzeba niepotrzebnie
stać w dwóch kolejkach. A przecież sprawę mógłby załatwić
jeden łączony bilet uprawniający
zarówno do wejścia do parku, jak
i korzystania z wyciągów – dodaje
turysta.
Takie rozwiązanie stosowane
jest w wielu górskich kurortach
za granicą. Sprzedawane są specjalne karnety, które uprawniają

gości do korzystania praktycznie
z całej infrastruktury.
Przedstawiciele Miejskich Kolei
Linowych w Karpaczu podkreślają, że rozmowy z Karkonoskim
Parkiem Narodowym dotyczące
ujednolicenia opłat trwają od
kilku lat i nie dają efektu.
Nieoficjalnie mówi się, że jednostką niechętną jest KPN, który
na biletach do parku rocznie
zarabia krocie (15 procent sumy
pieniędzy przeznaczona jest ustawowo na wsparcie Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Rocznie to około

300 tysięcy złotych – wyjaśnia
Maciej Abramowicz, naczelnik
karkonoskiej grupy GOPR. Po
ujednoliceniu opłat cena za wstęp
na tereny chronione musiałaby
zostać obniżona.
Zdaniem dyrekcji KPN są czynione starania, aby ułatwić życie
turystom i wprowadzić tak zwane
opłaty równoległe. Jak powiedział
szef parku Andrzej Raj pewne
procedury już zostały poczynione.
Być może goście nie będą musieli
potrójnie płacić za górskie atrakcje już przed sezonem letnim.

(tejo)

Płać i wchodź
Opłaty za wstęp do KPN (kwoty brutto): normalna jednodniowa 4 zł,
ulgowa jednodniowa 2 zł, trzydniowa normalna 8,00 zł ulgowa 4 zł.
zbiorowy jednodniowy (dla 10 osób); dla grup z przewodnikiem 28,00 zł.
ulgowa 14 zł.
Park pobiera również specjalne opłaty za fotografowanie i filmowanie na jego
terenie w celach zawodowych.

REKLAMA

Ogłoszenia w gazecie

za darmo!

Sprawdź naszą skuteczność!
Promocja nie będzie
trwała wieczność!

Fot. Dariusz Gudowski

Po godz. 7 na śliskiej drodze nr 366 pomiedzy Marczycami a Sosnowką samochód marki Renault Twingo,
który prowadziła kobieta, wypadł z zakrętu i zakończył jazdę w rowie. Na miejscu interweniowała straż
pożarna, aby wyciągnąć pechowe auto. Była policja
i pogotowie ratunkowe. Prowadząca odniosła lekkie
obrażenia i została odwieziona do szpitala.

UL. MOSTOWA ŚRODA

(tejo)

Weź, co konieczne
Jak informuje mjr Marian Stelmaszyński z WKU w Jeleniej Górze, każdy poborowy
powinien zabrać na komisję dokument tożsamości, zdjęcie, zaświadczenia lekarskie o przebytych chorobach, dokumenty poświadczające ukończenie nauki oraz
stwierdzające posiadanie różnych uprawnień, na przykład – prawo jazdy. Pobór
do wojska zakończy się wiosną. W dniu, kiedy poborowy staje przed komusją,
jest zwolniony z zajęć szkolnych lub dostaje wolne w pracy. Wojskowa Komenda
Uzupełnień mieści się w campusie akademickim przy ulicy Podchorążych.

Nie wszyscy marzą o przyszłości
w jednostce wojskowej

Nie ma możliwości jednorazowego zapłacenia
za korzystanie z uroków
zimy w Karkonoskim Parku Narodowym

sposobami. – Dotyczy to symulowania różnych chorób, dolegliwości,
przedstawiania nieprawdziwych
zaświadczeń lekarskich. Teraz
ludzie, którym nie marzy się
mundurowa służba, a wiedzą,
że podlegają powszechnemu
obowiązkowi obrony ojczyzny,
wyjeżdżają za granicę do pracy.
Nie zgłaszają się na wezwania
z komisji.
Muszą jednak wiedzieć, że popełniają przestępstwo i podlegają
karze ograniczenia wolności lub
grzywny.
Wbrew prawu jest także służba
wojskowa w jednostkach obcych
armii. Tyczy to głównie dobrze
opłacanej Legii Cudzoziemskiej,
w których szeregach jest sporo
Polaków.
Nieuregulowany stosunek do
służby wojskowej – jak fachowo
określa się sytuację osób, które
koszar unikają jak ognia – może
utrudnić też start w życie zawodowe. Wielu pracodawców
wymaga zaświadczenia, że pracownik służbę odbył lub jest od
niej zwolniony.

Fot. Angelika Grzywacz

Fot. Archiwum

Szansa, czy strata czasu?
– To przerwa w życiorysie na kilka
miesięcy, jeśli mnie wezmą, a takiej
myśli nie dopuszczam – mówi Prze-

zawód. Przy takim bezrobociu to
o pracę później łatwiej – mówią.

Feralny
preparat
Znaleziono drugą fiolkę corhydronu z medykamentem
zwiotczającym mięśnie.
To odkrycie biegłych, którzy
badają preparat produkowany
przez Zakłady Farmaceutyczne
„Jelfa”. Ekspertyza prowadzona jest bezinwazyjnie na
terenie zakładu.
Niedawno substancję paraliżującą mięśnie w leku dla
alergików znaleziono jeszcze
w jednej ampułce corhydronu
250.
Jak informuje prok. Ewa
Węglarowicz-Makowska,
rzeczniczka jeleniogórskiej
prokuratury, feralna ampułka
zostanie jeszcze przekazana do
Zakładu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie. Tam badanie
zostanie powtórzone w celu
wyeliminowania pomyłki.
Wcześniej, wśród 1500 badanych fiolek, eksperci znaleźli
jeszcze jedną, w której zamiast
corhydronu był lek zwiotczający mięśnie. Leki pochodzą
z partii, która powstała w Jelfie
w lipcu 2005 roku. W sumie do
przebadania przez biegłych
jest osiem tysięcy fiolek.
Preparat wówczas wyprodukowany został całkowicie
wycofany z rynku.

(tejo)

Po jesiennym remoncie ważnych komunikacyjnych
traktów: Podwala i Mostowej przyszła kolej na poprawki
i usuwanie usterek. Pozostaje mieć nadzieję, że kostka
chodnikowa ułożona wcześniej w tym miejscu, po naprawie uszkodzenia, nie będzie się zapadała i nie utrudni
przejścia przez chodnik licznym pieszym.

UL. KOCHANOWSKIEGO CZWARTEK
Fot. Dariusz Gudowski

Wcześniej 973 jeleniogórzan
urodzonych w 1988 roku dostało
wezwanie, na które nie wszyscy
z niecierpliwością czekali. Pobór do wojska nie jest, bowiem,
marzeniem wielu ludzi, którzy muszą wypełnić obowiązek
wobec ojczyzny. Jednak coraz
więcej jest takich, dla których
służba w mundurze to życiowa
perspektywa. W rubryce zawód:
żołnierz, stała pensja i stabilna,
choć niełatwa praca.

mek (dane do wiadomości redakcji).
A wszystko na to wskazuje, że dostanie najwyższą kategorię zdrowia:
jest wysportowany, ma prawo jazdy
i dobre oceny w szkole. – Zamierzam
iść na studia, więc do jednostki raczej
nie trafię – przewiduje.
Co innego sądzi Łukasz. Dla niego
wojsko to szkoła życia. Co prawda
wieści z koszar zna tylko z opowiadań i filmów, ale mundur go fascynuje. – Normalne, męskie zajęcie. Swoje
odsłużę i pójdę na zawodowego.
Tępy nie jestem, może uda się
załapać do szkoły oficerskiej?
Tylko najpierw maturę muszę
zdać – mówi chłopak, uczeń
jednego z jeleniogórskich liceów
profilowanych.
Wielu jego kolegów jest przekonanych, że wojsko to szansa, ale
głównie dla ludzi z mniejszych
miejscowości. – Można zdobyć

SOSNÓWKA PONIEDZIAŁEK

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego entuzjaści trafiania do celu na tarczy podczas wewnętrznych zawodów Ligi Obrony Kraju strzelali na czas
z biathlonowych karabinków pneumatycznych.
Na podium stanęli Agata Kozdrowicz, Mariusz Rusznica oraz Michał Oleksy i Dominik Gudowski (ex aequo
trzecie miejsce).
Fot.Arkadiusz Piekarz

Dziś pierwszych poborowych zbadają komisje
lekarskie. Kto dostanie
„bilet” do koszar?



UL PIŁSUDSKIEGO PIĄTEK

Rozpoczął się XIV Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy Promują”. W Filharmonii Dolnośląskiej przez tydzień gościć
i grać będą znani muzycy pedagodzy oraz ich najlepsi
uczniowie. Na początek można było posłuchać Joanny
Domańskiej (fortepian), Ewy Iżykowskiej (sopran), Jakuba
Jakowicza (skrzypce), którzy zagrali z towarzyszeniem
filharmoników dolnośląskich.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

12 lutego 2007 r.



ROZMAITOŒCI

JELENIA GÓRA Teatr im. C.K. Norwida: w kryzysie, czy w rozkwicie

Selekcja pozytywna
A teraz deser. Pewnego popołudnia przed miesiącem, zadałem
sobie trud postawienia kilku
pytań na forum internetowym teatru. Oto niektóre z nich: „Dlaczego tak długo trwa przygotowanie
informacji na stronie teatru na
temat, co aktorzy mówią o sobie?”, „Dlaczego w informacjach
o aktorach nie jest napisane kogo
grała Magdalena Kuźniewska
w „Dożywociu”?”, „Kogo gra
Małgorzata Osiej-Gadzina w “Honorze samuraja”?”, „Dlaczego na
festiwal spektakli Mai Kleczewskiej w Warszawie, nie pojechało
żadne z dwóch przedstawień
(“Elektra”, “Czajka”) zrealizowanych w naszym teatrze?”.

Wychować publiczność
Rzecz w tym, że władze teatru
nie podejmują próby wychowania publiczności, stąd ta
feruje opinie na temat golizny
i dredów. Przy alei Wojska Polskiego

Fot. Krzysztof Knitter

Krajobraz z miasta i kotliny

– „Nasi” tu byli – nie sposób nie
zacytować Jerzego Stuhra, który
powyższą kwestię wypowiedział
w znanej komedii „Seksmisja” na
widok pozostałości po trunkowej
libacji. Podobny obrazek można
zaobserwować na urokliwych

poniekąd skałkach na Wzgórzu
gen. Grota-Roweckiego. Świadczy to o gustach okolicznych
mieszkańców, którzy w lutowych
przebłyskach słońca lubią podziwiać panoramę Jeleniej Góry i Gór
Kaczawskich delektując się naj-

tańszymi winami i nalewkami.
Ślad po sobie zostawili, czego nie
można powiedzieć o straży miejskiej (picie alkoholu w miejscu
publicznym jest zabronione).

(tejo)

REKLAMA

będziemy wszędzie tam,
gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem
jakiegoś WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:
075 75 444 00
075 643 2556; 0663233041
redakcja@jelonka.com

Kto po Bogajewskiej?
Miejmy nadzieję, że przyszły

Epizod
Bogdana G.
W piątek uciekł z warszawskiej
prokuratury skacząc w przerwie
przesłuchań z okna toalety i ślad
po nim zaginął. Bogdan G. postać
znana chyba ogółowi Polaków
za sprawą swoich śmiesznych
i oszukańczych rewelacji.
W 2001 w Sejmie Andrzej Lepper, powołując się na informacje
od G., mówił o rzekomej korupcji polityków SLD i Platformy
Obywatelskiej. G. zasłynął też
opowieściami o afgańskich talibach lądujących w Klewkach
(Warmińsko-Mazurskie) oraz
o wągliku, który miał się tam
rzekomo znajdować.
Nie pisalibyśmy o t ym,
gdyby nie epizod pana Bogdana ze stolicy Karkonoszy.
Pracował on przez jakiś
czas w PKS jako kontroler
i naciągnął firmę na spore
straty. Pobierał delegacje,
których nie zwracał. Jeździł
po Polsce i nocował – oczywiście za nieswoje pieniądze
– w luksusowych hotelach.
W listopadzie 2006 G. został zatrzymany przez stołeczną policję pod zarzutem
kradzieży dwóch laptopów
o wartości 10 tys. zł oraz
oszustwa - nie zapłacił za
nocleg w hotelu. Grozi mu
do pięciu lat więzienia. Od
tego czasu był w areszcie. Teraz jest poszukiwany przez
policję w całym kraju.

(tejo)

„Honor Samuraja” to zdaniem niektórych
wulgarna sztuka. Trudno na nią kupić bilety
i nikomu jeszcze nieznany dyrektor artystyczny (poprzednia
dyrektorka Małgorzata Bogajewska odeszła z teatru „na własną
prośbę” w grudniu – red.) zmieni
obecną sytuacje. Publiczność
w Jeleniej Górze oczekuje na

tym stanowisku osoby, która
na bieżąco śledzi życie teatralne
w kraju i Europie oraz ma kontakty, które pozwolą mu przyciągnąć
do miasta nowych, ciekawych
reżyserów i dramaturgów.

W. Wojciechowski

REGION Urzędnicy uczą się języka sąsiadów

Czeska lekcja
Letadlo to samolot, a rozpustny – rozpuszczalny.
Samorządowcy stwierdzili, że
nauka nie idzie w las i zapałali
chęcią poznania mowy braci
Czechów. Specjalny kurs w Bukowcu koło Kowar zorganizował
Związek Gmin Karkonoskich.
Zapłaciła Unia Europejska. Jeśli
wszystko pójdzie dobrze z Czechami w ich własnym języku po 100
godzinach kursu będzie mogło
dogadać się 20 osób.
To najczęściej pracownicy informacji turystycznych, dla których
władanie czeszczyzną okazuje się czasami niezbędne.
Kursanci na razie
zniechęceni nie
są. Co więcej,
podkreślają, że nie
um

Wulgaryzmy i onanizmy
Spektakl „Honor samuraja”
w reż. Moniki Strzępki to według
internautów nie jest sztuka tylko wulgarnym, obrzydliwym
przedstawieniem z “chwytami
na poziomie amerykańskiego sitcomu”, a aktorzy poniżają się.
Sam teatr nie próbuje nawet
polemizować z widzem, który pisze na forum, że “Honor..
podkreśla kierunek doboru repertuaru - sztuk o onanistach
z odkurzaczami, o alkoholikach
i o patologiach...”
Widocznie nie ma potrzeby
bronić własnej realizacji, na którą
wydał pieniądze, i w której biorą
udział miejscowi aktorzy. Trzeba
dodać, że spektakl ten gościł
na festiwalach w Bydgoszczy
i Wałbrzychu, gdzie na widowni

zasiadają krytycy opiniotwórczych gazet i czasopism.
Na forum toczą się także rozmowy dotyczące wieku aktorek, dredów na głowie jednego
z wykonawców, a nie istoty przedstawienia. Dobre pytanie jednego
z internautów to: “O co tu chodzi?”. Warto się również zastanowić, czy samym aktorom jest do
śmiechu, gdy czytają wypowiedzi
na takim poziomie.

nie można kupić prasy teatralnej (“Dialog”, “Didaskalia”,
“Teatr”), która dla widza stanowi
kompendium wiedzy.
Informuje się jednak, że można
nabyć “Notatnik Teatralny”, który
nie jest wystawiony, natomiast
leży sobie spokojnie zakurzony
na półce w Biurze Promocji
i Organizacji Widowni.
Skoro nie można nabyć prasy
teatralnej to skąd widz ma się
dowiedzieć, jaka panuje moda w
teatrze, i o czym mówią współcześni dramaturdzy i reżyserzy?
Nie dziwi potem fakt, że publiczność czyta wszystko wprost, a nie
jako znak teatralny, który trzeba
odkodować.
Nie dziwi również fakt, że na
forum ktoś o pseudonimie “Fusi”
porównuje “Honor samuraja” ze
spektaklem Oczyszczeni” Krzysztofa Warlikowskiego.
Zaraz pomyślimy, że Warlikowski, czołówka europejskiej reżyserii, jest sprawcą wulgarności i
nagości w polskim teatrze, co jest
już bzdurą kompletną. Nie dziwi
fakt, że widz nie rozumie tak
ważnych spektakli jak „Czajka”
czy “Honor samuraja”, które po
pewnym czasie przepadają z
powodu słabej promocji.

Arc
hiw

Forum internetowe każdego
szanującego się teatru powinno
być miejscem, gdzie ścierają się
opinie i gusta widzów. To także
obszar, gdzie sam teatr powinien
dyskutować z widzem i tym
samym „wychować go sobie”,
aby ten był gotowy na odbiór
nowych zjawisk, jakie zachodzą
w teatrze.

Pytania nie zostały opublikowane na forum.
Następnego dnia napisałem
jedno zdanie dotyczące spektaklu
“Trans-Atlantyk” pod pseudonimem “aga” o treści: “super spektakl,
dziękuję!!!”. To zdanie zamieszczono. Nie ma chyba potrzeby komentować zaistniałej sytuacji.
Teatr dokonuje selekcji i niewygodne pytania odpadają. Warto
dodać, że przepadła szansa pokazania dobrych spektakli szerszej
publiczności i krytyce, a sama
Maja Kleczewska została właśnie
laureatką Paszportu Polityki.
Najnowszy numer “Notatnika
Teatralnego” jest poświęcony
twórczości tej zdolnej Pani.
Wracając do strony internetowej Jeleniogórskiego Teatru, należy wyjaśnić, że lista “dziwnych”
opinii widzów, jakie pojawiają
się na forum internetowym szanownej instytucji, nie miała na
celu obrażania jeleniogórskiej
publiczności, czy stwierdzenia, że
ta nie ma gustu lub ma inne upodobania teatralne, niż piszący.

Fo
t.

Czego widzowie oczekują od teatru? Jaki powinien
być przyszły dyrektor artystyczny? Jaka jest kondycja
jeleniogórskiej placówki?

Fot.Archiwum Teatru Jeleniogórskiego

Sceniczne przepychanki

taki diabeł straszny, jak go malują.
Będą jednak musieli uważać na
„fałszywych przyjaciół”, czyli
słowa, które w obu językach
brzmią podobnie, ale zupełnie co
innego znaczą.
I tak cieszący się w Polsce
niezbyt pozytywną opinią komornik, to po czesku poczciwy
kamerdyner, a dymka – to nie
rodzaj cebuli, ale fajka.
Warto przy tym wspomnieć, że
szaremu obywatelowi
z regionu jeleniogórskiego nauczyć
się czeskiego łatwo nie
jest, choć
granica
z południowymi
sąsiadami
tuż.
Lektorat
dostępny
jest tylko
dla studentów
Kolegium
Karkonoskiego, a kursów nie
organizuje żadna
instytucja.

(tejo)
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

Będzie się działo
TEATR

Apokryf betlejemski
Kiedy: 14, 15 02
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
Romeo i Julia
Kiedy: 15 02
Gdzie: duża scena Teatru
Jeleniogórskiego
Godz. 12.00
Bilety: 24 zł, 17 zł
Sztandarowe dzieło Williama
Shakespeare’a w przekładzie Stanisława Barańczaka i reżyserii Krzysztofa Rekowskiego.

Dramat kameralny
Kiedy: 17, 18 02
Gdzie: scena studyjna Teatru
Jeleniogórskiego
Godz. 19
Bilety: 24 zł, 17 zł
„Espresso”, sztuka kanadyjskiej
aktorki i dramatopisarki włoskiego
pochodzenia Lucii Frangione opowiada o drodze, jaką trzeba przejść,
żeby otworzyć się na miłość.
Alibaba na wyjeździe
Kiedy: 18 02
Gdzie: Głogów
Godz. 16
Bilety: 10 zł
Coś dla dzieci: sceniczna wersja
baśni „Alibaba i 40 rozbójników”
w reżyserii Lidii Lisowicz.

KONCERTY

Gwiazdy promują
Kiedy: 13 – 16. 02
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Cykl koncertów i wykład w ramach
XIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują”.
* 13 lutego w sali FD w wykonaniu
pianistów: Grzegorza Kurzyńskiego, Aleksandry Milcarz, Gracjana
Szymczaka oraz Renaty Kłosowskiej dzieła Prokofiewa, Chopina,
Rachmaninowa, Skriabina, Liszta.
Początek w sali Różyckiego godz.
19. Bilety w cenie 10,-zł i 5,-zł.
* 14 lutego
Koncert fagocistów Zygmunta
Tlatlika, Wojciecha Fronta, Marcina
Wosińskiego, przy fortepianie Hubert Salwarowski. W programie G.
Schreck, C. Saint-Saëns, G. Grovlez,
C. M. von Weber, F. Berwald, H. K.
Schmid.
Godz. 19.00 w sali w sali Różyckiego, bilety w cenie 10,-zł i 5,-zł.
* 15 lutego
Wykład Józefa Kańskiego „Józef
Kazimierz Hofmann – Pianista nad
pianistami w 50 rocznicę śmierci”.
O godz. 17w auli Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Moniuszki przy
ul. J. Piłsudskiego 22
* 16 lutego
Koncert finałowy. Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej zagra pod
dyrekcją Sławka A. Wróblewskiego
w wykonaniu Jerzego Knetiga (tenor), Ryszarda Cieśli, Artura Rożka,
Krzysztofa Chalimoniuka (barytony).
Do posłuchania G. F. Händel, W. A.

Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, G.
Puccini, P. Czajkowski, G. Bizet, S.
Moniuszko.
Początek o godz. 19. w sali koncertowej. Bilety w cenie 20,-zł
i 15,-zł.
Jazz elektryczny
Kiedy: 17.02
Gdzie: Klub Kwadrat, ul. Bankowa
Godz. 19
Bilety: 15 i 5 zł
Zespół Adam Went Power Set z
niekonwencjonalnym instrumentarium i elektronicznie przetworzone dźwięki w opracowaniach
utworów mistrzów światowej
sceny jazzowej.
Chopin improwizowany
Kiedy: 18.02
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Godz. 19
Bilety: 20 zł
W ramach projektu Chopin: 12
koncertów – 12 spojrzeń w wykonaniu Kuba Stankiewicz Quintet. W
programie jazzowe improwizacje
muzyki Fryderyka Chopina.
Melodie miłości
Kiedy: 18. 02
Gdzie: Pałac Paulinum,
ul. Nowowiejska
Godz. 17
Wstęp wolny
Zabrzmią arie miłosne w wykonaniu artystów operowych.

JELENIA GÓRA Pokaz z nagością nie służy tylko pokazaniu gołych tyłków

Bliżej rzeczywistości
Po burzliwej dyskusji
w związku z performencem Grupy Sędzia Główny rozmawiamy z Janiną
Hobgarską, dyrektorką
Galerii Biura Wystaw Artystycznych..
Wojciech Wojciechowski:
Chciałb ym st anąć nago
w Pani galerii, wyprostować
rękę i pokazać do przechodzących na zewnątrz przechodniów środkowy palec. Jestem
filologiem. A wyrazić chciałbym tym gestem wolność
i niezależność. Zgadza się
Pani na taki performence?
Janina Hobgarska: Nie zgodzę
się, to infantylny gest, a poza tym
Pan jako osoba, która przyznaje
się do tego, że nie jest artystą, nie
ma świadomości siły i znaczenia
takiego pokazu.
Mógłby Pan nie dźwignąć takiego ciężaru i byłby to pusty gest
oderwany od sztuki. Pozwalam
na nagość, gdy ma to związek
z większą wypowiedzią, jest przyczynkiem do dyskusji, ponieważ
niesie ze sobą przesłanie.
W .W.: Więc nie jest tak, że
wybierając jednego czy drugiego artystę do prezentacji
w galerii, kieruje się Pani tym,
że ukończył Akademię Sztuk
Pięknych?
J.H.: Nie tylko. Jako dyrektor
BWA wybieram takie oferty,
które są bardziej znane, to znaczy
takich artystów, którzy mają znaczącą twórczość. Nie zawsze jest
tak, że absolwent ASP musi mieć
coś ciekawego do pokazania.
W.W.: Na czym polega atrakcyjność sztuki współczesnej?
J.H.: Na pewnej inności i różnorodności. Pokaz z nagością
w galerii nie służy tylko pokazaniu gołych tyłków. Widz za pomocą tych żywych rzeźb powinien
rozszerzyć swoje pojęcie sztuki.

Fot. Archiwum BWA

REGION Wydarzenia i kultura



Ostatni performance wywołał wśród widzów mieszane uczucia
Zobaczyć całość, a nie fragment.
Ta atrakcyjność polega też na
pokazaniu nowości, aktualności.
To już nie ten świat, gdzie wiszą
malowane obrazy w ramach,
a my się nimi zachwycamy. Nie
jesteśmy muzeum, które pokazuje kanony sztuki. Jesteśmy galerią i pokazujemy to, czym żyją
współcześni artyści w naszych
czasach.
W.W.: Na czym według Pani
polega odwaga w sztuce?
J.H.: Na podejmowaniu trudnych
tematów, które są niepopularne.
Dla mnie odwagą była “Piramida
zwierząt” Katarzyny Kozyry.
Ona bardzo przeżyła zabijanie
zwierząt. Musiała wybrać truchła
do wypchania. Dla niej było to
przekroczenie bariery osobistej
wrażliwości, norm kulturowych,
i to była odwaga. Odwagą jest też
łamanie stereotypów. Zmierzenie
się z nieznanym.
W.W.: Czy widz powinien bać
się wizyty w galerii?
J.H.: Nie, widz powinien się
czuć bezpiecznie to znaczy, mieć
zaufanie, że nie zostanie zaatakowany jakąś siłą. Ale może być
zaatakowany energią, myślą,

czymś, co nie jest fizyczne i tak
powinno być.
Widz powinien tego oczekiwać
od galerii. Nie chcę, aby galeria
sztuki współczesnej była miejscem wytchnienia, gdzie przyjdą
sterani życiem ludzie, szukający
odpoczynku.
W.W.: Zastanawiamy się,
czy krew na podłodze w galerii jest prawdziwa, czy nie.
To chyba oznacza, że jesteśmy, zarówno w teatrze jak
i w galerii, przyzwyczajeni do
iluzji. Czy to jest dobre?
J.H.: To nie jest jednoznaczne.
Wszyscy mamy stępioną wrażliwość oglądaniem życia przez
ekran telewizora. Żywy kontakt
widza z artystą i jego dziełem jest
najbardziej wartościowy i ważny.
Ta umowność jednak się bardzo
zmienia. Nie można wystawiać
“Makbeta” tak samo jak kiedyś
i zgodnie z tekstem. Jeżeli chcemy
odbierać świat jak Szekspir, to
proszę wziąć dramat do ręki,
czytać i uruchomić swoją wyobraźnię. Sztuka musi nadążać
za życiem
W.W.: Wspomniała Pani
o spotkaniach z widzami po per-

formance, gdy artysta mówi o co
mu chodziło. A może prawdziwa
sztuka sama się tłumaczy?
J.H.: Ona się tłumaczy, tylko na
różny sposób. Uruchomić proces
myślenia. Można zostać przy swojej interpretacji i nie zgadzać się
z interpretacją artystów, ale
można się dowiedzieć czegoś
nowego.
W.W.: Co by Pani powiedziała
tym ludziom, którzy uważają,
że pokazywanie przemocy i kalectwa w galerii czy w teatrze
prosto w oczy, jest zwykłym
pokazywaniem “mięsa”?
J.H.: Czasami myślę sobie, na
przykład w teatrze, że mogliby
już przestać kląć na tej scenie,
ale z drugiej strony takie przejaskrawienie ma sens. Irytujemy
się w świątyni sztuki, ale gdy
wyjdziemy na ulicę i słyszymy,
jak młoda osoba klnie, to nie
zwrócimy uwagi. Dlaczego!?
Wchodzenie kloaki do teatru
nie burzy świątyni, tylko mówi
widzom: „Zobaczcie co się dzieje!”
Sztuka współczesna powinna być
jak najbliżej rzeczywistości.
W.W.: Dziękuję za rozmowę

IMPREZY

Zjadą gwiazdy
Kiedy: 17. 02
Gdzie: Karpacz, stok Relaks
Godz. 11
Jak sobie radzą na nartach znani
z ekranów telewizji, filmów oraz
radiowego eteru? Warto pojechać,
choćby po autograf.
Na nartach w stylu retro
Kiedy: 17. 02
Gdzie: Szklarska Poręba, dolna stacja
wyciągu na Szrenicę

Podczas II Slalomu Retro czas w
Szklarskiej Porębie zatrzyma się w
różnych epokach: od średniowiecza do
lat powojennych. Warunek uczestnictwa
w nietypowym konkursie to przebranie
się w dawne stroje. Uczestnicy wystartują o godz. 16 z nartostrady „Puchatek”.
Będą koncerty (czeska grupa Szafrany
i zespół La Valon), pokaz tańca ognia i
wielki konkurs retro na scenie. Zapisy
chętnych od godz. 14 przy dolnej stacji
wyciągu krzesełkowego na Szrenicę. Dla
publiczności – konkursy z nagrodami.

PRELEKCJE

Natura mniej znana
Kiedy: 15 02
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Godz. 19
Wstęp wolny

Wykład ilustrowany przeźroczami.
O torfowiskach Karkonoszy opowie
Roksana Knapik.

KINO
LOT
Apocalypto
Kiedy: 5-8 II
Godz. 20
dramat, prod. USA 2006, od 15 lat

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

MARYSIEŃKA
Prestiż
Kiedy: 5-8 II, Godz. 17
dramat, science fiction, prod. USA/Wlk.
Brytania 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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SPORT
XV kolejka ligi MOS w futsalu

JELENIA GÓRA

Zespół Krycha - Bus został
zwycięzcą jeleniogórskiej
ligi MOS w futsalu. W meczu który decydował o
wygranej w rywalizacji
Krycha łatwo pokonała
Kolegium Karkonoskie
4:0.

Fot.Arkadiusz Piekarz

Zwycięska Krycha

Aż trzy spośród ośmiu pojedynków w ostatniej kolejce ligi MOS
zakończyły się walkowerami.
Program spotkań został ułożony
w ten sposób, że decydujący o
zwycięstwie w całej rywalizacji
pojedynek pomiędzy Krychą
– Bus (której do zwycięstwa
wystarczał remis) był rozgrywany
jako ostatni. Po meczu, w którym
więcej było walki niż finezji łatwo
zwyciężyła Krycha – Bus 4:0 i to
ten zespół został triumfatorem ligi.
Gole dla KB zdobywali: Arkadiusz
Gawlik, Wojciech Bijan, Łukasz
Kowalski i Robert Bińczyk. Skład
Krycha – Bus: Tomasz Ciepiela,
A. Gawlik, Artur Milewski, Paweł
Walczak, W. Bijan, Jarosław Wichowski, Ł. Kowalski, R. Bińczyk,
Maciej Wojtas.
Koronę króla strzelców zdobył z 39 golami Kamil Grabski
(CoCumbers). Miano najlepszego zawodnika zrzeszonego ligi
zdobył Piotr Aleksiejew (Pizzeria
Carlitos), zaś amatora Zbigniew
Fojna (Oldboys) Najlepszym
bramkarzem uznano Tomasza

TABELA
1. Krycha – Bus
2. Kolegium Karkonoskie
3. Jeżów Sudecki
4. Pizzeria Carlitos
5. Pub – Gol
6.CO – Cumbers
7. Władcy Sudetów
8. Promatic
9. Gwardia
10. Top film
11. Tesco		
12. White Stars
13. Areszt Śledczy
14. Akademia Ekonomiczna
15. Pre-fabrykat
16. Oldboy Team

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

42
37
37
33
33
26
25
24
22
17
14
13
12
7
6
6

75:20
110:30
61:24
86:34
64:43
78:50
75:57
58:46
52:47
39:59
47:65
36:97
40:59
47:92
26:94
30:107

RAWICZ II liga koszykówki męskiej

Spacerek Sudetów

Koszykarze KS Sudety Jelenia Góra pewnie wygrali
w meczu XVIII kolejki II
ligi z Rawią Rawicz 91:56
na wyjeździe.

TABELA

z
ka
c
kT
Ma
re

Fo
t.

W barwach Sudetów zabrakło Tomasza Wilasa, który na jednym z treningów skręcił staw skokowy. Z gry
w Sudetach z przyczyn osobistych
(ze względu na obowiązki zawodowe) zrezygnował Piotr Kozyra.
Mecz w Rawiczu był wyrównany jedynie w pierwszych dwóch
kwartach, kiedy to w barwach
Sudetów pojawiło się kilku
zawodników zazwyczaj spędzających mało czasu na
parkiecie. Po 20 minutach
jeleniogórzanie wygrywali
różnicą dziewięciu oczek
– 39:30. Po zmianie stron na
placu gry pojawili się gracze
pierwszego garnituru KS – u, co
od razu wpłynęło na przebieg
meczu. Jeleniogórzanie wyprowadzali liczne skuteczne
kontrataki po wcześniejszych
przechwytach. Przewaga
Sudetów w szybkim tempie
urosła do ponad 20 oczek i w
końcówce w zespole trenera
Ireneusza Taraszkiewicza
ponownie pojawili się
młodzieżowcy, którzy
jednak nie tylko nie
utracili, ale nawet

zwiększyli prowadzenie KS – u. Ostatecznie
mecz

Maciej
Miłoń grał
krótko, ale
i tak zdobył
24 oczka

zakońc z y ł
się pogromem Rawii
91:56.
– Nasze zwycięstwo można
śmiało określić triumfem przemyślanej, taktycznej koszykówki nad
żywiołowością – podsumował
występ swoich podopiecznych
trener I. Taraszkiewicz.
Rawia Rawicz – Sudety Jelenia Góra 56:91 (19:22, 11:17,
13:25, 14:27)
MKS Sudety: Miłoń 24, Wilusz
20, Samiec 12, Matczak 6, Niesobski 6, Kiciński 5, Milancej 5,

UWAGA

Start ligi

Już dziś (12.02) pojedynkiem MOS – Wodnik rozpocznie się III edycja Jeleniogórskiej Sportowej MOS
Lidze w piłce siatkowej.
Pierwotnie zmagania miały się rozpocząć 29 stycznia
jednak ze względu na ferie
zimowe ich start przesunięto
o dwa tygodnie. W rywalizacji
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

Krycha-Bus została mistrzem tegorocznej
edycji ligi MOS w futsalu
Ciepielę z Krychy – Bus. Puchar zmianą ma być autofair – play otrzymała drużyna matyczne wykluczenie
Oldboy Team, a mianem naj- drużyny z rozgrywek
lepszej drużyny amatorskiej po dwóch oddanych
uhonorowano Promatic.
walkowerach.
Organizatorzy ligi z Międzyszkolnego Ośrodka Sportu pla(KED)
nują aby w jej przyszłej
edycji drużyny zostały POZOSTA£E WYNIKI
podzielone na dwie gruJeżów Sudecki - Pre–fabrykat 3:0 vo
py: mocniejszą i słabszą.
Tesco – Promatic 2:6
– Chcemy aby poziom
Akademia. Ekonomiczna – Pub Gol 0:3 vo
reprezentowany przez
Pizzeria Carlitos – White Stars 3:0 vo
poszczególne ekipy nie
Areszt Śledczy – CO Cumbers 10:7
był tak zróżnicowany jak
Gwardia – Oldboy Team 6:3
w zakończonych zmagaTop Film – Władcy Sudetów 3:6
niach – mówi Mirosław
Kolegium Karkonoskie – Krycha – Bus 0:4.
Dębski z MOS – u. Kolejną

JELENIA gÓRA Siatkówka amatorów

1.Rybnik
16
2.Pogoń Prudnik 16
3.Zabrze
17
4.Sudety Jelenia G. 16
5.AZS Szczecin
17
6.Doral Kłodzko
17
7.Śląsk II Wrocław 17
8.AZS PO Opole
16
9.Pogoń Ruda Śląska 17
10.Rawia Rawicz 16
11.Olimpia Legnica 16
12.Polonia Leszno 16
13.Stal II Ostrów 17

31
29
29
27
26
25
25
25
25
23
21
18
17

+231
+203
+149
+85
+47
+22
+124
+164
-25
-64
-145
-260
-531

POZOSTA£E WYNIKI
Olimpia Legnica – MKKS Zabrze
AZS Opole – Doral Kłodzko
AZS Szczecin – MKKS Rybnik
Śląsk II Wrocław – Stal II Ostrów
Pogoń Ruda Śl. – Pogoń Prudnik

88:111
75:76
81:87
79:44
86:90

Olszewski 5, Pielech 3, Kaczmarek 2, Chmieliński.

(KED)

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

– off. Mecze będą się odbywać
w poniedziałki i wtorki w sali
MOS przy ul Skłodowskiej (każdego dnia po jednym pojedynku
oraz w czwartki i piątki w sali
LO II w Cieplicach (po dwa
pojedynki). Oto plan gier w
pierwszej kolejce ligi siatkarzy
amatorów: MOS - Wodnik (12
II godz. 20.15), Bóbr Marciszów – Sylwia Team (13 II
godz. 20.15), II LO – Młode
Wilki (14 II godz. 19.00), Simet
– Grotołaz (14 II godz. 20.30),
Jeżów Sudecki – Areszt Śledczy
(15 II godz. 19.00) i Gwardia
J.G. – Nieprzekupni J.G. (15 II
godz. 20.30).

(KED)

JELENIA GÓRA Piłka ręczna

Liczą na medal
W znakomitym stylu wywalczyły awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorek piłkarki MKS PR
Finepharm Jelenia Góra. Celem, jaki stawia sobie w
tym sezonie, jest medal krajowego championatu.
W rozgrywkach dolnośląskiej
ligi juniorek, w gronie czterech
czołowych zespołów, znalazły
się aż dwie ekipy jeleniogórskiego Finepharmu. Pierwszy
zespół, którego trzon stanowią
zawodniczki grające również
w meczach ekstraklasy oraz
I ligi, dotychczas nie doznał
porażki i pewnie awansował do
ćwierćfinału mistrzostw Polski.
Jeleniogórzankom pozostał
jeszcze do rozegrania zaległy
mecz z Victorią Świebodzice
jednak jego wynik nie będzie
miał wpływu na układ w tabeli.
W drużynie, która wywalczyła
awans występowały: Monika
Maliczkiewicz, Agnieszka Kocela, Magda Tajerle, Małgorzata
Buklarewicz, Sabina Kobzar,
Marta Dąbrowska, Maga Łoniewska, Anna Stanisławiszyn,
Anna Bukała (aktualnie boryka
się z kontuzja kręgosłupa i jej

występ w ćwierćfinale imprezy
jest niepewny). Przed dalszą
fazą rozgrywek do wymienionych wyżej piłkarek zostaną
dołączone juniorki młodsze:
Paulina Sawicka, Marta Łaniewska, czołowe zawodniczki
drugiego zespołu juniorek Finapharm: Ewelina Staszewska,
Agnieszka Szalek, Lidia Marceluk, Estera Rykaczewska oraz
uczące się w SMS – ie Gliwice:
Karolina Konsur i Aleksandra
Barańska.
– Celem naszej drużyny jest
medal mistrzostw Polski – mówi
trener drużyny Dariusz Jarosz.
Dodajmy, iż MKS PR zamierza
wystąpić o prawo organizacji
turnieju finałowego MP ( w
przypadku gdy jeleniogórzanki do niego awansują), który
zaplanowano na 22-25 III.

(KED)

JELENIA GÓRA Podsumowanie Ferii z MOS-em

Zimowe turnieje
Turnieje w dyscyplinach zespołowych cieszyły się zdecydowanie największym zainteresowaniem spośród propozycji
zajęć feryjnych przygotowanych
dla dzieci i młodzieży w ramach
akcji Ferie z MOS – em.
Aż piętnaście zespołów uczestniczyło w halowym piłkarskim
turnieju gimnazjalistów. Najlepszym z nich okazał się
Sunderland Team w składzie:
Patryk Zmarzalak, Przemek
Paszkowski, Michał Kościński, Mirosław Gałuszka, Julian Rudnicki oraz Piotr Fila.
Cztery drużyny uczestniczyły

w zmaganiach futbolowych
zespołów ze szkół podstawowych. W ich gronie triumfował MOS Jelenia Góra w składzie: Piotr Walaszek, Bartosz
Herman, Tomasz Jankowski,
Maciej Sałaputa, Jakub Krajniak, Damian Rudy, Wiktor
Hornik. Nieco mniejszym
zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia koszykarskie i siatkarskie. Zdecydowanie mniej
chętnych było na zajęcia z
dyscyplin indywidualnych takich jak tenis stołowy, szachy
czy też strzelectwo.

(KED)
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Gęga w kadrze
Piłkarka ręczna MKS
PR Finepharm Jelenia Góra Marta Gęga
otrzymała powołanie
do reprezentacji Polski na zaplanowany
w dniach 02 – 04 marca
w Katowicach i Rudzie
Śląskiej Międzynarodowy Puchar Śląska.

MKS PR Finepharm Jelenia Góra uległ Startowi Elbląg
35:36 w XVII kolejce ekstraklasy piłki ręcznej kobiet.
Jeleniogórzanki miały szansę na wywalczenie cennego remisu, jednak na 25 sekund przed końcem gry nie
wykorzystały karnego.

no było uwierzyć
że może jeszcze
odwrócić losy
r ywalizacji.
Na szczęście
wierzyły w
to podopieczne trenera
Zdzisława
Wą s a .
Jeleniogórzanki po
zmianie stron zdecydowanie poprawiły grę
w obronie i rozpoczęły
mozolne odrabianie
strat. W 40 minucie
MKS przegrywał już
tylko 22:25. W 45
minucie gry doszło jednak do
nieprzy jemneAnia Dąbrowska zdobyła
go zgrzytu gdy
6 goli w meczu ze Starsędziowie po
tem Elbląg
faulu na Mag-

Zima im niestraszna
Fot. Archiwum MKS Paulinum

Mimo niskich temperatur Kamil Bednarczyk
i Piotr Kulpa intensywnie przygotowują się
do sezonu
Biegacze trenują dwa razy w
tygodniu na obiektach Gwardii
przy ul Nowowiejskiej. Mimo panujących na dworze niskich temperatur, zawodnicy z Paulinum
nie zrezygnowali także z zajęć
terenowych, biegając regularnie
w Jeleniej Górze, Szklarskiej

Porębie, Karpaczu i okolicach.
Czterech przedstawicieli klubu:
Paweł Konieczny, Jakub Dzioba,
Łukasz Mostek i Rafał Matyja,
przebywało także na obozie sportowym kadry Dolnego Śląska.
Po zakończeniu ferii zimowych
w klubie zostanie utworzona

nowa grupa początkujących.
Na jej zajęcia klubowi trenerzy
zapraszają na Gwardię wszystkich chcących rozpocząć swą
przygodę z tą ciekawą dyscyplinż
sportu, we wtorki i czwartki od
godz. 15.30. Ambicją działaczy
Paulinum na ten rok jest co najmniej powtórzenie znakomitych
rezultatów biegaczy ze stolicy
Karkonoszy z poprzedniego
sezonu. Najwartościowsze z
nich to: złoty medal Michała
Nowaka w średniodystansowych
mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej M – 18, srebrny
medal MP Piotra Kulpy (M – 18)
na dystansie klasycznym, brąz
sztafety (M. Nowak, Kamil Bednarczyk i Paweł Konieczny) na
mistrzostwach Polski juniorów
w sztafecie M 18 oraz złoty medal
Pawła Zimonia z Akademickich
Mistrzostw Polski . W klasyfikacji
klubów Paulinum zajmuje aktualnie ósme miejsce w kraju (na
ponad 50 zarejestrowanych), co
daje mu miejsce w I lidze biegów
na orientację. W zestawieniu występów młodzieżowców pozycja
jeleniogórskiego klubu jest jeszcze lepsza, Paulinum jest na trzecim
miejscu. Jeleniogórskiemu klubowi
przyznano prawo organizacji,
zaplanowanych na wrzesień, mistrzostw Polski juniorów i seniorów
w biegach nocnych, średniodystansowych oraz sprinterskich.

(KED)

cz

JELENIA GÓRA Biegi na orientację

Mimo niekorzystnej, zimowej aury, biegacze na
orientację z klubu MKS Paulinum Jelenia Góra
intensywnie przygotowują się do sezonu startów
letnich.

Elbląga jest dość zaawansowa- ła zbyt dobrej dyspozycji i dała
na wiekowo i z każda minutą się pokonać m.in. bramkarce
miały one coraz większe prob- MKS -u Monice Maliczkiewicz.
lemy kondycyjne. W pewnym Najskuteczniejszą zawodniczką
momencie znakomicie bronią- Startu była Elżbieta Olszewska
cy MKS potrafił nawet zdobyć (10 bramek), a według przeddwa gole grając w podwójnym meczowych zapowiedzi, miała
osłabieniu, przeciwko sześciu z powodu kontuzji w ogóle w
zawodniczkom r ywalek. W nim nie wystąpić.
55 minucie po golu Joanny
Start Elbląg - MKS PR 36:35
Bogusławskiej jeleniogórzanki (21:14)
wyszły na prowadzenie 34:33.
MKS PR: Maliczkiewicz 1,
W końcówce jednak więcej Skompska - Gęga 10, Dąbrowszczęścia miały gospodynie. ska 6, Oreszczuk 4, Odrowska
Najbardziej zabrakło go MKS 3, Kocela 2, Jędrzejczak 2,
– owi na 25 sekund przed Bogusławska 2, Tajerle 2, Kakońcem gr y. Przy st anie sprzak 1, Dyba 1, Buchcic 1,
36:35 dla Startu szanse na Kobzar.
zdobycie bramki dającej re(KED)
mis miała Marta Gęga. Jej rzut
jednak z rzutu karnego TABELA
obroniła bramkarka Miejsce Drużyna
Mecze Punkty Bramki
Marta Miecznikowska. 1. Zagłębie
18 29 554:421
Wcześniej ta zawod- 2. SPR Lublin
18 28 571:463
niczka nie prezentowa- 3. AZS AWFiS Gd.
18 28 532:454
4. Piotrkovia
17 26 527:427
5. Zgoda		
17 24 452:419
POZOSTA£E WYNIKI
6. Łącznościowiec
18 22 478:435
Łącznościowiec Szczecin 34:31
7. MKS PR
18 14 512:592
Sośnica – AZS AWFiS Gdańsk 24:29
8. Politechnika Kosz.
17 12 462:495
AZS Katowice – Zagłębie Lubin 22:29
9. Start Elbląg
18 11 491:535
Mecz MKS Piotrkovia – Politechnika
10. Sośnica
18 9
435:540
Koszalin odbędzie się jutro, zaś pojedynek
11. AZS Katowice
18 5
346:500
Zgoda – Ruch Chorzów 13.02.
12. Ruch Chorzów
17 4
431:510
Tka

Dla zespołu z Elbląga zwycięstwo w meczu z jeleniogórzankami był ostatnią szansą
aby jeszcze włączyć się do
walki o awans do pierwszej
ósemki przed fazą play – off.
Finepharm wygrywając pojedynek ze Startem stawiał
przysłowiową kropkę nad i
przypieczętowującą a kolei ich
awans do play – off. Jesienią
w Jeleniej Górze górą były
podopieczne trenera Zdzisława
Wąsa, odnosząc minimalne
zwycięstwo 27:26 (17:14)
Pojedynek w Elblągu był
meczem o dwóch obliczach.
W pierwszej połowie stroną
dominująca były elblążanki,
które prezentowały znakomitą
skuteczność w ataku. Już na
początku r ywalizacji Start
wygrywał 5:1, a w kolejnych
minutach, zwłaszcza do skutecznych kontratakach stale
utrzymywał kilkubramkową
przewagę. Pierwszą odsłonę
MKS przegrał aż 14:21 i trud-

dalenie Dolęgało wyrzucili z boiska
Annę Dybę.
Większość zawodniczek z

arek

(KED)

Krok od remisu
.M
Fot

Marta Gęga, która aktualnie prowadzi w klasyfikacji
najlepszych strzelców ekstraklasy znalazła uznanie
w oczach trenera kadr y.
Zenon Łakomy powołując zawodniczkę MKS liczy
głównie na jej skuteczny
rzut z dystansu. – Bardzo
doceniam fakt powołania
mnie do reprezentacji Polski
– mówi Marta Gęga. - Dziękuje trenerowi kadr y za
zaufanie. Mam nadzieję że go
nie nadużyję i że godnie będę
reprezentować barwy Polski. Turniej o Puchar Śląska
będzie jednym z elementów
przygotowań kadry do dwumeczu pomiędzy Polską a
Serbią, w kwalifikacjach do
finałów mistrzostw świata.
Nasza reprezentacja zagra
na nim z Ukrainą, Białorusią
i Rumunią (aktualny wicemistrz świata).

ELBL¥G Ekstraklasa piłki ręcznej kobiet

Wymęczona
wygrana
Mecz Karkonoszy z AZS
PWSZ Konin był bardzo słabym widowiskiem. Oba zespoły zaprezentowały typowo
młodzieżową koszykówkę, w
której dużo było biegania i
chaosu a mniej udanych akcji
i składnej gry. Goście przewyższali jeleniogórzanki warunkami fizycznymi, jednak
ich umiejętności koszykarskie
były bardzo niskie, o czym
najdobitniej świadczyły proste
straty i olbrzymia liczba błędów technicznych. Najlepszy
okres gry Karkonosze miały
zaraz po zmianie stron, kiedy
to po kilku udanych akcjach
ofensywnych wyszły na prowadzenie 32:19. Od 25 minuty
goście bronili strefą, czym
zupełnie wybili z uderzania
jeleniogórzanki, które miały
duże problemy ze zdobywaniem kolejnych punktów. W 36
min. Karkonosze wygrywały
tylko 46:40. W końcówce gry
jednak dużo więcej zimnej krwi
zachowały gospodynie (goście
otrzymali w tym okresie dwa
przewinienia techniczne) i
ostatecznie wygrali 58:43.
MKS MOS Karkonosze – AZS
Konin 58:43 (8:6, 14:11, 17:11,
19:15) MKS MOS: Kowalczyk
11, Myćka 11, Mochól 10, Klementowska 9, Dłutowska 7,
Kowiel 6, Sawicka 2, Łosińska
2, Pawlukiewicz 0 Werłos 0,
Nowicka 0.

(KED)

KRAKÓW Sporty walki

Pod okiem mistrza
Jeleniogórski instruktor sztuk walki Rafał Majda
uczestniczył w Krakowie w tygodniowym obozie
szkoleniowym Muay Thay i K1 . Wraz z innymi
uczestnikami szkolenia miał możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem mistrzów Pawła
Słowińskiego z Australii i Rafała Simonidesa.
Paweł Słowiński jest czołowym zawodnikiem K-1 oraz
muay thai. Wśród jego osiągnięć
należy wymienić przede wszystkim: trzykrotne zawodowe
mistrzostwo świata muay thai
WMC, wygranie Grand Prix K-1
Oceania, uczestnictwo w finałach Grand Prix K-1 w Tokio w
grudniu 2006. Jest on także mistrzem świata muay thai amatorów IFMA. Paweł stoczył łącznie
75 zawodowych walk, z czego
aż 64 wygrał. Rafał Simonides to

natomiast interkontynentalny
mistrz świata muay thai.- W
tego typu szkolenia, z udziałem
różnych mistrzów sztuk walki
odbywają się kilka razy do roku
– mówi R. Majda. Ich celem
jest podnoszenie umiejętności
i rozwijanie warsztatu trenerskiego. Podczas zajęć możemy
podpatrywać niuanse techniki
mistrza oraz jego indywidualne
tricki używane podczas walki.

(KED)

Fot.Archiwum JCOK

JELENIA GÓRA

Rafał Majda (po prawej) i Paweł Sowiński
na wspólnej fotografii podczas jednego
z poprzednich spotkań

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

12 lutego 2007 r.

12

OG£OSZENIA / REKLAMA

ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Sprzedam deck 2 kasetowy trochę starszy

typ, stan dobry działa. kom.669-417-059
■ Sprzedam mp3 player firmy Lark 128 mb
pamięci, syfrowy dyktafon bez radia słuchawki,
gwarancja 7 miesięcy, płyta ze sterownikami.
Cena 40 zł kom.669-417-059
MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Sprzedam części do forda eskorta 89 rok:
oraz zderzak niebieski tylny do BMW E-36.
Tel:0663-782-408
■ Sprzedam Opla Vectre b , 2,2 16v benzyna
147KM , 2000rok , 115tys km przebiegu ,pełne
wyposażenie m. in. jasna skórzana tapicerka ,
xenon , klimatronic i wiele innych , 22tys zł+
opłaty(do negocjacji) tel. 0506 575 377 lub
0504 834095
MOTORYZACJA
Zamiana
■ Zamienię VW GOLF COMBI3 1997r, gaz - na

mniejsze. tel.0607668778
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Sprzedam działkę budowlaną 2500m kw

ogrodzona, uzbrojona z widokiem na Karkonosze
tel. 0665-722-600
■ Sprzedam pawilon handlowy z możliwością
powiększenia i założenia totolotka, pełne wyposażenie tel. 075/642-92-92 od 7:00 do 20:00
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Wynajmę tanio mieszkanie 1 lub 2-poko-

jowe.W miarę blisko Kolegium Karkonoskiego.
Tel. 0-601-876-374
■ Maciejowa – duży dom z restauracją,
posesja 0,5 ha + bud. Gosp. Piwnica. Sprzedam,
zamienię wynajmę tel. 0661-05-99-18 lub
075/75-216-94
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,1pięt
ro,2pokoje,kuchnia,łazienka z wc, kominek, po
generalnym remoncie-zamienię na większe. tel.
075 6419426
■ Zamienię mieszkanie własnościowe 54m
kw na dwa oddzielne lub inne propozycje tel.
0512-132-774
PRACA
Dam prace
■ Poszukiwany wspólnik do serwisu aukcyjnego ze znajomością php i baz danych.
■ Zatrudnię osoby do pracy tel. 0691-111304
■ Inżynier Sanitarny Doświadczenie w projektowaniu kotłowni i ciepłownictwie – mile widziane
uprawnienia branżowe, prawo jazdy biuroradex@
isknet.pl Z.U.B. Radex Karpacz 075/6414614
■ Hotel w Karpaczu zatrudni od zaraz wykwalifikowanego kucharza oraz pomoc kuchenną.
Telefon kontaktowy (0-75) 612 0003
■ Poszukuję pracownika z wykształceniem
ekonomicznym. Proszę o CV i list motywacyjny.
biuro_r@wp.pl
■ W wolnej chwili pracuj. Tel.0605-351-763
■ Budowlańców zatrudnię ,od zaraz dekarstwo ,docieplenia wykończenia ,wnętrz
0756425733
■ Szukam studenta(psychologia, socjologia,
resocjalizacja) do pomocy w nauce dla 17-lakta
z ADHD tel. 781957447
■ Zatrudnię piekarza tel.0695-914-011
■ Zatrudnię 10 osób do nowego oddziału. Śred-

nie, dyspozycyjność do 35 lat. Oferujemy pracę
w miłej atmosferze, 1300 netto, możliwości
rozwoju. 75/64-806-40
■ Firma Budowlana DOM POD KLUCZ zatrudni
Murarzy zapewniamy dowóz do pracy zarobki od
2 tyś tel. 507 445 930
■ Zatrudnimy i przeszkolimy osoby młode,
dyspozycyjne oraz studentów zaocznych
75/6480620
■ Zatrudnię od zaraz ludzi do pracy w Niemczech k/ Drezna, wysokie zarobki. Tel. kontaktowy 0697 265 055
■ Firma KORA zatrudni krawcową do szycia
firan, wiek do 45 lat. Tel. 075 75 352 12
■ Praca przy zbiorach owoców(maliny, truskawki, jabłka, gruszki) pilne! poszukuję osób
bezrobotnych oraz studentek. praca legalnaNiemcy. Kontakt 509 420 357
■ Potrzebni dekarze i cieśle. kontakt pod
tel.662415019
■ Zatrudnię mężczyznę w firmie sprzątającej
duże obiekty w Niemczech ,miasto: Karlsruhe
wymagania : mężczyzna 30-40 lat, prawo jazdy
kat. B , podstawy j. niemieckiego. pracowitość
, sumienność Zgłoszenia proszę przesyłać na
adres : Agusua30l@gazeta.pl
■ Stacja BP w Jeleniej Górze poszukuje pracowników na stanowiska: -kasjerka -pracownik
techniczny Nie wymagamy doświadczenia, praca
na pełen etat, ofertę oraz CV prosimy przesyłać
na adres e-mail 470@bpsc.nazwa.pl kontakt tel.
w godzinach 12-15.00
■ Praca w nienormowanym wymiarze godzin,
kontakt z ludźmi. Miły przyjazny zespół. Zadzwoń
lub napisz 603 055 959, wieslawa.jasinska@
port.allianz.pl
■ Praca w Szwecji przy truskawkach kwiecień
- sierpień, sadzenie, zbiór, obcinka pędów,
Helsingborg. Zakwaterowanie zapewnione
(bezpłatne).Sadzenie i obcinka płatne około 42
koron na godzinę, zbiór na akord. Tel. 503 456
178 lub gg 8112053
■ Agencja Ochrony Osób i Mienia LOCUS SECURITY zatrudni: - pracowników ochrony wiek do
40 lat; - operatorów monitoringu; - detektywów
sklepowych; Praca na terenie Radomia. Mile
widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kontakt: 500-287-540
■ Praca w hotelowej rekreacji dla osoby
z uprawnieniami ratownika wodnego i w
hotelowym centrum wellness (powracający
fizjoterapeuci mile widziani). Proszę CV na adres
orbi-sport@o2.p
■ Nowa firma w Jeleniej Górze zatrudni od
zaraz młode, ambitne, dyspozycyjne osoby
do stałej pracy. Dochód: 10-12 zł na godzinę.
Kontakt: 075 648 06 40
■ Firma ZDROWIE poszukuje do pracy na
terenie dolnego śląska pielęgniarek od zaraz
tel. 600981756
■ Zatrudnię PILARZY do prac w lasach niemieckich. Dobre warunki płacowe. Wymagane
doświadczenie i własny sprzęt. Tel. 0*605
327 050
PRACA

■ Poszukuje pracy dodatkowej. Chętnie po-

sprzątam bądź zaopiekuje się dziećmi. Interesuje
mnie praca w weekendy a w tygodniu od godziny
16:00. Kontakt: katarzyna.debska@vp.pl
■ Szukam pilnie pracy w Niemczech. Obecnie
jestem we Frankfurcie nad Meinem. Mam
gewerbe. pracowałem tu na budowie przy
pracach wykończeniowych. podejmę jakakolwiek
prace. mam własny samochód na miejscu
. proszę o kontakt +4917665523064 lub
+48509179750
■ Podejmę prace, zorganizowana, dobra
obsługa komputera, wyksz. średnie(uczę się
zaocznie) kija1@op.pl
■ Jeśli Twoje dziecko jest agresywne, kapryśne, uparte i nie dajesz sobie z nim rady-nie czekaj
zadzwoń 0667854816
■ Mam wykształcenie średnie- ekonomiczne,
prawo jazdy kat. AB, uprawnienia na wózki samojezdne- podnośnikowe, doświadczenie w sprzedaży mat. bud oraz w budownictwie i remontach.
Kontakt: tony64@op.pl tel. 691063304
■ Student ze studiów dziennych podejmie
się pracy przy komputerze, bądź innej 2-3 razy
w tygodniu po kilka godzin lub w weekend za
przyzwoite wynagrodzenie! Kontakt: xmajdan@
tlen.pl
■ Przystojny 25letni chłopak z wykształceniem
gastronomicznym, szuka dobrze płatnej pracyobojętnie jakiej. 513829331
■ Niania bez nałogów, z doświadczeniem
zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starsza. Tel.
kontaktowy 075-64-17-151 lub 888293015
o każdej porze.
■ Emeryt- uprawnienia do 1kv, kurs magazynierów, uprawnienia na wózki widłowe, do
konserwacji wózków, doświadczenie 10 lat w
magazynie tel. kom 0608057008
■ Młoda, bez nałogów. Z wykształceniem
pedagogicznym z pracą socjalną-podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry. Nr tel. 665011260 lub
504726211 email debowygaj3@wp.pl
■ Asystentka stomatologiczna podejmie prace
na 1/2 etatu. arianbh@pf.pl
■ Poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka
lub osoby starszej. Sprzątanie. Tel. 0512620451.
Mail sylwiall@tlen.pl
RÓŻNE
Sprzedaż
■ Sprzedam mozaikę modrzewiową ok. 60 m
kwadratowych. Kontakt 697809125
■ Sprzedam duża ilość ozdób do wyposażenia
I upiększenia wnętrz. Klienci indywidualni jak i
detaliczni. tel.075/76-10-157
■ Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego po doskonałych rodzicach tel.602767947
tel.0757621012
■ Sprzedam lampę ZEPTER PIOPTRON PRO.
0757644367
■ Sprzedam segment pokojowy na wysoki
połysk 4-czesciowy za 500zl tel:663782408
RÓŻNE
Kupno
■ Kupię łóżeczko. Tel. 0691-381-046

Podejmę prace

RÓŻNE

■ Jestem emerytka zaopiekuję się dzieckiem

Różne
■ Wysoka nagroda pieniężna za wskazanie
sprawcy podpalenia samochodu ciężarowego
z 2.01.2007 na parkingu strzeżonym na ul.
Wiłkomirskiego. 0694-559-227
■ Przyblakal sie maly, czarny mlody piesek
(okolice targowiska na Zabobrzu). Czeka na

lub starszą Panią tel. 0662-653-218
■ Mam 22 lata. Podejmę prace jako pomoc
domowa, opiekunka do dziecka lub prace w
sklepie. Wykształcenie średnie, odpowiedzialna,
sumienna i rzetelna 0504-479-267
■ Absolwentka Administracji Publicznej poszukuje pracy biurowej. tel. 600403385, e-mail:
agnieszkako13@op.pl
■ Młoda(20l),komunikatywna, uczciwa,
podejmę prace w sklepie odzieżowym, solarium
lub opieka nad dzieckiem tel. 605 525 626
■ Jestem studentem elektrotechniki semestr.
5., prawo jazdy kat. B. Podejmę pracę w zakresie
montażu i serwisu urządzeń agd, rtv, sat, a
także przy remontach i pracach renowacyjnych.
kontakt 20piter@wp.pl

swojego wlasciciela. Kontakt: 0-75-64-18-257
■ Dyskretne pokoje 075/752-16-94 kom.
0661-059-918
■ Wesela najtaniej – a bogato i dostatnio
restauracja „Galery” w Maciejowej tel. 066105-99-18 lub 075/75-216-94
■ Zarabiaj inwestując w rynek kamieni szlachetnych, pewny zysk, 90% w 90 dni dla
samodzielnych wyższy, legalnie dyskretnie. Tel.
0606-657-006, goodinvest@wp.pl
■ Wysoka nagroda pieniężna ( nawet do
5000 zł)za wskazanie sprawcy podpalenia auta
ciężarowego na parkingu przy Wiłkomirskiego w
dniu 2.01.2007. tel 0694-559-227

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

WYŚLIJ SMS
-A NA

NUMER 7116
NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

RÓŻNE
Usługi

PRACA

■ Laminowanie wielkoformatowe formatowe.

Laminujemy materiały o maksymalnej szerokości 1m i dowolnej długości. Zadzwoń umów się
wcześniej. Jedyni w regionie świadczymy takie
usługi. tel. +48 696 795 008
■ Studio „Magik” kosmetyka, fryzjerstwo,
solarium, ul. Os. Robotnicze 5b, Jelenia Góra
tel. 075/752-41■ Przeprowadzki kompleksowe- krajowe i
zagraniczne 075/7673971; 0694559227
www.przeprowadzki-kompleksowe.prv.pl
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi ocenę
ryzyka zawodowego w Państwa Firmie oraz
sporządzi odpowiednią dokumentację z tego
zakresu. tel.691 824 739
■ Obsługa informatyczna firm i pensjonatów.
Wejdź i zobacz co mamy do zaoferowania. www.
pegasus.lan3.pl
■ Firma Budowlana „Dom pod klucz” buduje
remontuje, adaptuje domy jedno i wielorodzinne
tel. 507-445-930
■ Zainwestuje twoje pieniądze z gwarantowanym zyskiem, 90% w 90 dni, legalnie, dyskretnie. Tel. 0606-657-006, goodinvest@wp.pl
■ Dobra kuchnia – intymny nastrój. Zaprasza
restauracja „Galery” na wrocławskiej tel. 066105-99-18 lub 075/75-216-94
■ Przeprowadzki sprawnie i niedrogo ekipa do pianin maszyn itp.075 641 78 85/ 0691 309 719
■ Usługi transportowe (agd, meble, maszyny,
antyki)tel. 0691-393-729
■ Pr zeprowadzki teren kraju i europy polska - Niemcy 0601-240-582 lub
00491635394056
■ Przeprowadzki transport 3,5 tony oraz 7,5
ton kraj zagranica 0601-240-582
■ Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie,
terminowo, 0660 360 718
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa - tel 0
505 810 724
■ Przeprowadzki kompleksowe- krajowe i zagraniczne. tel. 075/7673971; 0694559227

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI
PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)
TREŚĆ OGŁOSZENIA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ ODSTĘPAMI POMIĘDZY ZNAKAMI
ORAZ WYRAZAMI I PREFIKSAMI

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

www.elektromaszyny.pl

KONKURS PIZZA HUT

Pyt.1: Jak jest aktualna promocja w restauracji Pizza Hut?
Pyt.2: Co moglibyśmy zrobić lepiej?
miejsce na odpowiedź

EDUKACJA
■ Matematyka - szkoła średnia, maturzyści,

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

Szczegóły konkursu (PIZZA HUT) na stronie www.jelonka.com

DROBNE
■ Sprzedam skrypt phpauction 3.0 za jedyne

30 zł, u producenta kosztuje 24$. kom.
669-417-059
■ Fantastyczna zabawa ostatkowa dnia
17.02.07 o godz. 20.00 Bawimy się do białego
rana przy muzyce zespołu FANTASTIK Zapraszamy -czekamy -polecamy „Ekonomiczna Pomarańcza” ul. Nowowiejska 3 tel.604820698

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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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

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

GENTELMANN CLUB
CZECHY KARKONOSZE
10 km od przejścia granicznego

DRZWI
AUTORYZOWANY

Pec pod Sněžkou (Piec pod Śnieżką)

PRZEDSTAWICIEL

na przełęczy Okraj

Przyjmie kobiety i dziewczyny
WYSOKIE WYNAGRODZENIE
GWARANCJA I SOLIDNOŚĆ

Dowóz, zakwaterowanie
FOLLOW
i wyżywienie na miejscu
SPRÓBUJCIE I ZADZWOŃCIE

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
INSTINCT
KOMINKI

SAUNY

INFO: TEL +420 777 919 919

KOMPLEKSOWO
ul. 1 Maja 61

e-mail: pussyket@sezam.cz

TEL. 075/ 753 40 23

TO JEST NAPRAWDĘ OKAZJA!

www.pussy-cat.cz

JELENIA GÓRA
0608 83 55 01
OTWARTE 9-16

POLCOLORIT S.A.
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

Specjalista ds. Systemów Informatycznych
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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

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

BEZPŁATNY
Treść:

- wykształcenie wyższe;
- znajomość bazy danych ORACLE;
- znajomość SQL;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu
obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się
CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY
KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY:
POLCOLORIT S.A.
UL. JELENIOGÓRSKA 7
58-573 PIECHOWICE
lub email : kadry@polcolorit.pl

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:........................................................................................................................
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Serafin

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

Specjalnie dla Ciebie
Jelenia Góra ul. Jasna 12/13

„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

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

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

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

FIRMA

SIMONA
NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY
ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE
ul. Karola Miarki 42 Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335 fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461
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tel./fax 075 76 46 022
Tel: 0600 042 617,
0 696 550 078

...rozum i bądź rozumiany...

RAMY

Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

www.ckj-family.eu

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski
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JELONKA WCZORAJ / Z LOTU PTAKA
JELENIA GÓRA Targowisko przy uzdrowisku

(Nie)polski plac Piastowski
Reprezentacyjne miejsce
Warmbrunn, które upodobali sobie właściciele
okolicznych ziem hrabiowie Schaffgotschowie,
wytyczone zostało już
w wieku XVII. Na przełomie następnych stuleci
magnaci postawili tam
monumentalny zamek,
swoją siedzibę. Traktem
spacerowała królowa
Marysieńka Sobieska
ze swoją świtą oraz wielu innych gości, którzy
do cieplickich gorących
źródeł przyjeżdżali na
kurację.

Plac w rozkwicie
Kiedy powstawał pałac
Schaffgotschów okoliczny teren
nazwano Schlossplatz, czyli placem
Zamkowym. Część pozostała, którą
w wieku XIX doprowadzono przez
most do traktu łączącego uzdrowisko z Jelenią Górą, otrzymała
miano Hirschbergerstrasse, czyli
ulicy Jeleniogórskiej.
10 lutego 1900 roku przejeżdża tamtędy pierwszy tramwaj
elektryczny, czyniąc ze spokojnego
traktu „arterię” komunikacyjną,
łączącą Cieplice z Jelenią Górą,
głównie z myślą o coraz liczniejszych rzeszach chętnych na kąpiel w gorących źródłach, którzy
z dworca z Hirschbergu tramwajem
kołatali się około 40 – 50 minut do
centrum Warmbrunn.
To właśnie na ten okres przypada rozbudowa śródmieścia Cieplic.
Wszystkich na Hirscbergerstrasse
wita powstały pod koniec XIX
wieku dom aptekarza z apteką na
parterze. To dzisiejsza Apteka pod
Koroną, zwana tak dlatego, że kamienicę miała wieńczyć korona, do
naszych czasów niezachowana.
Projektantem kamienicy jest
wzięty architekt jeleniogórski
Walter. W 1915 roku budynek
zostaje przebudowany. Ścięte na-

roże daje mu charakterystyczny
kształt. Apteka cieszy się sporym
zainteresowaniem, bo przez
długi czas pozostaje jedynym
„farmaceutycznym” przybytkiem
w uzdrowisku.
Idąc w głąb Hirshbergerstrasse przechodzimy przez
mostek nad rzeką Wrzosówką.
Przeprawa bardzo wąska. Zwężona jeszcze bardziej przez tory
tramwajowe, które zostały tam
ułożone.
Jak w Londynie
Kuracjusza, który dojeżdża
do Cieplic na początku wieku
XX, kusi reklama hotelu Stadt
London, dość pretensjonalnie
nazwanego, z przyczyn niewiadomych, choć można doszukać
się pewnych zbieżności z krajobrazem stolicy Anglii i uzdrowiska Warmbrunn. Ono właśnie
w tamtych latach przeżywało
szczyty popularności.
Budynek wzniesiony w 1900
roku zaprojektował i stał się jego
właścicielem Emanuel Walter, ten
sam architekt, który na deskach
kreślarskich narysował wspomnianą Aptekę pod Koroną.
Hotel był obszerny: składał się
z dwóch części w dwupiętrowych
kamienicach z poddaszem. Na
parterze urządzono obszerną
werandę i zapewne sale restauracyjne. Najdroższe pokoje miały
balkony z widokiem na Hirschber-

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

gerstrasse. Z tańszych można było
oglądać „zaplecze” Warmbrunn
– skromne zabudowania i podwórka wzdłuż rzeki Kamiennej.
Wspomniana kamienica została dobudowana do innej, znów
zaprojektowanej przez tego samego Waltera. Obłożony czerwonawą
cegłą klinkierową gmach służy od
1885 roku poczcie.
Sądząc po stylu i budulcu,
został on sfinansowany z kontrybucji Francuzów, którzy musieli
zapłacić ówczesnym Prusom za
przegraną wojnę.
Gmach wyróżnia wieżyczka,
arkadowa dzwonnica, zakończona
hełmem w kształcie cebuli.
Tramwaje czekały
zegar tykał
Na początku wieku XX, jak
już wspomnieliśmy, powstaje linia
tramwajowa. Naprzeciw siedziby
właścicieli Cieplic i okolic, hrabiostwa Schaffgotschów, powstaje
mijanka elektrycznych wozów,
na które – aż do 1969 roku – będą
czekać pasażerowie, chętnie korzystający z miejskiej komunikacji.
Za niemieckich czasów tramwaje jeździły od godz. 4. 30 rano
do północy.
Jeszcze w wieku XIX na
placu montowane są latarnie
gazowe, później śródmieście
Warmbrunn nocą iluminowane
jest już światłem elektrycznym.
Punktem orientacyjnym jest

Uliczny handel w zdroju.

Więcej archiwalnych zdjęć na stronie www.jelonka.com
zegar uliczny zamontowany na
narożniku kamienicy nr 7 znajdującej się niemal naprzeciwko
wejścia do parku Zdrojowego. Do
współczesności nie dotrwał.
Uzdrowisko targowisko
Pewnie wielu dzisiejszych
gości, kuracjuszy i mieszkańców
śródmieścia Cieplic zdziwi fakt,
że Schlossplatz bywał… potężnym targowiskiem. Widać to na
archiwalnych zdjęciach. Plac nie

może pomieścić tłumu zainteresowanych. Można się domyśleć,
że jarmarki miały raczej charakter ludyczny i okazjonalny.
W tłumie przeważąją elegancko ubrane panie oraz panowie
w cylindrach i melonikach. Ze
straganów próbują wybić się
w górę baloniki ograniczone
sznurkami przymocowanymi
przez sprzedawców.
Ciag dalszy za tydzień.
(tejo)

Fot.Marek Tkacz

„... Łazienki znane przez kąpiele,
Przywabiają co roku różnych
gości wiele Budową swą, rozkładem i porządkiem miłe, Która
gorącą wodą tryskając paruje
A na różne słabości cudownie
skutkuje”
Tak pisał o Cieplicach nieco
częstochowskim rymem Bogusz
Zygmunt Stęczyński, który jako
człowiek pióra o słowiańskim rodowodzie dotarł do gorących źródeł
w wieku XIX. Zapewne przechadzał się po cichym placu Zamkowym. Ten, hałaśliwy jedynie od
czasu do czasu odgłosem końskich
podków bijących o bruk, był niemal
sielankową częścią uzdrowiska,
zabudowaną głównie skromnymi

kamieniczkami, wręcz chatami.
Tam nocleg w ciągu letnich miesięcy, kiedy trwał sanatoryjny sezon,
znajdowali ówcześni kuracjusze.
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JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Przedmiejskie uroki
Oto spojrzenie z pokładu samolotu na część miasta, która przez kilkadziesiąt lat była przedmieściem Jeleniej Góry. Widać tory kolejowe i zabudowę ulicy 1 Maja, między innymi, hotel Feniks
oraz dawną bazę PKS. Jest też przejście podziemne wychodzące na ulicę W. Pola. Przy niej dawna przychodnia kolejowa (do 1945 roku Hotel pod Łabędziem) oraz rząd kamienic czynszowych
z początku XX wieku zarówno przy ul. Pola, jak i Złotniczej oraz Drzymały. Dojrzymy bramy stadionu miejskiego oraz kwartały budynków przy ul. Świętojańskiej – robotniczego osiedla mieszkaniowego wybudowanego przez Niemców na przełomie lat 20. i 30. minionego wieku. Jeszcze tylko kilka willi i na tym kończyła się Jelenia Góra do czasu powstania niemal 40 lat temu osiedla
Zabobrze i budowy mostu nad Bobrem.
(tejo)
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WYWIAD / NASZE POCIECHY

Filip

Chwyty dozwolone

Barbara, Witek i Piotrek
Płońscy już w dzieciństwie
znaleźli swoją życiową pasję, czyli sztuki walki. Jak
mówią, takie upodobanie
daje nie tylko sportową
satysfakcję, ale ułatwia
osiągnięcie wyznaczonych sobie celów.

Oliwer

Angelika Grzywacz: Od
kiedy Państwa rodzina żyje
wspomnianą pasją?

Viola

Szymon

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

Barbara Płońska: Judo i zapasy,
uprawiamy od najmłodszych lat.
Są to pokrewne dyscypliny, obie
olimpijskie. Zapasy odsunęły się
na dalszy plan odkąd nasz syn
rozpoczął swoje treningi judo we
wrześniu 1998.

Jakie znaczenie dla Państwa ma sztuka walki?

Basia: Judo wykształciło we mnie
najsilniejsze cechy charakteru
i dało możliwość przetrwania najboleśniejszych chwil w życiu.
Witek: Zapasy są indywidualną dyscypliną dla wybranych,
a w dzisiejszych czasach można
śmiało nazwać tą dyscyplinę
drogim hobby.
Piotrek: Wykorzystuję trzy zasady judo nie tylko na macie,
ale także w codziennym życiu:
ustąp aby zwyciężyć, osiągnięcie

REKLAMA

GAZEL

maksymalnego efektu w działaniu przy minimalnym wysiłku
fizycznym i psychicznym oraz
trenowanie dla wzajemnego
dobra i korzyści.

Największe rodzinne
osiągnięcia sportowe?

koncie złoto w listopadzie 2005
w Otwartych Mistrzostwach
Francji Młodzików w Judo. Poza
tym jest wielokrotnym Mistrzem
Dolnego Śląska wśród Dzieci
i Młodzików.

Czy pasja jest jednocześnie

Basia: Dwa brązowe medale na Mi- państwa pracą?
strzostwach Polski Juniorek w Judo
Basia: Z mężem pracujemy nad
(1988 i 89), dwa lata w kadrze na- postępami naszego syna Piotra,
rodowej. Złoty medal w Otwartych powoli stało się to naszym zawoMiędzynarodowych Mistrzostwach dowym obowiązkiem. Oprócz
Polski Masters w Judo w 2005r.
tego ja jestem trenerem w JelenioWitek –zdobył srebrny medal na górskim Stowarzyszeniu SportoMistrzostwach Polski Juniorów wym „Gwardia”. Trenuję dzieci od
w Zapasach w stylu klasycz- 5 do 13 lat. Praca ta daje mi barnym w 1989r., dwa lata
dzo dużą satysfakcję i jest dla
w Kadrze Narodowej, oraz
wiele udanych startów na
Turniejach Nadziei Olimpijskich.
Piotr w listopadzie ubiegłego
roku został
Mistrzem
Polski Młodzików
w Judo.
W październiku zdobył
brązowy medal
w Pucharze Polski
juniorów młodszych,
a w czerwcu – złoty
medal we Włoszech
Witek, Barbara, Piotr Płońscy
na Turnieju Nadziei
Olimpijskich. Ma na
wa
cz

Magdalena Oliwia

JELENIA GÓRA Ze sportu czerpią siłę charakteru
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mnie nagrodą. Staram się uczyć
podopiecznych, jak wykorzystywać pośrednie cele judo w sporcie
oraz jako trening charakteru.

Czy poza sztukami walki
w rodzinie są jeszcze jakieś
wspólne, ulubione zajęcia?

Głównie judo, ale również narty,
snowbord, pływanie, jazda konno.
Jest również kino i gotowanie.

Co motywuje do dalszego
ćwiczenia?

Wyniki, medale, uznanie, gratulacje, i – chciałabym powiedzieć
w przyszłości jeszcze, że finanse,
czy stypendia.

Najbliższe plany pokazania swoich umiejętności?

Z racji swojego wieku
już wyczynowo nie
uprawiamy sportu.
Tu liczymy tylko
na syna. On kalendarz startów
ma już ustalony:
w marcu ma
OTK Juniorów
Młodszych, potem w kwietniu olimpiadę, obecnie jest na
zgrupowaniu kadry
w Cetniewie.

Dziekujemy za
rozmowę

„ 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

