Co roku liczba mieszkańców
Jeleniej Góry zmniejsza się
o blisko tysiąc. O znalezieniu
się w gronie stutysięczników
możemy tylko pomarzyć.

Jeleniogórski Tygodnik
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Jest wreszcie decyzja w sprawie przejścia na Jana Pawła II.
Czy do zamknięcia przejścia
potrzeba było aż czterech
ofiar?
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JELENIA GÓRA Agresywny czworonóg terroryzuje mieszkańców Zabobrza I

Bestia pogryzła kobietę

Młodzi kierowcy
na cenzurowanym

Lokatorzy bloków przy
ul. Różyckiego boją się
wychodzić z domów. –
Ten pies zagryzł już kilka
innych – mówią. Ostatnio
w furii zaatakował Monikę Szalewicz. – Wzięłam
swojego pieska na ręce,
by uchronić przez tą bestią. Ale to na nic. Klajzder poszarpał mi rękę
a kiedy upuściłam mojego
pupila, zagryzł go – opowiada poszkodowana.
Policja interweniowała
już kilka razy, ale bez
skutku. Właścicielka nadal wyprowadza swojego
Klajzdera, choć nad nim
nie panuje. Nie została
nawet ukarana, bo... prawo jest po jej stronie!
Więcej: strona 5

Egzaminy na prawo jazdy
będą trudniejsze, za to łatwiej będzie można stracić
dokument uprawniający do
jazdy. Zobacz, jakie zmiany
przygotowało Ministerstwo
Transportu?
str. 6

Pogonić stada
autobusów

Będzie można łatwiej dojechać autobusem z Zabobrza
do Cieplic – zapowiadają
planiści z MZK. Sprawdź, czy
zwiększy się liczba kursów.

Fot. Krzysztof Knitter

Smutny finał
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Byłam przerażona, kiedy ten pies skoczył na mnie - mówi Monika Szalewicz

SPORT
Miało być zwycięstwo, tymczasem koszykarski Kolegium
uległy niespodziewanie AZSowi Poznań 63:71.

JELENIA GÓRA Wodnik liczy straty i szuka winnych awarii

Fot. Krzysztof Knitter

Koniec passy

Suchy koszmar
Tysiące mieszkańców
Cieplic zostało we wtorek pozbawionych na kilkanaście godzin wody.
Z kranów zaczęła kapać dopiero w środę
przed południem. Ludzie nie kryli irytacji,
bo o wyłączeniu nikt
ich nie poinformował.
Zaskoczenia nie krył
też Stanisław Dzie-

str. 10

dzic, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Wodnik”.
Mówił o „sabotażu”
i celowym działaniu
osób trzecich.
W końcu okazało się,
że tajemniczy „ktoś”
odsunął zasuwy ze
zbiorników wyrównawczych i cała uzdatniona
woda, która miała po-

płynąć w cieplickich
kranach, spłynęła do
K amiennej. Ludzie
domagają się odszkodowań, a spółka „Wodnik” zapowiada własne
śledztwo i nie wyklucza
złożenia zawiadomienia o przestępstwie do
prokuratury.
Więcej: strona 3

REKLAMA

Auto Centrum Dolnośląskie
ul. Mostowa 2
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/ 646 98 00
fax. 075/ 646 11 00
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e-mail: salon@autocentrumdolnoslaskie.pl

głoszenia
Nie zapomnij daućmoerze !!
!
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JELENIA GÓRA Wampiry pokazały serce

VIP
NUMERY

SAD OKRÊGOWY W J. GÓRZE
64 15 100
PROKURATURA REJONOWA
W J. GÓRZE 64 28 400
PROKURATURA OKRÊGOWA
W J. GÓRZE 64 28 400
DOM GERHARTA HAUPTMANNA
75 53 286
POCZTA G£ÓWNA 75 243 90
SANEPID 75 24 906
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR
ZABYTKÓW 75 26 865
ZAK£AD UBEZPIECZEÑ
SPO£ECZNYCH 64 68 400
KURATORIUM OŒWIATY
64 24 810
WYDZIA£ PASZPORTOWY
76 47 711 lub 722

Krew dla potrzebujących
Prawie 30 litrów krwi oddali mieszkańcy, którzy
wzięli udział w tegorocznej Wampiriadzie.
Akcję zorganizowali studenci
Akademii Ekonomicznej. Hasłem
II Jeleniogórskiej Wampiriady Studenckiej było Okaż serce - oddaj
krew. Przy ratuszu podstawiono
specjalny autobus, który zaciekawił wielu mieszkańców. Każdy
dawca otrzymał osiem tabliczek

czekolady, konserwę oraz bon do
restauracji Blue Cafe mieszczącej
się w teatrze. W niej wieczorem
odbył się koncert zespołu W tym
sęk, dedykowany dawcom krwi.
– Miałem już niedługo sam
zgłosić się do punktu krwiodawstwa, ale skorzystałem z okazji
i przyszedłem tutaj. Jest to bardzo
ważne dla chorych i wiem, że
warto pomagać – powiedział Paweł Poliborski, jeden z dawców.

Angela

Fot. Krzysztof Knitter

POLICJA
997
STRA¯ PO¯ARNA
998
POGOTOWIE
999
GOPR
985
POG. ENERGETYCZNE
991
POG. GAZOWE
992
POG. WODOCI¥GOWE
994
Komenda Miejska Policji
75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              
75 20 464   Plac Piastowski 
(Cieplice)
Komisariat Policji                                              
75 20 150 ul. Armii Krajowej
Szpital Wojewódzki 
75 37 100
Stra¯ Miejska
75 251 62
KMP Stra¯y Po¯arnej
76 47 450
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
75 24 734
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
75 46 100
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
75 46 200
MOPS
75 23 951
Powiatowy Urz¥d Pracy 
64 73 160
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Urz¥d Skarbowy
64 73 500
Urz¥d Celny
75 53 043
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      
64 58 709
Kuratorium OŒwiaty
64 24 810
Rzecznik Praw Konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935
Teatr Jeleniogórski
64 28 110
Filharmonia DolnoŒl¥ska
75 38 160
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.
64 238 81
Osiedlowy Dom Kultury
75 41 090
M£odzie¯owy Dom Kultury
64 24 460
Miejski Dom Kultury
„Muflon”
75 53 626
Miejski Zak£ad Komunikacji
76 48 736
Info. PKP 75 29 327
InFO. PKS    0 300 300 137
0 708 308 000
*720 81 37
KINA
LOT
76 76 370
MARYSIEÑKA 76 76 380
GRAND
75 223 78

Chętnych do oddania krwi nie brakowało

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Miłość i psy
– Nie lubię wiosny – powiedziała dziewczyna. Wyglądało
to na początek romantycznej
rozmowy.
– Dlaczego? – zalotnie zapytał
chłopak, który przed chwilą
usiadł koło niej.
– Bo kiedy śnieg stopnieje,
wyłażą psie odchody – odrzekła
i nastrój prysnął. Dialog dwojga
młodych ludzi, których los przypadkowo zetknął w autobusie
zdryfował ku prozaicznym problemom. Miłość nie zakwitła.
Pies jak wiadomo przodem
gryzie, a tyłem wydala. Układając psa jego pan przede wszystkim dba o to, żeby zwierzak
nie gryzł jego i nie wydalał
w domu. Pies defekujący na
chodniku, placu zabaw dla
dzieci czy w piaskownicy oraz
jego pan czy pani przyglądający się temu w zadumie jest
jednym z najpowszechniejszych
jeleniogórskich widoków. Tysiące razy zdarza się rodzicom

konstatować, że dziecko, wróciwszy z zabawy w osiedlowej
piaskownicy wysmarowane jest
tym, co pies zrobił tyłem. Albo
płacze, bo jakiś pies je pogryzł
czy wystraszył.
Parę razy próbowałem zwracać uwagę właścicielom defekujących psów, że powinni
posprzątać po swych ulubieńcach. Nieodmiennie kończyło
się to atakami. Słownymi, bo
to właściciele atakowali. Słyszałem diagnozy, że jestem złym
człowiekiem, bo nie lubię psów,
propozycje, żebym sam posprzątał, skoro mi to przeszkadza, oraz
ogólne i skrajnie niepochlebne
uwagi na swój temat.
Nie zaskoczyła mnie więc
specjalnie informacja, że na
Zabobrzu wielki pies, który
od lat terror yzuje okolicę
zagryzł mniejszego, pogryzł
jego właścicielkę, po czym
wszystko toczy się dalej, jak
się toczyło.

REGION Koniec makabrycznej zebry na Zabobrzu
  

Smutny finał horroru

Czterech śmiertelnych
ofiar było trzeba, aby
urzędnicy w końcu podjęli
decyzję o likwidacji przejścia dla pieszych przez
ulicę Jana Pawła II.
W poniedziałek zginęła tam
69-letnia kobieta, która przed
godz. 10 przechodziła przez pasy
wracając z zakupów. Do domu
nie doszła: zabił ją na miejscu
70-letni kierowca rozpędzonego
fiata uno, który przed zebrą nie
wyhamował. Wcześniej przejście pochłonęło trzy inne ofiary nieroztropnych kierowców.
O tragediach przypominają rozmieszczone w okolicy krzyże.
Wielu pieszych odniosło tam
rany.
– Pasy powinny zniknąć,
a bariery uniemożliwiające pieszym dzikie przebieganie jezdni
należałoby przedłużyć aż do
skrzyżowania z ul. Różyckiego
– proponowali wcześniej policjanci. Jednak władze Jeleniej
Góry do tego pomysłu podeszły
bez entuzjazmu.
Samorządowcy argumentowali, że jest ono dobrze oznakowane (włączające się przed
nadjeżdżającym samochodem
migające światło, iluminowany
fragment jezdni, znaki ostrzegawcze). – Zarówno kierowcy
i piesi powinni bardziej uważać
– podkreślano.
Tymczasem zdaniem sceptyków takie rozwiązania wcale

Fot. Żebro



Rozpędzone auto nie dało ofierze wypadku szans na przeżycie
nie ułatwiały pieszym sforsowania czterech pasów jezdni.
– Ruch na tym odcinku ogromny,
a kierowcy mają nawyk rozpędzania się przed wjazdem w bądź
w trakcie zjazdu z estakady – mówi
Alina Andrzejewska, okoliczna
mieszkanka, która codziennie musi
odczekać kilka minut, aby w miarę
bezpiecznie przejść przez jezdnię.
Zdanie zmieniono po poniedziałkowej tragedii.
W tym tygodniu przy chodniku
ma stanąć wysokie ogrodzenie
z siatki uniemożliwiające przechodzenie przez ten ruchliwy odcinek
obwodnicy.
Piesi będą musieli skorzystać
z oddalonego o kilkadziesiąt metrów
przejścia przy ulicy Różyckiego.

– Jest tam sygnalizacja świetlna, co pozwoli na bezpieczne
pokonanie ulicy Jana Pawła II –
przekonuje podinspektor Maciej
Dyjach, naczelnik sekcji ruchu
drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
W miejscu feralnego przejścia nie powstanie – wbrew

Podwójne zagrożenie

sugestiom okolicznych mieszkańców – kładka dla pieszych.
Na takie rozwiązanie nie ma
pieniędzy. Jest ono także nie do
końca praktyczne, choćby dla
niepełnosprawnych.
O przejściu podziemnym nie
ma mowy.

(tejo, maj)

Czy to rozwiązanie będzie skuteczne? Obaw nie brakuje. Wielu ludzi będzie
zapewne korzystało z kolejnego, niebezpiecznego skrótu przy estakadzie
blisko torów kolejowych. Już teraz przechodnie chodzą tamtędy w kierunku
hipermarketu Tesco, „budowlanki”, czy na działki przy ulicy Szymanowskiego.
Zagrożenie podwójne: ryzykuje się także potrąceniem przez pociągi, które – co
prawda nie za często, ale jeżdżą położonym tam torowiskiem.

W krajach bardziej od naszego
cywilizowanych problem ten został
jakiś już czas temu rozwiązany. Za
pomocą drakońskich kar pieniężnych dla właścicieli psów, którzy
zostawią w publicznym miejscu
odchody swoich zwierzaków i jeszcze surowszych dla tych, których
psy kogokolwiek pogryzą w parku
czy na ulicy. Każdy samorząd ma
prawo – i obowiązek – kary takie
takie uchwalić i egzekwować z całą
bezwzględnością.
Nasz ma inne sprawy. Więc to
przez jeleniogórskich radnych
dziewczyna i chłopak spotkawszy się w autobusie zamiast
zakochać się w sobie, oddali się
dyskusji o psich odchodach.

Wojciech Jankowski

Ampułki
pod kontrolą
Już 24 fiolki corhydronu
ze scoliną, niebezpiecznym
preparatem zwiotczającym
mięśnie wykryto podczas
prokuratorskiej kontroli.
Jak poinformowała prok.
Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze,
przebadano już trzy tysiące
ampułek z preparatem wyprodukowanych przez Jelfę
od 3 do 5 lipca 2005 roku.
Łącznie zabezpieczono 160
tysięcy opakowań.
Wstępne wyniki dochodzenia wskazują, że nieodpowiednia substancja dostała
się do leku w fazie jego produkcji. Nie potwierdzają się
przypuszczenia, że podczas
naklejania etykiet pomylono je.
Feralny preparat z tamtej
serii wycofano z rynku. Jest
teraz badany przez biegłych
za pomocą specjalnego urządzenia do bezinwazyjnej kontroli zawartości. Corhydron
z niebezpieczną dla alergików
zawartością jest odsyłany do
Zakładu Medycyny Sądowej
w Krakowie, gdzie wyniki
badań są potwierdzane.
Przypomnijmy, że po kilkumiesięcznej przerwie Jelfa
wznowiła ostatnio produkcję
corhydronu.
(tejo)
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JELENIA GÓRA Wodnik liczy straty i szuka winnych awarii

– Nie mieliśmy wody od wtorkowego popołudnia do rana
następnego dnia – mówi Maciej Siankowski z ulicy Wazów
w Cieplicach. – Byliśmy zaskoczeni i zdenerwowani. Nikt nas
nie poinformował, że tej wody
nie będzie.
To jedna z łagodniejszych opinii, jaką można było usłyszeć
w Uzdrowisku o spółce „Wodnik”.
Zdenerwowani mieszkańcy klęli
na czym świat stoi.
– Wystarczyłaby kartka z uprzedzeniem, że nie będzie wody,
wtedy zrobilibyśmy zapasy. A tak
musieliśmy myć zęby i gotować
w mineralnej kupionej w sklepie.
Nawet beczkowozów nie było
– utyskuje pan Maciej.
–To jakiś absurd – dodaje Jakub
Sędzibór. – Nie było wody prawie
dwa dni. Nie wspomnę już nawet
o zapachu w ubikacji… Beczkowóz podstawili u nas o dwunastej
w nocy. Nie wiem czy liczyli na
to, że w gatkach wyskoczę po ta
wodę. Zero myślenia. Koszmar.
Sprawa „zakręcona”
Sytuacją był zaskoczony również prezes „Wodnika” Stanisław
Dziedzic, który noc z wtorku na

środę spędził w dyspozytorni
spółki. Jej pracownicy szukali
bezradnie i bezskutecznie źródła
awarii.
Najpierw podejrzenia padły na
prywatną firmę montażową, która usuwała awarię przyłącza do
jednego z budynków przy placu
Piastowskim. – To podwykonawca, który kładł sieć wodociągową
przed remontem nawierzchni
placu. Aby awarię usunąć, trzeba było odciąć dopływ wody.
Pracownicy widocznie nie odkręcili zaworów – przypuszczał
S. Dziedzic.
Ale naprawiający przyłącze,
czują się niewinni. Zdaniem
właściciela to pracownicy „Wodnika” odcinali dopływ wody
i widocznie zapomnieli odkręcić.
– Kiedy kończyliśmy „Wodnik”
akurat miał zmianę. Może jedna
drugiej zapomniała przekazać, że
zawory są zakręcone? – przypuszcza właściciel.
„Ktoś” odsunął zasuwy
Sprawa rozwiązała się rano.
Jeden z pracowników stwierdził,
że zasuwy od zbiorników wyrównawczych są odsunięte, a wody

JELENIA GÓRA Uczniowie pisali dyktando

(Bez)błędny bój
Czwarte Ogólnoszkolne Dyktando pisali w czwartek uczniowie ponadgimnazjalnych placówek
oświaty.
się do dyktanda nie przygotowywałam.
Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się uczennice
Norwida, Anna Brażnikowa
i Alicja Markiewicz oraz Joanna
Ostrowska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.
Polonistka Barbara Przemyk,
autorka tegorocznego dyktanda,
przyznała, że jest ono łatwiejsze
niż w roku ubiegłym. Choć pułapek w nim nie brakowało.
– Zawiera wiele słów używanych na co dzień – podkreśla.

Fot. Angelika Grzywacz

W zmaganiach wzięło udział
44 uczestników.
– Wcześniej w szkołach przeprowadzone zostały dyktanda,
które wyłoniły po pięciu najpoprawniejszych – mówi Danuta
Pawłowicz, dyrektor Zespołu
Szkół Licealno-Zawodowych
nr 2, w którym odbywały się
czwartkowe zmagania.
Pierwsze miejsce wywalczyła
Ida Krzyżyk z II LO im. Norwida.
– Pomogły treningi w szkole podstawowej i gimnazjum
– powiedziała laureatka. – To
wystarczyło. Teraz specjalnie

Do międzyszkolnego dyktanda
przystąpiło 44 uczniów

(angela)

przeznaczonej dla ciepliczan
– nie ma, bo spłynęła do rzeki
Kamienna.
Dlaczego tego mankamentu nie
dostrzeżono wcześniej? W nocy
było za ciemno. Przywrócenie
normalnego stanu zajęło kilka godzin, a i tak na początku z kranów
pociekła brudna, rdzawa breja.
Najpóźniej, bo około godz. 14
woda trafiła do najwyżej położonych domów w uzdrowisku.
Ludzie jeszcze dziś nie kryją
rozdrażnienia. – Będziemy żądać
od „Wodnika” odszkodowań. Są
zapisy, że należą się nam pieniądze, jeśli dostawca nie zapewni
bieżącej wody przez ponad osiem
godzin – mówią nasi rozmówcy.
Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia, kto jest winien
całej sytuacji, zapowiada także
prezes Stanisław Dziedzic. Nie
wyklucza, że w „Wodniku” polecą
głowy. Sprawę można potraktować jako przestępstwo narażenia
ludzi na bezpośrednią utratę
zdrowia. Grozi za to do ośmiu
lat więzienia. O jego popełnieniu
spółka zamierza zawiadomić
prokuraturę.

- Byliśmy całkowicie zaskoczeni, nie zdążylismy nalać sobie
wody. Pozostało nam kupić wode mineralną w sklepie - mówi
Maciej Siankowski
ważniejsze, szacunek u naszych
klientów, który staraliśmy się
odbudować – mówi prezes, który
wszystkich odbiorców za niegodności przeprosił.
Zapowiedział także, że spółka
wywiąże się z ewentualnych
roszczeń stawianych przez ciepliczan.

Prezes przeprasza
– Przez wyciek uzdatnionej
wody straciliśmy nie tylko ponad
30 tysięcy złotych, lecz także, co

(angela/tejo)

Spółka kłopotów
„Wodnik” od dawna nie miał dobrych notowań wśród odbiorców wody.
Sprzyjały temu afery za rządów poprzedniego prezesa, który – między
innymi – za brak nadzoru nad pracownikami znalazł się na ławie oskarżonych w sądzie. Spółce postawiono także zarzut oszustwa mieszkańców
za pobieranie zawyżonych opłat za wodę według nieodpowiedniej taryfy.
„Wodnik” wprawdzie różnicę zwrócił, ale sprawa także finał znalazła
w sądzie. Wymiana prezesa, do której doszło w 2004 roku, na ogólnie
szanowanego i lubianego Stanisława Dziedzica miała uzdrowić obraz
PPWiK w oczach jeleniogórzan.

SZKLARSKA PORÊBA Slalom w dawnym stylu

Nie z tej bajki
Narciarze wyjęci żywcem z poprzedniej epoki pojawili się w sobotę
na stoku pod wyciągiem
w Szklarskiej Porębie. To
nie film historyczny tylko
II Slalom Retro.
Stare drewniane narty, z charakterystycznymi zakończeniami
oraz swetry w niemodne wzorki,
szerokie szaliki – to niezbędny ekwipunek uczestnika zawodów.
Widok tak ubranych narciarzy
wzbudził powszechne zainteresowanie. - Mamo, zobacz na nich
– mówił jeden z chłopców, który
wraz z rodziną spędzał na nartach
ferie. – Dziwni są, jakby nie z tej
bajki.
Na starcie slalomu stanęło ponad
20 zawodników. Wśród nich byli
m.in. burmistrzowie Szklarskiej
Poręby (Arkadiusz Wichniak) oraz
Kowar (Mirosław Górecki). Mieli
oni do pokonania niespełna 200
metrową trasę, na której ustawionych było kilka tyczek. – To
wcale nie jest takie łatwe – mówili
uczestnicy. Rzeczywiście, wielu
z nich sterowanie starymi nartami
sprawiało wiele trudności. Najlepiej
radził sobie Maciej Abramowicz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR
w Jeleniej Górze. Jak sam wyznał,
kiedyś jeździł na takich nartach.

(angela)

Fot. A. Grzywacz

Ciepliczanie, którzy we wtorek wrócili z pracy do domów, zamiast szumu wody w kranach usłyszeli tylko
psyknięcie w pustych rurach.

Fot. Krzysztof Knitter

Suchy koszmar

Widok niemodnie ubranych narciarzy wzbudzał
powszechne zainteresowanie

Puściły mu

nerwy

Na rok do więzienia może
trafić podróżny, który podczas
kontroli granicznej obsypał
pograniczników wulgaryzmami.
Do zdarzenia doszło we wtorek (13 II) wieczorem na drogowym przejściu granicznym
w Jędrzychowicach.
– Do kontroli granicznej
zgłosiło się dwóch Polaków
podróżujących samochodem
osobowym. Jeden z podróżnych – 47-letni Andrzej M.
mieszkaniec Skrzynna w woj.
łódzkim, w trakcie czynności
wykonywanych przez strażników granicznych, zaczął
kierować pod ich adresem
wulgarne słowa – informuje
porucznik Joanna Woźniak,
rzeczniczka Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej.
Komendant SG w Zgorzelcu złożył zawiadomienie
do Prokuratury Rejonowej
w Zgorzelcu, o znieważeniu
funkcjonariusza publicznego.
Przepisy kodeksu karnego
jednoznacznie określają odpowiedzialność karną osoby
dopuszczającej się takiego
przestępstwa. Podlegają one
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

(tejo)
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Przeleciał przez maskę auta, wstał i poszedł dalej

JELENIA GÓRA Policjant nie stanie przed sądem

Skończyło się na strachu
Ratownicy medyczni przypuszczają, że rzeczywiście pieszemu nic się nie stało. Mógł jednak odnieść obrażenia, których
zaraz po wypadku nie odczuł.

W samo południe (w środę, 14 lutego) siedzący za kierownicą renault 5
mieszkaniec Karpacza zatrzymał się
przed pasami, bo zauważył pieszego,
który chciał przejść przez jezdnię
ulicy Groszowej.
Jadący za renówką 42-letni
kierowca peugeot’a 206 nie zachował ani ostrożności, ani odpowiedniej odległości. W dodatku
jechał za szybko i z impetem
uderzył w tył renaulta. Zniszczył
auto, które siłą bezwładności
wjechało na pasy i uderzyło
w pieszego. Potrącony „przeleciał”
przez maskę samochodu.
Zdarzenie wyglądało bardzo
groźnie: wezwano pogotowie
ratunkowe, na miejsce przybyła
policja. Co ciekawe, nie zastali
tam już poszkodowanego, który – według relacji świadków
– po szoku doznanym wskutek
upadku, podniósł się, otrzepałi…
poszedł w nieznanym kierunku
mówiąc, że się bardzo spieszy.

Kronika policyjna
KARPACZ
Przestępca w potrzasku

Poszukiwany pięcioma listami gończymi wpadł po kradzieży
w recepcji w hotelu w Karpaczu. Złodziej wraz z 32-letnim kompanem z Siemianowic Śląskich wtargnął w minioną sobotę do jednego
z hoteli w mieście pod Śnieżką. Z recepcji zabrali 3420 złotych
i uciekli samochodem marki BMW. O przestępstwie obsługa placówki zawiadomiła policję. Stróże prawa zaczęli ścigać przestępców.
W końcu zatrzymali BMW, ale tylko z jednym złodziejem w środku.
Drugiego przestępcę, 26-letniego współsprawcę kradzieży, złapali
jeszcze tego samego dnia w Sosnówce.
Okazało się, że zatrzymany jest poszukiwany pięcioma listami
gończymi wydanymi przez organy ścigania z Katowic oraz z Łodzi.
Za kradzież sprawcom grozi kara do pięciu lat więzienia.

JELENIA GÓRA
Posiedzą za kradzież

Nawet na 5 lat do więzienia mogą trafić dwaj mężczyźni, którzy
ukradli 40 metrów kabla aluminiowego. Do zdarzenia doszło 12
lutego (poniedziałek) w jednej z jeleniogórskich hurtowni. Mężczyźni w wieku 40 i 53 lat skradli stamtąd kabel warty pięć tysięcy
złotych. Łup udało im się wynieść i przygotować do sprzedaży
w punkcie skupu złomu. – Przestępcom nie powiódł się jednak ten
zamiar, ponieważ policjanci niedługo po kradzieży znaleźli kabel
tam, gdzie złodzieje go ukryli – mówi nadkom. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. - Złapali
także sprawców i skontaktowali się z właścicielem hurtowni, który
nic o kradzieży nie wiedział. Zatrzymani byli już wcześniej notowani. 40-latek w chwili zatrzymania był pijany (półtora promila
alkoholu).

JELENIA GÓRA
Ofiary na przejściu

Policjanci poinformowali pogotowie i szpital, że poszkodowany
może się do nich zgłosić.
Kierujacym na szczęście nic
się nie stało. Byli trzeźwi. Pro-

wadzący peugeota został ukarany mandatem i sześcioma
punktami karnymi.

Angela

Fot. Angelika Grzywacz

Do nietypowej drogowej
kolizji doszło w środę przy
ulicy Groszowej. Omal nie
zginął pieszy, przechodzący przez jezdnię.

Wina bez kary

Do poważnej kolizji doszło w środę na ulicy Wyczółkowskiego
blisko wlotu do Wolności.
– 26-letni kierowca poloneza nie zachował ostrożności podczas
skręcania i potrącił przechodzących przez przejście dla pieszych
dwóch mężczyzn – informuje sierż. sztab. Halina Podłucka-Kreń
z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Kierowca nie ma stałego miejsca zamieszkania. W dodatku jechał
polonezem bez uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W wyniku wypadku poszkodowani doznali ogólnych potłuczeń. Mają złamane nogi: jeden w piszczeli, drugi – w podudziu.
To 50 i 58-letni mieszkańcy Jeleniej Góry. Zostali przewiezieni do
szpitala. Prowadzący poloneza trafił do policyjnego pomieszczenia
dla zatrzymanych.

Szef komisariatu policji w Bolesławcu Andrzej M. może spać
spokojnie.
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze umorzyła postępowanie
w związku z wypadkiem, do którego
doszło z udziałem funkcjonariusza.
Przypomnijmy: w nocy 6 maja
w Ocicach blisko Lwówka siedzący
za kierownicą opla astry policjant
potrącił pieszego Mariusza K. Ten
– zdaniem biegłych – doznał drobnych obrażeń ciała.
Ustalono, że winnym zdarzenia
drogowego jest właśnie policjant,
który nie zachował bezpiecznej
szybkości. Biegły z zakresu ruchu
drogowego przyznał przy tym, że

w pewnym stopniu do zdarzenia
przyczynił się sam poszkodowany.
– Niezgodnie z przepisami, wraz
z grupą znajomych, szedł drogą
publiczną prawą stroną jezdni.
Dlaczego umorzono śledztwo?
Powodem jest, wg prokuratury, brak
znamion czynu zabronionego.
– Z opinii biegłych Zakładu
Medycyny Sądowej Akademii
Medycznej we Wrocławiu wynika,
że poszkodowany doznał lekkich
obrażeń ciała, które naruszyły
czynności jego organizmu na czas
poniżej siedmiu dni – tłumaczy
prokuratura.

(tejo)

Dziadkowie na bani

Zdarzenie wyglądało groźnie, ale w efekcie nikomu
nic poważnego się nie stało

Pijanych w sztok babcię
i dziadka, którzy opiekowali się
półtoraroczną wnuczką, zatrzymali policjanci.
Do zdarzenia doszło w środę,
w Mysłakowicach. Po anonimowym doniesieniu na miejsce
udali się policjanci z Kowar wraz
z kuratorem Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze.
– Mężczyzna miał 3,24 promila, zaś kobieta – 2,44 promila

alkoholu we krwi – poinformowała sierż. sztab. Halina Podłucka-Kreń z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
W mieszkaniu przebywała
ich półtoraroczna wnuczka,
którą mieli się opiekować. Matki
dziecka nie było, ponieważ
wyjechała na badania lekarskie
do Łodzi. Dziadkom grozi do 5
lat więzienia.

(tejo)

REGION Przyszedł czas na Lelka i jego żołnierzy

Gangsterzy siedzą
Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze dobiega
końca proces gangstera Jacka B. alias Lelek, oraz dziewięciu jego podwładnych. Prokurator zażądał dla herszta kary 15 lat pozbawienia wolności z zastrzeżeniem,
aby nie mógł się starać o warunkowe przedterminowe
zwolnienie przed upływem trzynastu lat.

na ogłuszeniu konkurencyjnego
bossa. Potem rozpętała się bezładna i krwawa wojna. Trup słał
się gęsto po obu stronach. Zginęło lub poniosło rany przeszło
dwudziestu gangsterów.

Dla pozostałych oskarżyciel
woła mniej: dla Adama K.- Miśka - 12 lat; Marcina G. ps. Siwy
8 lat, Sebastiana K. – Ryżego
– 8 lat; Rafała I. – Iwana - 4
lata; Mariusza M. – Mańka 3
i pół roku. Inni wywiną się
mniejszymi wyrokami. Wyroku można się spodziewać
w połowie marca br.
Jeleniogórska sprawa Lelka
jest jakby odpryskiem sprawy
przeciwko niemu orzekanej
w Sądzie Okręgowym
w Zielonej Górze. To są wątki
wyłączone do oddzielnego
postępowania. Proces w Zielonej Górze zakończył się
w listopadzie ub. r. wyrokiem
skazującym. Lelkowi udowodniono kilk anaście t ypowo
gangsterskich przestępstw.
Dostał za to siedem lat,
a zasiadający obok niego na
ławie oskarżonych młodszym
braciom B. Pawłowi, Piotrowi
i Zbigniewowi, sąd wymierzył
po trzy i pół roku.
Długa lista zarzutów
W Jeleniej Górze obwinia się Lelka o: - wprowadzenie do obiegu
kilku tysięcy fałszywych dolarów;
przemyt z Turcji i wprowadzenie
na rynek dużej ilości ecstasy,
amfetaminy, kokainy; zlecenie
napadu (nieudanego) na braci S.;

Lelek się bawił
Po tej wojnie do osłabionych
gangsterskich szeregów łatwiej
już mogły się dobrać się organa
ścigania. Kolejni mniej lub bardziej eksponowani gangsterzy
wędrowali do aresztów na czas
długotrwałych procesów, a potem
poszli siedzieć na długie lata.
Prawie wszyscy ci, którzy przeżyli
wojnę, trafili w końcu za kraty.
Sprawiedliwości wywinął się sam
Karington. Miał wypadek podczas
zawodów kolarskich. Przewrócił
się na rowerze i doznał poważnych
urazów mózgu i kręgosłupa, stał

napadu na pewnego biznesmena
w restauracji Palermo w Głogowie; zlecenie porwania i więzienia
pewnego hurtownika z Jeleniej
Góry. Jednak koronnym na liście
zarzutów jest zlecenie zabójstwa
herszta konkurencyjnej bandy
Ryszarda M. - Karingtona.
To był odwet
Sprawa jeleniogórska jest
o tyle ciekawsza, że zamyka
pewien okres w dziejach przestępczego świata w regionie
jeleniogórskim. W latach dziewięćdziesiątych w przygranicznym regionie wypasły się dwa
większe gangi. Jednym dowodził Karington, a drugim Lelek.
Bardzo szybko doszło między
nimi do nieporozumień na temat podziału łupów, wpływów,
terytoriów. Pierwszy zamach
przeżył Lelek. Bandyci ostrzelali z broni maszynowej jego
auto na drodze pod Lubaniem.
Z karoserii zrobili sito, ale Lelka
tylko drasnęli w udo. Szybko
się wylizał z rany w szpitalu
w Lubaniu i przystąpił do
kontrakcji. Karingtonowi podłożono bombę pod wycieraczką
przy drzwiach wejściowych do
jego domu. Zdetonowano ją
jednak z sekundowym opóźnieniem, więc skończyło się tylko

Popis nieudolności

się człowiekiem rośliną niezdolną do samodzielnej egzystencji
i – oczywiście - do uczestnictwa
jakimkolwiek postępowaniu karnym. Do 2005 roku wywijał się
policji Lelek (szybciej niż on wpadł
osławiony Azja, brat Karingtona).
Ukrywał się skutecznie i cały
czas prowadził gangsterską działalność. Na przykład na metę na
Pomorzu, gdzie ukrywał się wraz
z dwoma podwładnymi, panowie
zwabili dwie młode niewiasty.
Zabawili się z nimi szampańsko.
Tulipanem z butelki po szampanie zmusili je wykonywania
bardzo wymyślnych seksualnych
figur. Teraz odpowiadają m.in. za
brutalny zbiorowy gwałt. Wyrok
zielonogórski (listopad 2006)
jest pierwszym w jego bogatym
życiorysie.

(m)

Sam zamach na Karringtona (nieudany), mógłby stać się kanwą na czarną komedię gangsterską. Killerzy dali bowiem niezwykły popis tchórzostwa i nieporadności.
Faktem jest, że Karrington ukrywał się przed nimi, kluczył, zacierał ślady, mylił
pogoń. Na próżno, na przykład, przez długie godziny leżeli z dwoma karabinami
maszynowymi na dachu garaży naprzeciwko domu kochanki ściganego. W miarę
niepowodzeń zbroili się coraz ciężej. W końcu postanowili zabić Karingtona
strzelając do niego z broni maszynowej granatem nasadkowym. W Żarskiej
Wsi trenowali strzelanie granatami. W trakcie ćwiczeń odłamek granatu odbił
się rykoszetem od ściany i trafił w kolano głównego killera. Uznali to za zły znak
i zrezygnowali z wykonania zlecenia. Oczywiście herszt ukarał ich za to dotkliwą
karą grzywny. Przeżyli to jakoś. Karington też przeżył. Od tego czasu mógł czuć
się prawie bezpiecznie. Tak bezpiecznie, że wziął udział w masowych zawodach
sportowych, które, jak już wspomnieliśmy, fatalnie dla niego się skończyły. I tak
skończyła się gangsterka.
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Lokatorzy jednego z bloków
przy ulicy Różyckiego boja się
wychodzić przed dom. – Ten
Klajzder jest bardzo agresywny,
zagryzł już chyba z 10 innych
czworonogów - wyliczają. Ostatnio rzucił się na człowieka.
- Wyszłam z moim pieskiem na
spacer, w pewnym momencie
zobaczyłam jak ten duży bydlak ciągnie swoją właścicielkę
w stronę mojego psiaka – opowiada z płaczem Monika Szalewicz.
- Szybko wzięłam swojego pieska
na ręce i uciekałam z powrotem
do klatki, ale pies dopadł mnie.
Wbił mi swoje żeby w rękę. Miałam kilka ubrań na sobie a mimo
to przebił się zębami do ciała
i jeszcze poszarpał. Poczułam
niesamowicie silny ból w krzyżu,

zaczęłam krzyczeć i z bólu wypuściłam swojego pieska. Wtedy ten
wielki pies puścił mnie i dopadł
mojego psiaczka. Zagryzł go na
miejscu. To był mój przyjaciel – opowiada z przerażeniem kobieta.
Zdjęła kaganiec
przez pomyłkę...
Po zdarzeniu właścicielka psa
Ewa O. tłumaczyła policji, że
pies został wyprowadzony na
smyczy i w kagańcu. Z nami kobieta nie chciała się spotkać. Jak
powiedziała przez telefon, do tej
pory nie była ukarana za swojego
psa. Udało nam się porozmawiać
z mamą właścicielki czworonoga.
- Tego dnia usłyszałam krzyk
i zobaczyłam karetkę i policję.

kolczatki
chwyciła kaganiec i zdjęła go.
- To brednie – mówi matka
właścicielki na informację, że
ich pupil zagryzł dziesięć innych
psów. – Może zagryzł trzy psy,
ale dziesięć to zdecydowana
przesada. Ludzie robią nagonkę.
Poza tym to ich wina, puszczają
psy bez kagańców i bez smyczy mówi. - Klajzder kiedyś był bardzo
spokojny, ale od czasu, kiedy psy
go pogryzły stał się agresywny.
A ludzi nie ruszyłby nigdy.
Ludzie się boją
Tłumaczenia właścicielki Klajzdera i jej mamy nie przekonują

ludzi. Kilka dni po feralnym
zdarzeniu innej lokatorce z ulicy
Różyckiego cudem udało się uciec
przed groźna bestią.
- Wyszłam tylko z klatki, i zauważyłam jak ten pies ciągnie
kobietę – relacjonuje Mieczysława
Kecht. - Tyle co udało mi się
puścić ze smyczy mojego
psa i uciec w podwórko.
To szczęście, że wyszłam
z tego cało. Ta kobieta
w ogóle sobie z tym
psem nie radzi, on ją
ciągnie dokąd chce.
Wezwałam straż
miejską i policję.
- Mama mówiła
nam, że po podwórku chodzi taki pies –
opowiadają natomiast
Krzysztof Osuchowski
i Renata Wróblewska, którzy na Różyckiego przychodzą w odwiedziny do mamy.
- Chodzimy z małym dzieckiem
i boimy się o jego bezpieczeństwo.
Nigdy nie puszczamy Piotrusia
samego.
A pies nadal wolny
Po pogryzieniu jednej z lokatorek bloku przy ulicy Różyckiego
sprawa trafiła do sądu. Jednak
mieszkańcy nie wierzą w to,
żeby przyniosła ona jakikolwiek
skutek.
- Było już kilka takich sądowych
spraw i za każdym razem pies
wracał na osiedle, a właścicielka
była uniewinniana – mówi Mieczysława Kecht.
- Może musi dojść do jakiejś
tragedii, żeby ktoś wreszcie zareagował? - pytają mieszkańcy
Zabobrza I.

Angelika Grzywacz

Niedorzeczne prawo

Jak poinformował nas dyżurny policji, nie istnieją żadne przepisy
prawa, które nakazywałyby uśpienie lub oddanie psa., nawet jeśli
ten zagryza zwierzęta czy ludzi. Odebranie właścicielowi psa może
nastąpić tylko w przypadku, gdy zwierze jest źle traktowane. Jeśli
pies kogoś zagryzie, czy to zwierząt czy ludzi, odpowiada natomiast
jego właściciel. Kary nakładane na tych właścicieli są jednak mało
skuteczne i łatwo ich uniknąć.
O sprawie będziemy informować.

REKLAMA

będziemy wszędzie tam,

gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem
jakiegoś
WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:
075 75 444 00
075 643 2556
0663 233 041
0515 790 900
0697 740 731
0504 726 575
redakcja@jelonka.com

Fot. Daria Pyrzanowska

Pomyślałam, że to koniec – opowiada z przejęciem. - Z tego co mi
opowiadała córka było ciemno
i chciała chwycić za kolczatkę i zam i a st

Fot. Krzysztof Knitter

Klajzder jest postrachem okolicy. Od kilku lat zagryza
okoliczne psy. Ostatnio zaatakował jedną z mieszkanek. – Policja nic nie robi. Do jakiej musi dojść tragedii,
żeby w końcu ktoś zainteresował się tym zwierzęciem?– pytają przerażeni ludzie.

ZABOBRZE WTOREK

O św. Walentym pamiętały dzieci z Przedszkola im.
Kubusia Puchatka. Przyszły ubrane na czerwono (kolor
symbol miłości). Były życzenia, wspólne śpiewanie
piosenek, amorek rozdawał cukierki.
Na ulicach miasta tego dnia można było spotkać wiele
kobiet, obdarowanych kwiatkami przez swych wielbicieli. Mimo tego, szaleństwa nie było Spotkaliśmy
wiele osób, które z dystansem lub nawet niechęcią
podchodzą do święta zakochanych.

CENTRUM CZWARTEK
Fot. Dariusz Gudowski

Bestia na podwórku

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Zakłady cukiernicze przygotowały po ok. 4 tysiące
pączków na tłusty czwartek. Ale to nie rekord. – Kiedyś
zbiorowe zamówienia miały zakłady pracy, a i ludzie
kupowali po kilkadziesiąt sztuk – wspominają cukiernicy.
– Dziś składają znacznie skromniejsze zamówienia, ale
pączków dla nikogo nie zabraknie – dodają.
Modne są nie tylko tradycyjne pączki z marmoladą.
Sporym wzięciem cieszyły się słodkości z nadzieniem
różanym, ajerkoniakiem czy budyniem.

ARESZT ŚLEDCZY CZWARTEK
Fot. Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Agresywny pies terroryzuje mieszkańców Zabobrza I



„Być albo nie być” - sztukę pod takim tytułem
wystawiła grupa teatralna Za Murem, składająca
się z osadzonych w Areszcie Śledczym w Jeleniej
Górze. Spektakl przedstawia historię pobytu Hamleta w Polsce. Aktorzy podkreślili polską gościnność
a także wytknęli nasze największe przywary.
- To naprawdę wielkie osiągnięcie – powiedziała Koryna Wnuk z Jeleniogórskiego Centrum Kultury
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

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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WIADOMOŒCI

JELENIA GÓRA Mała rewolucja w komunikacji miejskiej

Pogonić stada autobusów
Dojazd i powrót z Cieplic
mają przestać być gehenną dla pasażerów przewoźnika.
Rano i popołudniami często
ludzie, którzy korzystają z usług
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, widzą kilka pojazdów
podjeżdżających na raz na przy-

stanek. Kto się spóźni, ma pecha,
bo później długo nic nadjeżdża.
Taka jest rzeczywistość głównie
w połączeniach Jeleniej Góry
z Cieplicami.
– Ważny odcinek, z którego
dziennie korzystają tysiące jeleniogórzan i ciepliczan jest źle
obsługiwany przez MZK – twierdzi
większość pasażerów, w tym

Joanna Sankowska dojeżdżająca
do pracy do uzdrowiska z centrum
stolicy Karkonoszy. Jak podkreśla,
od lat nic się nie zmieniło.
Ale MZK zapowiada, że położy
kres stadnym kursom autobusowym. Liniowi planiści zapowiadają „małą rewolucję” w rozkładach
jazdy autobusów, które jeżdżą na

Bezskuteczne negocjacje
Jak informowaliśmy część załogi MZK nie jest zadowolona z płacy i warunków
płacy w firmie. W związku z tym zapowiada protesty, do strajku włącznie.
Rozmowy o podwyżkach o 300 złotych dla kierowców prowadzone w ubiegłym
tygodniu nie przyniosły rezultatów. Z kolei sprawa przywrócenia bezpłatnych
biletów rodzinnych dla pracowników przewoźnika leży w gestii rady miejskiej.
Wkrótce okaże się, czy wszystkie związki zawodowe przystąpią do protestu
zbiorowego.

tak zwanej osi komunikacyjnej
Jelenia Góra – Cieplice – Sobieszów
– Jelenia Góra.
Zdaniem dyrektora zakładu
Marka Woźniaka część zmian już
została wprowadzona w soboty
i niedziele. – Sprawdziło się, choć
to tylko na razie weekendy – pod-

kreśla szef miejskiego przewoźnika.
Rozwiązanie proste banalnie,
polegające na bardziej wyraźnym
rozdzieleniu w rozkładach jazdy
poszczególnych kursów.
W weekendy zarówno pasażerów, jak i kursujących autobusów
jest mniej i łatwiej nad wszystkim
zapanować.
Teraz specjaliści od komunikacji pracują nad nowym projektem
skomunikowania Zabobrza oraz
śródmieścia z uzdrowiskiem.
Szczegóły planu znane jeszcze
nie są. Wiadomo, że ma być wdrożony podczas wakacji. O ile się
sprawdzi – zacznie obowiązywać
od września.
MZK zapowiada, że na pewno
będzie mniej linii, które dziś często się dublują. Taborem mają być
wzmocnione te, które cieszą się
największą popularnością. One
też mają jeździć częściej.
Myśli się także o lepszym skomunikowaniu peryferyjnych
części miasta ze strategiczną
ulicą Wolności. Dziś pasażerowie
„bocznych” linii, dojeżdżając do
najdłuższego traktu w mieście,
chcąc dojechać do Cieplic, muszą
przygotować się na długie oczekiwanie na autobus. Zwłaszcza
poza godzinami szczytu. Podobno
to ma się zmienić.

ZAGADKA NR 3:
Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:

a) zachować szczególną ostrożność
b) ustapić pierwszeństwa innemu pojazdowi
c) ustapić pierwszeństwa pieszym

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 3
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

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

................................................................................. (podpis)

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

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

(tejo)

JELENIA GÓRA Duże zmiany zakłada nowy projekt prowadzenia kursów i egzaminów na prawo jazdy

Młodzi kierowcy na cenzurowanym
Testy psychologiczne, dwuletni okres próbny oraz
umiejętność wychodzenia z poślizgu – to wszystko
czeka kierowców, którzy zamierzają zdawać na prawo jazdy. Ministerstwo Transportu przygotowało już
projekt zmian. Wkrótce okaże się, czy nowe przepisy
wejdą w życie.

dzi o zielony listek, który należy
przykleić na szyby auta.
Po okresie próbnym ograniczenia
co prawda znikną, ale pomysłodawcy przepisów wierzą, że pozostaną
bezpieczne nawyki.

Jedną z proponowanych zmian
są obowiązkowe badania psychologiczne. Ma być też mniej teorii,
a więcej praktyki. Proponuje się
zwiększenie egzaminu praktycznego o element jazdy poza terenem
zabudowanym.
- Nowi kierowcy po siedmiu miesiącach od uzyskania prawa jazdy
przejdą obowiązkowy kurs wychodzenia z poślizgu i będą musieli
uderzać w tekturową przeszkodę
- mówi Piotr Czubocha, instruktor
nauki jazdy.
Wg projektu, w kursie uczestniczyliby już szesnastolatkowie, ale
dla nich kurs trwałby rok, a po
zdaniu egzaminu i tak nie mogliby
jeździć sami, a jedynie w towarzystwie osób dorosłych.

Będą jeździć bez prawka
- Ja jestem za zmianami
– mówi Jowita Wajenerowska - mam prawo jazdy od
dziesięciu lat i czasami włosy mi się jeżą, kiedy widzę
z jaką prędkością i w jaki sposób
jeżdżą młodzi kierowcy. Uważam, że takie zmiany pozwolą
ukrócić to panoszenie się na
drogach.

Młodzi najgorsi?
Projekt zmian w zdawaniu prawa jazdy w lutym przedstawiło
Ministerstwo Transportu. Nowe
wytyczne powstały ze względu na
zwiększające się z roku na rok niebezpieczeństwo i liczba wypadków
na polskich drogach. Ministerstwo
przedstawia statystyki, wg których
to właśnie młodzi kierowcy, w wie-

ku 18-24 lat, powodują najwięcej
tragicznych wypadków.
- Jak na razie jest to jednak projekt,
który ma być pooddany konsultacji
społecznej i resortu – uspokaja Stanisław Gwizda, dyrektor WORD - u..

ich jeszcze mniej. To doprowadzi
do sytuacji, w której na drogach
bedzie mnóstwo piratów, jeżdżących bez uprawnień.

(tejo, angela)

Czy nowe egzaminy na prawo jazdy cokolwiek zmieni¹?
Fot. Krzysztof Knitter

Kierowcy pod kontrolą
Jednak, nawet jednak po uzyskaniu upragnionego prawa jazdy,
kierowcy napotkają na mnóstwo
ograniczeń i niedogodności. Przez
pierwsze 7 miesięcy będą mogli
poza terenem zabudowanym jechać
z prędkością maksymalną 80 km na
godz. A w terenie zabudowanym
maksymalna prędkość to 50 km
na godzinę. Te ograniczenia dotkną
także tych, którzy dostali prawko w
ostatnich dwóch latach.
Świeżo upieczony kierowca będzie mógł też łatwo stracić uprawnienia. Wystarczy, że w ciągu
pierwszych dwóch lat jazdy trzykrotnie będzie sprawcą 9kolicji.
Dokumenty zostaną mu odebrane
a kierujący od nowa będzie musiał
przechodzić kurs.
Początkujący kierowca będzie
musiał jeździć samochodem ze
specjalnym oznakowaniem. Cho-

- Ograniczenia nie rozwiążą
problemu. Aby było bezpieczniej na drogach, musi być więcej
patroli policji – mówi Eugeniusz
Korczewski, kierownik Polskiego
Związku Motorowego w Jeleniej
Górze. - Wszystkie zmiany, które już
się pojawiły, nie poprawiły znacznie
bezpieczeństwa na drogach.
– Wątpię, czy to ograniczy na
naszych drogach liczbę wypadków– mówi Paweł Duzinkiewicz,
który prawa jazdy jeszcze nie
ma. – Ale na pewno będzie mniej
osób robiących prawo jazdy. Po
pierwsze kursy podrożeją. Poza
tym, egzaminy już dziś zdają
nieliczni a po zmianach będzie

Marta Żołądź

Mam prawo jazdy od dziesięciu lat,
ale za kierownicę wsiadłam po ośmiu
latach przerwy. Myślę, że wielu jest
takich kierowców jak ja. Wiec kładzenie nacisku na nowych kierowców nie
jest uzasadnione. Znam osoby, które
ukończyły teraz kurs i jeżdżą bardzo
rozważnie. To, jak zachowujemy się
na drogach, zależy od nas samych,
a nie od przepisów.

Józef Wojdylak

Nie wiem, czy po wejściu nowych
przepisach coś zmieni się na naszych
drogach. Mieszkam w Niemczech
i tylko na chwilę przyjechałem do
Polski. Tutaj kierowcy jeżdżą jak
piraci i to zarówno młodsi, jak i starsi.
W Niemczech nie ma żadnych listków,
a kultura jazdy jest zdecydowanie na
innym poziomie. Przede wszystkim
musi zmienić się mentalność ludzi.

Michał Porębski

Nie mam jeszcze prawa jazdy i zdecydowanie nie chcę żadnych zmian.
Uważam, że system dwudziestu jeden
punktów jest lepszy niż proponowane
trzy wykroczenia. Poza tym kurs
wychodzenia z poślizgu przyniesie
dokładnie odwrotne od zakładanych
skutków. Już w pierwszych dniach zimy
kierowcy będą chcieli wypróbować to,
czego się nauczyli na kursie.

Paweł Duzinkiewicz

Ja właśnie robię kurs na prawo
jazdy. Szczerze mówiąc, gdyby
projekt nowego kursu i nowego
egzaminu miał wejść w życie, to
na pewno bym się nie cieszył. Czy
byłoby bezpieczniej? Nie wiem.
Myślę że tak trudne uzyskanie
prawa jazdy i jednocześnie duże
ryzyko utraty dokumentu, podziała
na wyobraźnię.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
RAPORT JELONKI Dlaczego ludzie nie chcą mieszkać w stolicy Karkonoszy?

Ruch migracyjny nie jest na szczęście jednokierunkowy. Gdyby tak było
to Jelenia Góra, z której wymeldowuje się corocznie prawie tysiąc osób,
już dziś byłaby małym miasteczkiem
emerytów, podobnym do tych postenerdowskich miasteczek za Nysą
Łużycką. W miejsce wyjeżdżającego
rocznie tysiąca przybywa do Jeleniej
Góry jakieś 750 nowych mieszkańców. Jeśli jednak trendy demograficzne – ujemny przyrost naturalny
i wysoka ujemna migracja, nie
odwrócą się, to za około dziesięć
lat Jelenia Góra stanie się sennym,
niedużym siedemdziesięciotysięcznym, nierozwojowym miastem,
ulubionym miejscem zamieszkania
emerytów.

(m)

87 017

87 643

88 034

88 866

Ludność Jeleniej Góry

89 560

Wedle ostatnich danych statycznych Jeleniej Górze mieszka Górze
mieszka tylko 86,6 tysięcy ludzi.
Z roku na rok, z kwartału na
kwartał liczba ta maleje. Winę
taki stan rzeczy ponosi ujemny
przyrost naturalny i ujemna saldo
migracji - corocznie jakieś ćwierć
tysiąca osób więcej wyjeżdża
z miasta niż się w nim osiedla.
O prawie 120 ludzi więcej udaje się
pod wieczny adres na cmentarz
komunalny przy ul. Sudeckiej
niż wychyla na świat w oddziale
położniczym szpitala przy ul.
Ogińskiego.
Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wydawało
się, ze licząca 95 tysięcy mieszkańców Jelenia Góra dołączy do
grona polskich miast stutysięczników. Były ku temu podstawy,
gdyż siedemdziesięciotysięcznym
(na początku lat siedemdziesiątych XX wieku) w mieście, które
awansowało do rangi stolicy wo-

województwa jeleniogórskiego.
Z kolei jako plus można zaliczyć
gwałtowny rozwój szkolnictwa
wyższego. Studenci stanowią
prawie dziesięć procent miejskiej populacji. To dzięki nim
jeleniogórska ulica nie wygląda
jeszcze tak staro jak powinna,
ale najgorsze, że po uzyskaniu
dyplomu absolwenci muszą się
stąd wyprowadzić, bo brak dla
nich w Jeleniej Górze pracy.
Kierunki odpływu są znane.
Sporo młodych jeleniogórzan
wyjeżdża do stolicy lub innych
wielkich ośrodków, jak Wrocław,
Poznań, Kraków w poszukiwaniu
swojego miejsca na ziemi. Coraz
liczniejsza jest grupa, ludzi, którzy znajdują pracę zagranicą.

90 130

jewództwa ludność w przeciągu
dwu dziesiątek lat wzrosła o około
25 tysięcy osób.
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku ruszyła fala
odpływu. W upadających przedsiębiorstwach zabrakło pracy
dla robotników, a klasa średnia
wyniosła się do Jeżowa Sudeckiego, Dziwiszowa, Konarna,
Łomnicy, Mysłakowic, Staniszowa i Wojcieszyc. Zadecydowała moda na budowanie
się w pięknych terenach poza
granicami miasta, ale i władze
okolicznych podjeleniogórskich gmin nie przespały tego
budowlanego boomu oferując
stosunkowo tanie i bardzo
atrakcyjne działki budowlane. Ludność osiedli satelickich
pracuje albo prowadzi interesy
w Jeleniej Górze. Tutaj także
mieszkańcy okolicznych wsi
robią zakupy, posyłają dzieci do
szkół a nawet czują się jeleniogórzanami, ale podatki płacą na
rzecz małych gmin i zasilają ich
demografię.
Przykładem jest rodzina Pana
Jarosława Rudolfa, który pracuje
w Zorce w Cieplicach i codziennie dojeżdża tam z Piechowic.
Gwoździami do demograficznej trumny miasta były też likwidacja garnizonu i likwidacja

93 407

Liczba jeleniogórzan
drastycznie maleje. Jeszcze niedawno stolica
Karkonoszy mogła być
stutysięcznikiem, teraz
możemy o tym jedynie pomarzyć. Dokąd i i z jakich
powodów ludzie uciekają
z miasta?

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

JELENIA GÓRA Latanie szybowcem jest moją pasją – przyznaje Marta Najfeld

W pogoni za rekordem
Młoda pilotka w swoich planach chce pobić jeszcze
kilka rekordów. - Studia
skończę wiosną, potem
wyjadę na jakiś czas do
Stanów Zjednoczonych po
nowe rekordy, a następnie mam zamiar pracować
w jakieś linii lotniczej, latając
samolotami pasażerskimi
- planuje.

Jak twierdzi, na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych sama musiała
sobie zapracować.
- Pracowałam siedem dni
w tygodniu – opowiada. - Czasami
wyrabiałam kilka etatów na raz.
Koszt wyjazdu to około 10 – 12
tysięcy. Trzeba mieć oczywiście
dobry sprzęt, który umożliwi
nam pobijanie rekordów. Dlatego musiałam na to wszystko
zarobić.
Co jeszcze liczy się w osiąganiu
sukcesów? Marta Najlfeld mówi,
że to szeroko pojęta wiedza. Ona
tę wiedzę zdobywa na wydziale
techniki lotniczej i kosmicznej w
Berlinie, gdzie studiuje.

Zośka nie zginie

- Trzeba sporo czytać – radzi. Część tej wiedzy przyswajam sobie na
studiach. Dzięki temu nie mam problemów z lataniem i z nauką. Te dwie
rzeczy uzupełniają się wzajemnie.
Jak twierdzi, z szybowcami zetknęła się przypadkiem.
- W wieku dwudziestu lat mój
chłopak zabrał mnie na lotnisko,
bo sam latał. Tak mi się spodobało,
że powiedziałam, że ja też chcę
- mówi. - Teraz latanie jest moją
pasją, której poświęcam całą siebie. Mój chłopak, Bogdan Kraśniewicz, jest teraz moim instruktorem
i trenerem, często motywuje mnie
do działania.

Fot. Archiwum Marta Najfeld

- Przede wszystkim trzeba zdać
sobie sprawę, że by zwyciężać nie
wystarczy mieć wiedzę czy szczęście
– mówiła Marta Najfeld. - Rekordów
nie pobija się w Polsce, ponieważ
nasze warunki pogodowe na to nie
pozwalają. Trzeba więc mieć czas
i pieniądze, żeby wyjechać.
Marta Najfeld od dziewięciu lat
lata szybowcami. W tym czasie
zdobyła licencję pilota szybowca
i zawodowego pilota samoloto-

wego. Obecnie studiuje i mieszka
w Berlinie. Utalentowana szczecinianka do jeleniogórskiego Aeroklubu została zaproszona przez
dyrektora Jacka Musiała.
- Myślę, że zaproszenie tak wielkiej gwiazdy polskiego szybownictwa będzie dla członków naszego
klubu pewną motywacją i zachętą
do działania – mówi Jacek Musiał.
Wykład połączony z prezentacją
zdjęć to dokumentacja młodej
pilotki z jej pobytów w Stanach
Zjednoczonych, gdzie udało jej się
pobić wszystkie uzyskane rekordy.
Ponadto na spotkaniu opowiedziała
o tym, jak dochodzi się do takich
sukcesów.

Zbigniew Stępień już jako dyrektor SP nr 15
w Jeleniej Górze - Sobieszów, przeprowadził
się do Piechowic
JELENIA GÓRA Ratują zniszczony samolot

Mówiła jak zwyciężać

Marta Najfeld siedemnastokrotna rekordzistka
świata w lataniu szybkościowym szybowcem
gościła w Jeleniej Górze.
W środę (14 lutego) Dzieliła się swoimi doświadczeniami z członkami
jeleniogórskiego Aeroklubu.

Fot. Marcin Purzycki

Jest nas tutaj coraz mniej

(angela)

Samolot An-2 ponownie wzbije się w niebo, o ile
jeleniogórzanie i chętni pomogą w jego naprawie.
Zośka została zniszczona podczas styczniowej
wichury.
Na remont maszyny w sumie
potrzebne jest około 100 tysięcy
złotych. Jacek Musiał, dyrektor
Aereoklubu Jeleniogórskiego
mówi, że liczy się każdy grosz.
Kiedy w styczniu huragan powalił dwa Antonowy i rozbił je,
szacowano, że aeroklub będzie
musiał wysupłać około 250
tysięcy złotych, aby popularne
„antki” naprawić. Teraz już
wiadomo, że koszty będą nieco
mniejsze.
– Jeden z samolotów należy do
osoby prywatnej, która na własną rękę podejmuje działania.
Wiemy już, że w Zośce uszkodzeniu uległy dwa skrzydła
i część kadłuba. Silnik i pozostałe części są w porządku – mówi
Jacek Musiał.
Sam stara się pozyskiwać
środki na naprawę, ale liczy
także na wsparcie.

(Nie)przerwane loty

Marta Najfeld po skończeniu sportowej kariery chce
usiąść za sterami... samolotu pasażerskiego

– Wszystkich zainteresowanych ratowaniem Zośki proszę
o kontakt z naszym areoklubem.
Nie chcemy brać od nikogo
pieniędzy za darmo. Chcemy na
naprawę tego samolotu sami zarobić i zaproponować w zamian
za środki swoje usługi ofiarodawcom – dodaje J. Musiał.
Szlaki w pozyskiwaniu sponsorów przeciera prezydent miasta i starosta miasta. Pojawiły
się już wstępne deklaracje, ale
żadna złotówka na konto AJ
jeszcze nie wpłynęła.
Najważniejsze już wiadomo:
Zośka będzie latać. Teraz tylko
trzeba zebrać środki na naprawę. Wszyscy, którzy chcieliby
włączyć się w akcję ratowania
Zośki proszeni są o kontakt po
numerem telefonu: (075) 75
260 20.

(angela)

Popularny An-2 lata nad Kotliną Jeleniogórską od niemal 10
lat. Swoją nazwę zawdzięcza byłej prezydent Jeleniej Góry, Zofii
Czernow, za której kadencji rozpoczął „służbę” w Aeroklubie Jeleniogórskim. W sezonie wykonuje loty turystyczne dla chętnych na
rzut oka na nasz region z lotu ptaka. Najwięcej zainteresowanych
jest cudzoziemców, a wykorzystywanie samolotu to jedno ze
źródeł utrzymania aeroklubu.
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ROZMAITOŒCI
OKIEM NACZELNEGO Stolica Karkonoszy w medialnym niebycie?

Zakazane łamy

Przyznam, że mimo zalet
internetu i szybkiemu dostępowi do informacji dzięki sieci,
jestem po części zwolennikiem
prasy drukowanej. Może trochę
ze względów sentymentalnotradycjonalistycznych uważam,
słowo drukowane na papierze
ma nieco większą wartość od
wyświetlonego na ekranie komputera. Choć zarówno jedno
i drugie mogą być nośnikiem
wieści ciekawych, a przede
wszystkim dla tych, których
one dotyczą.
Niestet y, jeleniogórzanie,
chcąc cokolwiek przeczytać
o sobie, możliwości mają coraz
bardziej ograniczone. I nie
mam tu na myśli pisma szanownego konkurenta, czy też
naszego wydawnictwa.
Chodzi o drukowaną informację codzienną i bardzo regionalną, jeszcze do niedawna do znalezienia na łamach dziennika
mieniącego się dolnośląskim,
zbitkę tego, co pozostało po
dawnych tytułach od dziesięcioleci związanych z Jelenią Górę
i regionem.

W Warszawie wiedzą lepiej
Związanych w różnej rzeczywistości: od siermiężnego komunizmu, po gierkowską propagandę
sukcesu, szarość lat 80-tych, euforię początku kolejnej dekady…
Wyliczać można długo, ale fakt
pozostaje faktem: pisano różnie,
ale o nas.
Teraz nie pisze się prawie wcale,
a podobno ma być jeszcze gorzej,
bo informacji z miasta, które
w pewien sposób dokumentują
jego dzieje i przy okazji stanowią
lekturę dla ludzi tu i teraz, ma
być jeszcze mniej. Tak – podobno
– uznali decydenci wyżej. Oni „wiedzą lepiej” od samych jeleniogórzan,
czego im trzeba i co w mieście się
dzieje.
Może nawet zdecydowano jeszcze
dalej, u potentatów rynku prasowego za zachodnią granicą. O imperialistyczną moc ich nie posądzam, bo
jeszcze ktoś mnie nazwie wrogiem
wolnego rynku i zwolennikiem
władzy sterowanej centralnie.
To paradoks, ale właśnie dziś,
w świecie wolnych mediów,
centralna metoda zarządzania
przeżywa swój renesans.

Cuchnie prowincją
Tak oto bonzowie, którym
zdarza się pomylić Jelenią Górę
z Zieloną Górą lub Jasną Górą,
a może i Jastrzębią Górą, snują
plany i taktyki, co tu zrobić, aby
o tej „dziurze” nie pisać, bo przecież życie tutaj jest pełne miałkości, śmierdzi prowincją oraz
infantylizmem.
Że prowincją cuchnie, to efekt
zmian z końca lat 90-tych, kiedy
to w szalonym reformatorskim
galopie solidarnościowe rządy
zmiotły województwo jeleniogórskie, dając tym samym niechlubny początek degrengolady
regionalnej, której skutki są odczuwalne do dziś. I których skutkiem, pośrednio, jest takie, a nie
inne spojrzenie medialne „tych
z góry” nie tylko na Jelenią Górę,
ale i resztę podobnych „zapyziałych
prowincjonalnych miasteczek”.
(Niedo)rozwój
Od ośmiu lat po reformie wiele
się u nas zwija, mało się rozwija.
Zwinęła się część urzędów, co teoretycznie miało dać oszczędności, ale
nie dało, bo urzędnicze etaty „poszły”
do Wrocławia. Większość instytucji
to filie czegoś tam w Legnicy lub
w stolicy Dolnego Śląska.
Zlikwidowane oddziały banków,
nieremontowana od lat sieć komunikacyjna, kłopoty ze znalezieniem

Fot. Krzysztof Knitter

Sztuka to czy zwykły wandalizm?

To nie obrazek z wystawy
w galerii poświęconej graffiti, ale jedna ze ścian
przejścia podziemnego
przy ul. Obrońców Pokoju
w Jeleniej Górze. Dla uzupełnie-

nia dodamy, że pozostałe ściany
wyglądają tak samo. Młodzi
entuzjaści nowej sztuki są zachwyceni, starsi mieszkańcy
– zaniepokojeni niszczeniem
mienia. Taka sytuacja jakoś

nie drażni stróżów prawa,
ani municypalnych włodarzy.
Należące do miasta przejście
jest pomazane farbą w spreju
od kilku lat.

(tejo)

REKLAMA

Ogłoszenia w gazecie

za darmo!

Sprawdź naszą skuteczność!
Promocja nie będzie
trwała wieczność!

pracy za niewygórowane przecież
pieniądze – do krachu się tylko
przyczyniają.
Nie bez winy są samorządowcy,
którzy bodaj w sąsiedniej kadencji
przespali możliwość ubiegania
się o pieniądze z Unii Europejskiej
na budowę potrzebnej w mieście
obwodnicy.
Takie perspektywy nie działają
magnetycznie na młodych jeleniogórzan, którzy swojej przyszłości
z „małą ojczyzną” i mówiąc prosto:
pakują plecaki.

Gwiazda (nie)dostrzegła
Tej rzeczywistości oczywiście
nie widać z iglicy Pałacu Kultury
i Nauki, daru narodu radzieckiego,
ostatnio uznanego za zabytek,
bo stuknęła mu 50-tka. Rezygnacja lub drastyczne ograniczenie
w dostarczaniu ludziom informacji
z miasta, w którym mieszkają,
to istne kopanie leżącego, aby się
z całej swojej prowincjonalności
„wykrwawił”.
Nieźle wypadła krótka ocena rodzinnej mieściny, w której skończył
szkołę, warszawskiej gwieździe
telewizyjnej prezencji Tomaszowi
Kammelowi (dwa „em”, bo zmienił
nazwisko). Na pytanie, skąd pochodzi, rzekł coś w stylu, że z Jeleniej
Góry, to takie małe miasteczko…

Konrad Przezdzięk

Fot. Krzysztof Knitter

Wizja uczynienia z Jeleniej Góry i okolic „zadupia”
sprawdza się, niestety, w całej okazałości. Dowód to
nie tylko zmarginalizowanie komunikacyjne: coraz
gorsze drogi i fatalnej jakości tory. To także drastyczne
ograniczenie publikacji o mieście.

Powstałe wyższe szkoły zawodowe
tylko pozornie młodych zatrzymują.
Po trzech latach i zdobyciu licencjata większość i tak emigruje
spod Karkonoszy do Wrocławia,
czy coraz popularniejszej akademicko Zielonej Góry (od kiedy
powstał tam uniwersytet).
Wielu nawet nie myśli o podjęciu studiów w takich placówkach, po których o robotę ciężko,
a i prestiż niezbyt wielki.
Dobre i to, że dają one pracę,
choć nie zawsze tym, którzy
rzeczywiście jej potrzebują (tajemnica poliszynela to fakt, że
na ciepłych posadkach lądują
tam byli urzędnicy, działacze lub
nauczycielscy emeryci, którzy
dorabiają do „głodowej” jałmużny
od państwa).

Już za progiem urzędu miasta przy ulicy Sudeckiej widać, w jakim stanie
jest część miasta. Uznano, że nie warto o tym pisać w dzienniku

Chojakiem
we władzę
Do niecodziennego zdarzenia
doszło w Lubomierzu w powiecie
lwóweckim. Jak podały rozgłośnie
radiowe, jedna z lokatorek zrzuciła
z piętra rozebraną choinkę, którą
trafiła prosto w samochód stojący
przed domem.
Pech chciał, że auto należało do
lwóweckiego policjanta. Skutek
upadku drzewka to wybita szyba
i uszkodzona maska auta.
Właściciel, czego jak czego, ale
ataku choinką w jego własność,
nie spodziewał się. Kiedy poszedł
zwrócić uwagę winnej całego
zajścia, że po pierwsze drzewek
nie wyrzuca się przez okno,
a po drugie – poinformować ją
o uszkodzonym samochodzie
i zażądać zwrotu kosztów za
naprawę, lokatorka winną się
nie poczuła.
Więcej: sama miała pretensje
do policjanta, że zaparkował w
niewłaściwym miejscu, czyli tam,
gdzie planowała wyrzucić choinkę.
Lubomierzanka nie chciała zresztą
pozbyć się drzewka zostawiając
je na śmietniku, tylko zamierzała
wsadzić do ogródka, aby przetrwało do następnych świąt.
A że chojak lekki nie był, wykorzystała najprostszy sposób jego
„transportu”. Przyzwyczajenie nie
nowe: podobne obrazki można
oglądać także w innych miastach.
Tyle że tam „latające” choinki
spadają z balkonów na podwórka,
a nie na samochody, w dodatku
– należące do policjantów.

(tejo)

JELENIA GÓRA Rodzina szefa w ratuszu

Moralny dylemat
Prezydent miasta nie złamie prawa chcąc zatrudnić
w urzędzie dalekiego członka swojej rodziny, ale
może stracić zaufanie niektórych wyborców.
Chodzi o obsadę stanowiska
głównego specjalisty do spraw
funduszy europejskich, którym
została szwagierka Marka Obrębalskiego Joanna Naliwajko,
dotychczas związana z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli.
Siostra żony prezydenta Obrębalskiego jeszcze nie podpisała
umowy o pracę w magistracie,
ale wygrała konkurs ogłoszony
w związku z poszukiwaniem
wspomnianego specjalisty przez
urząd.
Jej oferta okazała się najlepsza.
Doceniono wyższe wykształcenie
ekonomiczne oraz fakt, że dotychczas skutecznie zajmowała
się pozyskiwaniem i wykorzystaniem unijnych pieniędzy pracując
w DODN.
Wybór komisji okazał się kontrowersyjny dla niektórych radnych i wielu jeleniogórzan, którzy
w całej sprawie węszyli nepotyzm
(protegowanie członków rodziny
a nawet ulubieńców na eksponowane stanowiska).
– Są pewne zasady i prezydent
powinien się ich trzymać, a sama
szwagierka niepotrzebnie do
konkursu przystąpiła, wiedząc, że
za szefa będzie miała męża swojej
siostry – skomentował jeden
z mieszkańców.

Ruch prezydenta nie podoba się
także radnym Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnego Miasta.
Nieoficjalnie wiadomo, że także
lewicowi rajcy nie wyrażają się
o sprawie pochlebnie.
W opinii prawników sprawa
jest czysta.
– W urzędach administracji
publicznej nie można zatrudniać
najbliższej rodziny (żony, męża,
dzieci, rodziców) na stanowiskach, gdzie występuje tak zwana
podległość bezpośrednia. Nie
dotyczy to osób dalszego pokrewieństwa, a za takie uważa się, na
przykład szwagierkę – potwierdza
prawniczka Halina Skorupska.
Na korzyść prezydenta przemawia także fakt rozpisania otwartego konkursu na wspomniane
stanowisko.
Jednak cała sytuacja może
negatywnie wpłynąć na prezydencki image, nawet pośród
tych, którzy mu zaufali podczas
wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że na obsadę czekają
jeszcze stanowiska trzech naczelników wydziałów UM: oświaty,
architektury oraz kontroli. Ich
dotychczasowi szefowie zostali
odwołani, ale są na trzymiesięcznym wypowiedzeniu i jeszcze
pełnią swoje funkcje.

(tejo)
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

Będzie się działo
TEATR

Trans-Atlantyk
Kiedy: 25 II
Gdzie: Duża Scena
Godz. 19.00
Bilety: 26 i 17 złotych
Bohater powieści Gombrowicza
nosi jego nazwisko i również jest
pisarzem. W przededniu II wojny
światowej przybywa do Argentyny,
gdzie poznaje środowisko tamtejszej Polonii. Galeria groteskowych
postaci: dyplomatów, biznesmenów,
samozwańczych artystów, urzędników, arystokratów składa się na
zbiorowy portret polskiego piekiełka,
nie tak anachroniczny, jak by mogła
wskazywać data powstania książki
– informuje teatr jeleniogórski.
Na pełnym morzu
Kiedy: 21, 22 II oraz 24 II godz. 19
Gdzie: Scena Studyjna
Godz. 10, 12
Bilety: 10 złotych
Akcja jednoaktowej sztuki Sławomira
Mrożka rozgrywa się na tratwie na pełnym morzu. Trzech rozbitków podejmuje decyzję, że jeden z nich zostanie

zjedzony. Nie wiadomo tylko, który.
Dlatego panowie prowadzą swoistą
kampanię wyborczą, od której
zależy, kto zostanie wybrany.
Mirra, Kadzidło i Złoto
apokryf betlejemski
Kiedy: 22, 23 II
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 10.00
Bilety: 10 złotych
Spektakl „Mirra, Kadzidło, Złoto”
apokryf betlejemski Joanna Kulmowa, reżyseria Bogdan Nauka,
scenografia Dariusz Miliński, muzyka Jan Walczyński
Calineczka
Kiedy: 25 II
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 16.00
Bilety: 10 złotych
Sceniczna wersja jednej z najpiękniejszych bajek Andersena.
Interpretacja Bogdana Nauki nie
odbiega zbytnio od literackiego
pierwowzoru.

KONCERTY

Muzyka filmowa
Kiedy: 23 II
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Godz. 19.00
Bilety: 35 i 30 zł
Koncert pod dyrekcją Krzesimira
Dębskiego w wykonaniu Anny Jurksztowicz (śpiew) z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej;
w programie muzyka filmowa część II.
Szkolny konkurs
Kiedy: 24 II
Gdzie: MDK
Godz. 11.00
Bilety: 10 złotych
W Młodzieżowym Domu Kultury
odbędą się eliminacje miejskie
w konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej dla uczniów szkół
gimnazjalnych. Będą 2 kategorie:
poezja śpiewana oraz recytacja.
Najlepsi wezmą udział w eliminacjach powiatowych Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego i Poezji
Śpiewanej.

Gitara w Centrum
Kiedy: 24 II
Gdzie: JCK
Godz. 17.00
Bilety: 7 złotych
Koncert w wykonaniu Piotra Pałaca (gitara) oraz Julii Pałac
(flet poprzeczny). Piotr Pałac
w 1993 roku zajął III miejsce
na Międzynarodowym Konkursie
Gitary Klasycznej w Krakowie,
brał ponadto udział w kursach
mistrzowskich prowadzonych
przez D. Russella, A.Diaza, S.Raka,
J.Cardoso. Koncertował wielu miastach polskich w ramach projektu
“Mistrzowie Gitary”. Oprócz recitali solowych wykonuje również
muzykę kameralną i współpracuje
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej. Julia Pałac
z kolei jest uczennicą pierwszej
klasy Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II-go stopnia im. F.
Nowowiejskiego. Na flecie gra od
pięciu lat. Pracuje pod kierunkiem
Pawła Majewskiego.

PRELEKCJE

Minerały Karkonoszy
Kiedy: 22 II
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Godz. 19.00
Muzeum Przyrodnicze zaprasza na
prelekcję Roksany Knapik pn. Minerały polskich Karkonoszy. Autorka jest
geologiem, specjalistką od pyłków
roślinnych, pracuje w Karkonoskim
Parku Narodowym.

Wieści z Peru
Kiedy: 20 II
Gdzie: czytelnia DODN
Godz.: 17.00
Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej
Górze zaprasza na prelekcję Stanisława Dąbrowskiego zatytułowaną
EL CONDOR PASA – Peru.
Wstęp wolny.

JELENIA GÓRA O wystawach ładnych, przyjemnych i o interesujących

Odporni na sztukę?
W jeleniogórskim BWA odbył się kontrowersyjny performance. Reakcje tłumu
były żywe. W tym samym
BWA miała miejsce także
stonowana wystawa fotografii – ale zarówno tłumów
jak i reakcji brak.
Wokół sztuki współczesnej już od
dłuższego czasu toczą się dyskusje.
Burzliwe komentarze towarzyszyły
pracom Katarzyny Kozyry, Artura
Żmijewskiego czy grupy Sędzia
Główny. Artysta analizując sytuacje
społeczeństwa w danym czasie,
ma nas na celowniku, łamie tabu,
stereotypy i przy pomocy wybranej
formy grozi nam palcem, dając
do zrozumienia, że historia może
się powtórzyć lub stanie się coś
złego, gdy przekroczymy jakąś
granicę. Takie prace nas drażnią.
Czasami towarzyszy im nagość

i fizyczne kalectwo. Z drugiej
strony, przed pójściem do pracy,
kupujemy rano w kiosku jeden
z tabloidów, który z okładki
krzyczy, iż ktoś kogoś pociął piłą
i spalił. Następnego dnia kupimy
kolejny numer, ponieważ krew
i skandale ekscytują nas. Ale
tylko na papierze lub ekranie
telewizora. Potem, siedząc w fotelu, mówimy jednak, że chcemy
spokoju i odpoczynku.
Obok dojrzałych i krytycznych
komentarzy internautów na temat
performancu Grupy Sędzia Główny
dowiemy się, że to sexshop a nie
galeria, że dwie panie za pieniądze
podatnika, pokazały syf, badziew.
Uzasadnienia jednak brak. Badziew
to badziew i już. Dowiemy się także,
że autor wystawy ma kompleksy
seksualne. Po przeczytaniu takich
komentarzy można stwierdzić, że
tych Państwa taki rodzaj sztuki nie

zachwyca. Szanując ich poglądy na
sztukę, iż ta ma być spokojna i ma
służyć kontemplacji, zespół BWA
w Jeleniej Górze w tym samym
czasie przygotował, właśnie za wspomniane wyżej pieniądze podatnika,
ciekawą wystawę fotografii Mike’a
Abrahamsa pt. Wiara. Wystawa
pokazywała, jak przeżywane jest
chrześcijaństwo w różnych zakątkach świata. Podobno większość
z nas jest wierząca, więc temat
powinien być ciekawy i tłumy młodzieży z katechetami winne się przez
BWA przetoczyć. A tu frekwencja
taka sobie.
Pojawia się pytanie, jaki rodzaj
sztuki chcemy oglądać? Performence z golizną uważamy za skandal,
ale go oglądamy, a na grzeczną
i pełną skupienia wystawę nie
chcemy się wybrać. Galeria sprzedaje branżową prasę, organizuje
wykłady i dyskusje. Misja eduko-

wania jest. A więc o co chodzi?
A może warto się zastanowić nad
tym, jak rodzina i szkoła przygotowują ludzi do odbioru sztuki.
Zapominamy także, że oprócz
kategorii „ładne” czy „nieładne”
jest także kategoria „interesujące”.
Zawsze jednak należy dodać pytanie: dlaczego? Odczuwamy strach
przed tym, co nowe? W takim
razie powinniśmy pytać i może
w końcu dowiemy się, dlaczego
sztuka akurat w taki sposób zmusza do myślenia i przeżywania.
Jednak nie zapominajmy przy tym
o klasykach, którzy stworzyli bazę
dla artystów współczesnych, ale
warto także pamiętać, że sztuka
nie ogranicza się tylko do rzeźby
i olejnych pejzaży. A może to
tylko intelektualne lenistwo jest
wszystkiemu winne? Odpowiedź
należy do Państwa.

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Kolejny koncert Jeleniogóskiej Ligi Rocka

Ostre brzmienia
To będzie niezła frajda
dla miłośników gitary.
W ramach Jeleniogórskiej
Ligi Rocka wystąpią grupy
z zachodniej Polski.
W sali Novej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury zaprezentują
się początkujący muzycy niemal
z kilku miast. Usłyszymy m.in.
Babilon z Poznania, Break Time
z Zielonej Góry. Pierwszy z tych
zespołów gra alternatywny rock,
drugi – lekki rock. Zagrają także
Afera za X z Zawiercia, Cocroach
z Mieroszowa, Extinct Gods z Wrocławia. Jury wysłucha wszystkich
prezentacji. Tylko jeden zespół
otrzyma przepustkę do głównego finału, który odbędzie się pod koniec
marca 2007r. w Jeleniej Górze.
Gościem specjalnym imprezy
będzie zespół MuHy z Wrocławia. Muzycy grają tzw. alterna-

tywnego rocka. - Ich muzyka
stanowi eklektyczną mieszankę dynamicznych dźwięków
i połamanych rytmów, czasem
skręca ku jazzowo - funkowym
wygibasom, okraszona jest całkiem
ładnym wokalem – mówi Andrzej
Patlewicz, dyrektor artystyczny
JLR.
MuHy zagrały dotąd kilka
koncertów m.in. na festiwalu Era
Nowe Horyzonty, Uniwersalnym
Przeglądzie Artystycznym PUPA.
Wkróce ukaże się debiutancki
album. Jest już pierwszy singiel
zespołu, grany przez Polskie Radio BIS oraz radiową Trójkę.
Zapowiada się niezła zabawa.
Jeleniogórska Liga Rocka odbędzie się w piątek 23 lutego
o godz. 17 w sali Novej przy ul.
1 Maja. Bilet kosztuje 10 złotych.

(tejo)

Fot. Organizator

REGION Wydarzenia i kultura



MuHy będą gwiazdą najbliższego
koncertu ligi rocka

IMPREZY

Abstrakcje Suchcickiej
Kiedy: 19 II
Gdzie: ODK, Galeria Promocje
Godz. 17.00
Otwarcie wystawy malarstwa Elżbiety Suchcickiej, artystki architekta.
Motywem jej obrazów jest najczęsciej architektura i elementy przyrody,
a także abstrakcja. Autorka brała
udział w wielu wystawach.
Zdjęcia z Wenecji
Kiedy: 21 II

Gdzie: MDK Muflon
Godz. 18.00
Zdjęcia z Wenecji autorstwa Tomasza Melecha będzie można podziwiać w Muflonie.
Autor studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczył w wielu ogólnopolskich i
zagranicznych wystawach.
Zaskakujące Ogrody
Kiedy: 22 II
Gdzie: BWA
Godz. 17.00
Bilety: 2 złote

Ekspozycja to przegląd nurtów współczesnego malarstwa. Jest wynikiem
Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa
Ogrody 2006 Wałbrzych – zamek Książ.
Do wystawy zakwalifikowano 152 prace
z blisko 300 nadesłanych przez 87
twórców. Prace zaskakują oryginalnym
ujęciem tematu, walorami malarskimi.
Fotografia miesiąca
Kiedy: 23 II
Gdzie: MDK Muflon
Godz. 18.00

Bilety: 10 złotych
Podsumowanie konkursu fotografia
miesiąca lutego 2007. Odbędzie się wręczenie nagród oraz wyróżnień. W ramach
tego odbędzie się tzw. Para-Jazz a w nim
występy zespołów muzycznych.
Malowali najmłodsi
Kiedy: 18 I – 28 II
Gdzie: MDK
Wystawa obejmuje prace dzieci,
uczestniczące w kółkach plastycznych, prowadzonych przez MDK.

KINO
LOT
Ryś
19-22 II, godz. 17, 20
komedia, prod. Polska 2007, od 12 lat
MARYSIEŃKA
Pachnidło

20 II – 22 II, godz. 17.30
dramat, thriller, prod. Niemcy/Francja/Hiszpania 2006, od 15 lat
Jasne błękitne okna
19 II – 23 II, godz. 15.45 i 20.15
melodramat, prod. Polska 2006, od
12 lat

GRAND
Pajęczyna Charlotty
20 II – 22 II godz 16 i 18 oraz 23 II - 1
III godz. 16
dla dzieci, prod. USA 2006, b/o
Pachnidło
20 II – 22 II, godz. 20

dramat, thriller, prod. Niemcy/Francja/
Hiszpania 2006, od 15 lat
Dlaczego nie
23 II – 1 III, godz. 18, 20
komedia romantyczna, prod. Polska
2006, od 15 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA

Ekstraklasa koszykówki kobiet

Lotnik bez
rewolucji

Przerwana seria

Zimowe
szaleństwo
Ponad 200 narciarzy wzięło udział w Fujifilm Snowmania 2007 - imprezie rekreacyjno-sportowej, która
odbyła się na Łysej Górze.
Zawody pod hasłem Fujifilm Snowmania obywają się
przez całą zimę w górskich
ośrodkach narciarskich
w kraju. Impreza w Dziwiszowie była drugą z kolei
w cyklu. Impreza ma charakter otwarty, udział w niej jest
dostępny dla każdego narciarza i snowbordzisty bez
względu na wiek i umiejętności. Uczestnicy mogą brać
udział we wszystkich lub
w wybranych przez siebie
konkurencjach, szkoleniach
i innych zaplanowanych zabawach na stoku. Uczestnicy
sami decydują, w których
konkursach i zawodach biorą udział. W poszczególnych
kategoriach, w rywalizacji
narciarzy w slalomie, wygrywali: M1 – Dawid Kaszowski,
M2 – Maciej Szczepaniak,
M3 – Bartłomiej Kwiek, M4
– Krzysztof Frej, K1 – Małgorzata Osuch, K2 – Karolina
Włodarczyk, K3 – Katarzyna
Dębska, K4 – Alina Osuch.
W zmaganiach snowboardzistów triumfowali: M2
– Tomasz Staszkiewicz, M3
– Jerzy Foryś, M4 – Paweł
Staszkiewicz, K1 – Maja
Karol, K3 - Sandra Futerhendler, K4 – Beata Świerad.

(KED)

gospodynie zdołały rzucić zaledwie 22 punkty. W 39 min.
goście prowadzili nawet 71:58
i punkty Natalii Małaszewskiej
i J. Penn w ostatnich 60 sekundach gry pozwoliły nieco tylko
zniwelować straty. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu ze stolicy
Wielkopolski 71:63.
AZS KK – AZS Poznań 63:71
(27:23, 14:15, 7:15, 15:18)
AZS KK: Penn 24, Małaszwska 13, Scott 12, Beachem 9,
Gawrońska 5, Wójcik, Arodź,
Bogdan.

z
ek Tkac
Fot.Mar

Zespół ze stolicy Wielkopolski
przyjechał do Jeleniej Góry
z mocną wolą rewanżu za
porażkę we własnej hali w
pierwszej rundzie 69:70. Przegrana mogła oznaczać dla nich
koniec marzeń o udziale w fazie play – off. Jeleniogórzanki,
który cel ten już osiągnęły, walczą o zajęcie szóstego miejsca
w tabeli po rundzie zasadniczej i tym samym uniknięcie
w pierwszej fazie play – off
rywalizacji z którymś z faworytów ligi Wisłą Kraków lub
Lotosem Gdynia. Poznanianki
postawiły gospodyniom bardzo
trudne warunki gry, dysponując bardzo wyrównanym
składem zarówno na obwodzie
jak i pod koszem. Trener Rafał
Sroka po raz kolejny nakazał
swoim zawodniczkom bronić

strefą. Tym razem jednak ta
forma defensywy nie zdała
egzaminu, gdyż goście łatwo
radzili sobie z nią celnie rzucając z dystansu. W pierwszych
dwóch kwartach niedostatki
w defensywie jeleniogórzanki równoważyły dobrą grą
w ataku. Znakomitą partię w
tym okresie rozgrywała zwłaszcza Jocelyn Penn (do przerwy
rzuciła 15 punktów). Po 20
minutach jeleniogórzanki prowadziły 41:38, jednak duży niepokój ich szkoleniowca budziła
duża liczba straconych punktów. Po przerwie coś zacięło się
niestety w dość sprawnie działającej do tej pory ofensywie
AZS – u. Podopieczne trenera
R. Sroki zupełnie nie radziły
sobie z agresywną obroną
gości, która wymuszała liczne
błędy. Zwłaszcza w IV kwarcie
gospodynie miały duże problemy z dokładnym dograniem
piłki, a kiedy już znajdowały się
w pozycji dogodnej do zdobycia
punktów, najczęściej pudłowały. W drużynie z Poznania
znakomitą partię rozgrywały
zwłaszcza Reda Aleliunaite
– Jankovska oraz Katarzyna
Jarkowska. W III i IV kwarcie

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

20
20
20
19
20
20
19
20
20
19
19
20

39
39
31
30
30
30
29
29
27
25
25
20

+498
+342
+8
+45
+13
-11
+63
-65
-13
-188
-27
-547

Dobra
dyspozycja
Jocelyn
Penn to za
mało, by
pokonać
AZS Poznań

POZOSTA£E WYNIKI
Wisła – SMS
100:59
Lotos – Cukierki
92:63
Nova – ŁKS
55:54
Pojedynki: Polfa – Duda i CCC - AZS Gorzów
zostaną rozegrane jutro

LUBLIN Ekstraklasa piłki ręcznej kobiet

Wstydu nie było

Nie było niespodzianki w
meczu XIX kolejki ekstraklasy piłki ręcznej, w którym MKS PR Finepharm
Jelenia Góra zmierzył się
na wyjeździe z SPR Lublin.
Pojedynek zakończył się
pewnym zwycięstwem
mistrza Polski 39:31.

Fot.Marek Tkacz

Koszykarkom AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra nie udało się
przedłużyć do pięciu serii
kolejnych zwycięstw w
ekstraklasie. W meczu XX
kolejki jeleniogórzanki
przegrały z AZS Inea Poznań 63:71.

Mecz odbył się w Zamościu bo hala
w Lublinie była zajęta. Od początku
przebiegał pod dyktando SPR – u.
W pierwszej połowie gospodynie
prowadziły różnicą nawet 8 goli.
W drugiej połowie gospodynie
zwiększyły przewagę do 11 bramek
Trenerzy Zdzisław Wąs i Bożena Karkut przed
(30:19 w 45 min). Jeleniogórzanki
derbowym pojedynkiem Finepharm - Zagłębie
jednak w końcówce rozkręcały się
z minuty na minutę i tą część gry w pierwszej ósemce, gdyż w arcy- zapewnili opieki lekarskiej.
udało im się zremisować. Mimo ważnym dla układu tabeli meczu
SPR Lublin – MKS PR 39:31
porażki szczypiornistki MKS PR Ruch Chorzów pokonał Start El- (21:13)
rozegrały, jak na swoje możliwości i bląg.
MKS PR: Maliczkiewicz, Skompska
umiejętności, dobre spotkanie. MłoW minionym tygodniu jelenio- - Gęga 10, Buchcic 4, Kobzar 4, Dyba
de zawodniczki MKS imponowały górzanki przegrały we własnej 3, Kocela 3, Dąbrowska 3, Kasprzak
walecznością i zaangażowaniem hali derbowy mecz z Zagłębiem
2, Bogusławska.
(KED)
w grę. Na tle faworyzowanych Lubin 25:30. Nie obyło
i bardziej doświadczonych gospodyń się bez skandalu. Mecz TABELA
podopieczne trenera Zdzisława rozpoczął się z półgo19 31 584:446
Wąsa prezentowały urozmaiconą dzinnym opóźnieniem 1. Zagłębie Lubin
19 30 610:494
i miłą dla oka piłkę ręczną. Co naj- gdyż organizatorzy 2. SPR Lublin
19 30 562:482
ważniejsze w meczu wyjazdowym (MKS Finepfarm) nie 3. AZS AWFiS Gdańsk
4. Piotrkovia
18 28 568:448
przegrały z mistrzem Polski
5. Zgoda		
18 25 478:445
w stosunku niższym niż na POZOSTA£E WYNIKI
6. Łącznościowiec
18 22 478:435
własnym parkiecie (jesienią
35:28 7. Politechnika Koszalin
19 14 512:561
było 33:24 dla SPR – u) i unik- Ruch Chorzów – Start Elbląg
29:24 8. MKS PR
20 14 568:661
nęły blamażu. Na specjalne Koszalin – Sośnica Gliwice
30:28 9. Start Elbląg
19 11 519:570
wyróżnienie zasługuje występ AZS Gdańsk – AZS Katowice
10. Sośnica
19 9
459:569
Sabiny Kobzar. Mimo porażki, Mecz Zagłębie Lubin – Łącznościowiec
11. Ruch Chorzów
19 7
492:564
jeleniogórzanki mają już prak- Szczecin odbędzie się 20 II,
12. AZS AWF Katowice
19 5
375:530
tycznie zapewnione miejsce zaś Zgoda – Piotrkovia 21 II

Piłkarze Lotnika Jeżów Sudecki intensywnie trenują przed
rozpoczynającą się za miesiąc
wiosenną rundą rozgrywek.–
Dużo biegamy, pracujemy
głównie nad wytrzymałością
i siłą – mówi trener Marek
Herzberg. Obecny etap przygotowań jest najintensywniejszy
i zawodnicy odczuwają trudy
zajęć. Drużyna z Jeżowa regularnie rozgrywa też mecze
kontrolne. W dotychczasowych
jeżowianie przegrali: 0:3 z Czarnymi Lwówek i 0:2 z Olimpią
Kowary oraz pokonali 1:0 LKS
Chałupki k. Raciborza i 5:0 Orzeł
Wojcieszów. – Z wyników tych
nie wyciągałbym daleko idących
wniosków, gdyż na ten moment
moim zawodnikom wyraźnie
brakuje świeżości – komentuje
M. Herzberg. Do rozegrania
Lotnikowi zostały jeszcze dwa
sparingi, w trakcie których ma
się wykrystalizować optymalny skład pierwszej jedenastki.
Zespół przystąpi do wiosennej
fazy rywalizacji w okręgówce,
w zestawieniu niemal niezmienionym w stosunku do jesieni.
Z Lotnikiem trenuje wychowanek Karkonoszy Jelenia Góra
Kamil Grabski, zaś w przeciwną
stronę powędrowali Bartosz
Chrząszcz i Robert Turczyk.

(KED)

JELENIA gÓRA Sport szkolny

Nie ma mocnych na Jedynkę
Reprezentacje chłopców i dziewcząt Gimnazjum
nr 1 zwyciężyły w półfinale strefy jeleniogórskiej
w koszykówce gimnazjalistów.
W rywalizacji chłopców, w pojedynku, którego stawką był awans
do finału rywalizacji Gim nr 1
pokonało rówieśników z Karpacza 86:26. W drugim pojedynku
półfinałowym Gim nr 3 ze Zgorzelca wygrało z Lubawką 44:13.
W meczu o III lokatę Lubawka
pokonała Karpacz 31:26, a w finale
turnieju gospodarze rozgromili
ekipę ze Zgorzelca 71:18. Oba te
zespoły awansowały do finału
strefy, który również odbędzie
się w Jeleniej Górze. Skład reprezentacji Gimnazjum nr 1: Marcin
Radziszewski, Jakub Popkowski,
Paweł Przydryga, Michał Kozak,
Rafał Jakubowski, Aleksander Raczek, Oktawian Kubus, Wojciech
Wróblewski, Radek Hajbowicz,

Mikołaj Grochowski, Mateusz
Prystrom, Oskar Świstek. Opiekun
zespołu: Leszek Oleksy.
W trakcie zmagań dziewcząt
jeleniogórzanki w meczu, którego
stawką był awans do ścisłego
finału imprezy, rozgromiły Gimnazjum z Mirska 77:10. W pojedynku
finałowym gospodynie wygrały
z Krzeszowem 64:12. Reprezentacja Gimnazjum nr 1 zagrała w
składzie: Monika Skoczylas, Maria
Wójtowicz, Anna Baranowska,
Magda Wojtaszczyk, Małgorzata
Smoszyńska, Katarzyna Bieńko, Agnieszka Chmielewska,
Magda Sawicka, Monika Orda.
Opiekunem zespołu był Andrzej
Sękiewicz

(KED)

JELENIA gÓRA Sport szkolny

Już są emocje
Ruszyły rozgrywki ligi MOS w siatkówce.
W zmaganiach, których organizatorem jest Międzyszkolny
Ośrodek Sportu, bierze udział
dwanaście zespołów, podzielonych na dwie grupy.
W pierwszej kolejce najwięcej
emocji dostarczyły pięciosetowe
pojedynki Simetu z Grotołazem oraz Sylwii Team z Bobrem Marciszów. Pierwszymi
liderami tabeli są: w grupie
A MOS Jelenia Góra i w grupie
B Gwardia.

W poszczególnych pojedynkach
padły następujące rezultaty:w
grupie A:MOS – Wodnik 3:0 (25:7,
25:15, 25:12), II LO – Młode Wilki
3:1 (21:25, 25:21, 27:25, 25:14),
Jeżów Sud. – Areszt Śl. 1:3 (16:25,
25:14, 13:25, 28:30), zaś w grupie
B: Bóbr Marciszów– Sylwia Team
2:3 (22:25, 25:23, 19:25, 25:18,
11:15), Simet – Grotołaz 3:2 (25:18,
23:25, 23:25, 25:16, 15:13), Gwardia – Nieprzekupni 3:1 (25:20,
20:25, 26:24, 25:15). (KED)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA II liga koszykówki mężczyzn

JAKUSZYCE Biegi narciarskie

Prawie 200 uczennic i uczniów z dolnośląskich
szkół podstawowych oraz gimnazjów wzięło udział
w tegorocznych igrzyskach dzieci i młodzieży
w narciarstwie biegowym.

Niespodziewanej porażki
doznali w XIX kolejce rozgrywek II ligi koszykarze
KS Sudety Jelenia Góra
przegrywając na własnym
parkiecie z niżej notowaną Pogonią Ruda Śląska
69:71.

4x3 km najlepszy wynik osiągnęli zawodnicy z Gimnazjuz
z Lubawki w składzie: Michał Krajewski, Marcin Król,
Mateusz Hajduk, Sebastian
Andrzejczyk. W klasyfikacji
dziewcząt najlepsze okazały
się zawodniczki z Gimnazjum
z Karpacza, w składzie: Dominika Winiarz, Magdalena
Łoźnicka, Karolina Kuszewska,
Weronika Malesa. Zwycięzcom
gratulujemy.

Faworytem meczu byli jeleniogórzanie, którzy w tabeli II ligi
zajmowali wysokie czwarte, zaś
Pogoń dziewiątą lokatę. Zespół
gości był złożony z młodych (1923 lata) zawodników, z których
najwyższy miał zaledwie 2 metry
wzrostu. Na korzyść gospodarzy przemawiał także wynik
pojedynku w pierwszej rundzie,
zakończony wyjazdową wygraną
KS 81:75. Wydarzenia na boisku
niestety nie potwierdziły przedmeczowych spekulacji. Sudety
od początku zmagań dały sobie
narzucić chaotyczny styl gry
drużyny z Górnego Śląska. Już
w 4 minucie gry goście prowadzili
10:3 i dopiero w końcówce tej
części gry podopieczni trenera
Ireneusza Taraszkiewicza opanowali sytuację. Po 10 minutach
prowadzili 19:17. W drugiej odsłonie, która była zdecydowanie najlepszym okresem gry gospodarzy,
Sudety osiągnęły kilkupunktowe
prowadzenie. W 15 min. po rzucie
Macieja Miłonia Sudety prowadziły 30:19 i zdobytą w ten sposób
jedenastopunktową przewagę
dowiozły do długiej przerwy.
Niestety po zmianie stron na
parkiet ponownie powrócił chaos, w którym jak ryba w wodzie
czuł się zespół gości. Gospodarze
szybko roztrwonili przewagę
sprzed przerwy i już w 27 min.

(angela)

Fot.Krzysztof Knitter

Zawody odbyły się na Polanie
Jakuszyckiej. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsca zajęły
szkoły: Gimnazjum w Karpaczu
(kategoria dziewcząt) i Gimnazjum Publiczne w Lubawce (kat.
chłopców).
W konkurencjach indywidualnych w klasyfikacji chłopców
najlepszy okazał się Michał
Łubniewski, natomiast w klasyfikacji dziewcząt, pierwsze
miejsce na podjum wywalczyła
Agata Mordarska. W sztafetach

Dzieci z Dolnego Śląska uczestniczyły
w narciarskiej gimnazjadzie

Fot. Arkadiusz Piekarz

Znów zawiedli

Gimnazjada na śniegu

POZOSTA£E WYNIKI

Sudety nie poradziły sobie z rywalem
na tablicy wyników widniał remis
po 44. W ostatniej kwarcie Pogoń
zagrała agresywniej w obronie,z
czym grający zbyt indywidualnie
gospodarze zupełnie nie potrafili
sobie poradzić. W zespole gości
ciężar zdobywania punktów w
tym okresie wziął na siebie najlepszy gracz meczu Marcin Strużyna,
który niemal w pojedynkę wypracował im, na dwie minuty przed
końcową syreną, sześciopunktową przewagę 69:63. Nadzieje
na odwrócenie losów rywalizacji
Sudetom dali dwiema celnymi trójkami Krzysztof Samiec
i Maciej Miłoń, doprowadzając
na 30 sekund przed końcem
gry do remisu po 69. Niestety
ostatnie słowo należało jednak

JELENIA GÓRA I liga koszykówki kobiet

do gości, który po akcji Kamila
Nowaka zdobyli dwa punkty na
wagę wygranej. – W grze mojej
drużyny zabrakło przede wszystkim zespołowości – mówi trener
Sudetów I. Taraszkiewicz. - Mam
nadzieję, że ta porażka podziała
na niektórych graczy jak zimny
prysznic. Ten zespół jest jeszcze
w budowie i nie dorośliśmy
jeszcze, aby prezentować regularną formę
KS Sudety – Pogoń Ruda
Śląska 69:71 (19:17, 19:10,
15:22, 16:22)
KS Sudety: Miłoń 17, Matczak
12, Samiec 11, Wilas 10, Niesobski 8, Pielech 5, Olszewski
4, Wilusz 2.

(KED)

Doral – Olimpia
86:77
Pogoń P. - Śląsk II
79:56
Stal II - AZS S.
62:100
Rybnik - AZS P.
81:88
Pojedynek: Zabrze – Polonia
odbędzie się 21.II

TABELA

1. MKKS Rybnik
2. Pogoń Prudnik
3. MKKS Zabrze
4. Sudety
5. AZS Szczecin
6. AZS Opole
7. Doral Kłodzko
8. Pogoń Ruda Śl.
9. Śląsk II
10. Rawia
11. Olimpia Leg.
12. Polonia Leszno
13. Stal II Ostrów

17
17
17
17
18
17
18
18
18
16
17
16
18

32
31
29
28
28
27
27
27
26
23
22
18
18

+219
+232
+147
+83
+85
+173
+34
-23
+101
-64
-154
-261
-572

JELENIA GÓRA Koszykówka juniorów

MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra uległ wyraźnie
na własnym parkiecie Olimpii Poznań 58:96.

W pierwszej fazie rozgrywek,
w której jeleniogórzanie (roczniki 1989-90) rywalizowali m.in.
z Górnikiem Wałbrzych i dwoma
zespołami Zastalu Jelenia Góra,
Sudety zajęły trzecie miejsce. Teraz przyjdzie im się zmagać(z
zaliczeniem wyników z pierwszej
fazy ligi) z ekipami Śląska i MKS
– u Wrocław. Skład zespołu tworzą: Wojciech Klimek, Sebastian
Pruszczak, Mateusz Wolski, Kamil
Chrustowski, Piotr Filiński, Robert
Marciniszyn, Wojciech Gierałt, Paweł Osypiuk, Krzysztof Studniarek,
Michał Kozak, Aleksander Raczek,
Marcin Radziszewski i Paweł Przydryga. Kilku z nich ma już za sobą
treningi z pierwszym zespołem KS.
– Celem na ten sezon dla naszych
chłopców jest awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski oraz
zgrywanie zespołu i zdobywanie
doświadczeń sportowych – mówi
trener juniorów Sudetów Artur
Czekański. - Na ambitniejsze cele
przyjdzie czas w przyszłym sezo-

Mecz od początku do końca
przebiegał pod pełną kontrolą
gości. Poznanianki górowały
w każdym elemencie gry, prezentując lepsze wyszkolenie
techniczne oraz dobrą skuteczność. Jeleniogórzanki zagrały
na miarę swoich aktualnych
możliwości, zawodząc głównie w grze obronnej. Słabiej
niż oczekiwano prezentowały
się trenujące z AZS Kolegium
Karkonoskim Agnieszka Kret
oraz Joanna Dłutowska. Trzeci
posiłek z KK dla Karkonoszy
Małgorzata Myćka po słabym
początku rozkręcała się z minuty na minutę i w efekcie została
z 17 punktami najskuteczniejszą
zawodniczką drużyny. Goście
zaimponowali dyscypliną taktyczną zwłaszcza po przerwie,
gdy mimo że prowadzili wysoko
różnicą 30 punktów, grali na
poważnie aż do ostatniej syreny

i bardzo wysoko wygrali ostatnią kwartę (25:11). Podobać się
mogła zwłaszcza gra najwyższej
w zespole z Poznania Marleny
Wdowczyk (24 punkty) oraz
jednej z najzdolniejszych zawodniczek młodego pokolenia
w kraju Weroniki Idczak (23
punkty).
W następną sobotę (24 II,
godz. 15) Karkonosze zagrają
kolejny mecz na własnym parkiecie. Tym razem ich przeciwnikiem będzie Ostrovia Ostrów
Wielkopolski.
MKS MOS – Olimpia Poznań
58:96 (19:33, 14:24, 14:14,
11:25)
MKS MOS: Myćka 17, Werłos
8, Łosińska 7, Dłutowska 6,
Sawicka 6, Klementowska 4,
Kowalczyk 4, Mochól 4, Dudek
2, Kret, Pawlukiewicz, Kowiel.

(KED)

Fot. Arkadiusz Piekarz

Za słabe na Olimpię

Walczą ze starszymi

Jeleniogórzanki nie miały szans w starciu
z Olimpią Poznań

Meczem ze Śląskiem II Wrocław rozpoczęli rywalizację w drugiej fazie grupowej ligi makroregionalnej
w koszykówce juniorzy KS Sudety Jelenia Góra.
nie. Obecnie bowiem rywalizujemy
z rywalami starszymi od siebie.
Sam mecz Sudetów ze Śląskiem
był w miarę wyrównany. Po 30
minutach goście z Wrocławia
prowadzili 40:35. Ostatnia kwarta
przyniosła jednak koncert gry
obronnej Sudetów. Jeleniogórzanie grali z olbrzymią determinacją
i wolą zwycięstwa, czym zupełnie
wybili z uderzenia wrocławian. W
decydujących momentach goście
wykazali się słabą odpornością
psychiczną, czego efektem były
faule niegodne sportowca oraz
przewinienie techniczne dla ich
szkoleniowca. Ostatnie 10 minut
gry znajdujący się na fali jeleniogórzanie wygrali wysoko 25:8 i w
całym meczu triumfowali 60:48.
KS Sudety – Śląsk II 60:48
(8:12, 16:10, 11:18, 25:8)
KS Sudety: Pruszczak 17, Klimek
15, Chrustowski 8, Studniarek 7,
Kozak 7, Wolski 4, Raczek 2, Gierałt, Radziszewski, Marciniszyn,
Filiński, Przydryga.
(KED)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA / REKLAMA

ELEKTRONIKA
Kupno
■ Kupie słuchawki do telefonu SONYERICSON k510i.Tel.:781-957-491 ,najlepiej
nowe
■ Kupie zestaw satelitarny.TEL:781-957-491
MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ 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
■ Sprzedam części do forda escorta 89
rok: oraz zderzak niebieski tylny do BMW
E-36. Tel:663782408
■ Sprzedam vw polo 1991r poj1000 kolor
czerwony 1000zl tel. 0509-309-579
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Sprzedam pawilon handlowy z możliwością powiększenia i założenia totolotka,
pełne wyposażenie tel. 075/642-92-92 od
7:00 do 20:00
■ Sprzedam kiosk kom. 0603-337-087
■ Duży dom z restauracją w Maciejowej
– Sprzedam – Zamienię – wydzierżawię
posesja 0,5H tel. 075/752-16-94 kom.
0661-059-918
■ Rozkładowe mieszkanie na 6 piętrze
na Zabobrzu I. Trzy pokoje, jasna kuchnia
, łazienka w płytkach. Do każdego z pokoi
wchodzimy z przedpokoju Cena: 155 tys.zł.
tel.889-948-736
■ Pół domu w Piechowicach w trakcie
remontu o powierzchni 100m/kw. (pow.
użytkowa 85m/kw.). Wyremontowane są
dwa pokoje i kuchnia, pozostałe dwa pokoje
są do odświeżenia, lecz przedpokój wymaga
remontu. tel.889-948-736
■ Mieszkanie na parterze bloku na oś
Orle. Trzy pokoje, jasna kuchnia , łazienka
w płytkach. Do każdego z pokoi wchodzimy
z przedpokoju. Cena: 135 tys. zł. tel.889948-736

Ładne 4 pokojowe mieszkanie w bloku
na 2 piętrze, przynależy do niego niewielki
strych który można przerobić na pomieszczenia mieszkalne. Nie wymaga remontu,
jedynie toaleta jest do odświeżenia .Cena:
180 tys. zł. tel.889-948-736
■ Dom częściowo podpiwniczony w ładnej,
spokojnej dzielnicy. Garaż + pomieszczenia
gospodarcze. Całość ocieplona. Cena: 411
tys. zł. tel.889-948-736
■ 3-pokojowe mieszkanie, na trzecim
piętrze w kamienicy w centrum Jeleniej Góry
o powierzchni 69,13 m/ kw. Cena: 155 tys.
zł. tel.889-948-736
■ Ładnie położona działka na samym
szczycie Małej Kamienicy, na której znajduje
się stara stodoła do wyburzenia. Cena: 55
tys. zł. tel.889-948-736
■ W zacisznym miejscu położony dom w
Jeleniej górze przy ul. Wolności o powierzchni 140m/kw i działce 500 m/ kw Cena:
340 tys. zł. tel.889-948-736
■

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Tanie noclegi, obiekty sportowe, gastronomia, sale wykładowe. Jelenia Góra
Nowowiejska 43 „Gwardia” tel. 075/7525-017, kom. 0606-360-443
■ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
z ogrodem w Piechowicach. Ogrzewanie
C.O. Bezczynszowe. Tanio. Tel. 0516146-163
■ Do wynajęcia mieszkanie willowe 70m
kw nadające się na biuro, gabinety. Niezależny wjazd, wejście. Oś. Czarne. Tel. 075/75215-89, kom. 0696-134-428
■ Pokoje wynajmę 1 i 2 – osobowe
umeblowanie z oddzielnym wejściem,
łazienką i kuchnią; w Cieplicach, blisko
przystanek autobusowy, do Centrum
– rewelacyjny standard!! Kom. 0604054-348
■ Do wynajęcia powierzchnia handlowa
157m2 na ulicy Konopnickiej w Jeleniej
Górze tel.512 485 472
■ Szukam mieszkania do wynajęcia w
Cieplicach Tel. 0505-775-648

Do wynajęcia domek na weekendy, lub
na dłuższe zamieszkanie. Okolice Jeleniej
Góry. Tel. 605-822-721
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Kwaterunkowe 34m. Kw, niski parter,
pokój, kuchnia z łazienka, WC na korytarzu.
Dwa nowe piece węglowe. Czynsz 77zł/m.
Zamienię na większe. Możliwość dużej
dopłaty. 606 822 694
PRACA
Dam prace
■ Zatrudnię młodych, praca w dowolnych
godzinach, wynagrodzenie zależne od
zaangażowania w prace. Tel. 0693 800
490 lub 0509 208 915
■ Inżynier Sanitarny Doświadczenie w
projektowaniu kotłowni i ciepłownictwie
– mile widziane uprawnienia branżowe,
prawo jazdy biuroradex@isknet.pl Z.U.B.
Radex Karpacz 075/6414614
■ Zatrudnię od zaraz osoby do 30 lat w
charakterze sondażysty - handlowca. Stała,
dobrze płatna praca. Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska tel.889-253-648
■ Zatrudnię panią do działu sprzedaży.
Wiek do 35 lat. Wymagane posiadanie
komputera z dostępem do internetu. Tel.
075-761-85-26
■ Hurtownia medyczna zatrudni przedstawiciela handlowego z własnym samochodem. Tel. 075-761-85-26
■ Pensjonat w Karpaczu zatrudni młodą osobę do organizowania grupowych
pobytów, wycieczek, szkoleń. tel. 075761-85-26
■ Zostań konsultantką AVON! Dodatkowy zarobek! Miłe gratisy! Wpisowe
0zł!!!Niezwlekaj-zadzwoń!!! 0609 042 697
lub 075 64 19 426
■ Praca dla osób z chęcią do rozwoju i
powiększanie swoich kwalifikacji zawodowych. Wysokie zarobki, dla najlepszych
awanse. Tel. 75 648 06 40
■ Przyjmiemy osoby młode, bez doświadczenie do trzech działów. Bezpłatnie

przeszkolimy na wybrane stanowiska. tel.
75 648 06 20
■ Poszukiwany monter systemów wentylacyjnych. Tel. 509 478 274
■ Poszukuję pracownika do pracy na
budowie z prawem jazdy kat. B. Zapewniam
wyżywienie i spanie. Siedem złotych na
godzinę.Tel.0663500666
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników z terenu Gryfowa Śląskiego
i Mirska. Mile widziane młode osoby. Tel.
0605097861
■ Chcesz zarobić? Zadzwoń 603 055
959
■ Szwedzka firma zatrudni 15 osób młodych z min. średnim wykształceniem. Praca
w Jeleniej Góra tel. 75 648 06 40
■ Pierwsza praca dla młodych. Umożliwiamy szkolenia, atrakcyjny system
płac, karierę zawodową. Zadzwoń!! 75
648 06 20
■ Zarządzający Systemem Web zatrudni
aby sprostać dynamicznemu wzrostowi w
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. W celu uzyskania pełnych szczegółów
skontaktuj się z tomibmw@interia.pl
■ Szukam osób w wieku 18-30 lat do
pracy przy zbiorach. Tel. 075 75 23 230
■ Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem. 509 229 103
■ Centrum Języków Obcych z Jeleniej Góry
poszukuje w TRYBIE PILNYM lektorów języka
niemieckiego i angielskiego. Oferty wraz z
CV prosimy nadsyłać na adres mailowy:
libriscentrum@wp.pl Kontakt telefoniczny:
0 661 047 000
■ Szukamy młodych osób do roznoszenia
ulotek. Informacje pod numerem telefonu
509 193 258.
■ Przyjmiemy osoby z dobrą znajomością
języka angielskiego. Więcej informacji pod
numerem telefonu +48 662 040 120.
■ Zatrudnię 12 osób do pracy fizycznej i
umysłowej do nowego oddziału 75/64806-20
■ Poszukuję opiekunki do 5,5 miesięcznego dziecka w Podgórzynie. Kontakt:
0605 344 226

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.
Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:
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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

PRACA
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

Dla osób, które chcą by Walentynkowy smak trwał dłużej, proponujemy konkurs

KONKURS PIZZA HUT

Zasady konkursu:
Z wypełniony kuponem z gazety Jelonka.com należy przyjść w środę do
restauracji Pizza Hut i podać słownie hasło: (codziennie w internecie,
w poniedziałek w gazecie, Jelonka.com) , oraz napisać imię i nazwisko
na kuponie oraz kontakt . Pierwsze osiem osób otrzyma zaproszenia na
Zestawy Włoskie (Crostini 2 sztuki plus dowolna duża porcja makaronu
lub lasagne lub tortellini).
Dane osobowe, kontakt:

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

- Wykształcenie minimum podstawowe
- Umiejętność pracy w grupie
- Zdolności manualne, dokładność
- Dyspozycyjność (praca w systemie 3 zmianowym)
Oferujemy:

„Tanie kuchnie - szeroki wybór”
Jelenia Góra, ul. Okopowa 6
wjazd od ulicy Zgorzeleckiej

tel. 075 64 354 94

OGRÓD

Drzewa i krzewy ozdobne
Nasiona, cebulki, nawozy
Środki ochrony roślin
Narzędzia ogrodnicze
Folie i siatki plastykowe
Doniczki

Projekt, realizacja, pielęgnacja
Oczka wodne, kaskady
Trawniki, Nawodnienia

ul. Daniłowskiego 1 Jelenia Góra
Tel. 0-75/75-521-06 vis a vis Fampy

KUPON

OGRÓD

POLECA

RABATOWY

SKLEP OGRODNICZY

- Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu.
- Rzetelność i terminowość wypłat
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z działem
personalnym pod numerem telefonu: 75-38-939
lub składanie ofert w siedzibie firmy przy
ul. Spółdzielczej 45 w Jeleniej Górze

10%

teraz -77%
last minute

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

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

DRZWI
AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

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

KOMINKI
SAUNY

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

0608 83 55 01
OTWARTE 9-16

CZECHY KARKONOSZE
10 km od przejścia granicznego

na przełęczy Okraj

Pec pod Sněžkou (Piec pod Śnieżką)

Przyjmie kobiety i dziewczyny
WYSOKIE WYNAGRODZENIE
GWARANCJA I SOLIDNOŚĆ

Dowóz, zakwaterowanie
i wyżywienie na miejscu
SPRÓBUJCIE I ZADZWOŃCIE
TO JEST NAPRAWDĘ OKAZJA!

INFO: TEL +420 777 919 919

e-mail: pussyket@sezam.cz

www.pussy-cat.cz

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 prosimy wpisywać drukowanymi literami:

- 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

ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

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

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie

Maksimum 160 znaków

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA / REKLAMY

DO OBRAZÓW

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

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

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

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

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Pilnie sprzedam fotelik kubełkowy(maxi
cosi) 50 zł oraz ubrania chłopięce 2-5 lat za
symboliczne ceny tel. 0692-166-474
■ Sprzedam cegłę i dachówkę z rozbiórki
oraz belki drewniane. Do wzięcia duza ilość
gruzu budowlanego. Tel. 075/752-15-89
kom. 0696-134-428
■ Sprzedam segment pokojowy na wysoki
połysk 4-czesciowy za 500zl tel.: 0663782-408
■ Niemieckie karty startowe do telefonu
komórkowego, nowe, wszystkie sieci.
telf.0888-713-677
■ Sprzedam lecznicze, naturalne, wieloskładnikowe mieszanki ziołowe. Wszelkie
dolegliwości i choroby. Bezpłatna dostawa.
Promocja dla emerytów! tel.889-253648
■ Sprzedaż opalu z tartaku! Drewno
świerkowe, sosnowe w rożnej postaci!
Sprzedaż na metry -najważniejszy własny
transport! Cena do uzgodnienia! Tel605071567

restauracja „Galery” tel. 075/752-16-94
kom. 0661-059-918
■ Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z wokalistką. Profesjonalny sprzęt, świetne głosy.
Wesela i inne imprezy okolicznościowe. Tel.
665209669
■ Wysoka nagroda (5000 zł) za wskazanie sprawcy podpalenia auta ciężarowego
na parkingu przy Wiłkomirskiego w dniu
2.01.2007. tel. 0694-559-227

RÓŻNE
Usługi
■ Przeprowadzki kompleksowe- krajowe i zagraniczne. tel. 075/7673971;
0694559227
■ Zespół Muzyczny 3 osobowy, z wokalistką - wesela i inne imprezy okolicznościowe,
profesjonalnie. Tel. 665-209-669
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa - tel
0 505 810 724
■ Laminowanie wielkoformatowe. 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. 075/752-41-41
■ Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie,
terminowo, 0660 360 718
■ Wznoszenie budynków wykończenia
wnętrz, remonty elektryka, hydraulika
kanalizacja. Tel. 0516-146-163
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
buduje, remontuje, adaptuje domy
jedno i wielo rodzinne tel. 0507445-930

EDUKACJA
Angielski - korepetycje, gimnazjum,
liceum, matura, egzaminy FCE,CAE,CPE,
0660 360 718
■

DROBNE
Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z wokalistką.
Profesjonalny sprzęt, świetne głosy. Wesela i inne
imprezy okolicznościowe. Tel. 665209669
■

TOWARZYSKIE
Biznesmen 42 173 72 wolny dom,
kilka mieszkań, jacht, delikatny, stały w
uczuciach, pozna szczupłą. Zadbaną bez
pruderyjną, do 40 lat. Może być z dzieckiem.
Tel. 0503-598-416
■

C

OMAND
oR
do³adowania elektroniczne

zmieñ

sprzeda¿ zdrapek
na elektroniczne

do³adowanie!

pe³na oferta
wszystkich operatorów
tañszy produkt
31
wiêksza prowizja dla 407
ciebie
jeden terminal
a wiele mo¿liwoœci

tel. 05047265
75

nie musisz mieæ
telefonu (brak op³at za
po³¹czenie)

poszukujemy handlowców terenowych

Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

RÓŻNE
Kupno
■ Kupię łóżeczko. Tel. 0691-381-046
RÓŻNE
Różne
■ 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
■ Posiłki regeneracyjne gotowe I i II
danie 10 zł w opakowaniu odbiór własny

Tanio wykonam rozbiórki obiektów
budowlanych do 8 m wysokości tel.
075/75-215-89, kom. 0696-134-428
■ Wesela, chrzciny, stypy – tanio. Restauracja „Galery” ul. Wrocławska tel.
075/752-16-94 kom. 0661-059-918
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. tel.
075/764-79-90
■ Przeprowadzki sprawnie i niedrogo ekipa
do pianin maszyn itp 075/641-78-85/
0601-240-582
■ Transport na terenie kraju i Europy(meble,
antyki, pianina, agd)-0691-309-719
■ Firma transportowa podejmie współprace (sklepy, markety, hurtownie)-0601240-582
■ Przeprowadzki zagraniczne Polska Niemcy zawsze do celu 00491635394056
lub 0601-240-582
■

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

...rozum i bądź rozumiany...

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

PRACA
Podejmę prace
■ Studentka elektrotechniki szuka pracy
dodatkowej najlepiej chałupniczej tel.
0668 978 757
■ Podejmę pracę na stacji paliw, ponieważ
w przeszłości pracowałem już na stacji i
mam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 015866-86-79 lub 887652848
■ Szukam pracy, studiuje zaocznie ( jako
sprzedawca, posprzątam, korepetycje itp)
tel.: 509374311
■ Podejmę prace jako sprzedawca (posiadane doświadczenie w sprzedaży artykułów
spożywczych, bielizny, odzieży męskiej)
kontakt: 509374311
■ Młody Dyspozycyjny, uczciwy z własnym
Samochodem Prawo jazdy Kat B Podejmę
Prace tel. 695031386
■ Jako kierowca kat. B lub konserwator
lub inne propozycje. DYSPOZYCYJNOSC
UCZCIWOSC. Okolice Jeleniej Góra, Karpacz
i Kowary. TEL 511-873-961
■ Remonty Usługi budowlane: łazienki,
panele, kafelki, malowanie, tapetowanie,
hydraulika itp. Sprawnie i niedrogo. Maciek
607190004 Tomek 668332120
■ Język Niemiecki, nawet się nie spodziewasz jak zdolny JESTES !! 507581384
■ Emeryt ( 40 lat) z prawem jazdy kat. B
poszukuje dodatkowej pracy np. kierowcy
,ochrony obiektu czy innej pracy fizycznej.
Kontakt tel.075 7523357
■ Podejmę się pracy biurowej. Biegła
znajomość obsługi komputera, pełen pakiet
MS Office, znajomość zagadnień rachunkowości i prawa pracy. 607-75-88-96
■ Wszystko co związane z komputerem.
Obsługa MS Office, Macromedia Flash,
Macromedia Fireworks, MS Visual C++ (6
i 2003.NET), Paint Shop Pro, Photoshop.
Kontakt mlendzion@gmail.com
■ 28-letnia podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry chałupnictwo,(sprzątanie,
opieka nad dzieckiem) w godzinach 8-15
Tel. 505954630 Delice
■ Lakiernik szukam pracy chętnie za
granica.tel.609437664
■ Podejmę prace jako kierowca kat. B lub
inne propozycje. Tel. 511-873-961.
■ Podejmę pracę jako kierowca auta
dostawczego Bus lub osobowego. Praca
może być dorywcza. Dyspozycyjność
,uczciwość, doświadczenie. Tel. kont.
505 092 579
■ Poszukuje pracy dodatkowej. Chętnie
posprzątam bądź zaopiekuje się dziećmi.
Interesuje mnie praca w weekendy a
w tygodniu od godziny 16:00. Kontakt:
katarzyna.debska@vp.pl
■ Podejmę się dozoru domu, możliwość
całodobowego pobytu na miejscu(z psem)

w zamian za zamieszkanie z rodziną na
okres 1 roku. Oprócz dozoru drobne prace
remontowe, pielęgnacja ogródka
■ Młody, dyspozycyjny, wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B podejmie prace
jako kierowca, przedstawiciel handlowy
lub inne propozycje. Adres mail: aro0000@
o2.pl numer gg:8313711
■ Emerytka, dyspozycyjna, wykształcenie
wyższe, znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy - podejmę pracę nie wymagającą większego wysiłku fizycznego
tel.691672141 e-mail zofwa@wp.pl
■ Niania z doświadczeniem zaopiekuje się
dzieckiem lub osoba starsza. Tel. kontaktowy 075-64-17-151 lub 888293015 można
dzwonić o każdej porze.
■ Mam 23 lata, wykształcenie średnie, z
uzyskaniem tyt. „Technik - Handlowiec” o raz
3-letnią praktyką w zawodzie sprzedawca.
Poszukuję pracy w tym kierunku. Mój
tel.508470884
■ 19-latka zajmie się dzieckiem do 5
lat w weekendy u siebie w domu. kontakt 075/7524092 669083480 lub
515375819
■ Posprzątam twoje mieszkanie dom
umyje okna, łazienkę porostu będzie czysto
zadzwoń 512-569-857
■ Jestem studentem 4 roku i chętnie
podejmę się pracy wszystko prócz supermarketów!!608516952

977

Serafin

RAMY

Fizjoterapeutów do pracy w odnowie
biologicznej w hotelu w Karpaczu. Proszę
o cv na adres orbi-sport@o2.pl
■ Przyjmę do pracy od zaraz na umowę
zlecenie PIEKARZY, do pizzeri proszę swoje
oferty (cv) wysyłać na poniższe adres :
Zajackatarzyna5@wp.pl
■ Zatrudnię na stałe osobę do tworzenia
design’ów stron www (Photoshop, Fireworks, Flash), ulotek reklamowych. Tel.
0606 118 608 e-mail: michalpiascik@
wp.pl
■ Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem w zawodzie. 0756466884
■

tel. 06

14

www.ckj-family.eu

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ / Z LOTU PTAKA
REGION Po szynach do Podgórzyna

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

Tramwaje peryferyjne
Sunący wzdłuż stawów
podgórzyńskich tramwaj ostał się jedynie we
wspomnieniach i na
starych fotografiach.
Z ambitnych niemieckich
planów uruchomienia
elektrycznej kolejki podwieszanej ze Szklarskiej
Poręby na Szrenicę i dalej – na Śnieżkę, nic nie
wyszło. Ale czar przeszłości pozostaje.
Pierwszy elektryczny tramwaj
do Podgórzyna Dolnego (Nieder
Giersdorf) ruszył w trasę sprzed
kościoła katolickiego w Cieplicach 8 sierpnia 1911 roku. Było
to przedłużenie linii wiodącej
z jeleniogórskiego dworca głównego do uzdrowiska. W sumie prawie
11 km.
Niemal trzy lata później, 20 maja
roku 1914 tramwaj dociera już pod
charakterystyczną skałkę Hohler
Stein w Podgórzynie Górnym.
Pojazdy jeżdżą malowniczą trasą.
Z jednej strony lustrzana powierzchnia stawów, z drugiej malarski
krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej,
w tle – przedgórze Karkonoszy
i wyższe pasma gór ze Śnieżką.

Tramwaje pod gazem
Uruchomienie linii tramwajowej
w stolicy Karkonoszy ściśle wiązało
się z powstaniem połączenia kolejowego z Wrocławia do Jeleniej
Góry w roku 1866 oraz rozwojem
turystyki. Na początku, od 15 listopada 1894 roku, szynowe pojazdy
napędzane były gazem.
Technologia pochodziła z niemieckiego miasta Dessau. Delegację Hirschbergu do jej zakupu
i zastosowania miał zachęcić
producent taboru Deutschen Gasgesellschaft GMBH.
Tramwaje napędzane gazem
wprawdzie do Podgórzyna nie

docierały, ale jeździły z Jeleniej Góry
do Cieplic i Sobieszowa. Psuły się jednak często i nie miały na tyle mocy,
aby pokonywać pagórki pomiędzy
tymi miejscowościami, choć torowisko położono tak, aby różnica
wzniesień była jak najmniejsza.
Ówcześni obserwatorzy komunikacji miejskiej patrzyli na to ze
swoistym poczuciem humoru. Na
jednej z pocztówek satyrycznych
tłum pasażerów wchodzi do tramwaju gazowego na Schlossplatz
(plac Piastowski). Kiedy pojazd
przejeżdża dzisiejszą ulicą Wolności,
nie daje rady pokonać wzniesienia.
Tłum pasażerów wysiada i pcha
ważący co najmniej dwie tony
tramwaj.
Tytuł widokówki: Die Gasbahn
kommt! – Nadjeżdża tramwaj gazowy!.
Z prądem do Podgórzyna
Epoka elektryczności znacznie komfort jazdy poprawiła
i pozwoliła na wspomniane już
przedłużenie tramwajowych linii
do Podgórzyna.
Wsiadając do niezbyt wygodnego pojazdu z drewnianymi
ławkami przy jeleniogórskim
dworcu głównym, do Giersdorfu
dojeżdżało się po 54 minutach,
o ile oczywiście tramwaj w trasie
się nie zepsuł, co czasami się
zdarzało. Pod podgórzyńską
skałkę pojazd dojeżdżał latem co
35 minut. W innych porach roku

Stawy, tramwaj, a w tle Śnieżne Kotły – uroczy krajobraz

Więcej archiwalnych zdjęć na stronie www.jelonka.com
– co 50 minut.
Nie przeszkadzało to ówczesnym turystom, którzy bardzo
chętnie z tej linii korzystali. Podgórzyn był nie tylko miejscowością wypoczynkową, lecz także
bazą wypadową do okolicznych
wczasowisk: Saalberg (Zachełmia), Hein (Przesieki), czy też
Borowic (Bacherhäußer).
Ta ostatnia miejscowość, w której ruch turystyczny rozwinął się
pod koniec XIX wieku, powstała
w 1644 założona przez Meertina
Marksteinera w 1644 r.
– Protestancki cieśla, Szwajcar
z pochodzenia, uciekł z Czech
przez prześladowaniami religijnymi i urządził na karkonoskim
przedgórzu osadę pasterską
– podają żródła historyczne.

Stare, ale jare

Jaki stan komunikacji miejskiej
zastali Polacy, którzy w 1945
roku przejęli Jelenią Górę?
Niemcy, z powodu rozpętanej od 1939 roku II Wojny
Światowej, prawie nie modernizowali torowisk, a część
kadry Hirschberger Talbahn
powołano do Wermahtu.
Wozy były jednak w pełni
sprawne. Na tyle, że po Jeleniej Górze jeździły do 1959
roku. Wówczas na tory trafiły pojazdy wyprodukowane
w Chorzowie, polskie tramwaje typu 5 N. Poniemieckie
pojazdy, które już wówczas

można było uznać za zabytkowe, trafiły na złom.
Linię do Podgórzyna zlikwidowano w 1964 roku. Do
1969 r. skasowano pozostałe
połączenia szynowe, w tym do
Sobieszowa.
Tabor z Jeleniej Góry okazał
się jednak bardziej trwały.
Po ulicach Łodzi, Bydgoszczy
i Torunia wagony motorowe
i doczepiane wycofane ze
stolicy Karkonoszy i przekazane tamtejszym miejskim
przewoźnikom jeździły aż do
1992 roku.
Ciag dalszy za tydzień
(tejo)

Fot.Marek Tkacz

Odrobina historii
ze stawami w tle
Kto by pomyślał, że ten nowoczesny – jak na tamte czasy

– środek komunikacji, dotrze do
wsi założonej najpewniej około
1305 roku?
W 1560 r. stała się własnością
magnackiej rodziny Schaffgotschów, właścicieli większości
ziem w okolicach dawnych Cieplic
(Warmbrunn).
Giersdorf kojarzony był głównie
ze stawami założonymi jeszcze
w średniowieczu przez cystersów,
którzy swój klasztor mieli właśnie
w Cieplicach. Oni także byli fundatorami stawów w Karpnikach
(Fischbach). Hodowano tam głównie karpie. W Giersdorfie, przed
1945 rokiem, stawy były także
miejscem rekreacji. Świadczą
o tym fotografie, na których widać
pawilony zbudowane na brzegach
przy szosie oraz wędkarzy.

15

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Rzut oka na Zabobrze
Od reliktów poniemieckiej zabudowy Strupic (jak nazywano wieś położoną na prawym brzegu Bobru), do blokowisk, którymi porosło największe w mieście osiedle. Pierwsze widoczne na
zdjęciu budynki powstały na przełomie lat 60/70 minionego wieku, ostatnie – kilka lat temu. Zabobrze rozbudowało się niemal do granic Jeżowa Sudeckiego. Prawie sąsiaduje z tamtejszym
kościółkiem, do którego kiedyś można było chodzić na spacery ścieżką pośród pól. W miejscu, gdzie jeszcze 30 lat temu wiła się wąska ulica Legnicka otoczona łąkami, dziś są betonowe bloczyska,
obwarowana nimi obwodnica oraz kilka marketów. O przeszłości świadczy zielona enklawa parku z XIX-wiecznym pałacykiem – dziś własność Politechniki Wrocławskiej, kiedyś rezydencja jednego
z możnych jeleniogórzan.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYWIAD / NASZE POCIECHY

wasze fotki Nasze Pociechy

Wiktoria

Dominik

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

będzie jego przyjacielem a co za
tym idzie najlepsza terapią..
Teraz jakby mogli, jedliby z jednej
miski. Wzajemnie opiekują się sobą.
Jak syn się źle czuje to pies przy nim
czuwa i liże go raz po raz.
Mówi się, że pies upodabnia się do właściciela, czy to
prawda?
Działa to chyba w dwie strony.
Jest tak samo spokojny i łagodny
jak ja, obydwaj lubimy
sport, i obydwaj
jesteśmy dla
ludzi.

Czy pies jest najlepszym
przyjacielem człowieka?
Zdecydowanie tak. Jak czasami
mam zły dzień wychodzę z psem
na dłuższy spacer, wygadam
mu się i jest w porządku. Pies poaga mi
w rozładowaniu napięcia
w domu i zawsze
mnie rozumie.
(śmiech)
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Sara

Angelika Grzywacz: Znany
jest Pan jako właściciel pięknego „Aresa”(Riki Fidara),
zdradzi Pan czemu „Ares”
zawdzięcza swoją wyjątkowość?
Mieczysław Smolik: „Ares”
towarzyszy mi przez całe życie.
Kiedyś były papierosy aresy,
które paliłem, od dłuższego czasu
mam firmę sprzedaży i montażu
alarmów, rolet, roletek i żaluzji
„Ares”, i przede wszystkim mam
wyjątkowego w swoim rodzaju
psa Aresa (Riki Fidara). Na wystawach otrzymał tytuły najlepszego
psa w rasie.
Na czym polega jego wyjątkowość?
To jest labrador, którego szukałem kilka miesięcy. Kupiłem go
w Lesznie dla syna z porażeniem
mózgowym. Związek kynologiczny sprowadził go dla policji
z Holandii. Poza pochodzeniem
ma rasowy charakter. Odkąd
pojawił się w naszym, domu
zarówno moje, jak i syna życie
zmieniło się nie do poznania.

Pilnuje naszego niepełnosprawnego, piętnastoletniego Adasia.
Jest jednym z rodziny.
Świetnie pływać, wyczuje narkotyki, nosi do domu gazetę.
Kiedy tylko go przywiozłem
jako szczeniaka, poszedł do syna
do pokoju i położył mu łapę na
kolanie i od tamtej chwili nie
odstępuje go na krok.
Kiedy przychodzili do syna lekarze, Ares odciągał ich za nogawki
i nie pozwalał dojść do Adama.
Od kilku lat jeździłem z nim na
pokazy i wystawy psów rasowych.
W sumie zdobył około trzydziestu
medali w tym około 25 złotych.
W życiu codziennym Ares stał
się naszym rozwiązaniem
problemów.
Skąd pomysł
na takie życiowe rozwiązanie problemów?
Podsunęła mi go
Teresa Rupniewska, szefowa związku kynologicznego. Dowiedziała się, że mam syna
z porażeniem
mózgowym
i powiedziała, że taki pies
pomógłby mi
w opiece nad
dzieckiem,
ponieważ

Gr

Maciuœ

Mieczysław Smolik ma
żonę Bożenkę, niepełnosprawnego syna Adasia,
twarde życie i Aresa, który
do ich domu wprowadził
nową, radośniejszą rzeczywistość.
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Klaudia

Na kłopoty labrador
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Karolina

JELENIA GÓRA Ares ma rasowe nie tylko pochodzenie, ale i charakter

Mieczysław Smolik i Ares

REKLAMA

GAZEL

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

CORRIDA

Zapraszamy do oglądnięcia
prezentowanych kolekcji w naszym
Sklepie Firmowym

SIGMA

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice

Pon-po 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00
GRETA

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

tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12
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fax.+48 75/75 473 26 www.polcolorit.pl
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