Pracodawcy potrzebują kucharzy, kelnerów, recepcjonistów (ze znajomością
co najmniej języka niemieckiego). Poszukiwane są
szwaczki, elektrycy, ślusarze,
a przede wszystkim wszelkiego rodzaju budowlańcy.
Zobacz, jakie wymagania
muszą spełnić kandydaci.
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Kręcenie z corhydronem
Fot. Krzysztof Knitter

Już 33 osobom przedstawiła Prokuratura Okręgowa
w Jeleniej Górze zarzuty
wręczenia korzyści majątkowych w zamian za pomoc
w uzyskaniu prawa jazdy.
Podejrzani przyznali się do
winy i rzucili nowe światło na
prowadzone przez śledczych
dochodzenie.

Mieszkańcy
odetchną
Postrach mieszkańców
ul. Różyckiego, pies Klajzder,
prawdopodobnie już nikogo nie pogryzie. Pomoc, po
naszej ubiegłotygodniowej
publikacji, zaoferował prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. Sprawa trafiła
też do organów ścigania.
str.6

SPORT

Karkonosze
na rozdrożu
Karkonosze Jelenia Góra nie
mają prezesa, ale jest szansa
na pozyskanie stałego sponsora. Zobacz, kto kieruje zasłużonym klubem i jakie są plany
na przyszłość.

Błąd albo działanie osoby chorej psychicznie:
takie hipotezy w sprawie
zamiany w Jelfie fiolek
p r z e c i wa l e r g i c z n e g o
corhydronu 250 mg na
śmiertelnie niebezpiecz-

ną scolinę uważają za najbardziej prawdopodobne
policjanci i prokuratorzy
prowadzący śledztwo w tej
sprawie. Czy rzeczywiście
sabotaż jest wykluczony,
jak oświadczyli śledczy?

Ktoś, kto zamienił fiolki niekoniecznie musiał
być szaleńcem. Jest co
najmniej równie prawdopodobne, że konkurencja
przekupiła któregoś z
pracowników, żeby to zro-

bił. Dowody na to znaleźć
będzie bardzo trudno,
ale w historii Jelfy tyle
zdarzyło się dziwnych
wydarzeń i tak wielkie
pieniądze za nimi stały,
że hipoteza sabotażu nie

powinna być tak łatwo
porzucona. Zanim zajmiemy się tą historią, warto
zapytać, dlaczego Jelfa
znalazła się niemal na
krawędzi.
Więcej: strona 3
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Fot. Dariusz Gudowski

Feralna zebra wciąż groźna
Do kolizji dwóch samochodów doszło w piątek
po południu na przejściu
dla pieszych przy ulicy
Jana Pawła II róg Paderewskiego. Kierujący volkswagenem polo ze zgorzelecką rejestracją, tuż
przed pasami gwałtownie
zahamował. Zapewnez
obawy, że potrąci przechodzącego tam pieszego.

77%
FOLLOW THE

Manewru nie zauważyła
kobieta, która siedziała
za kierownicą jadącego
za VW opla astry. I zderzenie gotowe. Maria M. nie
zachowała odpowiedniej
odległości między pojazdami. Została ukarana
mandatem i sześcioma
punktami karnymi.
Na tym samym przejściu
dla pieszych doszło ostat-

nio aż do czterech śmiertelnych potrąceń. Zgodnie z zapowiedziami, dziś
(poniedziałek) przejście
zostanie zlikwidowane i
zagrodzone specjalnymi
barierkami. Piesi będą
musieli przechodzić na
drugą stronę ulicy przez
skrzyżowanie Jana Pawła
II i Różyckiego.
(tejo)

INSTINCT

SKUP

Auto Centrum Dolnośląskie
ul. Mostowa 2
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/ 646 98 00
fax. 075/ 646 11 00

OD LUTEG
O
PEŁNA O
F E R TA

F O R DA

W NASZY

www. autocentrumdolnoslaskie.pl

M SALON

IE

e-mail: salon@autocentrumdolnoslaskie.pl

SPRZEDAŻ

TELEFONY
KOMÓRKOWE

SERWIS

sklep przeniesiony z UL. SUDECKIEJ
na

UL. KLONOWICA 13

(na przeciwko pogotowia ratunkowego)
TEL. 075 64 72 111

SIML

OCK

KOM. 501 48 55 57
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Harcerskie święto

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

Uczcili pamięć
Blisko 200 harcerzy z
jeleniogórskiego obchodziło w czwartek (22 II)
Dzień Myśli Braterskiej.
– To święto na cześć urodzin
twórcy skautingu, generała Roberta Baden-Powella – wyjaśnia
Marian Łata, komendant hufca
ZHP w Jeleniej Górze. – Tego
dnia wszyscy harcerze się jednoczą i sobie pomagają. podobne
uroczystości obchodzone są w
całej Polsce.
Skauci z Jeleniej Góry najpierw
wzięli udział w harcerskiej grze,
gdzie musieli m.in. wykazać się
zaradnością i pomysłowością. Na
koniec wszystkie drużyny zasiadły do wspólnego ogniska.
- Było fajnie. Podobało mi się
jedno z zadań gry: strzelanie z

Coś za nic

pistoletu do balonów – powiedziała Olga Pękala z 39 drużyny
Barykada.
Gen. Robert Baden-Powell urodził się w Wielkiej Brytanii 22
lutego 1857 roku, ale największe
sukcesy święcił podczas działań w
Afryce. Zasłynął podczas obrony
miasta Mafeking w Republice
Południowej Afryki w wojnie
z Burami (1899-1900). BadenPowell dysponował 10-krotnie
mniejsza armią niż oblegający
go wrogowie.
Powierzył wówczas nastoletnim
chłopcom drobne zadania (byli
zwiadowcami, łącznikami), z
których wywiązali się znakomicie. Później Baden-Powell
organizował obozy szkoleniowe
dla młodzieży.

Nie dać nic i dostać coś, to
transakcja nad wyraz korzystna,
dlatego każdy marzy o tym, żeby
chociaż raz w życiu dostać coś za
nic. Najczęściej jednak przekonuje się szybko, że w prawdziwym
życiu takie transakcje zdarzają
się tak rzadko.
Marzenie zostaje wtedy zmienione: żeby tak dostać coś wartościowego małym kosztem. To
już wydaje się realniejsze, dlatego tak popularne są wszelkiego
rodzaju gry liczbowe i konkursy,
w których wydając parę złotych
na kupon albo esemesa liczymy
na wielką wygraną, czasem kilka
milionów złotych, czasem tylko
parędziesiąt tysięcy, ale zawsze za
kwotę nieporównywalnie drobniejszą. Stąd kolejki przed punktami
lotto, szczególnie wtedy, kiedy
jest kumulacja i grube dochody
organizatorów przeróżnych loterii,
konkursów i quizów.
Tego typu gry są z reguły nieszkodliwe, dostarczają na tyle miłych emocji oczekiwania, że przeważają nad późniejszym lekkim
rozczarowaniem. Chyba że ktoś
wysyła dziesiątki esemesów albo
setki kuponów, naiwnie chcąc
zwiększyć szanse z bliskich zera
do prawie tak samo bliskich.
Na tym samym marzeniu o dostaniu czegoś wartościowego małym
kosztem bazują jednak oszuści. W

(tejo)

Fot. Archiwum

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

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

  

Harcerze z jeleniogórskiego hufca podczas
obchodów Dnia Myśli Braterskiej

kolorowych, wielkonakładowych
pismach i w Internecie pełno jest
ogłoszeń o rewelacyjnych “suplementach diety”, nieszkodliwych i
niezwykle skutecznych.
Na ogłoszenia masowo odpowiadają ludzie, którzy parę razy
próbowali schudnąć, po czym
przekonywali się, że olbrzymi
wysiłek, drakońskie diety, a nawet głodzenia się nie przynoszą
rezultatów na miarę wyrzeczeń.
Ogłoszenia tymczasem obiecują, że wystarczy zażywać taki
preparat i już się chudnie bez
żadnych wysiłków i przykrości.
To jest właśnie obietnica czegoś
wartościowego – nieosiągalnej
dotąd szczupłej sylwetki – małym kosztem – bo ceny nie są
oszałamiająco wysokie.
Dobrze jeśli “suplementy diety” są nieszkodliwymi substancjami, które wprawdzie nie
odchudzają, ale też nie szkodzą.
Naiwny, który chciał dostać coś
wartościowego małym kosztem
traci wprawdzie pieniądze, ale
zyskuje coś wartościowego,
choć niezupełnie to, czego chciał
– doświadczenie życiowe mianowicie.
Handel “suplementami diety”
okazał się tak opłacalny, że
do interesu weszli gangsterzy.
Wprowadzili preparaty, które
naprawdę odchudzają, bo po-

wodują spadek łaknienia. Tyle
że środkiem, który tak działa na
organizm jest amfetamina.
W Polsce w nielegalnych wytwórniach wytwarza się znaczne
ilości amfetaminy. Uliczna sprzedaż jest coraz trudniejsza, bo
policja coraz sprawniej wyłapuje
dilerów i hurtowników. Setki
tysięcy naiwnych wierzących,
że można schudnąć bez wysiłku
tworzą nowy rynek.
Amfetamina poza likwidacją
uczucia głodu powoduje jednak
zaburzenia psychiczne, a przede
wszystkim uzależnia. Ktoś, kto
stosuje taki preparat rzeczywiście
szybko chudnie i chwali się znajomym, robiąc darmową reklamę.
Szybko jednak okazuje się, że bez
zażywania “suplementu” nie może
żyć, bo stał się narkomanem. Kupuje więc następne porcje. Płaci tym,
co ma najcenniejszego, zdrowiem
i życiem za marzenie o dostaniu
czegoś wartościowego małym
kosztem.
A gangsterzy zyskują stałego
klienta.

Wojciech Jankowski

REGION Miejski przewoźnik przegrywa bitwę z prywatną konkurencją?

Ósemki przystanek końcowy

W czwartek (1 marca) zostanie zlikwidowane połączenie Jeleniej Góry z Wojcieszycami obsługiwane przez
MZK. Konkurent zaciera ręce.
Z rozkładu jazdy znika autobus
linii nr osiem, który – dzięki porozumieniu między samorządami Jeleniej Góry i gminy Stara Kamienica
– od wielu lat obsługiwał połączenie
na tej trasie.
Kłopoty znów zaczęły się w roku
ubiegłym. Wówczas rozkład jazdy
autobusu drastycznie odchudzono.
Zostały tylko najważniejsze cztery
kursy w godzinach, kiedy dzieci wracają do szkół a dorośli – z pracy.
Ostatnie badania MZK wykazały
jednak, że autobus częściej niż
pasażerów, wozi powietrze. Do
tego z początkiem roku gmina
Stara Kamienica nie chciała już łożyć
pieniędzy na połączenie. Argument:
pustawa kasa.
Czy faktycznie mało kto tym
autobusem jeździ? Na kierowcę,
którego zastaliśmy w piątek na pętli
„Strzelecka Góra”, na przystanku
nie oczekiwał żaden pasażer. Na
popołudniowy kurs o godz. 12.30
pojechał na pusto.
– Może po drodze ktoś wsiądzie
– liczył. Jak się dowiedzieliśmy, z fre-

kwencją w pozostałych autobusach
jest podobnie.
– Nie mamy pieniędzy, aby wozić
powietrze. Rozwiązanie drastyczne:
„ósemka” znika – argumentuje miejski przewoźnik. – Brak rentowności,
narastający deficyt i brak wsparcia ze
strony Urzędu Gminy Stara Kamienica – wyjaśnia Leszek Chmielewski,
szef działu marketingu MZK.
Nie wszyscy mieszkańcy Wojcieszyc są z tego zadowoleni. Twierdzą,
że pojazd powinien dalej jeździć, ale
inną trasą.
– Gdyby odjeżdżał z osiedla Orle,
byłoby inaczej. Mam tam rodzinę.
Dojazd bezpośredni załatwiłby sprawę – mówi pan Władysław, jeden
z wojcieszowian. – Zlikwidować
zawsze łatwo, przywrócić trudniej
– dodaje jego sąsiadka.
Inni twierdzą, że jeleniogórskie
MZK przegrało wojnę z konkurencyjnym prywatnym przewoźnikiem
Krycha-Bus. Jego pojazdy także jeżdżą do Wojcieszyc i to bezpośrednio z
centrum stolicy Karkonoszy. Rozkład
jazdy aż puchnie od kursów.

Fot. Krzysztof Knitter



Autobus do Wojcieszyc w piątek, zamiast z pasażerami,
odjechał z powietrzem w środku i kierowcą
Krychą można dojechać także
do Starej Kamienicy i sąsiedniego
Kromnowa. Zainteresowanie spore.
Wsparcia samorządu lokalnego nie
trzeba.
– Jest wygodniej i szybciej. W
Jeleniej Górze podjeżdżam pod
samo Tesco, na zakupy. Tak to

musiałam się przesiadać i uważać,
aby się nie spóźnić: „ósemka” jeździ
do Wojcieszyc cztery razy dziennie

– mówi jedna z pasażerek Jolanta
Rutkowska.

(tejo)

Samorządy dokładają
Na podobnej zasadzie wsparcia przez samorządowców gmin ościennych MZK
utrzymuje jeszcze połączenia z miejscowościami na terenie gminy Podgórzyn,
Piechowice oraz Jeżowa Sudeckiego.
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Komu zależy na upadku Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa?

Na polskim rynku leków działa około 300 firm, ale
większość to przedsiębiorstwa niewielkie. Rynek zdominowany jest przez cztery: brytyjską GSK Pharmę,
francuski Servier, polską Polpharmę i szwajcarski
Novartis.
Jelfa ze swoimi 165 milionami
była przed przejęciem przez
Sanitas na piątym miejscu pod
względem wielkości produkcji,
ale na 26 pod względem jej
wartości. Działo się tak, bo tam,
gdzie inni zarabiają świetnie,
ona odnotowywała straty Duża
produkcja, niewielkie przychody i straty zamiast dochodów
uzasadniają podejrzenie, że
firma została przygotowana
do sprzedaży za cenę niższą od
realnej wartości. Tylko czy na
pewno miał ją kupić litewski
Sanitas?
Prezes polityczny
W ostatnich latach firmą kierował Sławomir K., człowiek spoza
branży farmaceutycznej, były
wojewoda jeleniogórski. Został
mianowany w 1999 roku decyzją
rządzącego wówczas AWS-u.
Poprzedniego prezesa Franciszka Przybylskiego przedstawiciele Skarbu Państwa w
Radzie Nadzorczej oskarżyli,
że podpisał niekorzystne dla

Jelfy porozumienie z hurtownią
farmaceutyczną Farmacol i
odwołali dyscyplinarnie.
Jelfa porozumienie zerwała,
były prezes stanął przed sądem
za działalność na szkodę spółki.
Po czterech latach oskarżenia
okazały się dęte, sąd uniewinnił
Przybylskiego, ale Jelfa przynosiła już straty zamiast zysków.
– Spółka straciła pieniądze,
a my – a my cztery lata życia
– mówił oczyszczony z zarzutów
Franciszek Przybylski.
Dlaczego znakomitego menadżera i fachowca zastąpił
dyspozycyjny człowiek spoza
branży?
Jelfa daje zarobić
Jelfa była notowana na giełdzie
od 1994 roku, ale ponad 47
proc. akcji należało do państwa
lub państwowych firm. Przy
rozproszonym akcjonariacie
na giełdzie dawało to pakiet
kontrolny. Przedsiębiorstwo pod
zarządem K. (przeciwko niemu
trwa postępowanie karne, w

Dochodzenie trwa
Wydział śledztw Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze kontynuuje
postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu szkodliwego dla zdrowia
corhydronu. Ujawniono w sumie 25 fiolek tego preparatu z zawartością
bardzo groźnego środka zwiotczającego mięśnie, scoliny. Wstępnie wyklucza się, że do „pomyłki” doszło przy znakowaniu leków, ale na etapie ich
produkcji. – Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy – informuje
prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury. W sumie zabezpieczono 8 829 ampułek z preparatem.
Corhydron 250 wrócił do produkcji i sprzedaży po zmianie opakowań.

którym zarzuca się byłemu
szefowi Jelfy czerpanie korzyści
majątkowych i działanie na
niekorzyść spółki) rozwijało się
znacznie wolniej niż rynek, ale
za to dawało zarobić ludziom
powiązanym z prominentnymi
politykami.
Gazeta Polska ujawniła w 1995
roku, że „na interesach z tym
farmaceutycznym potentatem
przez lata zarabiała agencja
reklamowa żony Kaliny Rowińskiej-Schetyny ARRS Effectica
(m. in. na kampanii „Sachol w
żelu pomógł już wielu”). Zarobił
też sam dzisiejszy poseł Grzegorz
Schetyna (PO) jako właściciel
klubu koszykarskiego Śląsk
Wrocław. A obecnie zyski ze
współpracy z Jelfą czerpie firma
DougFaberFamily, której współwłaścicielem i dyrektorem jest
Jacek Olechowski (...) prywatnie
syn Andrzeja Olechowskiego,
jednego z (...) – założycieli PO.
W sprawie Jelfy interesy ludzi
PO krzyżują się z interesami
ludzi SLD – w zarządzie tej spółki
zasiada Lidia Rudnicka, która w
latach 2002-2004 była doradcą
premiera Leszka Millera”.
Decyzję o sprzedaży państwowego pakietu akcji Jelfy podjął
rząd SLD. Kiedy rozpoczęły się
procedury sprzedaży, cena jednej
akcji Jelfy wynosiła 16 złotych.
Znacznie poniżej wartości spółki. Ale sprzedać firmy za tę cenę
ekipa SLD już nie zdążyła.
Kto miał kupić Jelfę po tak
zaniżonej cenie?
Przeciw prywatyzacji
O kupno – już pod rządami Prawa i Sprawiedliwości – starało
się 9 inwestorów, potem w szran-

Fot. Krzysztof Knitter

Kręcenie z corhydronem

kach zostały 4 firmy: AB Sanitas,
łotewski Grindex, Adamed i
amerykański fundusz Enterprise
Investors. Na koniec po licytacji
z tym ostatnim spółkę kupiła
litewska firma AB Sanitas, której
za poprzednich rządów dawano
niewielkie szanse wygrania
konkursu. Następnie po 96 zł za
sztukę wykupiła akcje z giełdy i
w październiku 2006 roku stała
się jedynym właścicielem.
Cena zakupu okazała się sześć
razy wyższa od tej sprzed paru
miesięcy. SLD i PO protestowały.
Przy okazji okazało się, że krzyżowały się tu interesy nie tylko
aktywistów tych dwóch partii.
W listopadzie 2005 roku w telewizyjnym programie “Prosto w
oczy” poseł Zbigniew Chlebowski z Platformy Obywatelskiej
zarzucał ministrowi skarbu w
rządzie Kazimierza Marcinkie-

JELENIA GÓRA Korupcja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Ratusz bez
rzecznika
W dalszym ciągu – mimo rozstrzygniętego konkursu – stanowisko głównego specjalisty w Biurze
Prasowym Urzędu Miejskiego w
Jeleniej Górze pozostaje nieobsadzone.
Zgłosiło się pięć osób, w tym były
wiceburmistrz Lubomierza Jerzy
Andrzejczak, dwóch kandydatów
z Jeleniej Góry i po jednym z Kowar
oraz Złotoryi. To właśnie człowiekowi stamtąd, Krzysztofowi Maciejakowi, komisja zaproponowała to
stanowisko. Jednak – jak podano
na stronie internetowej magistratu
– nowy rzecznik ze względów
niewiadomych zrezygnował.
Wspomniane stanowisko wiąże
się ze sporymi wymaganiami.
Rzecznik to osoba nie tylko odpowiedzialna za kontakt z mediami, lecz także za organizację
wszystkich spotkań i kontaktów
prezydenta. Wśród wymogów
dla kandydatów było nie tylko
wyższe wykształcenie, lecz także
znajomość co najmniej jednego
języka obcego oraz protokołu
dyplomatycznego.

(tejo)

wicza Andrzejowi Mikoszowi,
że przed objęciem stanowiska w
rządzie był doradcą Sanitasu.
Forbes umieścił Jelfę na 9 miejscu
listy “Największe fuzje i przejęcia
2006 roku”. Dla kogo przygotowywana była sztuczna obniżka ceny
akcji Jelfy do 16 złotych?
Zemsta albo przeszkoda
Historia firmy, od wyrzucenia
prezesa Przybylskiego, do ogłoszenia zamiaru jej sprzedaży daje
podstawy do przypuszczania, że
gra toczyła się o to, żeby Jelfa
zaczęła przynosić straty, w rezultacie cena akcji dramatycznie
spadła i ktoś mógl przedsiębiorstwo wykupić za mniej więcej
jedną szóstą wartości.
Być może był to jeden z ośmiu
konkurentów Sanitasu, ale być
może zupełnie inna firma, która
do walki nie stanęła, kiedy zmie-

nił się polityczny układ.
Plan się nie powiódł. Nowy
właściciel zapowiedział, że Jelfa
stanie się centrum badawczo-rozwojowym nowej środkowoeuropejskiej
grupy farmaceutycznej, którą tworzy litewski fundusz inwestycyjny
Invalda, właściciel Sanitasu, a sam
Sanitas wejdzie na naszą giełdę.
Oznaczało to powrót Jelfy do
gry na polskim rynku farmaceutycznym. Z dużej, ledwie zipiącej
firmy mogła się przekształcić w
poważnego gracza. I zaszkodzić
tym co już grają. Afera z corhydronem może sprawić, że się nie
przekształci.
Dlatego na miejscu prokuratora nie odrzucałbym hipotezy
o sabotażu. Zbyt dobrze pasują
do siebie elementy układanki,
żeby był to przypadek lub dzieło
szaleńca.

Wojciech Jankowski

JELENIA GÓRA Brak koszy przy ul. Wolności

Przekupstwo za prawko Miejskie brudy
Instruktor i lekarz zatrzymani przez policję:
brali łapówki w zamian
za załatwienie prawa
jazdy.

Już 33 osobom przedstawiła
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze zarzuty wręczenia korzyści
majątkowych w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie na prawo jazdy. Podejrzani
przyznali się do winy i rzucili nowe
światło na prowadzone przez
śledczych dochodzenie.
Dzięki ich zeznaniom zatrzymano instruktora, 49-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Policjanci z
zespołu do walki z korupcją Sekcji
Przestępczości Gospodarczej
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze podejrzewają, że za pośrednictwo w
zamian za załatwienie
przebrnięcia przez
egzamin żądał od
kursantów od stu do
dwóch tysięcy złotych.

Proceder miał trwać niemal trzy
lata: od 2004 roku.
W ręce stróżów prawa wpadł
także lekarz medycyny komunikacyjnej, uprawniony do badań
kandydatów na kierowców oraz
osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Doktor wystawiał lewe zaświadczenia konieczne do okazania
przed egzaminem. Brał za nie od
80 do 100 złotych.
Instruktor łapówkarz z jednej
z prywatnych szkół jazdy trafił
na trzy miesiące do celi aresztu.
Lekarz po wpłaceniu
kaucji w wysokości 30
tysię-

cy złotych został zwolniony. Jest
pod dozorem policyjnym i ma
zakaz opuszczania kraju.
Obydwu panom grozi kara od
roku do ośmiu lat więzienia.
Prokuratura przypomina, że
jeżeli kandydaci, którzy wręczali
łapówki instruktorom, dobrowolnie zgłoszą się i sami powiadomią
o tym fakcie organy ścigania, nie
będą podlegali karze.
Sprawa jest rozwojowa. W całym procederze mogło uczestniczyć znacznie więcej osób.

(tejo)

Do kłopotów przy zdawaniu
egzaminu na prawo jazdy
dochodzi teraz wątek korupcji
w WORD

Chodnik naprzeciwko pawilonu Plus jest pełen
śmieci.
Porozrzucane papiery i brudy
walają się na całej jego szerokości.
Od czasu do czasu ktoś próbuje podgarnąć je pod ścianę
budynku nogą, ktoś inny zatrzyma się i głową pokręci.
Tymczasem śmieci leżą. Tylko
powiewy wiatru zmieniają ich
położenie.
Odcinek chodnika od ulicy
Mickiewicza aż do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego pokryty
jest warstwą papierów, worków
foliowych, pudełkami po papierosach i wszystkim, co tylko
można sobie wyobrazić.
– Brakuje koszy na odpadki
– podkreśla Tadeusz Pieniu,
który mieszka niedaleko wspomnianego chodnika. – Często
tędy przechodzę i nikt tego
nie sprząta – mówi Barbara
Żłobińska.

Do kogo należy usunięcie
tego bałaganu? Mieszkańcy
twierdzą, że do administracji
i dozorców poszczególnych
kamienic. Ci liczą na to, że brud
zlikwidują pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej.
Większością budynków administruje Zakład Gospodarki
Lokalowej.
– W sobotę, czy w niedzielę
przecież nikt z administracji tego raczej nie uprzątnie
– mówią mieszkańcy z ulicy
Wolności.
Ludzie zapraszają straż miejską na „wizję lokalną”. – Skoro
za nieporządek przed posesją
karani są prywatni właściciele,
dlaczego nie wlepić mandatu
miejskim służbom? – pytają.

(angela)
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JELENIA GÓRA Byli ochroniarze z dyskoteki pod Szrenicą znów oskarżeni

Echa strzelaniny
W 1996 roku wrocławski gangster
Janusz K. ps. Kapeć wysługujący
się wcześniej Lelkowi, awansował
na herszta samodzielnego gangu.
Na rezydencję obrał sobie wydartą
podstępnie legalnej właścicielce
agencje towarzyską Panorama i kupioną na podstawionego człowieka
dyskotekę Julia. W tych miejscach
spotykał się z innymi rezydentami i
podwładnymi. Niezależnie od tego,
oba przybytki pełniły zwykłą funkcję. 11 stycznia 1997 roku jeden z
dyskotekowiczów Jacek S. zaczął się
awanturować. Podłoże awantury,
ani to czy gość wiedział u kogo się
awanturuje, nie są znane. Najpierw
obezwładnili go ochroniarze, a
kiedy sięgnął po nóż wezwali bossa
wraz z uzbrojoną w broń palną
obstawą. Ta obstawa to Grzegorz
B., Dorian R. oraz Adrian B. Trzej
gangsterzy na polecenie bossa
wyjęli broń i zaczęli strzelać do
delikwenta. Po pewnym czasie od
tego zdarzenia trzeci ze sprawców
Adrian B. postradał życie. Zatem
jemu przypisano oddanie śmiertelnego strzału do Jacka S. Natomiast
wobec Grzegorza B. i Doriana R. w
śledztwie ostał się jedynie zarzut
postrzelenia. Prokurator zdobył
jedynie dowody na to, że obaj strzelali trzykrotnie do denata, ale żaden

z nich nie trafił w organ, którego
uszkodzenie skutkuje zgonem.
Odrąbali mu głowę
Jeszcze bardziej makabryczny
od samego zastrzelenia Jacka S.
jest wątek pozbycia się przez gangsterów zwłok. Najpierw wyrzucili
denata w krzaki. Na drugi dzień
boss doszedł jednak do wniosku,
że corpus delicti trzeba ukryć. Nakazał go więc zakopać. Odnaleźli
zwłoki, były zamarznięte, sztywne,
w całości nie potrafili ich upchnąć w
bagażniku, więc siekierą odcięli głowę, odrąbali ramiona. Wywieźli do
lasu. Nie chciało im się jednak kopać
głębokiego grobu. Wrzucili zwłoki
do płytkiego dołka i przysypali
ziemią. Po pewnym czasie dobrały
się do nich lisy i rozkopały grób.
Zwłoki przypadkowo odnaleziono,
zidentyfikowano. Śledztwo ruszyło
z miejsca. Akt oskarżenia trafił do
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
23 października 2003 roku. Wyrok
skazujący zapadł 21 grudnia 2004
r. Kapeć za zlecenie zabójstwa i kierowanie gangiem dostał osiem lat
pozbawienia wolności. Grzegorzowi B. i Dorianowi R. za usiłowanie
zabójstwa, zbezczeszczenie zwłok
oraz przynależność do gangu sąd
wymierzył po piętnaście lat więzienia. Obrońcy zaskarżyli ten wyrok
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Bezskutecznie. Sąd Apelacyjny
podtrzymał wyrok jeleniogórski.
Wobec tego wnieśli kasację do Sądu
Najwyższego. Zaangażowano tuzy
palestry warszawskiej z najwyższej
półki i w rezultacie SN skasował wyrok, nakazał Sadowi Apelacyjnemu
ponowne rozpatrzenie sprawy.

JELENIA GÓRA Możesz poprosić o pomoc

Dla pokrzywdzonych
Padłeś ofiarą przemocy i szukasz wsparcia? Możesz
uzyskać pomoc od prokuratury, sądu czy policji.
Wszystko to w ramach Tygodnia
pomocy ofiarom przestępstw. Trwa
on w całej Polsce. W ramach akcji w
sądach oraz prokuraturach zorganizowane zostaną dyżury sędziów,
aplikantów sądowych, kuratorów
i prokuratorów. Osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących
im uprawnień. Doświadczenia
ostatnich lat wskazują, że akcja
cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej
kontynuowania.
Obecnie w kraju trwają prace
nad międzyresortowym krajo-

Policja dyżuruje

wym programem na rzecz ofiar
przestępstw, w ramach którego
mają być opracowane rozwiązania
systemowe. Pozwolą one osobom
pokrzywdzonym otrzymywać
niezbędną pomoc ze strony różnych instytucji i organizacji. W tej
sprawie odbyła się ogólnopolska
konferencja w Pszczynie, pn. Sieć
pomocy ofiarom przestępstw.
Dyskutowano o tym, jak szybko
i skutecznie pomagać ludziom,
którzy zostawli skrzywdzeni.

(tejo)

Ofiarom przestępstw pomoże policja. W poniedziałek (26 II) i środę
(28 II) w godz. 9-12 bedzie dyżurował st. asp. Jarosław Wojewódzki,
zastępca naczelnika sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Przyjmie on zainteresowanych w pok. nr 7 (I
piętro) przy ul. Armii Krajowej 22.
Z kolei we wtorek (27 II) od 9 do 12, porady zainteresowanym udzieli
młodszy insp. Ryszard Modrzyk, zastępca komendanta miejskiego
policji w Jeleniej Górze. Przyjmie on mieszkańców w siedzibie KMP,
przy ul. Nowowiejskiej 43.

Po ponownym rozpatrzeniu
sprawy Sąd Apelacyjny ponownie
utrzymał wyrok jeleniogórski w
sprawie Kapcia. Tak więc odsiedzi
swoje osiem lat.
Jednak wobec Doriana R. i Grzegorza B. Sąd Apelacyjny tym razem uznał częściowo racje obrony.
Zmniejszył im wyrok łączny z
piętnastu lat do pięciu (za inne
zarzuty). Natomiast sprawę usiłowania zabójstwa Jacka S. przekazał
Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpatrzenia.

na sali zadawać pytania. Sąd się na
to nie zgodził.
Ponadto obrona dowodziła jeszcze
w apelacji, że dwaj inni świadkowie
byli przesłuchiwani w podwójnie.
Raz incognito, a drugi raz w zwykłym trybie z pełnymi personaliami.
Pomiędzy tymi ich zeznaniami
obrońcy dopatrzyli się rażących
sprzeczności i próbują podważać ich
wiarygodność. Sąd Apelacyjny nie
podzielił akurat tych opinii obrony,
bowiem akurat tych świadków udało się prokuratorowi nie zdemaskować. Więc obrona nie ma dowodów,
że sprzeczne zeznania pochodzą od
tych samych osób.

Świadkowie odtajnieni
Sprawa ta – jak to zauważyli
obrońcy i wykorzystali apelacji
– została spaprana procesowo przez
prokuratora. Prokuratura przesłuchiwała m.in. świadków incognito.
W tym nie ma nic dziwnego, z reguły w sprawach przeciw gangsterom
świadków trzeba chronić przed
ewentualnością zemsty. Jednakże
zeznania dwóch anonimowych
świadków prokurator spisał tak
nieudolnie, że oskarżeni podczas
czytania protokołów ich zeznań
łatwo się domyślili o kogo chodzi. W
jednym protokole odnotowano zdanie – „pracowałem jako szatniarz w
Julii”, a drugim zanotowano jak to
anonimowy świadek rozpoznaje się
na zdjęciu w okazanym mu albumie
policyjnym: „na fotografii nr 4 to
ja jestem”. Album wraz z legendą
(nazwiskami osób na zdjęciach
na odwrocie) dołączono do akt.
Skoro świadkowie incognito zostali
zdemaskowani, obrona zażądała od
sądu decyzji, aby zostali odtajnieni
i normalnie przesłuchani w czasie
rozprawy, iżby oskarżeni mogli im

Obnażył Kapcia
Obrona zakwestionowała wiarygodność i status świadka koronnego niejakiego Z. zeznającego
przeciwko Kapciowi. Z. występował
w roli świadka koronnego w innej
sprawie - pogrążył Azję i Lelka, ale
rzucił także światło na gangsterską
karierę Kapcia. Więc te zeznania
dołączono i do sprawy Kapcia.
Jednakże przesłuchano Z. także w
normalnym trybie, więc zdaniem
Sądu Apelacyjnego nie można
kwestionować jego rewelacji, choć
koronną rolę tak. Dlatego wyrok
jeleniogórskiego Sądu Okręgowego
na Kapcia utrzymano w mocy. Jego
żołnierze zagrzeją tu jednak ponownie ławę oskarżonych. Rozpocznie
się na nowo mozolne dowodzenie
im udziału w zbrodni dokonanej
przed dziesięciu laty. Już jednak
bez pomocy, co najmniej dwóch,
świadków incognito.

Policjant po kielichu

Nietrzeźwego funkcjonariusza kierowcę zatrzymał patrol policji.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godz. 17.30. Dyżurny
powiadomił patrol, że ulicą Łączną porusza się daewoo nubira z
włączonymi światłami pozycyjnymi.
– Kiedy policjanci dojechali na miejsce, auto stało – informuje
nadkom. Edyta Bagrowska, oficer prasowa KMP.
Mężczyzna siedzący za kierownicą samochodu został wylegitymowany. Okazało się, że jest policjantem przebywającym na urlopie.
Kontrolujący wyczuli od niego woń alkoholu.
Funkcjonariuszowi pobrano krew do badań i osadzono go w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Komendant miejski policji w Jeleniej Górze natychmiast zawiesił go w pełnieniu czynności służbowych, jednocześnie wszczął
postępowanie dyscyplinarne. Oprócz odpowiedzialności karnej
funkcjonariuszowi grozi zwolnienie z pracy.

Sieciowy pirat

Policja zatrzymała mężczyznę, który nielegalnie rozpowszechniał przez internet pliki muzyczne i handlował filmami
oraz programami. Chodzi o 21-letniego jeleniogórzanina.
Na trop pirata policjanci wpadli wchodząc na założoną
przez niego stronę internetową. – Po zalogowaniu się na niej
automatycznie otwierała się podstrona, na której udostępniał
blisko 700 utworów muzycznych w formacie mp3. Ponadto
oferował do sprzedaży pirackie oprogramowanie oraz filmy
– poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze.
Po adresie IP policjanci ustalili, kim jest właściciel strony i
złożyli mu wizytę w mieszkaniu. Tam zabezpieczyli komputer
oraz blisko 150 płyt zawierających pirackie programy użytkowe
i pliki mp3. Podejrzanego zatrzymano.
Mężczyzna działał na szkodę legalnych dystrybutorów,
wstępnie poniesione straty oszacowano na 15.000 zł. Policjanci
szacują, że nielegalny proceder trwał blisko trzy lata. Zatrzymany mężczyzna jest studentem informatyki. Za naruszenie
praw autorskich oraz kradzież grozi mu kara więzienia do
pięciu lat.

Cela czeka

Czterdziestoletniego jeleniogórzanina poszukiwanego nakazem
sądu rejonowego wydanym w celu odbycia kary więzienia zatrzymali policjanci z zespołu ds. poszukiwań komendy miejskiej. Mężczyzna
został skazany za znęcanie się i stosowanie przemocy fizycznej oraz
psychicznej nad swoimi bliskimi na pół roku pozbawienia wolności.
Karę odbędzie w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.

(tejo)

(m)

JELENIA GÓRA Zima uśpiła czujność kierowców

Stłuczka za stłuczką
Po kilka zdarzeń drogowych odnotowują codziennie policjanci. Paradoksalnie mniej stłuczek,
kolizji i wypadków było,
kiedy na drogach panowały trudniejsze warunki
jazdy.
Jednym z bardziej niebezpiecznych i zdradliwych miejsc
pozostaje ulica Wrocławska.
Tam w czwartek zderzyły się
ford focus z oplem corsą. Na
szczęście nikomu nic się nie
stało, co jednak wagi problemu
nie umniejsza.
– Winę za zdarzenie ponosi
kierowca forda, który wymusił
pierwszeństwo wyjeżdżając z
podporządkowanej drogi. Najpewniej nie zatrzymał się przy
znaku „stop” – oceniają policjanci. Auto było na wrocławskich
tablicach rejestracyjnych. – Nieznajomość miasta nie usprawiedliwia kierowcy – dodają
funkcjonariusze drogówki.
Kierowcy mają ciągle kłopoty
z dostosowaniem się do orga-

Fot. Emil Szulc

Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wraca sprawa
Kapcia, a właściwie jego
żołnierzy: Grzegorza B. i
Doriana R. obwinionych o
strzelaninę w dyskotece Julia w Szklarskiej Porębie.
Doszło do niej dokładnie
dziesięć lat temu.

Kronika policyjna

Kierowcy narzekają na wąską jezdnię przy ul.
Wrocławskiej. Często dochodzi tam do stłuczek
nizacji ruchu po remoncie odcinka Wrocławskiej. Zdaniem
wielu jezdnia jest za wąska,
chodniki za szerokie.
Z kolei policjanci przestrzegają, że jest to teren zabudowany,
a zmotoryzowani często jeżdżą

za szybko i nieuważnie. Stąd
kolizje.
Niebezpiecznym odcinkiem
wciąż jest ulica Wolności.
W piątek doszło na niej do
stłuczki auta marki Toyota z
samochodem nauki jazdy. I w

tym przypadku, na szczęście,
nikomu nic się nie stało.
Wpływ na wzrost liczby stłuczek ma też pogoda. Mokra nawierzchnia w nocy przymarza i
łatwo wpaść w poślizg.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Targi budżetowe
W zasadzie nie odnoszono się do
najważniejszej pozycji wydatków
– na inwestycje miasto wyda 152,5
mln złotych, czyli połowę dochodów. Targi szły o poszczególne
pozycje w wydatkach bieżących
- „należy więcej dać policji”, „więcej
na kulturę w Cieplicach”, „więcej na
zakup wozu bojowego dla jednostki
OSP w Sobieszowie” itp.
Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja na temat wysokości dotacji
dla Miejskiego Zakładu Komuni-

Czy dzięki pieniądzom przewidzianym na remonty kamienic przynajmniej
część z nich odzyska dawny blask?
kacyjnego. Jak wiadomo trwa tam
spór zbiorowy. Strona związkowa
grożąc strajkiem domaga się 300
złotych podwyżki dla każdego
pracownika.
Obecnie średnio na rękę w MZK
bierze się po 1,7 tys. zł. Dyrektor
MZK Marek Woźniak jest skłonny
negocjować do 50 złotych, gdyż na
więcej – jego zdaniem – nie pozwalają realia finansowe zakładu. Strony się usztywniły i w rozmowach
zapanował impas.
Radni PiS, głównie Krzysztof
Mróz, chcieliby, aby budżet miasta wziął na siebie cały ciężar
zaspokojenia apetytów płacowych
pracowników MZK.
Kubeł zimnej wody,
czyli języczek u wagi
Na takie chciejstwo kubeł zimnej
wody wylała przewodnicząca komisji finansów Zofia Czernow.
– Rada uchwala, oczywiście, budżet płac w MZK, ale za poziom płac
odpowiada zarząd zakładu i zarząd
powinien znaleźć w dochodach
firmy środki na podwyżki – mówiła
była prezydent Jeleniej Góry.
Rada może zakład trochę wspomóc (dano dotację na dwuprocentowa podwyżkę). – Ale nie można
się rozdrabniać na wydatkach
bieżących. Budżet powinien być
tak skonstruowany, aby cały jego
wielki potencjał skierowany był
na inwestycje, na rozwój miasta
– dodała radna Naszego Domu.

Jak się okazało, głosy „za” Zofii
Czernow i jej koleżanki klubowej
Doroty Dobek – niczym języczek
u wagi – przechyliły szalę i budżet
został przyjęty.
Uprawnienia szefa
i podwyżki
Prezydent M. Obrębalski oraz
komisje rady wprowadzili do tego
projektu liczne autopoprawki,
zwłaszcza po stronie planowanych
wydatków. Ostatecznie uchwała
budżetowa zamyka się kwotami:
- 305 mln zł po stronie dochodów;
359 mln zł po stronie wydatków; 53
mln złotych deficytu.
Prognozuje się w 2007 roku
zadłużenie miasta na poziomie
ponad 37 proc dochodów jest to
kwota 121 mln zł.

Rada w uchwale wyposażyła
prezydenta w duże uprawniania
finansowe. Może on samodzielnie dokonywać zmian w obrębie
rozdziałów i paragrafów budżetu
bez zwoływania w tym celu sesji,
a także może samodzielnie zaciągać pożyczki na sfinansowanie
deficytów bieżących do 32 mln zł
(ok. dziesięć procent dochodów
budżetu).
Prócz uchwały budżetowej radni
przyjęli na sesji 20 lutego szereg
uchwał tzw. okołobudżetowych.
M.in. podwyższono ceny biletów
MZK o 4 grosze, opłaty za przedszkola i żłobki o 5 złotych miesięcznie, a opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym o 2 procent.

(maj/tejo)

W budżecie założono, między innymi, dokończenie inwestycji rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku oraz spłaty zaciągniętych kredytów,
zwłaszcza na realizację zaopatrzenia w wodę i oczyszczalnię ścieków w
Jeleniej Górze. Opracowana zostanie dokumentacja oraz uporządkowane
sprawy własnościowe na gruntach, którymi ma przebiegać obwodnica
południowa na odcinku Wincentego Pola – Sudecka.
Nowe komputery dostaną Zakłady Gospodarki Lokalowej. Wyremontowana zostanie, między innymi, Sala Ślubów w ratuszu oraz chodnik
przy ul. Ogińskiego blisko Przedszkola Kacperek. W sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 1 zostanie naprawiony dach, a Gimnazjum nr 4 dostanie
wyższy płot. W Jagniątkowie powstanie droga dojazdowa, a nad potokiem
Jelniak w okolicy ul. Ogińskiego powstanie most. Średni wóz bojowy
dostaną strażacy ochotnicy w Sobieszowie.

Fot. Angelika Grzywacz

Najważniejsząsprawą, na którą trzeba
przeznaczyć pieniądze w tym roku to
remonty budynków. Niektóre są w
fatalnym stanie, nawet te w centrum
miasta.

Krystyna Dobrzycka

Na naprawę dróg. W jezdniach są takie
dziury, że szkoda słów. Jadąc samochodem można koło urwać. Ważną
rzeczą są remonty budynków.

Uczniowie z klas maturalnych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych obejrzeli przedstawienie
„Hamlet w Polsce”, wystawione przez pensjonariuszy
Aresztu Śledczego.

UL. 1 MAJA PIĄTEK

Na co pieniądze?

Na co powinno siê przeznaczyæ miejskie pieni¹dze?

Jadwiga Sawicka

UL. PIŁSUDSKIEGO CZWARTEK
Fot. Angelika Grzywacz

Głodni stanowisk?
Sprzeciwili się rajcy Prawa i
Sprawiedliwości oraz Wspólnego
Miasta. Ci ostatni budżetu nie
poparli, między innymi dlatego, że
władze Platformy Obywatelskiej we
Wrocławiu nie zgodziły się na zawarcie koalicji PO WM w Jeleniej Górze.
Poza tym, zarówno Wspólne
Miasto jak i PiS, jak mogło się wydawać, ciężko znoszą niezaspokojone
pretensje tyczące obsady stanowisk
wiceprezydenta i wiceprzewodniczących rady.
Radni z klubu PiS najdłużej okupowali mównicę i suchej nitki na
projekcie uchwały nie zostawili, wygłaszając liczne krytyki albo natury
ogólnej: „ten budżet nie załatwia
niczego”, albo szczegółowej pod
adresem wydatków bieżących.
Budżetu po stronie dochodów
żaden radny nie zakwestionował,
gdyż generalnie wychodzi się z
założenia, że dbałość o dochody to
zmartwienie prezydenta.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń przebywał w czwartek w regionie jeleniogórskim.
Odwiedził między innymi Ceramikę Marconi w Piechowicach, gdzie spotkał się z zarządem firmy. Podczas
półtoragodzinnej rozmowy prezes Ceramiki Wiktor Marconi udzielił wyczerpujących informacji na temat regulacji
rynku a także barier podatkowych i administracyjnych, które
hamują rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Fot. Krzysztof Knitter

– To budżet kompromisu, otwierający drogę do realizacji zadań
zaplanowanych na nadchodząca
kadencję – mówił prezydent Marek
Obrębalski.
Na sali jednak kompromisu nie
było. Projekt uchwały, autorstwa
jeszcze poprzedniej ekipy rządzącej,
która dziś ma reprezentantów w
radzie w ławach SLD, nie przeszedł
– jak się spodziewano – niemal
jednogłośnie.

PIECHOWICE CZWARTEK

Grupa Cocroach zwyciężyła w piątkowych eliminacjach Ligi Rocka Festival. Zespół z Mieroszowa
wystąpi w finale imprezy, który odbędzie się 30 marca. Obok punkrockowego Cocroach wystąpią także
zwycięzcy poprzednich eliminacji: Lolitas Masturbate,
69, Know i Monoceros.

TEATR JELENIOGÓRSKI PIĄTEK
Fot. Daria Pyrzanowska

Głosami klubów Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz koła Nasz Dom
na wtorkowej sesji rady
miasta uchwalono budżet
stolicy Karkonoszy na
bieżący rok.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Rządzenie i dzielenie

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. Marek Tkacz

JELENIA GÓRA Miejskie finanse niejednomyślnie uporządkowane



Małgorzata Borysiuk

Pieniądze powinno się przeznaczyć na
zdrowie, profilaktykę i leczenie dzieci.
Na takie cele jest niewiele, ale potrzeb
bardzo dużo.

Norbert Jankowski

Poza remontem dróg i budynków, na
zagospodarowanie i oczyszczenie
trawników. W mieście powinny się
pojawić również ozdobne fontanny,
drzewa i krzewy.

Robert Dudzik, Jacek Grondowy i Grzegorz Cinkowski,
aktorzy Teatru Jeleniogórskiego im. Norwida, po raz
setny zagrali w jednoaktówce Sławomira Mrożka „Na
pełnym morzu”. Z okazji jubileuszu artyści dostali liczne
nagrody, brawa i życzenia co najmniej dwustu wystawień sztuki popularnego polskiego dramaturga.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Prezydent pomoże rozwiązać sprawę agresywnego psa

- Wydałem komendantowi straży miejskiej polecenie o wyznaczenie, w ramach możliwości
kadrowych, dodatkowych patroli
w okolicach miejsca zamieszkania właścicieli tego niebezpiecznego psa. Przynajmniej do czasu
decyzji sądu w tej sprawie – powiedział prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski w odpowiedzi
na nasze pytania. - Zwrócę się
również do komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze
z prośbą o zajęcie stanowiska w
tej sprawie.
Przypomnijmy, pies Klajzder,
rasy american staffordshire
terier, zagryzł już kilka innych
psów. Ostatnio zaatakował
mieszkankę ul. Różyckiego Monikę Szalewicz, która próbowała
ratować swojego pupila przed
bestią. - Wzięłam swojego psa
na ręce, a Klajzder rzucił się na nas
– opowiada kobieta. - Szarpał mnie
za rękę. W końcu wypuściłam swojego psa. Wtedy go zagryzł.

Chłodnia

dla zwierząt
Schronisko dla bezdomnych czworonogów przy
ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze dostało chłodnię.
Urządzenie jest potrzebne
zgodnie z najnowszymi wymaganiami sanitarnymi.
Na razie gromadzona jest
tam karma dla psów i kotów. Część chłodni ma być
wykorzystana na przechowywanie padłych zwierząt,
które w takim stanie mają
być badane przez lekarzy
weterynarii.

Makieta
magnesem
Ponad pięć tysięcy gości
odwiedziło ośrodek naukowy Karkonoskiego Parku
Narodowego w Szklarskiej
Porębie. Zwiedzający to
głównie wycieczki szkolne,
ale nie tylko. W ośrodku,
którego zwiedzanie może
potrwać nawet kilka godzin,
można dowiedzieć się wielu
ciekawostek o życiu biologicznym w Karkonoszach.
Największym powodzeniem
cieszy się makieta przedstawiająca szczegółową miniaturę najwyższego pasma
Sudetów Zachodnich.

(tejo)

Właścicielka agresywnego zwierzęcia ani myśli się go pozbyć
mimo, że wyraźnie nie daje sobie
z nim rady. Twierdzi, że winę
ponoszą właściciele innych czworonogów, którzy wyprowadzają je
bez kagańców i smyczy. Z nami
nie chciała się spotkać.
- W stosunku do właścicielki
straż miejska dwukrotnie kierowała wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze
– powiedział Marek Obrebalski.
- Po raz pierwszy w czerwcu 2003
roku z tytułu wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków
ostrożności przy trzymaniu psa.
Sąd zdecydował o ukaraniu tej
pani karą nagany. Kolejna taka
sytuacja miała miejsce w kwietniu
2006 r. – sprawa zakończyła się
wyrokiem grzywny w wysokości
150 zł plus koszty sądowe 50 zł. Z
tego co jest mi wiadome, odrębne
postępowania prowadziła również
jeleniogórska policja.
Sprawę w sądzie przeciwko
właścicielce Klajzdera zamierza
założyć też Monika Szalewicz.
- We wtorek jestem umówiona
na rozmowę z mecenasem, który
sam się ze mną skontaktował i zaoferował pomoc – mówi Monika
Szalewicz. - Straż miejska pomogła mi napisać zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa, które
19 lutego złożyłam w prokuraturze. Tu już nawet nie chodzi o

- Pies poszarpał mi rękaw. Złożyłam doniesienie o popełnieniu
przestępstwa w prokuraturze – mówi Monika
Szalewicz

Podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości
powietrza, kierujący samochodem osobowym powinien używać świateł mijania:

a) przez cały rok b) w czasie od zmierzchu do świtu
na oświetlonych drogach
c) ) w tunelu

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 4
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

Imię i nazwisko .....................................................

mnie, ale o innych ludzi i o bezpieczeństwo ich dzieci i zwierzaków,
które bawią się na podwórku.
Zanim sądy rozstrzygną, co z
zrobić z agresywnym psem, minie
przynajmniej kilka tygodni. A
ludzie wciąż się boją.
- Jak wychodzę ze swoim Bobiczkiem na spacer to omijam ten
blok, chodzę na ulicę Paderewskiego – opowiada Pani Danuta
z ulicy Szymanowskiego, która
sąsiaduje z Różyckiego. - Boję się.

Jestem starszą osobą, gdyby to na
mnie rzuciło takie bydle, to nie
miałabym szans.
- Mieszkańcy miasta nie mogą
czuć się zagrożeni ze względu na
nieodpowiedzialne zachowanie
właściciela zwierzęcia – mówi
Marek Obrębalski - ale decyzja co
do dalszych jego losów należy do
sądu. Miejmy nadzieję, że sprawa
będzie pomyślnie rozwiązana,
zanim dojdzie do tragedii.

Angelika Grzywacz

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

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

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

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

JELENIA GÓRA Gimnazja rozpoczęły wyścig o absolwentów szkół podstawowych

Kuszenie językami
Gimnazja rozpoczęły bój o uczniów. Absolwenci szkół
podstawowych się cieszą: mają w czym wybierać i mogą
dopasować ofertę do swoich zainteresowań. Dla szkół
to bitwa o nauczycielskie etaty.
Szkoły prześcigają się w ofertach dla absolwentów podstawówek. - Od kilku dni przyjmujemy
wycieczki szóstoklasistów ze
szkół podstawowych – mówi
Beata Toczek, dyrektor Gimnazjum nr 4. - W miniony czwartek
gościliśmy uczniów ze szkoły
Podstawowej nr 11.
Tegoroczni absolwenci, poza
obejrzeniem budynku, mieli
okazję uczestniczyć w przygotowanym przez uczniów i nauczycieli programie artystycznym
oraz pokazowych lekcjach. Brali
udział np. w doświadczeniach
fizycznych prowadzonych przez
Justynę Liber. W ramach zajęć z
informatyki zaprezentowano im
miedzy innymi stronę internetową, która każdemu obecnemu
uczniowi tej szkoły pomaga
w przyswojeniu informacji z
zakresu przedmiotu.

- Najistotniejszym, ale nie jedynym atutem naszej oferty,
jest nauka dwóch języków obcych – mówi Eulalia Kłodawska
-Szwajcer z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana
Żeromskiego. Istnieje możliwość
wyboru języków i intensywności
nauczania.
Języki nie są jednak atutem tylko tego gimnazjum. Rozszerzoną
liczbę godzin z języków obcych
w proponuje między innymi
Gimnazjum nr 2. W ofercie tej
szkoły, a także Gimnazjum nr 1,
pojawiły się również liczne koła
zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
- Dolnośląskie mecze matematyczne, nawiązanie współpracy
z Danią, rozwinięty na wysokim
poziomie sport – wymienia
Jolanta Piasecka, dyrektor Gimnazjum nr 1.

Jednym z dodatkowych atutów, jak się okazuje, może być
również rozszerzony program
wychowania fizycznego. Gimnazjum nr 3 kusi informacjami
o dwóch salach gimnastycznych
i siłowni oraz możliwości wyjazdów na obozy sportowe.
Dni otwarte w jeleniogórskich gimnazjach planowane
są na marzec. Jak uspokaja
Marta Oreszczuk, inspektor ds.
oświaty szkół podstawowych i
gimnazjów, jeszcze w tym roku

gimnazja nie mają powodu do
paniki.
- Nie sadzę, by z powodu niżu
demograficznego pojawiła się
jakaś rewolucja – mówi Marta
Oreszczuk. - Mniejszą liczbę uczniów zauważyć można w obecnych
klasach czwartych i piątych szkół
podstawowych. Dlatego prawdziwy
bój rozpocznie się za kilka lat. Dyrektorzy gimnazjów na razie mogą więc
spać spokojnie.
A co na to uczniowie? - Nie
wiemy jeszcze gdzie będziemy

się dalej uczyć – mówią Marta
Nowakowska i Ania Danielewska
z VI d, ze Szkoły Podstawowej nr
11. - Przeglądamy oferty i zastanawiamy się, ale wybór nie jest
łatwy. Każda szkoła proponuje coś
ciekawego. Byłyśmy już na pokazie
w Gimnazjum nr 4. Podobała nam
się szkoła, jest miła atmosfera a
w środku jest bardzo ładnie. Była
to jednak pierwsza szkoła jaką
widziałyśmy, musimy przyjrzeć się
pozostałym.

Angelika Grzywacz

Fot. Angelika Grzywacz

Postrach mieszkańców
ul. Rózyckiego, pies Klajzder, prawdopodobnie już
nikogo nie pogryzie. Pomoc, po naszej publikacji, zaoferował prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski. Sprawa trafiła też
do prokuratury.

Fot. Krzysztof Knitter

Mieszkańcy odetchną

ZAGADKA NR 4:

Jedynka największa

Liczba uczniów, których przyjęto w ubiegłym roku szkolnym do jeleniogórskich
gimnazjów:
Gimnazjum nr 1 – 641 uczniów (9 klas), Gimnazjum nr 2 – 448uczniów (6 klas),
Gimnazjum nr 3 – 494 uczniów (6 klas), Gimnazjum nr 4 – 380 uczniów (5
klas), ZSO nr 1 – 329 uczniów (4 klasy), ZSLiZ nr 1 – 129 uczniów (2 klasy)
ZSRzArt. – 436 uczniów (5 klas)

W Gimnazjum nr 4 odbywają się lekcje pokazowe dla tegorocznych
absolwentów podstawówek

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RAPORT JELONKI Pracy przybywa, ale tej dobrze płatnej wciąż jest mało

W wykazie ofert Powiatowego
Urzędu Pracy nie brakuje propozycji dla przysłowiowego hydraulika.
Ci fachowcy wcale nie pozostają w
kraju, jak twierdzi oficjalna propaganda. Kto mógł, wyjechał.
Wykaz ofert z pośredniaka dobrze ilustruje drenaż naszego rynku pracy jaki nastąpił wskutek masowych wyjazdów zagranicznych.
Szczególnie uskarża się na brak
chętnych (i wykwalifikowanych)
do pracy branża turystyczna oraz
budownictwo. I w tych branżach
pracodawcy na przyszłość muszą
myśleć o jakimś przyzwoitym
ustawieniu poziomu płac, jeśli
chcą zatrzymać ludzi.

Dobrej pracy jest mało
Niestety tak dobrze jednak
jeszcze nie jest aby to pracownicy mogli stawiać warunki,
choć stopa bezrobocia w Jeleniej
Górze już od wielu miesięcy
bardzo się zbliżyła do 10 procent. I jest niższa od przeciętnej
krajowej o około pięć punktów,
a także niższa od przeciętnej
dolnośląskiej o 6-7 punktów.
Jeśli bezrobocie schodzi gdzieś
poniżej dziesięciu procent,
to uważa się, że zaczyna ono
ogrywać role sanitarną, gdyż
wszyscy, którzy posiadają jakieś
kwalifikacje i chęć do pracy
mogą znaleźć zajęcie.
Poziomowi bezrobocia w Jeleniej Górze, niestety, daleko jeszcze do sanitarnego. Mimo kilkuset ofert kwartalnie zgłaszanych
w jeleniogórskim pośredniaku
o pracę, zwłaszcza uczciwie
opłacaną, nadal bardzo trudno.
Po pierwsze dlatego, że są oferty
skierowane dla fachowców, którzy już wyjechali albo planują
wyjechać. Po drugie są adresowane do wiekowo najbardziej
mobilnej grupy pracowników,
w okolicach trzydziestki, a
więc młodych z zawodowym
doświadczeniem. I tylko w tej
grupie bezrobocie ma sanitar-

JELENIA GÓRA Popisy literackie

Zakochani w poezji
22 licealistów z ZSO nr1 wzięło w czwartek udział
w szkolnych eliminacjach XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.
muzyki. Kilku naszych uczniów
jest dziś zawodowymi aktorami,
np. Magdalena Dąbrowska – dodaje z zadowoleniem.
W kategorii recytacja pierwsze
miejsce zajął Maciej Kudraszew,
drugie Mateusz Brodowski i Diana
Jonkisz a trzecie Karolina Adamska. Wyróżnieni zostali: Joanna
Ziółkowska i Karina Wróblewska. W kategorii poezji śpiewanej
zwyciężyła Alicja Lackorzyńska.
Drugie miejsce zajęły Joanna Wilk
i Weronika Kowal a trzecie Anita
Szyszka. Wyróżniony został Oskar
Czaban. Miejski etap konkursu
odbędzie się 9 marca.

Arkadiusz Piekarz

Fot.Arkadiusz Piekarz

Moc poezji Mickiewicza, Szymborskiej i innych zasłużonych
mistrzów pióra starało się oddać
14 recytatorów i 8 aranżujących
poezję śpiewaną. Poziom był różny
– u wielu osób widać było wczucie
się w temat i dopracowanie ekspresji. Wykonanie utworu Jacka
Kaczmarskiego Nasza klasa przez
Oskara Czabana wprawiło obecnych w głęboką.zadumę.
- Konkurs jest wstępem do sztuki
teatralnej – tłumaczy Jan Owczarek, polonista z „Żeroma”.
Organizuje konkursy recytacji od
13 lat. – Jego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych
recytatorów i aranżacji poezji do

Maciej Kudraszew z interpretacją
Pana Tadeusza i Dziadów

ny sens. Każdy odpowiednio
wykwalifikowany, dysponujący
doświadczeniem zawodowym
trzydziestolatek w Jeleniej Górze,
jeśli chce, znajdzie bez większego trudu pracę.

Z trudnych do zrozumienia
przyczyn w społeczeństwie
naszym pokutuje stereotyp,
że ludzie w średnim wieku już
nie są dobrymi pracownikami.
Pomimo, że dysponują dużym
doświadczeniem i ciągle jeszcze spor ym zasobem siły i
ochoty do pracy.
Starsi wymagają więcej
Pięćdziesięciolatkowie stanowią więc połowę wszystkich
osób pozostających bez pracy
w mieście. A przytłaczająca większość tak zwanych
długotr wale bezrobotnych
– pozostających bez pracy ponad rok, rekrutuje się z grupy
wiekowej 45-55 lat. Po miesiącach upokorzeń zaprzestali
intensywnego poszukiwania
pracy, dość mają wyjaśniania
i tłumaczenia się kadrowym,
że mają co prawda dwadzieścia
pięć lat stażu pracy, ale nie
mają już dwudziestu pięciu
lat. Na usprawiedliwienie pracodawców można wpisać tylko
fakt, że pięćdziesięciolatek jest
znacznie mniej skory do pracy
za głodową minimalną stawkę
niż dwudziestolatek.

Najgorzej zacząć
W znacznie gorszej sytuacji są
absolwenci szkół szukający po
raz pierwszy w życiu pracy. To
pogorszenie sytuacji na rynku
dwudziestolatków jest ubocznym efektem polityki państwa
mającej w założeniu ułatwiać
im start zawodowy. Pracodawcom dano szereg przywilejów,
dopłat. Teraz więc z nawyku od
młodego człowieka żądają, aby
za obietnicę trwałego zatrudnienia zapłacił swoiste frycowe
– zgodził się na głodowe stawki
niby stażowe, albo pracował
za darmo jako niby wolontariusz. Tę krwiopijczą metodę
wyzysku młodych ludzi stosują
nie tylko prywatne firmy, ale
nawet szacowne wydawałoby
się instytucje państwowe.
Najbardziej jednak dyskryminowaną grupą pracowników są
ludzie w średnim wieku. Tacy,
których jeszcze nie obejmuje
ochrona przedemerytalna, a
więc okolicy pięćdziesiątki.

(m)

W urzędzie pracy jest sporo ofert,
ale ciężko o intratny etat

REGION Na światłach przez cały rok

Będzie mniej zabitych?

Kierowcy już niebawem
będą musieli mieć włączone światła przez cały rok.
Takie zmiany w prawie o
ruchu drogowym przyjął
Sejm. Przepisy wejdą w
życie za około trzy miesiące.
Zdania wśród kierowców na
temat nowych przepisów są podzielone.
- Kiedyś jechaliśmy z rodziną
na wakacje – opowiada Marcin
Purzycki. - Chciałem wyprzedzić
samochód jadący przed nami i o
mały włos nie wpakowałem się
pod koła jadącego z naprzeciwka
tira. Gdyby miał włączona światła,
z pewnością bym go zauważył.
- By na drogach było bezpieczniej, trzeba przestrzegać przepisów dotyczących prędkości
– mówi Ania Kowalska z Jeleniej
Góry, właścicielka malucha. - Nie
każdego będzie stać na wymianę
akumulatorów czy żarówek. A te
będą się zużywać znacznie szybciej, jeśli bedziemy jeździć ciągle
na światłach. W Polsce kierowcy
nie są przyzwyczajeni do jazdy na
światłach przez cały rok, dlatego
będzie więcej mandatów.
- Jeśli włączone reflektory mogłyby uratować komukolwiek życie to
uważam, że pomysł jest trafiony
– mówi z kolei mł.insp. Maciej
Dyjach, naczelnik sekcji ruchu

Fot. Krzysztof Knitter

Pracodawcy potrzebują
kucharzy, kelnerów, recepcjonistów (ze znajomością co najmniej języka
niemieckiego). Poszukiwane są szwaczki (na nie
zawsze był popyt), elektrycy, ślusarze, a przede
wszystkim (w prawie martwym sezonie budowlanym) wszelkiego rodzaju
fachowcy – budowlańcy.
Jak zwykle potrzeba także
księgowych.

Fot. Krzysztof Knitter

Fachowcy wyjechali

pociągiem

projekt – mówi Maciej Dyjach.
- Zatwierdził je jak na razie tylko
Sejm. Teraz musi jeszcze trafić pod
obrady Senatu, po czym ustawa
trafi na ręce prezydenta.
Wydaje się jednak, że to tylklo
formalność. Policja przypomina,
że obowiązek jazdy z włączonymi
światłami nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa na naszych
drogach. - To tylko ułatwienie dla
kierowców. Ale i tak najważniejsza jest rozwaga – podkreślają
policjanci.

Polskiej Koleje Państwowe
zapowiadają podwyżki cen
biletów. Od czwartku (1
marca) pasażerowie PKP
będą musieli z portfeli wyjąć więcej pieniędzy. Bilety
podrożeją średnio o pięć procent. Podwyżki dotkną tych,
którzy wybiorą się w podróż
pociągiem na odległość powyżej 50 kilometrów.
Najwięcej trzeba będzie
zapłacić za połączenia dalekobieżne. PKP uzasadniają
zmiany cen względami ekonomicznymi..
Pasażerowie podkreślają,
że już dziś bilety nie są tanie.
Przykładowo, za podróż z
Jeleniej Góry do Wrocławia
trzeba zapłacić 18,5 zł (ulgowy bilet kosztuje 10,5 zł).
Nie wiadomo jeszcze, jakie
będą stawki na tej trasie po
zmianach. Dla porównania,
jeleniogórski PKS wozi pasażerów do Wrocławia za 12
zł (8,04 zł ulgowy) a Krycha
Bus za 15 i 10 zł. Tyle, że autobusy jeżdżą ok. 2 godzin,
a pociąg ponad 3.
Podwyżek w PKP nie będzie w tak zwanej pierwszej
strefie, czyli na liniach do
50 km. W regionie jeleniogórskim jest ich, jednak,
coraz mniej.

Angela

(tejo)

Wkróce będziemy jeździć z włączonymi
światłami przez cały rok
drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. - Jak wynika z przeprowadzonych badań,
te zmiany znacznie wpłyną na
bezpieczeństwo.
Według badań prowadzonych
przez komisję europejską, jazda na
światłach w dzień w skali rocznej
może zmniejszyć liczbę wypadków
nawet o 15 %, wówczas liczba zabitych by się zmniejszyła o 20%. W
przypadku motocyklistów, liczba
ofiar śmiertelnych mogłaby się
zmniejszyć o jedną trzecią.
- Na razie nowe przepisy to tylko

Drożej

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 ROZMAITOŒCI
Działkowy
Prawdziwy zbiór rzeczy różnych, mniej lub bardziej przydatnych, zauważyliśmy na jednym z
ogródków działkowych w Jeleniej
Górze. Wśród zebranych przez
właściciela „skarbów” nie tylko
przy altanie są wiadra, stare
narty, tarcze oraz szereg innych
kolorowych przedmiotów, których przeznaczenie zna chyba
tylko sam posiadacz.
Zastanawiamy się, czy to tylko
zimowa dekoracja, ożywiająca
nieco smętny jeszcze krajobraz,
czy też całoroczna ekspozycja
„tysiąca i jednego” drobiazgów. Aż
dziw bierze, że do kolekcji nie dobrali się jeszcze amatorzy cudzej

Fot. Krzysztof Knitter

kolekcjoner

Czytaj szybko
przez telefon

własności. W każdym razie coś z
lokalnego folkloru jeleniogórskiego w tym jest. Nie na wszystkich
bowiem działkach panuje wzoro-

wy porządek. Pozostaje czekać, aż
cały ten skarbiec zarośnie wiosną
liśćmi wybujałych obok roślin.

(tejo)

JELENIA GÓRA Z fałszywką przez życie

Sposób na magistra
Skończyła studia bez zdanej matury. To zdarzyło
się na Akademii Ekonomicznej.
Takim osobliwym przypadkiem
jest niejaka Dorota K., o której przebiegłości doniosła ostatnio prasa.
Ze względów nieznanych na egzamin dojrzałości wysłała opiekunkę
do dziecka, która miała podrobiony
dowód osobisty. Świetnie sobie
poradziła i świadectwo maturalne
zdobyła.
Oszustka wcześniej ukończyła
edukację w szkole średniej, nie
podchodząc wówczas do matury,
co „uczyniła” po paru latach. Między
nią, a zastępczynią nikt nie zauważył
różnicy.

Dorota K. z kwitem w ręku dostała
się na jeleniogórski wydział Akademii Ekonomicznej, gdzie spokojnie
przez pięć lat studiowała. Wtedy,
poprzez donos osoby „życzliwej”
wyszła na jaw sprawa maturalnego
przekrętu.
Powiadomiono prokuraturę. Śledczy jednak mogli niewiele, ponieważ
po pięciu latach sprawa uległa
przedawnieniu.
Na nic wysiłki oświatowych urzędników. Okazało się, że „lewej” matury nie można anulować, bo nie ma
odpowiednich przepisów. Co innego,
gdyby abiturientka posługiwała się
ściągą, lub inną zakazaną pomocą
naukową… Uczelnia nic nie mogła
zrobić, ponieważ w świetle prawa,
mimo niekorzystnych eksperyz

grafologicznych, trefna matura
wciąż była ważna.
Tak oto bohaterka całej przygody
szczęśliwie dobrnęła do końca studiów, napisała i obroniła (podobno
osobiście) pracę magisterską i przed
nazwiskiem dumnie nosi trzy literki
bez kropki.
Taka sytuacja to kolejne wyzwanie
do pogonienia swoich podwładnych dla ministra edukacji Romana
Giertycha. MEN wciąż dopracował
regulacji prawnych, które mogłyby
unieważnić nieuczciwie zdany, a w
tym przypadku wyłudzony, egzamin
maturalny…
Tegorocznym maturzystom naśladownictwa przypadku pani K.
oczywiście nie polecamy.

(tejo)

Chcesz z prędkością błyskawicy
„pożerać” książki, lub Twoje dziecko czyta za wolno? Mają na to
radę korespondencyjne szkoły.
Jedna z krakowskich placówek,
która w swojej nazwie odwołuje
się do uniwersyteckich tradycji,
zapewnia, że skuteczenie w tym
pomoże.
Do tego obietnica wydania certyfikatu na blankietach wydrukowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Po prostu marzenie!
W ofercie, między innymi, kurs
szybkiego czytania. I zapewnienie:
koniec z problemami w szkole, na
uczelni, w pracy. Zdobywaj świat i
wiedzę!
Jeleniogórzanie znajdują
szkolne ulotki w skrzynkach
pocztowych i idą na lep mamiącej reklamy. Dopiero po fakcie,
kiedy już starannie wypełnią i
wyślą ofertę, dociera do nich,
że „przyjemność” kosztuje. I to
słono: ponad trzy tysiące złotych.
A lekcje opierają się, między
innymi, na… konsultacjach telefonicznych, oczywiście na koszt
zainteresowanego.
Na rezygnację z oferty za późno.
– Ludzie teraz muszą spłacać
kredyt w ratach i raczej wątpią,
czy nauka wspomnianą metodą
okaże się skuteczna – mówi Jadwiga Reder-Sadowska, miejska
rzeczniczka konsumentów.
Na pewno skuteczną okaże się
nauczka, że lepiej nie ufać treści
znalezionych w skrzynce pocztowej ulotek obiecujących złote
góry za nic.

JELENIA GÓRA Popularni Julia i Jakub

Imiona na topie
Stu trzech nowo narodzonych jeleniogórzan zarejestrował w styczniu Urząd Stanu Cywilnego.
Wśród imion, które najczęściej
nadają rodzice swoim dzieciom,
największym powodzeniem cieszyły się Julia i Jakub.
Dla dziewcząt popularna jest
także Wiktoria, Amelia, Martyna,
Weronika, Maja, Nicola, Anna
oraz Alicja. Najczęściej wybierane
imiona chłopców to – oprócz
Jakuba – Kacper, Mateusz, Michał,
Szymon, Mikołaj, Oliwier, Łukasz,
Bartosz i Wiktor.
Coraz rzadziej zdarzają się inne
imiona, które wielu jeleniogórzan
nosi. Nie ma mody na Józefa,
Władysława, Stanisława, Bronisława, Grzegorza. Wśród dziewcząt
mało popularne są Wandy, Marie,
Michaliny, Melanie, Krystyny
oraz męskie
odpowiedniki
imion: Mieczysława,

Stanisława, Władysława, czy
Józefa.
Urzędowi nie zdarzyło się odmówić wpisu dziecka ze względu
na imię nie figurujące w odpowiednich rejestrach. Choć imiona
dziwne, głównie anglojęzyczne,
wciąż się zdarzają, choćby Reksona, Ariel, Kewin czy Jennifer.
– Na imiona panuje swoista
moda, ale już nie wiąże się tak
mocno, jak kiedyś z bohaterami
popularnych seriali telewizyjnych
– tłumaczy Jadwiga Kozielska,
polonistka. – Rodzice często robią
krzywdę swojemu dziecku, nadając mu nieprzystające do naszych
obyczajów imię – dodaje.
Istnieje procedura jego zmiany,
jednak trzeba za to zapłacić około 20 złotych.

(tejo)

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Koleje wolą pozwolić na zniszczenie swojego mienia niż przekazać je innym

Jak pies ogrodnika

Od kilku lat trwa nieskuteczna batalia samorządowców
z Karpacza o przejęcie przez samorząd nieużywanego
dworca. Biurokratyczna machina blokuje powstanie
Kolei Izerskiej. Decydenci PKP w Warszawie pozwalają
złodziejom na rozkradanie tego, co pozostało z resztek
świetności regionalnych połączeń na szynach.
uniemożliwiają oglądanie pięknych okolic.
Tak wyliczać można długo. Mimo
rewolucyjnego sprzątania w Czwartej Rzeczpospolitej, ponurego obrazu
kolejnictwa nie rozjaśniają nawet
luksusowe (podobno) inter i eurocity, które i tak w nasze strony nie
docierają. Jeśli w PKP coś rośnie, to
tylko ceny połączeń i dobre samopoczucie pań i panów, którzy tym
całym bajzlem sterują.
Dzieło kolejowego zniszczenia jest
pokaźne, zwłaszcza w regionach
atrakcyjnych, jak nasz, na których
kolej powinna od lat doić pieniądze
od turystów, wykorzystywać lobby
na ekologiczny transport, remontować torowiska, stacje i całe swoje
– dziś podupadające – posiadłości.
Zamiast tego wolała wszystko
likwidować, zaniedbać, zostawić
na pożarcie wandalom, złodziejom
złomu i zębom pędzącego czasu.
Kolejarze w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku robią przy tym
zamach na tradycję, która wcześniej

wozu ciągnącej cały ten skład.
Podobnie jest w przypadku
nieużywanych przez PKP małych
dworców, choćby w Karpaczu,
które gniją bez dobrego gospodarza. Chętnych na ich przejęcie
nie brakuje: napotykają jednak
na „kozła oporowego” żyjącego
w mózgach kolejowych ekonomistów.
I tak oto zabytkowe perełki
architektury i myśli technicznej
w postaci malowniczych tras w

regionie jeleniogórskim podupadają wraz z firmą.
Ta tak „skutecznie” się restrukturyzowała, że teraz jej pracownicy są
coraz starsi i zacofani (młodsi poszli
precz), a większość taboru powinno
mieć jako stację docelową na tablicy
napis: złomowisko.
W twórczych zapędach zlikwidowano szkoły kolejowe, więc specjalistów od nowoczesnego kolejnictwa
nie ma. Wielu pracowników ma
kłopot ze znalezieniem klawisza

„enter” na klawiaturze komputera.
Nie mówiąc o znajomości choćby
szczątkowej jednego języka obcego
przez panie w kasach na stacjach,
skąd odjeżdżają (coraz rzadziej
zresztą) pociągi międzynarodowe.
Sami pracownicy nie mogą się
już doczekać zasłużonej emerytury i niewiele ich obchodzi – nic w
tym dziwnego – co będzie potem.
Najpewniej potop.

Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum

Polskie Koleje Państwowe to były
kolos na glinianych nogach. Prawa
rynku zrobiły swoje: w ciągu kilku lat
hołubiona wcześniej przez państwo
mocodawcę instytucja osiągnęła dziś
stan niemal katastrofalny.
Jadąc regionalnym pociągiem nie
tylko przez nasz region (uchowało
się jeszcze kilka połączeń), podróżny ma wrażenie, że wsiadł do
wehikułu czasu i wysiadł na stacji
zwanej PRL.
Te same brudne i cuchnące wagony z ubabranymi wiadomo czym toaletami bez wody niespełniającymi
żadnych norm czystości. Zniszczone
wnętrza przedziałów, rozpadające
się fotele, niedziałające (lub wręcz
przeciwnie) nie dające się wyłączyć
ogrzewanie.
Jadąc nocą, ryzykujesz, że
ktoś cię w najlepszym przypadku okradnie, w skrajnym
– spróbuje wyrzucić z pędzącego składu. W dzień podróż
wcale przyjemna nie jest, bo
obrzydliwie zapaskudzone okna

jakoś nikomu nie przeszkadzała. We
Wrocławiu zamykają na cztery spusty jedyne dworcowe kino (podobno
nie tylko w Polsce, ale i w Europie),
bo im się nie opłaca wynajmować
pomieszczenia za tysiąc złotych i
chcą trzy tysiące. Poza tym dworzec
to dworzec, a kino – kino. Jakoś
się nie łączy, więc won!
Marne dwa tysiące złotych
w obliczu zmarnotrawionych
przez przewoźnika milionów,
którymi łatano dziury budżetowe
wynikające z braku gospodarności rozrosłej machiny
biurokratycznej siłą
zdychającego
paro-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Będzie się działo
TEATR

Trans-Atlantyk
Kiedy: 27, 28 II
Gdzie: Duża Scena
Godz. 10.00
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.
Espresso
Kiedy: 2, 3, 4 III godz. 19
Gdzie: Scena Studyjna
Godz. 19
Bilety: 24 i 17 złotych
Bohaterką jest 30-letnia kobieta
o imieniu Rosa. Zarabia na życie
wypisując ślubne zaproszenia. Sama
jednak nie może znaleźć życiowego
partnera. Wikła się jedynie w przelotne znajomości. Przełomowym
momentem jest wypadek jej ojca,

który trafia w stanie agonii do
szpitala. Rosa spędzając mnóstwo
czasu przy szpitalnym łóżku, co
rusz spotyka kolejnych członków
swojej rodziny. Podczas krótkich
rozmów uczy się otwartości, miłości
i spokoju.
Czarodziejski młyn
Kiedy: 27 II
Gdzie: Scena Animacji
Godz. 9.00
Bilety: 10 złotych
Polscy i czescy realizatorzy stworzyli wspaniałe widowisko dla
dzieci. akcja dzieje się z Smętowie.
Zły młynarz sprawił, że nikt w
miasteczku się nie śmieje. Dopiero
dwoje dzieci – Dorotka i Filip – postanawiają to zmienić i przywrócić
radość w Smętowie.
Męskie czy żeńskie?
Kiedy: od 28 II
Gdzie: MDK Muflon
Godz. 13.00
Teatr młodzieżowy Metafora wystapi z MDK Muflon ze spektaklem pn.
Męskie – żeńskie. Sztuka powstała
na podstawie książki „Płeć mózgu”
A. Moir.

WYSTAWY

Abstrakcje Suchcickiej
Kiedy: do 22 III
Gdzie: ODK, Galeria Promocje
Wystawa malarstwa Elżbiety Suchcickiej, artystki architekta. Motywem
jej obrazów jest najczęsciej architektura i elementy przyrody, a także
abstrakcja. Autorka brała udział w
wielu wystawach.

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.

Zaskakujące Ogrody
Kiedy: od 22 II
Gdzie: BWA
Godz. 17.00
Bilety: 2 złote
Ekspozycja to przegląd nurtów

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

INNE

Cząstki elementarne
Kiedy: od 27 II
Gdzie: JCK
Godz. 18.00
Bilety: 9 zł, karnet – 28 zł
W ramach DKF Klaps będziemy mogli
obejrzeć film Cząstki elementarne w
reż. O. Roehlera (Niemcy).
Ptaki naszej okolicy
Kiedy: do 15 IV
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Miłośnicy przyrody mogą podziwiać
wystawę pn. Ptaki naszej okolicy,
autorstwa młodych ornitologów z
Wrocławia – braci Krzysztofa i Marka
Martinich. Obejmuje ona zbiór 40
zdjęć pospolitych gatunków ptaków.

Zdjęcia wykonano za pomocą lunety,
co pozwoliło na pokazanie gatunków
w całej okazałości.
O zimorodkach
Kiedy: od 1 III
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Godz. 19.00
Wstęp: wolny
Młoda przyrodniczka Karolina Dobrowolska zaprasza na prelekcję
pn. Zimorodek u stóp Karkonoszy.
Autorka jest ornitologiem, na co
dzień pracuje w Karkonoskim Parku
Narodowym. Podczas prelekcji opowie o wynikach swoich obserwacji
niewielkich, ale pięknych zimorodków, w Kotlinie Jeleniogórskiej.

JAKUSZYCE 31. Bieg Piastów już w najbliższy weekend

Rekordowy bieg
Zainteresowanie Biegiem Piastów przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Łącznie na Polanie Jakuszyckiej wystąpi w najbliższy weekend ponad 3,5 tysiąca dorosłych uczestników. Widzów może być nawet 2 razy tyle!
Kilkuset zawodników już od
tygodnia jeździ trasami, przygotowując się do imprezy. Większość
startujących to Polacy, ale zgłosiła
się – jak co roku – spora grupa
Czechów. Są też zawodnicy z
Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji,
Niemiec, Danii, Holandii, Anglii,
Włoch, Austrii, Norwegii czy
Kanady.
Chętnych do wystartowania
w prestiżowej imprezie jest tak
dużo, że organizatorzy w ostatniej
chwili musieli zmienić godziny
startów. Bieg główny rozpocznie
się z dziesięciominutowym opóźnieniem (o 10.10). Natomiast bieg
krótki, na 10 km, rozpocznie się
nie o 10.30, ale o 9.30. - Musimy
się jakoś pomieścić – dowiedzieliśmy się w biurze organizacyjnym.
Na dystansie 50 km wystartuje
2011 zawodników. Na 10 kilometrów stylem klasycznym zgłosiło
się 632 zawodników a na 25 km
stylem dowolnym - 487.
Duża liczba chętnych to nie
jedyny problem organizatorów.
Po raz kolejny zmodyfikowano
trasę biegu. To ze względu na
cienką pokrywę śniegu. Organi-

zatorzy zastrzegają sobie prawo
do kolejnych zmian, w razie
gdyby w najbliższych dniach
nastała odwilż. Na razie nie ma
tragedii. W miniony weekend na
Polanie Jakuszyckiej pokrywa
śniegu wynosiła 25 centymetrów
na trasach. Wokół tras śniegu
było 45 cm. Utrzymywała się
ujemna temperatura: od -6 do -3
stopni Celsjusza. Niektóre trasy
są niebezpieczne ze względu na
utrzymujący się lód. Dlatego
trenujący zanim wybiegną na
naretach, powinni zapoznać się,
które trasy są bezpieczne. Lista
jest wywieszana w biurze Biegu
Piastów.
Od kilku dni są już przygotowane parkingi na Polanie Jakuszyckiej. Organizatorzy zastrzegają,
że wpuszczani będą w pierwszej
kolejności zawodnicy. Kto przyjeżdża na Polanę Jakyszycką by
popatrzeć na narciarzy, lepiej
niech zostawi auto trochę dalej
i dojdzie kawałek pieszo. Będzie
też możliwość dojechania na
teren imprezy autobusem PKS, ze
Szklarskiej Poręby Górnej.

(tejo)

Fot. Archiwum

REGION Wydarzenia i kultura

W Biegu Piastów co roku wzrasta frekwencja

Program imprezy

piątek (2 III)
2, 5, 10 km - Mały Bieg Piastów dla dzieci (CL) - start godz. 10, styl klasyczny
sobota (3 III)
10 km - dla kobiet i mężczyzn CL - start godz. 9.30, styl klasyczny
50 km (30 km ) - dla kobiet i mężczyzn CL - start godz. 10.10, styl klasyczny
500m - Wyprawa Polarna Zuchów - start godz. 10.30, styl bardzo dowolny
150m - Bieg Przedszkolaka - start godz. 10.30, styl bardzo dowolny
niedziela (4 III)
10 km - dla kobiet i mężczyzn F - start godz. 10, styl dowolny
25 km - dla kobiet i mężczyzn F - start godz. 10, styl dowolny

JELENIA GÓRA Natura widziana oczami artystów

Tajemniczy ogród
Wystawa „Ogrody” w jeleniogórskim BWA to nie
tylko intensywne kolory
i kwitnące tulipany. To także magia, tajemnica, ale
przede wszystkim świeżość
i odwaga współczesnych
artystów w postrzeganiu
tematu, jakim jest natura.
Już od 22 lutego można oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze wystawę
„Ogrody” I edycji ogólnopolskiego konkursu Biennale Malarstwa Ogrody 2006 – Wałbrzych
– Zamek Książ. Wydaje się że
temat natury w malarstwie został już wyczerpany. Wystarczy
wspomnieć Gaj oliwny van Gogha lub Brzezinę Gustava Klimta
z początku XX wieku. Okazuje
się jednak, że pejzaż czy właśnie
tytułowy ogród, nie muszą być
pokazane tylko i wyłącznie
wprost. Współczesny artysta
podejmuje ten temat bardziej
nowatorsko i odważnie.

Do najciekawszych należy
olej Sweat dreams Aleksandry
Urban. Na zielonej trawie leżą
dwie kobiece nogi ubrane tylko
w letnie botki. Obok kwitnący
muchomor, a cały obraz jest
zalany do połowy białą farbą,
która, mamy takie wrażenie,
zaraz będzie ściekać do naszych stóp. Jest to jeden z tych
obrazów, który ma w sobie
niepokojącą ciszę i tajemnice.
W pierwszym odruchu nasuwają się skojarzenia z kinem
Davida Lyncha. Dwie nogi
leżące bezwładnie na zielonych
źdźbłach...
Obok, rzec można, pięknego i
tradycyjnego w formie obrazu
Ogród w Łagowie Michała
Bacy, jest także olej na płótnie
Z wysokiego pola Mariki Wojciechowskiej – praca charakteryzująca się oszczędnością
kolorów i prostotą przedstawionych w niej kształtów.
Lekkość bytu prezentuje Grzegorz Ziółkowski w Nocnej łące,

w której ludzie unoszą się
bezwiednie nad kwitnącymi
kwiatami. Mimo tytułu można
odnieść wrażenie, że mamy do
czynienia z łąką ale jest ona
pod wodą, co staje się jeszcze
bardziej ciekawsze. Na wystawie znajdziemy również wypowiedzi pokazujące intensywną
czerwień paproci, a także będącą w ruchu zieleń, oglądaną
jakby z okna jadącego szybko
intercit y. Ogród kojarzymy
zazwyczaj z bukietem kwiatów
i pięknymi pejzażami. Tymczasem miejsce to, może być dla
nas kosmosem, antyczną utopią z aniołami, które spełnia
ją nasze marzenia ale może to
być także obszar pełen metafizyki i ciemnych zakamarków
ludzkiej duszy. Dlatego właśnie
warto zobaczyć najnowszą wystawę w jeleniogórskim BWA,
ponieważ każdy może znaleźć
coś dla siebie – po prostu.

26 II – 1 III, godz. 20
komedia, prod. USA 2006, od 15 lat

GRAND
Pajęczyna Charlotty
26 II – 1 III godz 16
dla dzieci, prod. USA 2006, b/o

W. Wojciechowski

Pojedynek

śmiechu

W marcu do Teatru Jeleniogórskiego zawitają znakomici goście. Będą to jedni z najbardziej lubianych artystów
estradowych Polski: Tadeusz
Drozda, Andrzej Grabowski
i Piotr Bałtroczyk. Satyrycy
wystąpią w programie Kabaretowy Pojedynek III Rzeczpospolitej z IV , a zobaczyć ich
będzie można już w niedzielę,
4 marca, o godzinie 16 w
Teatrze Jeleniogórskim.
- Zapraszamy serdecznie
– zachęca Dorot a Fr ubaWiśniewska z działu obsługi
widowni teatru jeleniogórskiego. – To przecież znakomita okazja do sprawdzenia,
czy satyrycy mogą się jeszcze
równać z politykami w mówieniu śmiesznych rzeczy.
Ceny biletów nie są wygórowane: miejsca na parterze
i I balkonie kosztują 40 zł, na
tzw. jaskółce – 35 zł.

(tejo)

KINO
LOT
Świadek koronny
26 II – 1 III, godz. 16, 18, 20
sensacyjny, prod. Polska 2007, od 12 lat
MARYSIEŃKA
Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej

Noc w muzeum
26 II – 1 III, godz. 16 i 18
komedia przygodowa, prod. USA 2006,
od 12 lat

Dlaczego nie
26 II – 1 III, godz. 18, 20
komedia, prod. Polska 2006, od 15 lat

Miłość. Nie przeszkadzać
2 III – 6 III, godz. 16, 18, 20
komedia romantyczna, prod. Francja
2007, od 15 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
WROC£AW

WARSZAWA Sporty walki

Mocni w obronie

Wymarzony debiut
Ze zmiennym walczyli zawodnicy z Jeleniogórskiego
Klubu Shidokan – Karate w I edycji Polskiej Ligi K1.
jącego od roku w Jeleniej Górze
(wcześniej uprawiał boks w AKS
Strzegom) walka w Warszawie
była debiutem w formule K1.
Drugi z zawodników Shidakan
Jelenia Góra G. Lenart (waga
86 kg.) przegrał po walce, która
zdaniem obserwatorów imprezy
była jednym z najlepszych technicznie pojedynków wieczoru, z
Pawłem Traczem (Fighter Wrocław). Dodajmy że 21 – letni G.
Lenart jest aktualnym mistrzem
Polski w kick boxingu i ma już
za sobą trzy zawodowe walki w
formule K 1.

Cenne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli w XX kolejce
II ligi koszykarze KS Sudety Jelenia Góra pokonując
Śląsk II Wrocław 77:70.

(KED)

(KED)
TABELA GRUPA A
1. Areszt Śledczy
2. MOS Jelenia Góra
3. Młode Wilki
4. Jeżów Sudecki
5. II LO		
6. Wodnik

2
2
2
2
2
2

6
3
3
3
3
0

+ 34
+ 19
+ 18
+3
-2
- 72

5
4
3
3
2
1

+ 27
+8
0
-1
+3
- 37

TABELA GRUPA B
1. Sylwia Team
2. JSS Gwardia
3. Bóbre Marciszów
4. Nieprzekupni
5. Simet		
6. Grotołaz

2
2
2
2
2
2

JELENIA GÓRA I liga koszykówki kobiet

Porażka na pożegnanie

W ostatnim meczu na
własnym parkiecie I ligowe koszykarki MKS MOS
Karkonosze Jelenia Góra
uległy Ostrovii Ostrów
Wielkopolski 60:78.
Karkonosze przystąpiły do tego
spotkania bez wzmocnień z Kolegium Karkonoskiego. Pierwsze minuty zmagań stały pod
znakiem dużej przewagi gości,
którzy po 10 minutach wygrywali już 17:9. W tym okresie aż
7 z 9 punktów dla gospodyń
rzuciła Marzena Kowalczyk. Na
początku II odsłony jeleniogórzanki znacznie poprawiły grę
w obronie, czym zaskoczyły swe
przeciwniczki. W 15 minucie
Karkonoszom, dzięki agresywnej
defensywie udało się zniwelować
straty do zaledwie jednego punktu 22:23. Był to jednak łabędzi
śpiew gospodyń. Po czasie wziętym przez swojego szkoleniowca
goście odzyskali inicjatywę i do
przerwy wygrywali 41:29 . W III
kwarcie jeleniogórzanki zagrały
bardzo słabo, zdobywając tylko 8
punktów, przy aż 26 przeciwnika.
Gospodynie na tle skutecznych
w tym okresie ostrowianek,
prezentowały się nieporadnie,
notując kilka prostych strat, po
których goście zdobywali łatwe
punkty. Po 30 minutach Ostrovia
prowadziła już 67:37.W IV kwarcie
rozluźnione koszykarki gości,
grające dodatkowo w częściowo
rezerwowym składzie, oddały
pola jeleniogórzankom. Dzięki

temu MKS odrobił część strat
i doprowadził do stanu 60:73.
Ostatecznie jednak mecz zakończył pewną wygraną ostrowianek
60:78. W barwach Karkonoszy
jedno z lepszych spotka w swojej
przygodzie w koszykówką rozegrała Joanna Pawlukiewicz. Obok
niej wyróżniła się: Magda Sawicka. Jeleniogórzankom zostały do
rozegrania jeszcze trzy pojedynki

wyjazdowe: z MUKS – em Poznań,
Ostrovią i MKS-em Konin.
MKS MOS Karkonosze – Ostrovia 60:78 (9:17, 20:24, 8:26,
23:11)
MKS MOS: Pawlukiewicz 15,
Kowalczyk 11, Sawicka 8, Werłos
7, Mochól 7, Łosińska 6, Dudek
4, Kowiel 2, Górniaczyk, Klementowska, Foitzik, Nowicka.

Fot.Arkadiusz Piekarz

Siatkarze amatorzy rozegrali
II kolejkę rozgrywek w lidze
MOS. Najwięcej emocji dostarczył pojedynek w grupie B
pomiędzy Bobrem Marciszów
z Gwardią.
Po pięciosetowej zażartej
walce, górą (mimo przegranych na przewagi dwóch
pierwszych setów) byli gracze
z Marciszowa. W grupie A z
kompletem sześciu punktów
prowadzi Areszt Śledczy, zaś w
grupie B Sylwia Team.
Wyniki, Grupa A: II LO – Jeżów Sud. 0:3 (16:25, 21:25,
23:25), Młode Wilki – Wodnik
3:0 (25:18, 25:14, 25:12), Areszt
Śledczy – MOS 3:1 (23:25,
25:17, 25:11, 27:25).
Grupa B: Simet – Nieprzekupni 1:3 (14:25, 25:11, 20:25,
16:25), Grotołaz – Sylwia Team
0:3 (20:25, 16:25, 16:25), Gwardia J.G. – Bóbr Marciszów 2:3
(26:24, 26:24, 22:25, 22:25,
13:15).

cz

Walka trwa

k Tka

Fragment walki Grzegorza Lenarta (po prawej) z Pawłem Traczem

jeszcze odwrócić losy meczu Śląska moi gracze zdołają się
szybkimi faulami, licząc, że goście odbudować psychicznie, jednak
będą się mylić z rzutów wolnych.
we Wrocławiu poNiestety dla nich piłka w decydunownie bylijących momentach trafiała do K.
Samca, który trafiał kolejne osobiste W ostatniej minucie gry K.
Samiec zdobył aż 8 punktów i
ostatecznie mecz we Wrocławiu
zakończył się zwycięstwem
jeleniogórzan 77:70.
Najbardziej doświadczony
gracz KS
był w
pojedynku z
wrocławianami
prawdziwym
liderem drużyny, zdobywając aż 32 punkty,
w tym trafiając pięć
razy za trzy punkty.
– Kluczem do zwycięstwa ze Śląskiem była
poukładana gra zespołowa – mówi trener
Sudetów Ireneusz TaKrzysztof Samiec był
raszkiewicz. - Bałem się
bohaterem koncówki
nieco czy po ostatniej
spotkania
porażce z Pogonią Ruda
are
Fot.M

Sudety przystąpiły do pojedynku z mocnym postanowieniem
rewanżu za porażkę z pierwszej
rundy, we własnej hali 59:78.
Mecz ustawiły wysoko wygrana
przez jeleniogórzan pierwsza
połowa, po której prowadzili oni
43:27. Podopieczni trenera Ireneusza Taraszkiewicza zaskoczyli
gospodarzy znakomitą grą w obronie. Z dobrej strony prezentowali
się Jarosław Wilusz i Przemysław
Olszewski, którzy dominowali
w walce o zbiórki, zwłaszcza
pod własną tablicą. W rezultacie
jeleniogórzanie zdobywali łatwe
punkty z szybkich kontrataków. Po
zmianie stron w grę jeleniogórzan
wkradło się nieco niepewności,
gdyż kilku ich czołowych graczy
miało kilka przewinień i musiało
usiąść na ławce rezerwowych. W
końcówce meczu ambitnie grający wrocławianie udowodnili, że
nie ma dla nich beznadziejnych
sytuacji i na minutę przed ostatnią syreną przegrywali już tylko
65:68. Gracze Śląska II próbowali

Fot. www.kibo.pl

W imprezie, która odbywała
się pod auspicjami Polskiego
Związku Kick – Boxingu, na
warszawskim Torwarze wzięło
udział 49 zawodników z 18
klubów oraz niezrzeszonych.
Wśród nich znalazło się dwóch
reprezentantów Jeleniogórskiego Klubu Shidokan – Karate Grzegorz Lenart i Dariusz
Wiśniewski. Z tej dwójki podopiecznych trenera Mariusza
Ligiżyńskiego, znacznie lepiej
wypadł D. Wiśniewski, który
w wadze 81 kg. pokonał przez
nokaut Bartosza Juszczyka
(niezrzeszony). Co ciekawe dla
25 - letniego zawodnika, trenu-

II liga koszykówki mężczyzn

Justyna Dudek nie powstrzymała Ostrovii

(KED)

śmy dobrze rozumiejącym się
kolektywem.
Śląsk II Wrocław – Sudety
Jelenia Góra 70:77 (17:28, 10:15,
21:13, 22:21)
KK Sudety: Samiec 32, Wilas 13,
Matczak 10, Olszewski 8, Wilusz
4, Miłoń 4, Niesobski 4, Kiciński 2,
Milancej.
(KED)

POZOSTA£E WYNIKI
Polonia Leszno - Doral Kłodzko 59:86
Pogoń Ruda Śląska - Rawia Rawicz 83:65
AZS Opole - Stal II Ostrów
96:44
AZS Szczecin - Pogoń Prudnik
78:77
Mecz Olimpia Legnica z MKKS Rybnik odbył
się po zamknięciu numeru

TABELA

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

18
18
18
18
19
18
19
19
19
18
17
18
19

34
32
31
30
30
29
29
29
27
25
22
20
19

+ 288
+ 231
+ 177
+ 90
+ 86
+ 243
- 339
-5
+ 94
- 151
- 154
- 318
- 624

JELENIA gÓRA Ekstraklasa koszykówki kobiet

Zgodnie z planem
W meczu XXI kolejki ekstraklasy koszykówki kobiet
zawodniczki AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra uległy wyraźnie Lotosowi Gdynia 59:81.
Trudno było się spodziewać
aby jeleniogórzankom udało
się w jaskini lwa sprawić niespodziankę. Przebieg gry dobitnie
pokazał, jaka jest aktualnie
różnica w poziomie i potencjale
kadrowym obu zespołów. Należy dodać że w barwach Lotosu
ani na moment nie pojawiły się
amerykańskie gwiazdy Betty
Lennox i Ruth Riley (centerka
o wzroście 196 cm, która dwukrotnie była mistrzynią WNBA),
które mają wspomóc ten zespół
w walce o odzyskanie korony
mistrza Polski. Losy meczu przesądziła już właściwie wysoko
przegrana przez AZS pierwsza
kwarta 15:30. Jeleniogórzanki
już w 4 minucie przegrywały
4:11 i mimo że ich trener Rafał Sroka wziął szybko czas,
przerwa ta nie wpłynęła na
poprawę gry KK. Kolejne dwie
odsłony były bardziej wyrównane. Momentami KK, które
poza ulubioną strefą próbowało
bronić każdy swego, zbliżało
się do przeciwnika na ok. 15
oczek. Nie potrafiło jednak w
żaden sposób bardziej zagrozić
gospodyniom. W rezultacie
mecz zakończył się pewnym
zwycięstwem gospodyń 81:59.
Najlepszą zawodniczką spotkania była koszykarka Lotosu
Anna Breitreiner. Niemka zdobyła aż 26 punktów, myląc się

zaledwie w trzech na czternaście rzutów. W barwach Kolegium wyróżniła się niezawodna
liderka drużyny Jocelyn Penn
(22 pkt.). Podopieczne trenera
R. Sroki zanotowały kompromitującą 7% skuteczność w
rzutach za 3 punkty, trafiając
zaledwie jedną na trzynaście
prób.
Lotos Gdynia – AZS KK 81:59
(30:15, 20:19, 13:12, 18:13)
AZS KK: Penn 22, Beachem
13, Małaszewska 9, Scott 7,
Arodź 6, Myćka 2, Wójcik, Kret,
Gawrońska, Dłutowska.

(KED)
POZOSTA£E WYNIKI
Cukierki Odra – Wisła Can Pack 71: 77
SMS Łomanki – CCC Polkowice 48:77
AZS Gorzów – Polfa
61:62
mecz Duda Leszno – Nova Toruń 26 II

TABELA
1.Wisła
2.Lotos
3.CCC Polkowice
4.AZS Gorzów
5.ŁKS Łódź
6.AZS KK
7.AZS Poznań
8. Cukierki
9.Polfa
10.Nova Toruń
11.Duda Leszno
12.SMS łomianki

21
21
21
21
20
21
20
21
21
20
20
21

41
41
33
32
31
31
30
30
29
27
26
21

1841 – 1337
1669 - 1304
1552 - 1490
1536 - 1458
1323 - 1315
1347 - 1386
1372 - 1358
1442 - 1511
1371 - 1374
1300 - 1429
1197 - 1410
1120 - 1698

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

Trzy razy siódmy
Dobrze wypadli zawodnicy MKS Karkonosze sporty
zimowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
która odbyła się w Zakopanem. Jeleniogórzanie
występowali w reprezentacji Dolnego Ślaska.
Indywidualnie wysokie miejsca
zajęła również Magdalena Jugo
12 miejsce w biegu łączonym, oraz
14 w biegu stylem dowolnym.
Zawodnicy Karkonoszy spisali
się również w nowej konkurencji:
drużynowym biegu sprinterskim.
Konkurencja ta jest wyjątkowo
widowiskowa, wywodzi się od
biegu sztafetowego. Dwóch zawodników biegnie naprzemian krótki
dystans, w sumie każdy przebiega
3 okrążenia. 5 miejsce zajął zespół
w składzie: Paweł Bagiński i Arkadiusz Ferenc, a drugi zespół Karkonoszy w składzie: Dariusz Deja
i MichałFigura,do metydotarł na14
miejscu.
(MK)

Fot.MKS Karkonosze

Zgodnie z przewidywaniami trenera kadry Waldemara Matusiaka,
najmocniejszy z MKS Karkonosze
okazał się Paweł Bagiński. Zdobył on indywidualnie trzy razy 7
miejsce w następujących konkurencjach: sprint stylem dowolnym,
bieg na 5 km stylem klasycznym
oraz 10 km dowolnym.
- Ciężko pracowaliśmy z Pawłem przez cały okres letni oraz
jesienno-zimowy – mówi trener
Waldemar Matusiak. - Zabrakło
nam odrobiny szczęścia. Pechowe
13 sekund do złotego medalu w
biegu na 5 km oraz uszkodzony w
ferworze walki kij w biegu na 10
km sprawiły, że nie osiągnęliśmy
podium.

Trener Waldemar Matusiak (w środku) z najlepszymi
zawodnikami: Arkadiuszem Ferencem, Pawłem Bagińskim, Waldemarem Matusiakiem, Michałem Figurą
i Dariuszem Deją.

(KED)

Chytry plan
Na walnym zebraniu podsumowującym działalność klubu za prezesury
Piotra Lizaka spotkali się
członkowie KS Karkonosze Jelenia Góra.
Głównym punktem zebrania
było przyjęcie dymisji Piotra
Lizaka z funkcji prezesa klubu.
Przed głosowaniem nie odbyła
się żadna dyskusja, ustępujący
prezes zaś konsekwentnie nie
chciał komentować powodów
swojego odejścia. Odrzucił także
propozycję, aby został jednym z
członków zarządu klubu. Jako, że
obrady miały charakter sprawozdawczy, nie wybierano na nich
jego następcy oraz nowego zarządu klubu. W trybie awaryjnym do
składu zarządu dokooptowano,
do czasu zebrania wyborczego
zaplanowanego na 9 marca, Mariusza Szczygła, czyli kierownika
zespołu seniorów. Do tego czasu
też funkcje prezesa KSK będzie
pełnił Tadeusz Duda. Dokonano
również wyboru nowej komisji
rewizyjnej klubu, w skład której
weszli Tomasz Kocioła, Tomasz
Łuszczewski i Krzysztof Gierasimiuk. W części sprawozdawczej
zebrania przedstawiono bilans
finansowy działalności Karkonoszy za okres II 2006 – II 2007.
Wynika z niego, iż aktualne

dług klubu wynosi około 32 tys.
złotych.
Gościem spotkania był prezes
Euroregionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej Kazimierz
Wilk, który przez prowadzącego obrady byłego prezesa Kem
– Budu Bogusława Kempińskiego
został przedstawiony jako na 99%
nowy sponsor klubu. – Jeśli rada
miejska przyjmie moją koncepcję
funkcjonowania i przebudowy
targowiska Zabobrze, którego jestem zarządcą, to gwarantuję, że
do klubu co miesiąc będzie wpływać 7 tysięcy złotych. Pieniądze
będą pochodzić od 110 kupców.
Będzie się tak działo niezależnie,
kto zostanie nowym prezesem
klubu. W przebudowę targowiska zamierzam zainwestować
1,5 – 2 mln złotych, i uczynię to,
jeśli radni przedłużą mi umowę
na administrowanie nim na
następne 15 lat (aktualnie jest
ona przedłużana każdorazowo
na trzy lata). Liczę w t ym
względzie na poparcie członków klubu. – Jeśli plan pana
Wilka i mój zostanie przyjęty
przez radnych to w Jeleniej
Górze mamy bez problemu
IV a nawet III ligę -mówił B.
Kempiński. - Jeśli nie to myślę,
że może to być przedostanie
zebranie tego klubu.

(KED)

BIA£YSTOK Biegi na orientację

Słabszy
finisz

Ozłocone Paulinum
Z workiem medali powrócili z rozegranych
w okolicach Białegostoku Mistrzostw Polski
w narciarskich biegach
na orientację zawodnicy
MKS Paulinum Jelenia
Góra.
Zmagania w zimowej odmianie
biegów na orientację odbywają się
na nartach. W mistrzostwach kraju,
których organizatorem był Polski
Związek Biegów na Orientację,
wzięli udział reprezentanci siedmiu
klubów z Polski. Rywalizowano

na doskonale przygotowanych
trasach, położonych w terenie
płaskim, o gęstej sieci dróg i ścieżek leśnych. Zawodom sprzyjała
piękna zimowa aura i duże ilości
białego puchu. Jedną z głównych
ról podczas imprezy odgrywali
zawodnicy MKS Paulinum Jelenia
Góra. Tytuły mistrzów Polski wywalczyli: Michał Nowak w kategorii
wiekowej M – 20 w biegu krótkim,
Kamil Bednarczyk (M-20, bieg klasyczny), Jakub Dzioba (M-18, bieg
klasyczny), Paweł Konieczny (M-18,
bieg krótki) oraz sztafeta juniorów
młodszych (K. Bednarczyk, Piotr

Kazimierz Wilk chce pomóc klubowi
przekazujac pieniądze z opłat kupców

Co powinien zrobić zarząd klubu?

Czy zarząd Karkonoszy powinien przyjąć propozycję Kazimierza
Wilka? Czy może lepiej poszukać innego sponsora? Jaki powinien
być nowy prezes? Wypowiedz się na www.jelonka.com
JELENIA GÓRA 700 tysięcy złotych na sport

Kulpa i M. Nowak). Po dwa srebra
wywalczyli Rafał Matyja (M-16 bieg
krótki i klasyczny) i Piotr Kulpa
(M-20, dystans klasyczny) oraz P.
Konieczny (M-18, bieg klasyczny
i sprinterski). Na najniższym stopniu podium stanęli: M. Nowak
(M-20 bieg klasyczny), K. Bednarczyk (M-20, bieg krótki) oraz
dwukrotnie Łukasz Mostek (M – 16,
bieg klasyczny i krótki). Trenerami zespołu są: Romuald Ożarski
i Damian Dutkiewicz. W klasyfikacji
drużynowej mistrzostw Paulinum
zajęło trzecie miejsce.

Fot. MKS Paulinum

Na trzynastym miejscu
zakończyła rywalizację w
Pucharze Świata w saneczkarstwie zawodniczka MKS
Karkonosze Jelenia Góra Ewelina Staszulonek.
Początek sezonu był dla
E. Sztaszulonek wręcz wymarzony. Mieszkająca na co
dzień w Świeradowie Zdroju
22 – letnia saneczkarka najlepiej wypadła w pucharowych
zawodach na olimpijskim torze we włoskim Cesanie, gdzie
była piąta. Polka przegrała
w tych zawodach jedynie z
dominującymi w saneczkarstwie od lat reprezentantkami
Niemiec. W kolejnych startach
w pierwszej części rywalizacji
w Pucharze Świata reprezentantka Polski m.in. wywalczyła ósmą lokatę w ślizgach
na torze w niemieckim Koenigsee oraz jedenastą Potem
niestety wyraźnie obniżyła
loty. Na Mistrzostwach Świata
rozgrywanych na torze w
austriackim Igls saneczkarka
Karkonoszy była szesnasta, a
w ostatnich zawodach cyklu
PŚ, w łotewskiej Siguldzie, zajęła odległą dwudziestą pierwszą lokatę. Mimo wszystko
można uznać że zakończony
sezon dla Polki był udany.

JELENIA GÓRA Walne zebranie w Karkonoszach

Fot. Arkadiusz Piekarz

ZAKOPANE Biegi narciarskie

11

Zawodnicy MKS Paulinum z medalami, wywalczonymi podczas
mistrzostw Polski w biegach zimowych

(KED)

Dotacja podzielona
Podzielono pieniądze, jakie w bieżącym roku władze Jeleniej Góry przeznaczyły w budżecie na sport
i kulturę fizyczną.
Pula środków z miejskiej
kasy na sport i kulturę fizyczną, która była przedmiotem
podziału przez komisje pod
przewodnictwem wiceprezydenta Jerzego Łużniaka,
wynosiła 700 tysięcy złotych.
Największa część z tej kwoty,
w wysokości 482 t ysięcy
złotych została przeznaczona
na szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży. Dotacje z tej puli
otrzymało 26 instytucji. Najwięcej bo 85 tysięcy złotych
przydzielono Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu
Karkonosze Sporty Zimowe.
Znaczące wsparcie uzyskały
także: Miejski Klub Sportowy
Karkonosze Jelenia Góra – 50
tys., Klub Sportowy Sudety
– 35 tys., Karkonoski Klub
Sportowy Jelenia Góra – 28
tys., Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap – oba po 25 tys. Komisja
kolejnych 110 tysięcy złotych
przeznaczyła na dofinansowanie imprez sportowych,
a 8 tys. zł. na sport niepełnosprawnych. Czwartą grupą,
na jakie podzielono środki
z miejskiej kasy, jest wsparcie
tzw. sportu kwalifikowanego

czyli drużyn ligowych. Na ten
cel przeznaczono 100 tysięcy
złot ych. Według miejskiej
uchwały, z tej formy pomocy
mogą aktualnie skorzystać
cztery kluby, gdyż tylko one
mają zespoły seniorów w
ekstraklasie, I lub II lidze.
W ten sposób uchwała wyklucza z tego grona piłkarzy
Karkonoszy, grających w
klasie okręgowej czyli de
facto piątej lidze. Dotacje z
tej puli otrzymały: koszykarki
AZS Kolegium Karkonoskie
– 40 tys. zł, piłkarki ręczne
MKS PR Finepharm 30 tys,
koszykarze KS Sudety – 18
tys. i koszykarki MKS MOS
Karkonosze 12 tys. Decyzją
rady miasta, zawartą w jednej z poprawek do budżetu,
środki na sport kwalifikowany zostały powiększone o kolejne 100 tysięcy złotych. Ich
dystrybucja odbędzie się za
około miesiąc. Warunkiem,
jaki muszą spełnić kluby aby
móc wziąć udział w podziale
tej puli jest umieszczenie
na strojach zespołów logo
i nazwy miasta.

(KED)
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REKLAMA

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:

ul. Sudecka 10 Jelenia Góra
tel.+48 075 646 60 50
www.nkop.com.pl

najnowsze oferty:

YTY
KRED
E
ECZN
T
O
P
I
H

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

WYŚLIJ SMS
-A NA

NUMER 7116

1. Cieplice, 2-pok, 42 m, 125.000
2. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
3. Zabobrze III, 2-pok, 50 m, 136.000
4. Cieplice, 101 m, kamienica, 180.000, ok. Pl. Piastowskiego
5. Sobieszów, piętro domu 107m2 , 5-pok +strych 77m2, 270.000
6. Sześć nowych apartamentów w centrum, 75 i 80 m2
7. Dom w Jeżowie Sudeckim 5-pokoi, 150 m2, działka 700m2
8. Zabobrze, 6-pok, dwupoziomowe, 114 m, 385.000
9. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
10. Centrum, 114m2, 3-pok, stylowe w kamienicy, 203.000
11. Wojków, atrakcyjne mieszkanie 2-pok, 145.000
12. Sobieszów, pół domu osobne wejście, 4-pokoje, 295.000
13. Szklarska Poręba, oferta dla inwestora, 600.000, działka 9.500m2
14. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
15. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
16. Ładny, przedwojenny domek, 4 km od centrum 260.000
17. Karpacz, 90 m, 155.000 „Nkop”
18. Sobieszów, willowe, 257.000 i 230.000
19. Do wynajęcia lokal handlowy, 72 m, Zabobrze 2.500 zł
20. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 30 zł/m2

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)

Maksimum 160 znaków

TREŚĆ OGŁOSZENIA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ ODSTĘPAMI POMIĘDZY ZNAKAMI
ORAZ WYRAZAMI I PREFIKSAMI

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

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

Zamawiający:

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

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

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

www.peter.autogielda.pl

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Specjalnie dla Ciebie

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

Oferujemy:

- 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

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

OGRÓD
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nie musisz mieæ
telefonu (brak op³at za
po³¹czenie)

poszukujemy handlowców terenowych
URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

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

www.ckj-family.eu
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hiszpański
włoski
francuski
rosyjski

OGRÓD

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

ul. Daniłowskiego 1 Jelenia Góra
Tel. 0-75/75-521-06 vis a vis Fampy
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie ogrodniczym

KUPON

POLECA

ra 20

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

RABATOWY

SKLEP OGRODNICZY

Jelenia Góra ul. Jasna 12/13

...rozum i bądź rozumiany...

Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

do³adowanie!

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

tel. 06

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.

zmieñ

sprzeda¿ zdrapek
na elektroniczne

977

ALF
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Auto Komis Alfa

matu

OMAND
oR
do³adowania elektroniczne

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

AUTO KOMIS

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

C
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3o%
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„Tanie kuchnie - szeroki wybór”
Jelenia Góra, ul. Okopowa 6
wjazd od ulicy Zgorzeleckiej

tel. 075 64 354 94

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

26 lutego 2007 r.

13

REKLAMA
POLCOLORIT S.A.

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

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
- 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

CUF KREDY T Y
Centrum Usług Finansowych

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

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

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

Izabela
Oleksy

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00

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

ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

lub email : kadry@polcolorit.pl

najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie

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

CENTRUM TECHNICZNE

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

DZIEŃ KOBIET
W PAŁACU PAULINUM
Panie 10% rabatu

rezerwacje 75/649 44 00 www.paulinum.pl

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

Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

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 -15 w sob. 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

MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Sprzedam części do forda escorta 89
rok: oraz zderzak niebieski tylny do bmw
e-36. Tel:0663-782-408
■ Sprzedam alufelgi firmy borbet wraz
z oponami r14/195/60 rozstaw śrub
4*100, stan b. dobry. Tel. 505-177-966
■ Sprzedam nową turbosprężarkę. 1 rok
gwarancji ,faktura vat. Tel. 607 570 447
■ Opel Astra II 1.4 16V, 1998r. 118000km,
klima, pełna elektryka, welur, alufelgi, kpl.
opon zimowych, STAN IDEALNY. Cena18000zł. tel. 0603-799-852
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ 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
■ Pokoje wynajmę 1 i 2 – osobowe umeblowanie z oddzielnym wejściem, łazienką
i kuchnią; w Cieplicach, blisko przystanek
autobusowy, do Centrum – rewelacyjny
standard!! Kom. 0604-054-348
■ Duży dom z restauracją posesja 0,5 h
– bud. gosp. Piwnica kuta w skale sprzedam – zamienię wynajmę – Maciejowa
0661-05-99-18
■ Stancja w Jeleniej Górze Cieplicach. Położona blisko Szkoły Rzemiosł
Artystycznych,w pobliżu Politechniki
Wrocławskiej. Pokoje 1, 2 osobowe.
Internet. Osobne wejście, kuchnia, łazienka.
Tel. 075 6480732; 0 664171154
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. 0606-822-694
■ Własnoś cio w e w B OLK O WIE42m.1pietro 2pok.kuchnia,lazienka z wc,
co etażowe - zamienię na podobne, na
obrzeżach Jeleniej Góry. Tel. +48663052-826
PRACA
Dam prace
■ Zatrudnię młodych, praca w dowolnych
godzinach, wynagrodzenie zależne od
zaangażowania w prace. Tel. 0693 800
490 lub 0509 208 915
■ 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
■ Zatrudnię sprzedawcę w sklepie ogrodniczym tel. 0515-128-261
■ Zostań konsultantką AVON! Dodatkowy zarobek! Miłe gratisy! Wpisowe
0zł!!!Niezwlekaj-zadzwoń!!! 0609 042 697
lub 075 64 19 426
■ Zatrudnię sprzedawców do sklepu mięsnego w J. Górze. Gwarantuje stała prace
i wysokie zarobki. Zadzwoń, podejmij prace
i zmień swoje życie! 0665 05 00 46
■ Avon Zapraszam serdecznie do Avonu
wprowadzę cię w świat kosmetyków przepięknych Zadzwoń do mnie 601661830
■ Zatrudnię pracownika gospodarczego do
pracy przy Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie.
Praca od zaraz. Kontakt w dniach wt - sob.
godz. 10.00-16.00 osobiście lub tel.: 075
713 75 97
■ Legalna praca za granicą dla mężczyzn
do 45 roku wymagane prawo jazdy oraz
uprawnienia na wózki widłowe. Płaca ok.5
tys. zł warunki socjalne bardzo dobre.
Telefony tylko do soboty 24 lutego. Praca
rozpoczyna się od 16 kwietnia 2007 r.
Kontakt telefoniczny 075 6413376
■ Poszukiwani lektorzy JĘZYKA ANGIELSKIEGO. oferty wraz z CV prosimy przesyłać
na adres: libriscentrum@wp.pl
■ Zatrudnię pracownika ochrony.
Tel.:0693835294
■ Osoby młode, dyspozycyjne do pracy
fizycznej i umysłowej 75/648-06-20
■ Poszukuje opiekunki do mojej rocznej córeczki. mieszkamy w Sulejówku.
tel.506713681
■ Firma zatrudni młodą, ambitną, operatywną osobę do organizacji szkoleń.
Kontakt: 075-761-91-13
■ Przyjmiemy młode dziewczyny do pracy
w sklepie z odzieżą młodzieżową(Jelenia
Góra). Kontakt 509 193 258
■ Przyjmę do pracy fachowców. Praca
przy renowacji mebli antycznych, rekonstrukcja. Wysokie zarobki, dobre warunki
pracy. Tel. 0605-032-972
■ Poszukuję do pracy na budowie
z prawem jazdy kat. B. Siedem złotych na
godzinę + wyżywienie i nocleg.Tel.0663
500 666
■ Praca od zaraz w biurze min średnie obsługa urządzeń biurowych , język niemiecki
lub angielski , praca od poniedziałku do
piątku ,kobieta do 35lat 502 630 369
■ Proponuje prace w domu, przy internecie, ale nie klikanie, napisz na maila
deskjet@wp.pl a podam szczegóły
■ Zatrudnię do obsługi klienta i na dział
techniczny młodych, dyspozycyjnych.
75/648-06-20
■ Pensjonat w Karpaczu zatrudni na
stałe kelnerkę. tel.075 75 32 308, www.
karkonoski.com
■ Hotel Relaks w Karpaczu ul. Obrońców
Pokoju 4 zatrudni osobę na stanowisko
kelner/barman. Aplikacje wraz ze zdjęciem
proszę przesyłać n adres m.rybialek@
hotel-relaks.pl lub składać osobiście
w recepcji hotelu.

Chałupnictwo, aż 14 różnych prac do
wyboru, znajdziesz coś dla siebie, wyślij
zwrotną kopertę ze znaczkiem, info gratis
PPHU SUKCES 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
SKR.POCZT 61
■ Firma o profilu finansowym poszukuje
chętnych do przeprowadzania ankiet
w imieniu naszej firmy. Pracuj „dorywczo”
lub „stale”. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość awansu. Kontakt
telefoniczny +48509289415
■ Poszukujemy dobrego sprzedawcy
samochodów. Warunki pracy i płacy do
omówienia w siedzibie firmy Jel-Car Sp.
z o.o, ul. Spółdzielcza 38, 58-500 Jelenia
Góra
■ Poszukuję osoby odpowiedzialnej i dyspozycyjnej do biura rachunkowego. Mile widziani absolwenci Akademii Ekonomicznej.
Więcej informacji pod numerami telefonów:
075 7524251, 0600901840.
■ Zatrudnię od zaraz mężczyznę do
wykonywania i montażu reklam. / wiek
do 30 lat / Wymagania: dyspozycyjność,
umiejętność szybkiej nauki, zdolności
techniczne i manualne. Silna motywacja do
wykonywania pracy. Tel. 501066070
■ Dam pracę na cały etat w pensjonacie
dla kobiety ze zdolnościami kucharskimi
508 269 831
■ Firma DS-Bud poszukuje pracowników
budowlanych na kontrakty we Wrocławiu.
Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. kontakt
tel. 602 572 997 lub e-mail ds_bud@
o2.pl
■ Poszukuję opiekunkę do rocznego
dziecka .Więcej informacji pod numerem
tel.0667212143
■ Poszukiwana osoba do krojenia pieczywa i sprzątania pomieszczeń piekarni. Praca
w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty
i CV kierować na adres bigman1@tenbit.pl
Ważność oferty- do 27 lutego 2007r.
■ Ukończone studia wyższe lub w trakcie
- ostatni semestr; Doświadczenie w projektowaniu kotłowni i ciepłownictwie - mile
widziane uprawnienia branżowe, prawo
jazdy kat. B CV proszę o przesłanie na maila:
biuroradex@isknet.pl
■ Zatrudnimy do pracy osoby z Jeleniej
Góry i okolic oraz Kłopotnicy i okolic na
stanowisku- wartownik. Wymagania:
grupa niepełnosprawności, dyspozycyjność.
Kontakt: 075 753-42-22
■ Zatrudnię kobietę w kafejce przy basenie
na sezon letni. Skierowanie imienne złożę
w Urzędzie Pracy. Praca legalna. Wymagana
znajomość jęz. niemieckiego. Zapewniam
zakwaterowanie. Oferty z foto na maila
bam3@poczta.fm
■ Zatrudnię 12 osób na stałe 1500 netto
75/648-06-20
■

Szukam pracy dozorca ,konserwator
-dyspozycyjny 24 tel. 0665-675-925
■ 29l mężczyzna szukam pracy jakiejkolwiek wykształcenie zawodowa gastronomiczne tel. 0692-072-765
■ Szukam pracy jako pomocnik w pracach
ogólnobudowlanych 889817315
■ Prawo jazdy kat .B. Znajomość mechaniki samochodów osobowych. Własny
samochód osobowy. Jelenia Góra Kowary
Karpacz i okolice. Czekam na propozycje
pod numerem Tel. 511-873-961
■ Szukam pracy w Anglii lub Irlandii bez
wstępnych opłat kom;781622465
■ Podejmę prace w charakterze pomocy w kuchni kelnerki, sprzedawcy, lub
zaopiekuje się dzieckiem. mój numer
tel;880089380
■ Podejmę prace jako lakiernik samochodowy lub pomocnik lakiernika. mój numer
tel:889225003
■ Młody dyspozycyjny podejmie prace.
Tel. 517-262-111
■ Młoda, wyższe, podejmie zatrudnienie.
tessja@o2.pl
■ Szukam stałej pracy w Jeleniej Górze,
czas pracy w godz.8-16. Kontakt: gruszkajabkowa@o2.pl
■ Pilnie poszukuję pracy biurowej, posiadam doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji odzieżowej, intrastat, odprawy
celne, język niemiecki, z wykształcenia inżynier ochrony środowiska. OFE, akwizycje,
prowizje itp. bez odpowiedzi!!! Oferty proszę
kierować na nr tel. 0504 598 471
■ Jestem studentem zaocznym oraz absolwentem KK o kierunku pedagogicznym.
Chętnie podejmę prace w kontakcie z ludzmi
(nie interesuje mnie akwizytorstwo). mój nr
tel:0606-899-831
■ Jestem studentem na urlopie dziekańskim. Ukończyłem technikum telekomunikacji. Posiadam książeczkę badań
sanitarno-epid. Kontakt tosiek85jg@o2.pl
■ Podejmę się pracy mam 26lat najchętniej w Karpaczu lub okolicy.tel0510111069
każda praca
■ mam 29lat posiadam busa i podejmę
współprace na cały kraj. zawiozę przywiozę
wszystko do 1.5tony.czekam na propozycje.
numer telefonu 0510111069
■ Mam 23 lata, ukończone technikum
gastronomiczne, chętnie podejmę prace.
Kontakt 0-697-380-759
■ Zaopiekuję się dzieckiem, pracowałam
już jako opiekunka i pomoc domowa, mam
doświadczenie w pracy z dziećmi od roku do
12 lat. numer kontaktowy: 0512282394
■ Kochająca dzieci i uczciwa studentka
zaopiekuje się dzieckiem!0781949783
■ Mam 20 lat pilnie szukam pracy w sklepie lub w solarium!!!!!!! tel.0513-048-117
■

na parkingu przy Wiłkomirskiego w dniu
2.01.2007. tel. 0694-559-227
■ Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z wokalistką. Profesjonalny sprzęt, świetne głosy.
Wesela i inne imprezy okolicznościowe. Tel.
665-209-669
■ Zespół Muzyczny RESPECT, wesela
i inne imprezy okolicznościowe. 3 osobowy
– z wokalistką, profesjonalnie. Tel. 665209-669

RÓŻNE
Usługi
■ 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
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. tel.
075/764-79-90
■ Zespół Muzyczny 3 osobowy, z wokalistką - wesela i inne imprezy okolicznościowe,
profesjonalnie. Tel. 665-209-669
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
buduje, remontuje, adaptuje domu
jedno i wielorodzinne tel. 0507-445930
■ Kwatery pracownicze. Tanie noclegi
tanie jedzenie – też na wynos – restauracja „Galery” tel. 075/75-216-94 lub
0661-059-918
■ Przeprowadzki sprawnie i niedrogo
ekipa do pianin maszyn sejfów elementów nietypowych-075-6417885 lub
0601240582
■ projektowanie, kosztorysowanie, nadzór
instalacji sanitarnych w zakresie przyłączy,
sieci, instalacji i urządzeń: grzewczych,
wodociągowych, kanalizacyjnych tel.
+48503-069-262
■ DJ. Dokers - wesela, prywatki i inne
imprezy okolicznościowe. Tel.: 0669411-040
■ Brukarstwo granit beton solidnie tel.
0504-098-637
■ Fotografia ślubna - tel.0 505 810 724
■ Przeprowadzki kompleksowe. Krajowe
i zagraniczne. 075/767-39-71; 0694559-227
EDUKACJA
Włoski dla początkujących, zwłaszcza
dla wyjeżdżających do Włoch - tanio! Tel.
788-991-578
■

DROBNE
Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z wokalistką. Profesjonalny sprzęt, świetne głosy.
Wesela i inne imprezy okolicznościowe. Tel.
665209669
■ Zginął czarny mały piesek, biały krawat,
białe łapki. Tel. 0667-118-735
■ Najtaniej wesela przyjęcia, zebrania
restauracja „Galery” w Maciejowej tel.
075/75-216-94 Zapraszamy
■

PRACA
Podejmę prace
■ Podejmę pracę na stacji paliw, ponieważ
w przeszłości pracowałem już na stacji
i mam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 015866-86-79 lub 887-652-848
■ Poszukuje pracy,32l, 10 letni staż
w handlu, dyspozycyjna, sumienna, uczciwa. tel. 0603-523-931. Proszę zostawić
wiadomość na sekretarce.
■ Podejmę prace jako kucharz bądź
pomoc kuchenna jestem po szkole gastronomicznej z tytułem czeladnika mój nr tel.
0756434609

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Sprzedam segment pokojowy 3-czesciowy.tel:663782408
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 (5000 zł) za wskazanie sprawcy podpalenia auta ciężarowego

TOWARZYSKIE
Troszkę zagubiony serdeczny, dojrzały
32l Pragnę przyjaźni ciepłą i spokojną
bez zobowiązań, skromną panią sms
0783-211-958
■
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REGION Wspomnienia na fotografiach

Magia migawki
W XVII wieku można było
jednocześnie zabić tam
na szubienicach 10 skazańców. Po zmianie przeznaczenia na park, miejsce to stało się jednym
z bardziej ulubionych
tematów niemieckich
fotografów. Zobaczmy,
co fascynowało dawnych
wielbicieli fotografii, zarówno przed 1945 roku,
jak i później.

Fot.Marek Tkacz

Idąc spacerkiem w kierunku
Perły Zachodu zatrzymajmy
się przy moście kolejowym,
którym wiodą tory w kierunku
Szklarskiej Poręby i Węglińca.
Pisałem już o tym zabytku techniki inżynieryjnej, zbudowanym
w 1866 roku, przy okazji montażu linii kolei żelaznej do miasta
pod Szrenicą, łączącym dworzec
główny z zachodnim.
W latach 30. minionego wieku
nieznanego fotografa zainspirował zimowy krajobraz z wspomnianym mostem kolejowym.
„Bohater” zdjęcia (widocznego
obok) jest co prawda na drugim
planie, a sam obrazek – z pozoru
zieje pustką. Nie ma ani pociągu,
ani ludzi, którzy przemierzają
w zimowe przedpołudnie istniejącą do dziś ścieżką. Że nawet
o tej porze roku często była
uczęszczana, świadczą ślady

zarówno kół, jak i butów. Celem
przedwojennych jeleniogórzan
było zapewne nie tylko podziwianie zimowych krajobrazów
i romantyczne, zimowe spacery
do schroniska na Perle Zachodu
(Turmsteinbaude). Była to także
droga, którą wydeptali robotnicy
okolicznej papierni. Zachowały
się do dziś tylko ruiny.
Jeszcze wcześniej wykonane
zostało zdjęcie, które posłużyło
jako widokówka wysłana i wypełniona 5 listopada 1905 roku
trudno rozszyfrowywalnym
ręcznym pismem gotyckim.
Tym razem fotograf uwiecznił
pociąg zmierzający w kierunku
Jeleniej Góry widoczny ze skarpy
Borowego Jaru. Na zdjęciu są
jeszcze, zachowane częściowo do
początku XXI wieku kamienne
słupy z metalowymi zabezpieczeniami, które obserwatorów miały chronić przed wpadnięciem z
wysokiego brzegu w nurt rzeki.
Ich pozostałości zdjęto podczas
budowy tzw. ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Borowy Jar z Perłą
Zachodu i Siedlęcinem.
Sam wiadukt fotografowano
przed 1945 rokiem bardzo często: wydano wiele pocztówek
przedstawiających przeprawę
i okoliczne atrakcje – choćby
świątynię dumania na wzgórzu
Helikon (obiekt już nie istnieje), restaurację na Hausbergu
(Wzgórze Krzywoustego) przed

wieżą widokową.
Jako jedyny obiekt został wiosną 1945 roku wysadzony przez
wycofujące się wojska niemieckie. Na rekonstrukcję czekał
osiem lat, co – zważywszy na
ówczesne priorytety związane z
pokazową odbudową Warszawy
– nie stanowiło zbyt długiego
okresu.
Projektanci zmienili kształt
i układ przęseł przeprawy z
regularnego – w romańskim
stylu przypominającego nieco
akwedukt, na bardziej nowoczesny i dynamiczny w formie.
Ale wielkie zainteresowanie tym
miejscem jako atrakcją minęło.

Fotograficzna
poprawność polityczna

W polskiej Jeleniej Górze tematem dozwolonym a nawet
mile widzianym przez władze
były pocztówkowe fotografie
śródmieścia i starego miasta. Te
pozwalano fotografować nawet
wówczas, kiedy z powodu zaniedbania stare kamieniczki ledwo
co się trzymały. Miał to być dowód, że Niemcy budowali niesolidnie, a jedyny ratunek to polska
myśl ówczesnej techniki…

Przygoda przy Iwanie
Dość częstym „gościem” mile
widzianym na pamiątkowych
pocztówkach z lat PRL był wo-

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

„Więzienny” zakątek
Zabudowa rogu ulic Grottgera, Grabowskiego i Skłodowskiej-Curie stanowi
swoistą mieszankę epok.
Budowla w dolnym rogu
to areszt śledczy, rozbudowywany do ubiegłego
roku na tyłach gmachu
sądu przy ulicy Wojska
Polskiego, który został
wzniesiony w 1878 roku
za pieniądze z kontrybucji
francuskiej po przegranej Francuzów wojnie
z Prusami. Po lewej pochodząca z końca XIX stulecia neogotycka kamienica wraz z salą sportową
dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Męskiego (dziś Młodzieżowy
Dom Kultury). Naprzeciw
– plomby kamieniczne
nawiązujące stylem do
secesyjno-eklektycznej
okolicznej zabudowy, powstałe w 1988 roku na
terenie dawnych ogrodów
należących do kilkurodzinnego budynku z przełomu XIX i XX wieku przy
ul Grabowskiego (prawy
róg).
(tejo)

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

Wiadukt kolejowy na Bobrze wysadzono wiosną 1945 roku

Więcej archiwalnych zdjęć na stronie www.jelonka.com
jak bratniej armii sojuszniczej
z Pomnika Chwały Żołnierza
Radzieckiego.
Jego postać nierozerwalnie
połączona z dziewczynką
wręczającą krasnoarmiejcowi
bukiet kwiatów jeleniogórzanie zwali Iwanem. Tam składano kwiaty w dniach świąt
państwowych, tam odbywały
się parady Ludowego Wojska
Polskiego, także tam… zakochani umawiali się na randki pod Iwanem. Monument
spełniał, zatem, funkcję dość
uniwersalną, a przy tym nie
uciekał z cokołu – aż do 1993
roku – kiedy potajemnie żoł-

nierza radzieckiego usunięto
ze śródmieścia i przeniesiono
do cmentarnej kwatery czerwonoarmistów.
Iwan był jeszcze świadkiem
istnienia kawiarni Popularnej,
resztki po gastronomicznym
charakterze okazałego i jednego z najbardziej ekskluzywnych dziewiętnastowiecznych
budynków Jeleniej Góry. Kawiarnię zamknięto w roku
1950, a w gmachu urządzono
biurowiec, który już bardziej
do otoczenia pomnika pasował i razem z nim podupadał.
Aż w końcu wyniosły się z
dawnej chluby miasta wszyst-

kie firmy, a sam gmach, już w
XXI wieku, kilka lat czekał na
nowego właściciela i solidny
remont.
Iwan stał w cieniu drzew
dawnych plantów, czyli ul. 15
Grudnia, blisko przystanku
tramwajowego i skweru z
ławkami.
Wszystkie te „elementy” jeleniogórskiego śródmieścia
spotkał ten sam los, choć w
różnym czasie: drzewa wycięto,
tramwaje i skwer zlikwidowano, w końcu „pod topór” trafił
cokół z czerwonoarmistą…
Ciag dalszy za tydzień.
(tejo)
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wasze fotki Nasze Pociechy

Kacper

Maksiu

Amelia

Jakub

JELENIA GÓRA Odnalazł sposób na odreagowanie od codzienności

Uwolnić energię

Jarosław Jodzis sztukę
walki tai chi praktykuje
od ponad dwudziestu lat.
Poza nią, fascynuje się
religią, kulturą i filozofią Wschodu. Od kilku
lat prowadzi treningi w
Jeleniogórskim Centrum
Kultury. Uczestniczy w
pokazach umiejętności w
wielu krajach.

Julia

Oliwia

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

nasze stawy i mięśnie, na układ
krążenia i oddychania. Poza
tym uzyskujemy

Angelika Grzywacz:
Proszę wyjaśnić,
na czym polega ta tajemniczo brzmiąca
sztuka walki?
ciąJarosław Jodzis: W odróżgłym
nieniu od innych
zdosztuk walki nie
b y - Tai chi obecnie
charakteryzuje się
waniu
traktowany jest
ona szybkością rui utrzyjak gimnastyka
chów. Tai chi zwana
mywaniu
jest chińską metodą
– mówi Jarosław równowazachowania zdrowia
gi organiJodzis
i dzisiaj ma przede
zmu. Jest
wszystkim takie znaczeto filozofia
nie. Kiedyś była ona wykorzyharmonii
stywana do obrony (jak wszystpomiędzy
kie inne sztuki walki) dzisiaj ze
pierwiastkawzględów oczywistych zmieniło
mi Yim (żeńsię jej przeznaczenie. Obecnie
ski) i Yang
jest traktowana jako gimnasty(męski).
ka zdrowotna. Opiera się ona na
Zgodnie z nią

równowaga zachowana jest wówczas, gdy energia
krąży swobodnie,
gdy ciało porusza
się i wszystkie jego
części połączone są w
naturalnym ruchu.
Kluczową sprawą jest tu
więc równowaga?
Równowaga i rozluźnienie.
Dopiero wówczas możemy
wprowadzać swobodny ruch,
generować siłę i szybkość. Siła
uzyskana z centrum ruchu jest
wielokrotnie większa niż wyćwiczona w zwykłym treningu
siłowym.
Dla kogo przeznaczona jest
ta sztuka walki? Czy trzeba
mieć jakieś specjalne predyspozycje, by ją uprawiać?
Tai chi jest dla wszystkich.
Jak już powiedziałem nie trzeba wykonywać tu żadnych
gwałtownych ruchów, więc w
zajęciach uczestniczyć mogą
zarówno młodzi, jak i ludzie w
podeszłym wieku.
Jakich efektów mogą się
spodziewać trenujący?
Ruch korzystnie wpływa na

wyciszenie wewnętrzne, wewnętrzną równowagę, harmonię. Umysł jest zrelaksowany
spokojny. Działa to jak balsam
na skołatane nerwy i stres. Po
trzecie zasady ruchu i struktury
ciała bardzo mocno pobudzają
wewnętrzny ruch energii odblokowując napięcia, jakie mamy
w ciele. W chińskiej medycynie
uważa się, że choroby biorą się
z zablokowania lub zaburzenia
przepływu energii wewnątrz
ciała.
Może na koniec jeszcze
kilka słów o Panu...
Moje życie związane jest w
przeważającej mierze ze sztuką,
o której mówiłem. Jest to dla
mnie główny środek ciężkości.
Mam żonę, którą poznałem
podczas jednego z treningów,
trójkę dzieci, które też ćwiczą
tai chi. W życiu najważniejsze
są dla mnie treningi tej sztuki.
Moje wszystkie wyjazdy i elementy życia bardzo ściśle wiążą
się z nią.
Dziękujemy za rozmowę

REKLAMA

GAZEL

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

CORRIDA

Zapraszamy do oglądnięcia
prezentowanych kolekcji w naszym
Sklepie Firmowym

SIGMA

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice

Pon-po 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00
GRETA

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

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

LEN

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

TANGO

