Ziarnko do ziarnka
Jeleniogórski szpital zbiera
pieniądze na karetkę dla oddziału ratunkowego. Harcerze, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, kluby sportowe – na
wychowanie i wypoczynek
młodzieży. Komu można
przekazać 1 procent swojego
podatku?
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Zapasy
z parkowaniem
Ulice i chodniki zastawione
pojazdami to codzienność.
Piesi psioczą na kierowców,
którzy stawiają auta, gdzie się
da. W ratuszu powstał plan
utworzenia nowych parkingów. Zobacz, gdzie będą one
zlokalizowane.

CENA: 1zł (w tym VAT 7%)

To było morderstwo?
Oficjalną przyczyną zgonu
Zbigniewa G. jest nieszczęśliwy upadek. – To niemożliwe,
przecież miał pękniętą czaszkę
w dwóch miejscach – mówią
członkowie jego rodziny. Ich
zdaniem, ktoś musiał „mu pomóc”. To trzecia śmierć w niecodziennych okolicznościach
w gminie.
Do tragicznego zdarzenia doszło z wtorku na środę minionego tygodnia. Wymarzniętego,
ale jeszcze żyjącego Zbigniewa
G. znaleziono pod blokiem we
środę rano.
– Ktoś przyniósł go pod
dom – opowiada Mieczysław
Gapiński, brat nieżyjącego.
– Dokładnie nie wiem bo nie

mieszkam tu, przyjechałem tylko na pogrzeb. Żona niczego nie
podejrzewając położyła go spać
bo myślała, że zabalował. Ale on
czuł się bardzo źle. Po południu
zabrało go pogotowie. Nic to już
jednak nie dało.
Mężczyzna zmarł w szpitalu.
Oficjalnie, policja jako powód
śmierci podaje nieszczęśliwy
upadek. Rodzina jest zdecydowanie innego zdania. Jest przekonana, że do tragicznej śmierci
ktoś musiał się przyczynić.
– Widziałem już różne przypadki, ale ten jest naprawdę
dziwny – mówi brat zmarłego.
– Badania wykazały, że miał
pękniętą czaszkę w dwóch
miejscach. Od czego, pytam? Od

upadku? Wygląda na to, jakby
mu ktoś w tył głowy czymś
przyłożył.
Zbigniew G. we wsi znany
był jako człowiek dusza. Lubił
wypić, ale nie miał wrogów.
W dniu, w którym ktoś przyprowadził go nieprzytomnego
do domu, zdarzył się przykry
incydent z jego udziałem. Mieszkancy mówią, Zbigniew G. był
świadkiem jak jakiś Cygan
chciał ukraść skrzynkę piwa
i pobił sprzedawczynię ze sklepu. – On mógł stanąć w jej
obronie – mówi Grażyna Dzięgielewska. – Być może później
ten złodziej się zemścił.
Więcej: strona 3

Ofiara uderzenia tira

Czeski bieg
Prawdziwe szaleństwo! Ponad 2 600 zawodników wystartowało w biegu głównym
XXXI Biegu Piastów. Prawie
dr ugie t yle uczestniczyło
w imprezach towarzyszących:
w biegach na krótszych trasach oraz w tzw. małym Biegu
Piastów a także w Wyprawie
Polarnej Zuchów.
Jak podkreślali uczestnicy,
impreza była przygotowana
bardzo dobrze. Na drodze do
Jakuszyc nie było korków,
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Mieszkańcy obawiają się, że we wsi grasuje zabójca
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W stolicy Karkonoszy już
od prawie 10 lat planuje się
budowę aquaparku. Tymczasem pierwszy park wodny
powstanie nie w Jeleniej Górze, a w Karpaczu. Budowa
ruszy już w sierpniu. Kiedy
podobnej inwestycji doczekają jeleniogórzanie?

JANOWICE WIELKIE

Rok II

Rys. Krzyszto

Bicie piany
w gorącej wodzie
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a miejsc parkingowych wystarczyło dla wszystkich.
Oczywiście, kto przyjechał
w ostatniej chwili, musiał
zadowolić się miejscem z dala
od centrum imprezy. Nie potwierdziły się też wcześniejsze
obawy organizatorów o brak
śniegu. Przeciwnie - tuż przed
startem biegu głównego dosypało, ku zmartwieniu...
narciarzy. Większość z nich
posmarowała narty przewidując inną pogodę. Świeży

śnieg przykr ył oblodzone
odcinki trasy, co zwiększyło
liczbę upadków.
Jedyne, czego można żałować, to słabszy występ
naszych rodaków. Polaków
zabrakło na podium biegu
głównego zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn.
Imprezę zdominowali natomiast Czesi.

Tragicznie zakończyła się dla
66-letniego mężczyzny wieczorna wędrówka poboczem
ruchliwej trasy czeskiej blisko
ulicy Spółdzielczej. Około godz.
19, w miniony piątek na jeleniogórzanina idącego prawą
stroną w towarzystwie kobiety,
wpadł tir z naczepą, kierowany
przez 57-letniego Czecha.
Potrącony nie przeżył uderzenia. Kobieta została przewieziona do szpitala. Była pijana
– ponad dwa promile alkoholu
w organiźmie, ale nie odniosła
poważniejszych obrażeń. Czy
alkohol pił również mężczyzna,
okaże się po dokonaniu autopsji. Czeski kierowca był trzeźwy,
przesłuchano go w obecności
tłumacza. Podobno nie zauważył idącej poboczem pary.
Wspomniana trasa to bardzo niebezpieczne i ruchliwe
miejsce. W podobnych okolicznościach w styczniu ubie-

Na szczęście nic groźnego jej się
nie stało. Do większości zdarzeń
przyczyniła się nie tylko brawura
kierowców, ale i fatalne warunki
na drogach. Padał deszcz ze śniegiem i było bardzo ślisko.

(angela)

REKLAMA

SKUP

SPRZEDAŻ

TELEFONY
KOMÓRKOWE

SERWIS

sklep przeniesiony z UL. SUDECKIEJ
na

Sport: str. 10-11

głego roku zginął tam inny
mężczyzna.
W piątek policjanci interweniowali także przy wielu innych
kolizjach. Na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego
została potrącona dziewczyna.
Fot. Angela

W NUMERZE

UL. KLONOWICA 13

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

SIML

OCK

KOM. 501 48 55 57

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Spotkania poetyckie dzieci

VIP
NUMERY

bez nerwów
Dzieci miały okazję przekonać się, że recytowanie
wierszy nie musi być stresujące.
Pomysł spodobał się także
uczestnikom. - Było bardzo fajnie
– mówi pierwszoklasista Łukasz
Chocianowicz. – Nie obawiałem
się, że nie wygram.
Popisom recytatorskim przyglądała się m.in. Alina Obidniak,
była dyrektor teatru jeleniogórskiego.
W przeglądzie wzięło udział
ponad czterdziestu uczestników
w wieku do 11 lat, niemal ze
wszystkich szkół podstawowych
z Jeleniej Góry oraz z Mysłakowic
i Podgórzyna.

Angela

Fot. Angelika Grzywacz

To co nas otacza - to hasło
międzyszkolnego spotkania
poetyckiego, które odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 7
w Jeleniej Górze. W odróżnieniu
od innych tego typu konkursów
recytatorskich, w spotkaniu
poetyckim nie wyłaniało zwycięzców.
- Konkursy są potrzebne ale nie
do końca sprawiedliwe – mówi
Piotr Grosman, organizator
spotkania. – Jury może mieć
odmienne zdanie od widzów,
którzy nie mają prawa wyboru.
No i dzieci podczas konkursów
bardziej się stresują.

  

Dzieci z SP 7 podczas przeglądu recytatorskiego

Muza nasza powszednia
Znakomity malarz i grafik Franciszek Starowieyski, w czasach,
w których jeszcze zwykle podróżowało się koleją, dzielił był ludzi na
czytaczy i patrzaczy. Czytaczami
nazywał tych, którzy jadąc pociągiem czytali książki albo gazety,
ignorując to wszystko, co wokół
się dzieje. Patrzaczami natomiast
zwał tych, co jadąc koleją wyglądali
przez okno. Oczywiście znakomity
artysta sam należał do patrzaczy
i współczuł czytaczom braku wrażliwości na piękno i zmienność
krajobrazów przesuwających się
za oknem, przez co wpatrzonym
w monotonne robaczki liter umykały niepowtarzalne estetyczne
przeżycia.
Gdyby i dziś świetny artysta
podróżował pojazdami publicznej
komunikacji – koleją z Jeleniej
Góry wyjeżdżać nie ośmielałbym
się mu zalecać, bo pociąg na trasie
do Wrocławia osiąga prędkość
dyliżansu – musiałby wprowadzić
jeszcze jedną klasę podróżnych:
słuchaczy.
Słuchacz to ktoś, kto wtyka
w uszy słuchawki podłączone do
takiego czy innego urządzenia i zapadłszy się w sobie, słucha. I to tak
słucha, że ani widzi, ani słyszy, cały
jest słuchem czy też słuchaniem.
Muzyka zawsze towarzyszyła ludziom, tyle, że zanim wynalezione
zostały urządzenia do odtwarzania, słuchać jej można było tylko
w salach koncertowych, kościołach
albo miejscach rozrywek i zabaw.
Gdzie indziej każdy musiał muzykę
wytwarzać sobie sam. Śpiewając, podśpiewując, gwiżdżąc albo
i grając na jakimś instrumencie.

Dziś pieśni, piosenki czy przyśpiewki towarzyszące pracy czy też
wędrówkom są szacownymi zabytkami muzyki, co najwyżej ich ślady
znaleźć można we współczesnych
kompozycjach.
Przy pracy już się nie śpiewa.
Bułhakow opowiada wprawdzie
w „Mistrzu i Małgorzacie” o biurze, którego urzędnicy co chwilę
nie chcąc chóralnie wykonywali
popularne pieśni, ale – kto czytał
ten wie – śpiewacy zostali do tego
przymuszeni przez szatana, który
odwiedził Moskwę, żeby załatwić
jakieś swoje szatańskie sprawy.
I przez te swoje śpiewy wywiezieni
dokądś – kto wie coś o Moskwie
czasów NEP-u, ten wie dokąd – ciężarówkami.
Śpiewanie czy podśpiewywanie
zastąpione zostało przez muzykę
nagraną przez profesjonalistów,
a potem odtwarzaną przez elektroniczne urządzenie. I tak pojawili
się słuchacze.
Zanim urządzenia do odtwarzania zostały zminiaturyzowane i zaopatrzone w słuchawki, słuchacze
odtwarzali mechaniczną muzykę
przez głośniki przenośnych radyj.
Był czas, kiedy prasa zwalczała
ich, bo nie tylko sami słuchali, ale
i zmuszali do zostania mimowolnymi słuchaczami tych, co znaleźli
się w pobliżu. A mimowolnym nie
zawsze się podobała narzucona
przez kogoś muzyka, szczególnie
w lesie, na plaży albo w górach.
Dziś reliktem tamtych muzycznych agresorów są mieszkańcy kamienic czy bloków, którzy
delektować się muzyką potrafią
wyłącznie puściwszy ją na cały re-

REGION Powrót szynobusów na lokalne połączenia kolejowe.

Światło w tunelu

Wreszcie dobra wiadomość dla pasażerów Polskich Kolei Państwowych:
energooszczędne i wygodniejsze od tradycyjnych składów autobusy
szynowe znów obsługują
linię do Lwówka Śląskiego
i Węglińca.

Tak było w przypadku składu,
który uległ awarii latem 2005
roku i na jeleniogórskie
torowiska wrócił
dopiero niedawno temu.

(tejo)

Wojciech Jankowski

masztu

r

– Pierwszy wrócił na torowisko
po długiej naprawie. Drugi został
skierowany na obsługę linii zgorzeleckiej – wyjaśnia Edmund
Pomieczyński, naczelnik sekcji
przewozów pasażerskich PKP
w Jeleniej Górze.
Korzystających z połączenia
z Lwówkiem cieszy takie rozwiązanie. – Tyle czasu kursował
zastępczy autobus. Już myślałem,
że linię zlikwidują, a bardzo często jeżdżę do Wlenia, do rodziny
– mówi Dariusz Andrzejewski.
Zniknął kłopot z dojazdem do
Marczowa blisko Lwówka. Tam
zastępczy autobus w ogóle nie
dojeżdżał, a pociąg to jedyna

możliwość wydostania się z tej
miejscowości.
Wiosną z szynobusu będą mogli
skorzystać turyści. Wcześniej nie
kursował on w weekendy. Teraz
jeździ.
– Warto wypromować tę trasę.
Są piękne krajobrazy, jezioro
Pilchowickie, przełom Bobru,
zabytkowe mosty. To na pewno
wielka, ale niedoceniana atrakcja dla regionu – mówi Mirosław Wróblewski, który korzysta
z pociągu jadąc na ryby.
Nowszy typ szynobusu zakupionego przez urząd marszałkowski za prawie sześć milionów
złotych jeździ do Węglińca i ma
możliwość skomunikowania
się ze Zgorzelcem. Jest znacznie
bardziej komfortowy od pojazdu
kursującego na linii lwóweckiej.
I mniej awaryjny.
– Pukamy w niemalowane,
żeby szynobusy się nie popsuły
– usłyszeliśmy od pracowników
obsługi pojazdów. Mają złe doświadczenie: naprawa pojazdów
może trwać nawet półtora roku.

gulator. Spory o zbyt głośne granie
sąsiadom to klasyka lokatorskich
waśni.
Specjaliści marketingu odkryli, ze
muzyka może pomagać w sprzedaży i zachęcać do korzystania
z instytucji, w której ją słychać.
Nie każdy jednak rodzaj muzyki..
W windach i poczekalniach biur
wielkich koncernów, w profesjonalnie prowadzonych sklepach
można usłyszeć delikatne dźwięki
specjalnie spreparowanej muzyki.
Anglicy nazywają ją elevator music, określając tak wszelką słodką
i tandetną muzyczkę.
U nas pracownicy puszczają
muzykę, którą sami lubią zamiast
dobranej przez specjalistów i tak
jak lubią, to znaczy głośno. Dobrego
przykładu dostarcza niedawno
otwarty Empik przy ul. 1 Maja.
Prymitywna łupaninia atakuje
tam tak mocno, że dłużej niż kilka
minut człowiek muzycznie wrażliwy w sklepie nie jest w stanie
wytrzymać.
Może jest w tym zamysł: zamiast
przebierać wśród książek, niech
klient łapie pierwszą z brzegu,
żeby jak najszybciej uciec. Ale co
z tymi, którzy wypłoszeni monotonnym dudnieniem uciekają nic
nie kupiwszy?

Nie będzie
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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
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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

Widmo strajku
Zdecydowana większość dolnośląskich kolejarzy opowiedziała się w referendum
za strajkiem. Jeszcze nie wiadomo, jak i kiedy zostanie przeprowadzony protest.
Powód? Pieniądze Pracownicy chcą podwyżek o 500 zł. Zarząd spółki PKP - Polskie
Linie Kolejowe chce im dać 84 złote

Mieszkańcy okolicy parku Żiżki w Jeleniej Górze mogą spać
spokojnie: w ich sąsiedztwie nie
powstanie wieża przekaźnikowa
Ery, pomimo że inwestor wypełnił
wszystkie niezbędne formalności i
uzyskał pozwolenia.
Stwierdzono wprawdzie, że
maszt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, ale budowla
nie wyrośnie w pobliżu drzew
i domostw.
Prezydent Marek Obrębalski
podtrzymał w miniony piątek
decyzję swojego poprzednika
Józefa Kusiaka i nie wydał zgody
na realizację inwestycji. Ma do
tego prawo jako właściciel terenu
komunalnego, a takim jest właśnie park miejski.
Jeleniogórzanie, którzy mieszkają przy sąsiadujących z parkiem
ulicach, od jesieni protestowali
przeciwko niechcianej ozdobie
argumentując, że będzie niekorzystnie wpływać na otoczenie.
Kolejne protesty zapowiadano
na miniony weekend. Po decyzji
M. Obrębalskiego stały się teraz
bezzasadne.
(maj)
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WIADOMOŒCI
JANOWICE WIELKIE Mieszkańcy obawiają się, że we wsi grasuje przestępca

To było morderstwo?
Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że do pobicia mogło dojść
po libacji alkoholowej, w której
uczestniczył. - Być może się
pokłócili, czasem tak bywa
– mówi jeden z mieszkańców,
który nie chce podawać nazwiska.
Ludzie coraz głośniej mówią, że w Janowicach może
grasować ser y jny zabójca.
Latem ubiegłego roku dwie
osoby zmarły w tajemniczych
okolicznościach.
Śmierć leśniczego z Janowic
Wielkich Tomasza J. w czerwcu
wstrząsnęła okolicą. Jego ciało
znaleziono w rzece. Na pierwszy rzut oka był to nieszczęśliwy wypadek. Według oficjalnej
wersji, Tomasz J. w niewyjaśnionych okolicznościach spadł
z mostku i się zabił. Rodzina
jak i inni mieszkańcy Janowic
kategorycznie zaprzeczają tej
wersji. Są bowiem ślady, które
według nich, jasno wskazują
na fakt, że to było zabójstwo.
- W nocy zaczęły ujadać psy,
wyszedłem, żeby zobaczyć
co się dzieje. Widziałem jak
dwóch mężczyzn średniego
wzrostu ciągnęło trzeciego
trzymając go za ramiona. Jego
REKLAMA

JELENIA GÓRA Oszuści stracili pracę

Przekręt z wodą
Pracownicy firmy Wodnik nielegalnie podpinali
odbiorców do sieci.
Przekręt był prosty. Monterzy
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Wodnik oferowali
klientom przyłączenie do wodociągu. Brali za to pieniądze, ale nie
zwracali ich do kasy spółki, tylko
wkładali do własnej kieszeni.
Jeleniogórzanie, którym w ten
sposób podłączano wodę, byli przekonani, że wszystko jest uczciwe.
– Za każdą tego typu usługę
wystawiamy faktury. Tym razem
odpowiednie dokumenty nie wpływały – mówi Stanisław Dziedzic,
prezes Wodnika. Wewnętrzne
śledztwo w firmie pozwoliło na
ustalenie dwóch monterów, którzy
nie rozliczyli się z wykonanych

Fot. Angelika Grzywacz

Czy Zbigniew G. poniósł
smierć z ręki seryjnego
zabójcy?



usług. – Zostali zwolnieni z pracy
i musieli zwrócić koszty przyłączenia wody – dodaje S. Dziedzic.
Spółka zapewnia odbiorców,
którzy mają wodę w pośrednio
nielegalny sposób, że nie będą
musieli z tego tytułu ponosić
żadnych dodatkowych kosztów.
A skala procederu może być
większa.
W Wodniku mają na oku około
15 mniej lub bardziej uzasadnionych przypadków oszukiwania
pracodawcy. Sprawa jest analizowana. Nie jest wykluczone zawiadomienie organów ścigania
o popełnieniu przestępstwa.

(tejo)

JELENIA GÓRA Uczniowie SP nr 2 wystąpili w filmie

Szkoła w kadrze

Kto jest odpowiedzialny za śmierć Zbigniewa G.?
nogi ciągnęły się po ziemi
- relacjonuje proboszcz parafii
Janowice Wielkie. – Kto to był?
Nie wiem. Ale kojarzę, że tuż
przed całym zajściem grożono
Tomaszowi J. Ktoś powiedział
mu, że ma na siebie uważać.
Jestem przekonany, że to nie
był zwykły wypadek.
Niewyjaśniona jest śmierć
drugiego leśniczego z Janowic,
któr y zginął dwa miesiące
wcześniej. Prokuratura umo-

rzyła śledztwa w sprawach
leśniczych z braku dowodów.
W sprawie Zbigniewa G. trwa
postępowanie.
– Mam nadzieję, że prokura-

tura dotrze do prawdy – mówi
żona Zbigniewa G. – Przecież
nie uwierzę, że zmarł, bo się
przewrócił.

Angelika Grzywacz

Nic się nie stało?
Policja uważa, że nie ma mowy o morderstwie. Podtrzymuje też wersję, że mężczyzna zmarł na skutek upadku. – Uderzenie było płaskie, dlatego wykluczyliśmy
udział osób trzecich – mówi Edyta Bagrowska, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. – Co do poprzednich zdarzeń, prokuratura umorzyła
postępowanie, bo nie było dowodów.

To krótki spot, poruszający problem wypadków drogowych – poinformowały Joanna Czerniawska i Joanna
Bialuk, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Film zatytułowany jest „28”,
a nazwa ta nie jest przypadkowa. Według statystyk tyle
dzieci – wskutek nieostrożności
i brawury kierowców – ginie
podczas weekendów w wypadkach drogowych w Polsce. Tylu
uczniów liczy też klasa Vc, która
wystąpiła przed kamerami.
Twórcami filmu są absolwenci

„dwójki”: Piotr Czerniawski
i Marcin Hędrzak, którzy od
kilku lat amatorsko zajmują
się kręceniem filmów. Film
„28” został zaprezentowany na
festiwalu ZOOM, który corocznie
odbywa się w Jeleniej Górze.
Spot można obejrzeć na stronie
internetowej www.28.film.pl.

(tejo)
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Podpalił stodołę i uciekł
Kilkuosobowa rodzina
mogła stracić cały majątek. Nastoletni chłopak
zaprószył ogień w stodole
i uciekł. Na szczęście, obyło się bez tragedii.
Do zdarzenia doszło we środę
(28 lutego) około godziny siedemnastej. W komórce państwa Wasilewskich w części gospodarczej
budynku bawił się jak zwykle, ich
bratanek Patryk. Nikt nawet nie
myślał, że może on doprowadzić
do tragedii.
– Nie wiemy nawet, co tak
naprawdę zrobił, bo uciekł – mówiła w dniu zdarzenia Krystyna
Wasilewska. – Być może wystraszył się. Na nasze szczęście ktoś
zauważył dym i zaczął krzyczeć,
żeby uciekać bo się pali.
Właściciele zaczęli wynosić
z budynku cały dobytek. Pomogli
im sąsiedzi. Zanim przyjechała
straż, na miejscu było już jakieś
dwadzieścia osób.
Na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się, strażacy opanowali go
bardzo szybko. Mimo tego, jeszcze

przez kilka godzin musieli pilnować stodoły, gdyż w niektórych
miejscach co rusz pojawiały się
płomienie.

Tym razem szczęście dopisało nie tylko strażakom, ale
przede wszystkim właścicielom
budynku. Po kilku godzinach

akcji gaśniczej domownicy mogli
z powrotem wnieść wszystko do
mieszkania.

(angela)

Fot. Krzysztof Knitter

Blisko tysiąc nielegalnie skopiowanych płyt ujawnili strażnicy
graniczni.
Znaleziono je u handlarzy
podczas kontroli na targowisku
w Sieniawce.
– Prowadzone przez strażników
granicznych działania, mające na
celu zwalczanie zjawiska plagiatu,
zaowocowały zatrzymaniem
ponad 800 płyt DVD i CD oraz
110 gier PlayStation bez polskich
znaków ZAIKS – informuje por.
Joanna Woźniak, rzeczniczka
prasowa Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej.
Zatrzymane przedmioty są warte ponad 55 tysięcy złotych. Zostały zabezpieczone w placówce
Straży Gran icznej w Bogatyni.
W tym roku jest to już drugi
przypadek ujawnienia przez
funkcjonariuszy z Placówki SG
w Bogatyni przedmiotów z podrobionymi znakami markowych
firm.
W styczniu podczas kontroli
granicznej funkcjonariusze ujawnili podrabianą markową odzież
i obuwie, które miały trafić na
polski rynek.

Głupota nastolatka omal nie doprowadziła do tragedii

Jest praca
w policji
Trwa rekrutacja kandydatów
do służby w szeregach stróżów
prawa.
Jak informuje nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze, wyznaczony został drugi termin przyjmowania podań w ramach realizowanych do 23 lipca przyjęć.
Wszyscy zainteresowani służbą
w policji i spełniający obowiązujące kryteria (między innymi wykształcenie co najmniej średnie,
uregulowany stosunek do służby
wojskowej dla panów oraz niekaralność) mogą do 31 maja składać
wymagane dokumenty.
Dokumenty przyjmowane są w
Komendzie Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu (wejście od Podwala 31/33 w punkcie obsługi interesantów w holu głównym, numer
telefonu 071/3404044 nr wew.
14044), lub w siedzibach komend
miejskich i powiatowych policji
właściwych ze względu na miejsce
zameldowania kandydata.
Punkty pracują w dni powszednie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.30.

(tejo)

REGION Co się przytrafiło babci Cebularzowej?

Kronika policyjna
Na golasa przy dzieciach

Mężczyznę, który rozbierał się w miejscu publicznym, zatrzymała
jeleniogórska policja. 28-latek z Jeleniej Góry miał niecodzienną formę
„rozrywki”. Mimo nie najcieplejszej aury, w jednym z parków, obnażał
się i pokazywał w stroju Adama (tyle że bez figowego listka) okolicznym
spacerowiczom. O ekshibicjoniście powiadomił policjantów anonimowy
mężczyzna. Na miejscu patrol złapał golasa i zawiózł go do pomieszczenia
dla osób zatrzymanych. Ustalono także, że jeleniogórzanin rozbierał się
przy nieletnich dziewczynkach. Te jednak, spłoszone widokiem, uciekły.
– Odpowie za nieobyczajny wybryk. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia
wolności , grzywny do 1500 zł albo nagana – poinformowała nadkomisarz
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Bezmyślny atak na wiatę

Ponad 4,5 tysiąca złotych wynoszą straty spowodowane przez dwóch
nastolatków, którzy zniszczyli wiatę przystankową. O wandalach, którzy
kopią wiatę przystankową przy ulicy Wolności, zawiadomiono dyżurnego
policji około godz. 22 w poniedziałek. Kiedy przyjechała policja, sprawców
jednak już nie było. Ustalono jednak, że wsiedli oni jednego z autobusów
miejskich, którego śladem podążył radiowóz. Informacja była trafna.
Kiedy pojazd zatrzymał się na przystanku, policja wylegitymowała dwóch
młodych ludzi, których wygląd odpowiadał opisowi sprawców.
Bezmyślnymi wandalami okazali się uczniowie jednej z jeleniogórskich szkół. Mają 16 i 17 lat. 16-latek za popełniony czyn odpowie przed
Sądem Rodzinnym i Nieletnich, natomiast 17-latkowi przedstawiono
zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu kara nawet pięcioletniego
więzienia.
W chwili zatrzymania 16-latek był trzeźwy, natomiast jego starszy
kolega miał półtora promila alkoholu. Najpewniej to rodzice łobuzów
będą musieli zwrócić Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu koszty
naprawy uszkodzonej wiaty.

Hiszpan w tirze i na bani

Policjanci zatrzymali 50-letniego, nietrzeźwego obywatela Hiszpanii,
kierującego zestawem ciężarowym marki Mercedes.
Dyżurny policji otrzymał informację, że wóz z naczepą chłodnią jedzie
od strony Bolesławca w kierunku Zgorzelca, a jego kierowca stwarza zagrożenie na drodze: gwałtownie skręca od jednej krawędzi drogi do drugiej.
Policjanci zatrzymali ciężarówkę w Jędrzychowicach. Okazało się, że
kierowca to obywatel Hiszpanii. Miał blisko 2,1 promila alkoholu.
Najprawdopodobniej wracał do Hiszpanii, gdyż zmierzał w kierunku
przejścia granicznego w Jędrzychowicach – Ludwigsdorfie, a naczepa
była już bez towaru.
Kierujący został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Odpowie przed sądem za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa
katastrofy w ruchu– poinformowała nadkom. Iwona Leszczyńska-Bartkowiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Za to
grozi mu do 8 lat więzienia i – oczywiście – utrata prawa jazdy.

(tejo)

Miała byc tylko kradzież
Sasza i jego kolega Mirosław G. zapewniają, że chcieli
tylko okraść babcię Cebularzową.Ale wystraszyli staruszkę tak bardzo, że ta zmarła. Teraz odpowiedzą
przed sądem.
Helena K. dobiegała osiemdziesiątki. Nikt nie pamięta, czemu zawdzięczała swoją ksywkę – najpierw
mówiono o niej pani Cebularzowa,
a potem babcia Cebularzowa. Dokuczało jej wysokie ciśnienie. Poza
tym cieszyła się nadzwyczajną, jak
na swój wiek sprawnością. Mieszkała samotnie. Sama dbała o siebie.
Wychodziła z domu na zakupy, do
kościoła, do lasu na grzyby. Zbierała
chrust na opał, bo lubiła żyć oszczędnie. Ciągle jeszcze snuła życiowe
plany. Myślała o kupnie mieszkania
spółdzielczego w bloku, aby choć
pod koniec życia pomieszkać sobie
w komforcie i nie musieć palić
w piecu. Dyskutowała w chrześnicą
o tym, jak zapisać jej w spadku lokaty kapitałowe. Swoje mieszkanie
w starym budownictwie też planowała wykupić i przepisać je na swojego dużo młodszego przyjaciela.
Rysiu złota rączka
Ryszard G. mógłby być jej synem.
Babcia bardzo go lubiła, nazywała
go złotą rączką. Wszystko potrafił
zrobić, kiedy nie pił. Jak pił, to niczym
się nie zajmował aż do zakończenia
pijaczego ciągu. Jak się bał po pijanemu wracać do domu, bo cierpiąca
na depresję żona nie tolerowała go
w takim stanie, to zostawał u babci
Cebularzowej na noc.
Nadzwyczaj wylewny podczas
libacji alkoholowych lubił się chwalić
swoim kompanom posiadaniem
takiej ciepłej babci. Niczego nie ukrywał, ani szczegółów ich intymnego
pożycia, ani tego gdzie babcia chowa

pieniądze, jaka jest gospodarna,
a przy tym ostrożna. Jaki prowadzi
tryb życia, co lubi, a czego nie lubi.
Raz w tygodniu zawsze o tej same
porze odwiedzała swoją kumę
mieszkającą za miastem.
Nic mu w życiu nie wyszło
Kiedyś w towarzystwie przyjaciela
babci Cebularzowej pił Stanisław W.
zwany Saszą. Sasza był kiedyś porządnym człowiekiem. Kiedy istniał
jeszcze zakład pracy, w którym miał
etat, nie pił więcej niż wszyscy. - Był
pozytywnie zmotywowany – wspomina jego ówczesny szef. Jednak na
bezrobociu stoczył się. Rozpadło się
mu małżeństwo. Znalazł konkubinę,
ale ta zapiła się przy nim na śmierć.
Od tego czasu pozostał bezżennym
menelem snującym się po mieście
w towarzystwie innych alkoholików.
Od czasu do czasu wyjeżdżał na
saksy. Wówczas odżywał. Ostatnim
razem był Austrii. Trafiła mu się
robota pilarza w lesie. Sporo zarobił.
Wrócił własnym samochodem z zapasem gotówki. Kiedy się kompani
o tym dowiedzieli, to o razu na niego
napadli, pobili i zabrali wszystkie
pieniądze - całe 1,7 tys. euro. Znowu bez pieniędzy „żył jak mógł
i z czego mógł”. Z tej biedy po wysłuchaniu paplaniny Ryszarda
G. wpadł mu do głowy plan obrabowania babci Cebularzowej.
Bogate życiorys kompana
Dogadał się z innym z pijaczkiem
Mirosławem W. To były bokser wagi
muszej z bardzo bogatym cv. Siedem

razy karany, w więzieniu większość
spędził większość swojego ponad
czterdziestoletniego życia. Ostatnio
Mirosława ukarano m.in. za zamach
na sędziego penitencjarnego, który
nie chciał dać mu warunkowego
zwolnienia. Starał o przedterminowe zwolnienie „na raka mamusi”.
Chciał walnąć sędziego w głowę
oknem wyjętym z ram w pokoju
przesłuchań, ale go obezwładniono.
Po osadzeniu na oddziale dla niebezpiecznych skazanych, rzucił krzesłem w oddziałowego. Wściekł się, bo
nie chciał z wariatami siedzieć.
Kiedy końcu jednak wyszedł
z ZK goły i bosy potrzebował – jak
twierdzi – pieniędzy dla chorej mamusi. Przyjął to zlecenie na babcię
Cebularzową.
Wyrolować kompana
Sasza pożyczył od swojego dziadka
starą skodę, w której zaczaili się ze
wspólnikiem się na babcię. Szła
sobie z wizytą do kumy za miastem.
Zajechali jej drogę. Siłą wepchnęli
do auta i nie zważając na jej głośne
protesty, wywieźli do lasu. Tu babcia
została skrępowana sznurkiem
sizalowym. W trakcie tego wiązania
pobili staruszkę, bo się energicznie
broniła. Znaleźli w torebce klucze
od mieszkania. Zostawili babcię tam,
gdzie ją związali i pojechali obrabiać
jej mieszkanie. Sasza stał na czatach
a Mirosław penetrował mieszkanie.
Powyrzucał wszystko z szafek, ale
nic nie znalazł. Zniecierpliwiony wyszedł do Saszy, aby mu powiedzieć,
że te doniesienia Ryszarda to lipa,
babcia nic nie ma. Wracał do domu
trzy razy. Za trzecim razem znalazł
sporą sumkę w pudełku. Schował ją i
wcale się do tego Saszy nie przyznał,
bo chciał cały łup zagarnąć dla siebie.

Pojechali z powrotem do lasu, aby
babcię uwolnić. Kiedy zajechali na
miejsce, babcia już prawdopodobnie
nie dawała znaku życia. Pozostawili
ją wiec tam, gdzie wyzionęła ducha. Później znaleźli ją grzybiarze.
Przyczyną zgonu okazała się ostra
niewydolność krążeniowa powstała
wskutek zakłócenia rytmu serca
- efekt straszliwego stresu, jakiego
doznała osiemdziesięciolatka.
Za długi język
Pierwszym podejrzanym o zabicie
babci Cebularzowej stał się Ryszard
G. Jednak jego z braku dowodów
musiano wypuścić. Po pewnym
czasie jeden z pijaczków znany jako
”gumowe ucho” doniósł swojemu
dzielnicowemu, że przed sklepem
z nalewkami podsłuchał rozmowę
Saszy z Mirosławem. Wspominali
sobie babcię Cebularzową. Sumienie
ruszyło też sąsiada denatki. Widział
jak w krytycznym czasie koło domu
babci stał na czatach Sasza, a także
– co najbardziej zwróciło jego uwagę
- trzykrotnie wchodzącego i wychodzącego Mirosława W. i zdecydował
się opowiedzieć o tym policji. Początkowo zabójcy do niczego się nie
przyznali. W domu Mirosława W.
zrobiono rewizję. Policja znalazła
dziewięć tysięcy złotych, których
pochodzenia, ani Mirosław, ani jego
matka, nie potrafili wyjaśnić. W tej
sytuacji Mirosław wyznał prawdę,
a wraz z nim przyznał się i Sasza.
Obaj z uporem twierdzą, że bardzo,
ale to bardzo się starali, aby babci
włos z głowy nie spadł. Chcieli ją
okraść, ale nie zabić. Tak jakoś samo
wyszło. Odpowiadają, więc przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze za
zabójstwo na tle rabunkowym.

(m)
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WIADOMOŒCI
REGION Dziesięciolecie inwestycji, której nie było

W gorącej wodzie
Pierwszy w Kotlinie Jeleniogórskiej park wodnych
rozrywek powstanie w Karpaczu. Budowa ruszy już
w sierpniu. Tymczasem już od końca lat 90-tych ubiegłego wieku władze Jeleniej Góry głosiły, że pierwsze takie
centrum powstanie w Cieplicach. Nie powstało dotąd i nic
nie wskazuje na to, że powstanie w najbliższym czasie.
Projekt postawiony
na głowie
Kiedy w 1997 roku już było
wiadomo, że w Cieplicach jest
mnóstwo gorącej wody, ogłoszony został konkurs na projekt architektoniczny zespołu basenów,

Fot. Archiwum Piotrowski

Skrajnie ciepła i bezśnieżna
zima sprawiła, że w tym sezonie mocniej niż we wcześniejszych ujawniła się zasadnicza
słabość Karkonoszy jako regionu turystycznego.
Turyści, którzy mimo braku

Jedna z utopijnych wizji aquaparku w projekcie
sprzed niemal 10 lat
śniegu przyjechali w nasze hotelu i centrum balneologicznegóry narzekali na nudę. Mieli go. Wpłynęło kilka prac, wygrał
do dyspozycji knajpy i dysko- projekt architekta z Wrocławia
teki, to samo, czego obfitość Edwarda Lacha.
w dowolnym regionie Polski.
Uczestnicy konkursu nie znali
Nic dziwnego, że coraz licz- lokalizacji projektowanych baniejsi zamiast w nasze góry senów, bo władze jej nie wyznajeżdżą do Czech. Tam, nawet czyły. Nie było też w założeniach
jeśli śnieg nie dopisze, innych konkursu ograniczeń dotycząatrakcji nie brakuje.
cych kosztów obiektu.
Położenie Jeleniej Góry spraProjektanci poszli więc na cawia, że jest ona naturalnym łość i ścigali się, kto zaprojektum i ej s c e m n a ro z r y w kowe je kąpielisko bardziej okazałe.
i kulturalne zaplecze miejsco- Ewentualne koszty budowy nie
wości turystycznych. Na tym miały znaczenia.
mogłaby być budowana go27 kwietnia 1999 roku Rada
spodarcza pomyślność miasta. Miejska uchwałą Nr 95/X/99
Niemrawa polityka inwestycyj- wpisała do Planu Zagospodana jeleniogórskiego samorządu rowania Przestrzennego „teskutecznie jednak tę możliwość ren projektowanego kompleksu
blokuje.
obiektów ochrony zdrowia i usług
Dziesięcioletnia historia nie- sportu”.
zrealizowanego projektu baseTak oto sprawa została postanów termalnych z ośrodkiem wiona na głowie, bo normalnie
zabiegów leczniczych i aqua- najpierw wyznacza się teren,
parkiem jest w tym względzie a potem projektuje obiekty na
wielce pouczająca.
nim. Nikt nigdy nie wyjaśnił,

Dzieci wiedzą najlepiej
Dwie uchwały podjęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13, które obradowały w ratuszu jako Dziecięca Rada Miejska Jeleniej Góry.
1. W Jeleniej Górze powstanie najlepszy Aquapark;
2. Jelenia Góra będzie piękniejsza od Warszawy.
To najlepiej świadczy o tym, jak bardzo nowoczesne kąpielisko upragnione
jest w mieście.

dlaczego aż dwa lata minęły od
powstania projektu do wyznaczenia lokalizacji.
W poszukiwaniu naiwnych
Wszystko wskazuje na to, że plany władz miasta dotyczące budowy aquaparku spalą na panewce.
Długie poszukiwania chętnego,
który zdecydowałby się na udział
finansowy w tej inwestycji, nie
dają żadnych efektów, doniosła
prasa w styczniu 2002 roku.
Ówczesny wiceprezydent Józef
Sarzyński wyjaśniał wtedy, że
inwestorzy się wycofali, bo koszty
budowy obiektu okazały się zbyt
wysokie. I dodawał, że trzeba
będzie stworzyć konsorcjum inwestorów i banków, które podoła
kosztom inwestycji.
Nie dodawał natomiast, kto ma
takie konsorcjum utworzyć i dlaczego niby konsorcjum ochoczo
miałoby roztrwonić dziesiątki
milionów złotych na nieopłacalny
interes.
O tym, że inwestorzy nie wejdą
w przedsięwzięcie mógł władzom
miasta powiedzieć ktoś znający
się na interesach znacznie wcześniej. Trzeba było tylko znaleźć
takiego i zapytać. Może nawet
ktoś mówił, ale włodarze go nie
słuchali.
Żaden zdrowy na umyśle inwestor nie mógł zgodzić się na
warunki zaproponowane przez
samorząd. Były one mniej więcej
takie: proszę za własne pieniądze
wybudować na naszym terenie
obiekt według naszego bardzo
kosztownego projektu. Ewentualnymi dochodami się podzielimy.
Samorząd robi odkrycie
Minęły następne trzy lata
i w czerwcu 2005 roku prezydent
Józef Kusiak wydał zarządzenie
powołujący zespół roboczy dla
stworzenia oferty inwestycyjnej
Miasta Jeleniej Góry budowy zespołu obiektów rekreacyjnych wykorzystujących wody termalne.

Wcześniej pytany, dlaczego
aquaparku wciąż nie ma, prezydent Kusiak wyjaśniał, że brak
inwestorów, bo inwestycje tego
typu okazały się nieopłacalne nie
tylko w Polsce, ale i w Niemczech.
Fakt, że na źródłach termalnych
wykorzystywanych do rekreacji
albo lecznictwa świetnie zarabiają przedsiębiorcy na Węgrzech
i na Słowacji jakoś władzom
umknął.
Zespół dokonał jednak odkrycia. Zamiast wielkiego obiektu
według kupionego przez miasto
projektu powinien powstać obiekt
niewielki, który będzie następnie
rozbudowywany. Każdy, kto otarł
się o biznes, mówił o tym od
ponad ośmiu lat, więc nie było to
odkrycie szczególnie olśniewające, ale dobrze, że w końcu dotarło
i do władz Jeleniej Góry.
Odkrycie było jedynym rezultatem działania komisji. Od tego
czasu do dziś zmieniło się niewiele. Poza tym, że grupa inwestorów
próbowała otwierać ośrodek
wykorzystujący wody termalne
w pobliżu wałów w Cieplicach, ale
nic z tego nie wyszło, bo sprawa
utknęła w formalnościach i inwestorzy poszli ze swymi pieniędzmi
gdzie indziej.
Ostatnio znaleźli się inni przedsiębiorcy, którzy w październiku
ubiegłego roku zaproponowali
budowę aquaparku w Sobieszowie, na terenie nieczynnego dziś, zrujnowanego zespołu
tamtejszych basenów. Władze
miasta zaabsorbowane wyborami
odwlekały decyzję.
Według nieoficjalnych informacji obecny prezydent Jeleniej
Góry zajął się wreszcie sprawą.
Nic wprawdzie nadal się nie dzieje
w kwestii wykorzystania wód termalnych, ale jest duża szansa na
pierwsze nowoczesne kąpielisko,
tyle że w Sobieszowie.
No i za niecałe dwa lata można
będzie pojechać do Karpacza.

¯yczenia na Dzieñ Kobiet

Dla kochanej żony
Zosi, najszczersze
życzenia miłości
i spełnienia marzeń,
z podziękowaniami
za wszystko, a przede
wszystkim za to, że
jesteś. Kochający mąż
Józef Holota

Dla żony Ani i nowo
narodzonej córeczki
Amelii, jeszcze więcej
szczęścia i miłości,
zdrówka, spełnienia
marzeń, gwiazdki z nieba i wspólnego czasu
razem od męża Seweryna Świerka

Wojciech Jankowski

W Bukowinie potrafią
Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne przygotowało inwestycję,
a w najbliższych dniach wystąpi do starostwa tatrzańskiego o pozwolenie
na budowę. Udziałowcy wnieśli do spółki 4 hektary ziemi w pobliżu
starej skoczni. Na tym terenie zamierzają w ciągu trzech lat postawić
nowoczesny kompleks z 12 basenami.
Połowa kąpieliska będzie znajdować się w stylowych budynkach,
nawiązujących do miejscowej architektury, a reszta pod gołym niebem.
Obiekt będzie czynny cały rok.
Do ogrzewania i kąpieli wykorzystana będzie woda geotermalna. Pierwszy
odwiert wykonano jeszcze w latach 90-tych. Dawał on 46 metrów sześciennych wody, o temperaturze 64,5 stopnia Celsjusza na godzinę.

REKLAMA

Dla mojej ukochanej
Marii Moniki Kołodziej:
uśmiechu na co dzień,
miłości w sercu, pogody ducha i wszystkiego o czym marzysz.
Kochający Mirek

Dla żony Irenki, najcudowniejszej kobiety na świecie. Lawinę miłości i oddania
w tym dniu i nie tylko
przesyła mąż Krzyś
Kuczyński

Najmocniejsze z najmocniejszych życzeń,
jakie mogę Tobie złożyć w tym szczególnym
święcie moja kochana
Aniu. Kochający mąż
Rafał Wychowanek

Moc życzeń dla wszystkich kobiet w mojej
rodzinie, a w szczególności dla mojej żony
Lilii, miłości i radości
w codziennym życiu,
satysfakcji i spełnienia
marzeń oraz samorealizacji. Kochający
Marcin Baranowski

REKLAMA

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza

będziemy wszędzie tam,
gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem
jakiegoś WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:
075 75 444 00, 075 643 2556; 0663233041,
0515790900, 0697740731, 0504726575
redakcja@jelonka.com



okres
prenumeraty

cena
gazety

liczba
gazet

cena
prenumeraty

miesiąc
kwartał
pół roku
3 kwartały
rok

1zł
95gr
90gr
85gr
80gr

4
13
26
39
52

4zł
12,35zł
23,40zł
33,15zł
41,60zł

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 marca 2007 r.
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JELENIA GÓRA Miasto jest zatłoczone stojącymi samochodami,
a rozwiązanie problemu rysuje się mgliście

Zapasy z parkowaniem

Jak jeden wielki parking
wyglądają w dni powszednie
uliczki starówki: Krótka, Jasna,
Szkolna, Grodzka, a nawet
Konopnickiej i plac Ratuszowy,
gdzie – teoretycznie – obowiązuje zakaz wjazdu i zostawiania samochodów.
Autami zatłoczone są także
podwórka kamienic.
Na niewiele zdają się pouczenia i mandaty wlepiane przez
strażników miejskich. Kierowcy
bywają bardziej cwani. Legitymują się rozmaitymi zaświadczeniami i pozwoleniami. Tłumaczą, że
muszą coś pilnego załatwić.
– Naliczyłam 15 samochodów,
które przejeżdżały ulicą Konopnickiej w ciągu 20 minut. Część zaparkowała – mówi pani Jolanta,
okoliczna mieszkanka. – Często
zastawiają drzwi, utrudniają
pieszym życie. Co gorsza, parkują
na podwórkach. Syn i nie ma
miejsca, aby zostawić swoje auto

Regulamin konkursu:

KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY
Kupon konkursowy NR 5
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

Parking stoi pusty i niszczeje, a w centrum
nie ma gdzie zaparkować
na parkingu z oznaczeniem, że to
tylko dla lokatorów – denerwuje
się kobieta.
Kierowcy, którzy łamią przepisy, rozmawiają o tym mniej
chętnie. – Żeby być w porządku, musiałbym zaparkować
na Bankowej. I zapłacić. Dziś
nie było tam miejsca, a mnie
się spieszyło. Musiałem wjechać
tutaj, inaczej szukałbym miejsca co
najmniej pół godziny – powiedział
nam w piątek Robert, przedstawiciel handlowy (nazwisko do
wiadomości redakcji).
Tymczasem zdaniem prezydenta Jeleniej Góry Marka

Gdzie zaparkować?
Czytelniku! Znasz miejsce, które można byłoby przekształcić na parking? Napisz
do nas, najciekawsze propozycje przedstawimy władzom miasta. Nasz adres
redakcja@jelonka.com, możesz także dodać komentarz pod informacją o parkingach na www.jelonka.com. Informacja w sieci ukaże się we wtorek
Wizja przyszłości
W ratuszu podjęto już decyzje dotyczące innych miejsc, które można byłoby
wykorzystać na miejsca parkingowe. Jedno z nich to teren przy ulicy Różyckiego,
obok przychodni PROMED. Obecny nabywca ma trzy lata, począwszy od daty
zawarcia umowy notarialnej, na przygotowanie parkingu.
Dodatkowo, teren przy zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Jana Pawła II w projekcie
planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest, między innymi, pod
lokalizację parkingu. Na Zabobrzu w planie zagospodarowania tego rejonu są
wskazane miejsca pod lokalizacje parkingów, między innymi, ulicach Ogińskiego
i Paderewskiego. Przygotowywane są oferty inwestycyjne.

Obrębalskiego problem nie
leży w braku miejsc parkingowych, ale w nieumiejętnym
wykorzystaniu tych, które już
są. Przykład? Wielopoziomowy
kolos przy ulicy Pijarskiej, który
obecnie służy tylko wandalom
brudzącym farbą w spreju mury
budowli. Kierowcy są przekonani,
że inwestycja od początku nie
była trafiona. – Za duża, w złym
miejscu, źle oznakowana, z dość
kłopotliwym dojazdem dla autokarów i ludzi, którzy Jeleniej Góry
nie znają.
Pierwszy właściciel parkingu
splajtował, bo w wielkiej budowli
mało kto chciał zostawić samochód. Tańsze i wygodniejsze było
(i pozostaje) zostawienie auta
w centrum miasta. A warunek
zamknięcia parkingów przy ul.
Jasnej i Grodzkiej oraz drastycznego
ograniczenia możliwości parkowania na jeleniogórskich ulicach
nie został przez uprzednią ekipę
samorządową spełniony.
Prezydent Obrębalski zapowiada,
że to się zmieni, tylko nie wiadomo,
kiedy. Jest już nowy właściciel
obiektu: spółka Presto z siedzibą
w Lubinie. – Obecnie zwróciliśmy
się do niej z zapytaniem w sprawie
dalszych zamierzeń dotyczących
parkingu oraz określenia daty
jego możliwego otwarcia – mówi
szef miasta.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, sprawa ma swoje
drugie dno. Spółka nie otworzy
wielopoziomowca, dopóki nie
zostaną zamknięte dwa wielkie
parkingi przy wspomnianych
ulicach Jasnej i Grodzkiej.
Tereny te już zostały wykupione pod zabudowę usługowomieszkalną. Aby rozpocząć inwestycję, potrzebne jest przeprowadzenie badań archeologicznych
i dostosowanie projektu do zaleceń
konserwatora zabytków. Te są dość
rygorystyczne, bo zakładają wierne
odtworzenie niektórych, zburzonych w latach PRL kamienic.
– Jest zgoda na badania, ale
właściciel zwleka z ich przeprowadzeniem – usłyszeliśmy
w Wydziale Architektury Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze. Najpewniej na razie woli zysk w postaci
pieniędzy, które zostawiają tłumnie parkujący tam kierowcy.
Mimo zapowiedzi samorządu
o zielonym świetle dla terenów
przeznaczonych na parkingi w
innych częściach miasta, niewiele wskazuje na odczuwalną
zmianę. Nie napawa to optymizmem przed zbliżającym się
sezonem turystycznym, kiedy
w stolicy Karkonoszy samochodów jest jeszcze więcej.

(angela/tejo)

JELENIA GÓRA Dzieci z wadami wzroku otrzymają okulary

Przejrzyj na oczy
Co piąte dziecko ma wadę wzroku – wynika z podsumowania akcji Ratujmy dzieciom wzrok, finansowanej
przez miasto Jelenia Góra.
W ubiegłym roku przebadano
1900 dzieci z klas pierwszych
jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych. Wady wzroku stwierdzono
u 400.
To alarmująca liczba. Najczęstszymi wadami wzroku
były: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm.
Co jest powodem? Na przykład
uczenie się przy nieodpowied-

a) powinien zatrzymać pojazd
b) może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że
nie zbliża się pociąg
c) powinien zachować szczególną ostrożność

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

Fot. Krzysztof Knitter

Ulice i chodniki zastawione pojazdami to codzienność. Piesi psioczą
na kierowców, którzy stawiają auta, gdzie się da.
Kierowcy kombinują, jak
zaparkować, aby za to nie
płacić. Wielopoziomowy i
kryty parking, który miał
ten kłopot rozwiązać, od
kilku lat zieje pustką.

ZAGADKA NR 5:
Widząc dwa na przemian migające, czerwone sygnały przed
przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:

nim świetle. – Dzieci zamiast na
świeżym powietrzu, spędzają
coraz częściej wolny czas przy
komputerze i telewizorze – podkreślają lekarze.
Lekarz badający wystawił 300
recept ma okulary. Dzieci mogą
je zrealizować nieodpłatnie do
końca bieżącego roku szkolnego.
Pozostałym recept nie wystawiono, bo uczniowie już noszą
okulary.

Akcja Ratujmy dzieciom wzrok
finansowana jest przez miasto
Jelenia Góra. Włączają się także
sponsorzy. JZO ofiarują 600
plastikowych soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną,
optycy zamontują je nieodpłatnie do oprawek. Z pomocą przychodzi też Rotary Club, który
sfinansuje zakup 120 oprawek,
dla rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.
Pozostali muszą oprawki kupić
sobie sami.

(red)

Pomagają od 4 lat

Program profilaktyki i korekcji
wzroku Ratujmy wzrok dzieciom,
realizowany jest od 2003 roku.
Od tego czasu łącznie przebadano
prawie 9 tysięcy uczniów. W 2004
roku do akcji przyłączył się powiat,
przebadano wówczas ponad 1,1 tys.
dzieci z okolic Jeleniej Góry.
W sumie w ciągu 4 lat ponad 1100
uczniom wystawiono recepty na
okulary. Prawie 200 skierowano na
badania specjalistyczne. Łączna wartość pomocy to 320 tys. złotych.

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

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

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

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

JELENIA GÓRA Przewoźnik łata dziury budżetowe

Sporne
cztery grosze

Od kwietnia zdrożeją bilety komunikacji miejskiej.
Niewiele, ale jednak: cztery
grosze więcej trzeba będzie
zapłacić za normalny przejazd autobusem Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego.
Bilet będzie kosztował 2, 24
zł. To jedna z najwyższych cen
na Dolnym Śląsku
Podwyżkę o cztery grosze
formalnie uchwalili w miniony wtorek radni. Zarówno
zdaniem samorządowców, jak
i dyrekcji MZK mieszkańcy
nie powinni wyraźnie odczuć skutków zwyżki. Suma
zebranych pieniędzy może
być poważnym zastrzykiem finansowym dla przewoźnika.
– Rocznie pozwoli to na
wpływy w wysokości 90 tysięcy złotych – mówi Marek
Woźniak, dyrektor MZK. To
równowartość jednej cysterny
z paliwem dla autobusów.
Nowa taryfa przyniesie także kilka nowości. Będą to
bilety okresowe ważne przez
pół miesiąca (teraz dostępne
są tylko zwykłe miesięczne).
Tańsze mają być także bilety
przesiadkowe, kiedy pasażer
przejeżdża z jednej strefy
opłat do drugiej. Uczniowie
i studenci nie będą musieli
płacić za przewóz instrumentów muzycznych lub sztalug

malarskich. Nie zmienią się
ceny biletów kupowanych
u kierowców.
– Podwyżka jest symboliczna, ale jak ktoś często jeździ
autobusami, będzie odczuwalna. Zwłaszcza dla uboższych pasażerów. Komfort
jazdy raczej się nie zmieni
– zauważa jedna z pasażerek
Marzena Polańska.
MZK w tym roku nie kupi
nowych autobusów. Rozważana jest możliwość nabycia
kilku używanych, które i tak
są w lepszym stanie niż rozpadające się 20-letnie pojazdy.
Tymczasem w firmie wciąż
trwa gorąca, przedstrajkowa
atmosfera. Rozmowy związkowców z samorządowcami
na temat żądanych podwyżek
(około 500 złotych) nie przynoszą rezultatu. Miasto nie
wyklucza jednak wysupłania
dodatkowych pieniędzy.
Jednak , jak powiedział
zastępca prezydenta Jerzy
Łużniak, winę za trudną sytuację MZK ponosi częściowo
zarząd, który zdecydował się
na wzięcie w leasing nowych
aut. Teraz raty leasingowe
nadmiernie uderzają w koszty firmy.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Jeleniogórscy harcerze zebrane pieniądze z 1 procenta
przeznaczają m.in. na organizację obozów
jak by się mogło wydawać. Wystarczy w formularzu PIT zaznaczyć
odpowiednią rubrykę, z podatku
odliczyć 1 procent. W przypadku PIT
36 będzie to pozycja 179, natomiast
w PIT 37 – pozycja 111. Kwotę natomiast należy odliczyć z pozycji: 178
(PIT 36), lub 110 (PIT 37). Następnie
kwotę (1 procent podatku) trzeba
wpłacić przekazem na konto wybranej organizacji pożytku publicznego.

UL. 1 MAJA PIĄTEK

Dowód wpłaty należy okazać przy
składaniu formularza w urzędzie
skarbowym, a potem zatrzymać
go. Urząd skarbowy ma prawo
sprawdzenia zgodności wpisu
w składanym zeznaniu z dowodem wpłaty na konto wybranej
organizacji.

(angela, tejo)

Jak znaleźć?
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy organizacji pożytku
publicznego. Pełną listę, z podziałem na miasta i numerem wpisu do KRS-u,
można uzyskać na stronie internetowej urzędu skarbowego www.us.jgora.
pl w zakładce po prawej stronie OPP (Organizacje Pożytku Publicznego).
Warto pamiętać, że organizacji ogólnopolskich, jak np. ZHP czy TPD, nie
zobaczymy wybierając miasto Jelenia Góra. Ich siedziby zarejestrowane są
we Wrocławiu.

REGION Bal dla niepełnosprawnych

Poczuć radość

Fot.Arkadiusz Piekarz

Tańce, zabawy, konkursy – takie atrakcje czekały na
dzieci ze Specjalnego Gimnazjum w Zespole Szkół i
Placówek Specjalnych na spotkaniu w ZSO nr 1 im. S.
Żeromskiego.

Uczestnicy balu bawili się znakomicie
Spotkanie integracyjne stanowiło zwieńczenie akcji edukacyjnej „Niepełnosprawny Pełnosprawny”. Zaproszono 40
niepełnosprawnych dzieci oraz
przedstawicieli szkół średnich.
Po rozdaniu nagród książkowych
i dyplomów dla autorów wierszy

i plakatów dzieci bawiły się przy
dźwiękach muzyki granej na żywo.
Klasa IIg przygotowała scenkę
o kaczce-dziwaczce oraz konkurs
z prostymi pytaniami, w którym
nagrodami były maskotki.
Poczęstunek dla gości został przygotowany przez ucz-

Fot. Angelika Grzywacz

je 1 procent podatku organizacjom
pożytku publicznego. Dlaczego tak
się dzieje? - To dodatkowa biurokracja. Do tego, ten podatek trzeba
zapłacić z własnej kieszeni. Nie mam
na to czasu – mówi Anna Jankowska
z Jeleniej Góry.
- Uważam, że warto przekazywać
te pieniądze – mówi Jak Krzyżak,
naczelnik Urzędu Skarbowego
w Jeleniej Górze. – To nic skomplikowanego. Sam rok rocznie
przekazuję jeden procent na wybraną organizację. Wierzę, że każda
złotówka jest cenna dla ludzi z tych
organizacji.
- Pieniądze i tak trzeba przekazać,
tyle, że państwu. To lepiej przynajmniej część z nich przeznaczyć na
wsparcie jakiejś lokalnej organizacji
– proponuje Marian Łata.
Samo przekazanie jednego procenta nie jest aż tak skomplikowane,

Darowane
szpitalowi
Ponad milion złotych
otrzymał jeleniogórski
szpit al z k asy miast a
w latach 1999-2006. Z tej
kwoty 660 tysięcy złotych
przeznaczono na zakup
sprzętu specjalistycznego.
Organem prowadzącym
szpital jest co prawda
u r z ą d m a r s z a ł kow sk i
i miasto nie ma obowiązku go wspierać, ale robi
to, gdyż to jedyna placówka tego typu w Jeleniej
Górze.
Jak zapewnił prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski, to nie koniec pomocy. W tym roku szpital
dostanie pieniądze na zakup dwóch aparatów USG
dla interny i urologii. Dotacje to nie jedyna pomoc
ze strony władz Jeleniej
Góry. Tylko w ostatnich
dwóch latach umorzono
szpitalowi wszystkie podatki. To jest niebagatelna
kwota 950 tys. zł.
(m)

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.
Żeromskiego odbywają się nieodpłatne warsztaty
plastyczne dla wszystkich. Malarstwa i rysunku uczy
Joanna Ratajczak-Kurowicka, absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki i czwartki od 15.00 do 18.00. Warsztaty
będą prowadzone do czerwca.

niów oraz piekarnię Agnieszki
i Krzysztofa Szpechtów, którzy
dostarczyli pączki i ciasta.
– Nie dało się zauważyć różnic ani barier nas dzielących
– przyznaje Justyna z Ic, jedna
z wolontariuszek. – Najpiękniejsza była radość dzieciaków
w trakcie zabawy i pod koniec,
kiedy balony i reszta dekoracji
zostały spuszczone z balkonu
– dodaje z uśmiechem.
Dla niej i reszty organizatorów była to największa nagroda za ich pracę.
Grażynę Kuleszę, pedagog
w ZSO nr 1 im. S. Żeromskiego,
cieszy inicjatywa młodzieży.
– Zawsze możemy liczyć na
grupę chętną do spotkania. Od
pięciu lat organizujemy bale
dla dzieci ze szkół specjalnych,
m. in. w Wojcieszycach. W przeszłości miały one charakter
wyłącznie zabawy, w tym roku
stanowiły część akcji edukacyjnej – mówi G. Kulesza.
Samorząd popularnego „Żeroma” w podzięce został zaproszony przez wtorkowych gości
1 czerwca na rewizytę.

Arkadiusz Piekarz

Handel kobietami, dziećmi czy organami, przymusowe małżeństwa uzgodnione między rodzinami – to
tylko niektóre tematy wojewódzkiego etapu Olimpiady
Wiedzy o Prawach Człowieka, która odbyła się w filii
DODN-u. Stawką było m.in. zwolnienie z egzaminu z
wiedzy o społeczeństwie na maturze. Niestety wśród
uczestników nie było jeleniogórzan.

UL. 1 MAJA PIATEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Szpitalna karetka transportowa niedawno wysłużyła się i aby
przewieźć pacjenta np. do innego
szpitala na specjalistyczne badania, szpital musiał płacić innemu
przewoźnikowi jak za taksówkę.
Ostatnio placówka wypożyczyła
wysłużony pojazd, ale to za mało.
Potrzebna jest nowoczesna karetka. Właśnie na dofinansowanie jej
zakupu będą przeznaczone wpływy
z 1 procenta.
- Pieniądze, które otrzymamy,
zostaną przekazane na organizację
zajęć dla harcerzy - mówi z kolei
Marian Łata, komendant jeleniogórskiego hufca ZHP. - Każda drużyna
prowadzi kampanię reklamową. To,
co uda się zebrać, będzie przeznaczone np. na zakup sprzętu dla harcerzy
czy dofinansowanie wyjazdów na
biwaki.
Wyścig po podatników prowadzą
też jeleniogórskie kluby sportowe.
KKS Jelenia Góra, Sudety czy Karkonosze, potrzebują pieniądze na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Dla
wielu z nich, to duży zastrzyk, gdyż
utrzymują się one głównie z dotacji
miasta, składek członkowskich
i drobnych sponsorów.
Niestety, jak wynika ze statystyk,
tylko 9 na stu podatników przekazu-

UL. KOCHANOWSKIEGO CZWARTEK

W Galerii N… przy filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbył się wernisaż wystawy
fotografii Andrzeja Raja i Barbary Wieniawskiej-Raj.
Można tam podziwiać utrwalone na zdjęciach urokliwe
miejsca, zjawiska atmosferyczne, pory roku, roślinność
Sudetów w obiektywie pracowników Karkonoskiego
Parku Narodowego.
Fot. Dariusz Gudowski

Jeleniogórski szpital zbiera pieniądze na karetkę
dla oddziału ratunkowego. Harcerze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
kluby sportowe – na wychowanie i wypoczynek
młodzieży. Komu można
przekazać 1 procent swojego podatku?

Fot. Agnieszk Jędrzejewska

Ziarnko do ziarnka

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. Arkadiusz Piekarz

RAPORT JELONKI Komu i na co przekazać 1 procent podatku



PODGÓRZYN SOBOTA

Kierowca forda escorta nie wyrobił na zakręcie przy ulicy
Żołnierskiej i uderzył w kamienny mur. Na szczęście
ani jemu, ani trzem pasażerom nic się nie stało, choć
stłuczka wyglądała groźnie. Podobno uczestniczyły
w niej jeszcze dwa pojazdy. Prowadzący uciekli z miejsca
kolizji uszkodzonymi autami.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 marca 2007 r.



ROZMAITOŒCI

JELENIA GÓRA Konferencje prasowe prezydentów

Fot.(m)

Prawie w amerykańskim stylu

Prezydent Marek Obrębalski i jego zastępca
Jerzy Łużniak podczas piątkowej konferencji
Brak oficjalnego rzecznika urzędu miejskiego nie
przeszkadza władzom
miasta w kontaktach
z mediami.

Od minionego piątku mają to
ułatwić konferencje prasowe zwoływane nie tylko z nadzwyczajnych powodów, jak na przykład,
ostatnio przeprowadzone personalne „wietrzenie” w ratuszu.

Władza spotka się z przedstawicielami prasy, aby podzielić
się za ich pośrednictwem z ludzkością jeleniogórską rozmaitymi
wieściami.
Oficjalnie dnia konferencji nie
wyznaczono. Na razie będą się
odbywały w ratuszu przy kawie
i ciasteczkach. Wariantu na ciepłą
porę roku nie przygotowano. Na
pewno nie będą to prezydenckie
ogrody, bo takich w stolicy Karkonoszy nie ma. Proponujemy
parasol ze stolikami na placu
Ratuszowym, aby w ramach
zasady jawności, konferencjom
mogli przypatrywać się także
jeleniogórzanie.

(tejo)

Popularny zegar, który wskazywał czas jeleniogórzanom i
turystom, po kilkumiesięcznej
przerwie wrócił na fasadę
kamienicy zakładu zegarmistrzowskiego Mirosława
Skowrońskiego przy ulicy 1
Maja.
Chronometr zepsuł się pod
koniec lata ubiegłego roku.
Datki na jego naprawę rzemieślnik zebrał wśród mieszkańców miasta oraz samorządowców.
To jedyny spośród ulicznych
zegarów, który ostał się na
starówce. Podobne przed laty
wisiały nad ulicą Konopnickiej
i Wolności. Dały się jednak nadgryźć zębowi czasu i znikły.
Pozostaje mieć nadzieję, że
odnowiony zegar, wskazujący
zawsze dokładny czas, będzie
cennym uzupełnieniem zegarków, które nosimy praktycznie wszędzie: zarówno na
nadgarstku jak i w telefonach
komórkowych.

Fot. Krzysztof Knitter

Na „Majówkę” wrócił stary czasomierz

(tejo)

Absurd
na szynach

JELENIA GÓRA Nietypowe interwencje stróżów prawa

Fakty (nie)wesołe

Czy karpackie Stowarzyszenie Karkonoskie Drezyny
Ręczne będzie musiało zawiesić,
a w konsekwencji – zrezygnować
z prowadzenia działalności? Miejmy nadzieję, że nie.
Przypomnijmy, że możliwość
przejażdżki drezyną w stylu retro
przez fragment nieczynnego
torowiska w Karpaczu była hitem
minionego lata.
Tymczasem postępowanie
w związku z ogłoszonym –
i unieważnionym – przetargiem
na kupno nieruchomości wraz
ze stacją kolejową skutecznie
drezyny zahamowało. Kolejarze
po prostu zaspawali dostęp do
szyn. Zażądali także, aby osoba prowadząca drezynę miała
uprawnienia… maszynisty.
Jak nam przekazali Adriana
Kostka i Rafał Gersten, założyciele
stowarzyszenia, proponuje ono
program rewitalizacji linii 308 i
340 łączących Karpacz z innymi
miejscowościami Kotliny Jeleniogórskiej i jej stolicą. Drezyny
są tylko jednym z elementów
działań. Jest też zwolennikiem
pozyskania majątku Skarbu
Państwa zawłaszczonego i zniechlujonego przez PKP S.A. na
rzecz samorządów skupionych
wokół idei. Projekt przewiduje
uruchomienie pociągu turystycznego i rewitalizację infrastruktury towarzyszącej, w tym
dworców kolejowych.
Przy okazji unieważnionego
przetargu, do którego stanęło 16
oferentów (samorząd się wycofał,
bo PKP nie dotrzymała obietnicy
przekazania stacji za zaległy
podatej VAT) miłośnicy kolei spod
Śnieżki zauważają jeszcze jeden
„przekręt”: fakt, iż PKP S.A. ogłosiło przetarg na sprzedaż dworca
bez wymaganej w tym przypadku zgody ministra transportu jest
zjawiskiem niepokojącym – piszą
A. Kostka i R. Gersten.

Co zrobić, kiedy pijany mężczyzna sam chce, aby
go zamknąć w policyjnej izbie zatrzymań? Jak tu
odmówić bezdomnemu prawa do wypoczynku
w… kontenerze na śmieci?
To nie pomysły do scenariusza komedii o dyżurach służb
mundurowych – takiego na
przykład jeleniogórskiego „14
Posterunku”, ale prawdziwe
doniesienia z niektór ych,
śmiesznych i kłopotliwych
zarazem interwencji, z którymi mundurowi często się
spotykają.
W minionym tygodniu pewien jeleniogórzanin, który
za kołnierz nie wylewa, utopił
swoje troski w większej ilości
alkoholu. Kiedy wrócił do
domu, stwierdził, że może być
agresywny wobec swojej żony,
która niezbyt przychylnie
zareagowała na widok podchmielonego małżonka.
Rozsądek wygrał z pijackimi emoc jami. Mężczyzna
zadzwonił na policję z prośbą
nietypową. Nie skarżył się na
piękniejszą połowę, że czując
od niego opary etanolu, zrobiła awanturę.
Poprosił o podesłanie radiowozu, który zabrałby jego
niezbyt trzeźwą osobę do
policyjnego pomieszczenia
dla osób zatrzymanych. W ten
sposób chciał okiełznać agresję wobec płci pięknej i dojść
do normalnego stanu.
Praktycznie nic złego jeszcze nie zrobił, więc policja
nie miała podstaw, aby go
przyjąć na tak zwany „dołek”.
A przecież nie jest to hotel,
ani izba wytrzeźwień, którą
lat temu kilka w mieście zlikwidowano…
Spor y dylemat mieli też
strażnicy miejscy wezwani
przez mieszkańca ulicy Świętojańskiej. Pan porą wieczo-

(tejo)

rową poszedł wyrzucić śmieci
i o mało nie dostał zawału
serca, kiedy wśród odpadków
zauważył… ludzką głowę.
Straż na miejsce podjechała
i stwierdziła, że rzeczona
„głowa” należy do Jana B.,
dobrze znanego mundurowym bezdomnego, który za
noclegownię upodobał sobie śmietniska. Głowa była
zresztą normalnie połączona
z resztą członków ciała pana
Jana, tyle że niewidoczną, bo
skrytą w stercie brudów.
Oprócz wypoczynku
w niecodziennej atmosferze
rozrywką jeleniogórskiego
kloszarda jest straszenie ludzi, którzy – zobaczywszy
w śmieciach wykrzywioną jego
facjatę – uciekają w panice.
Strażnicy długo musieli
przekonywać pana Jana, żeby
na noc, dla własnego dobra
i celem uniknięcia przeziębienia przeniósł się do schroniska dla bezdomnych. W końcu
się udało.
Jednak kloszard nie zamierza ze swojego hobby
zrezygnować. Jak tylko się
ociepli, znów będzie drzemał
w śmietniskach. Zapewnił
strażników, że one dają mu
niezbędny komfort nocnego
wypoczynku.
Funkcjonariusze wszystkie sprawy traktują normalnie, choć przyznają, że na
podstawie niektórych zdarzeń mogłaby powstać co
najmniej śmieszna teatralna
jednoaktówka. Proponujemy
współpracę z Teatrem Jeleniogórskim.

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Jelenia Góra poza klasyfikacją miast z klimatem

Ani piękni, ani bogaci?
W rankingu miast ogólnopolskiej gazety króluje Kraków i Wrocław. I to one biją się o palmę pierwszeństwa
pozostawiając daleko w tyle stołeczną Warszawkę. Do
klasyfikacji dostały się także Radom i Kielce, z tak zwanej krainy latających siekier. Brakuje Jeleniej Góry.
Jednym z rankingowych kryteriów są piękno i bogactwo.
Majętność rzadko idzie w parze
z pięknem, choć obydwie cnoty
świetnie się uzupełniają, jeśli
– rzecz jasna – zachować ich odpowiednie proporcje.
Będąc ostatnio we Wrocławiu
stwierdziłem, że owocem pełnych
porfeli oraz kont inwestorów,
którzy stolicę Dolnego Śląska
zamienili w wielki plac budowy,
jest szpetota.
Już przejazd przez ohydne,
szare, brudne, zabłocone przedmieścia może przypadkowego
podróżnego przyprawić o odruch
wymiotny. O korkach pisać nie

muszę, bo w Polsce chyba nie ma
miasta, gdzie ich nie ma.
Remonty są wyznacznikiem
postępu, choć – moim skromnym
zdaniem – natłok inwestycyjny
w postaci różnych mniej lub
bardziej wystawnych biurowców
i hoteli, często niemal na siebie
włażących, to pomyłka.
Zapewne nie dla samorządowców z Wratislawii, dla których
oznacza to po prostu pieniądze.
I to olbrzymie. Boom nie bez
znaczenia jest też dla samych
mieszkańców, którzy powoli stają
się anonimowymi wyrobnikami
bezimiennej, architektonicznie
powtarzalnej metropolii.

Nie tylko na tym kryterium
opiera się „niepowtarzalny”
klimat miasta, dzięki któremu
w rankingu zawdzięcza ono
wysoką lokatę. W świadomości
nie tylko wrocławian wciąż są
zakodowane miejsca magiczne:
starówka i to, co blisko niej,
Ostrów Tumski, katedra, mosty,
ogród zoologiczny i Hala Ludowa
(dla politycznie poprawnych do
wyboru – Hala Stulecia).
Do tego wspomnienia z niedawnej zresztą przeszłości, kiedy
to bardziej deficytowe towary
były jakoś dostępne we wrocławskim domu towarowym. Tłumek
jeleniogórzan, nie mając innego
wyboru, tam właśnie dojeżdżał
na zakupy na zasadzie dzisiejszej
wycieczki do hipermarketu.
O ile pozycja Wrocławia, mimo
jego minusów, nie zaskakuje,
o tyle sama obecność Radomia

jako miasta klimatycznego, budzi
moje wątpliwości. Chyba że za
„niepowtarzalny” klimat uznać
większe prawdopodobieństwo
oberwania po mordzie pośród
szarzyzny peerelowskich blokowisk. Nie bez powodu przecież
Radom oraz sąsiednie Kielce
nazywane są krainą latających
siekier.
Jednak , jak się ok azuje,
i to „skrzyżowanie nowoczesnej metropolii z wiochą” – jak
o miastach tego typu pisał Stefan
Kisielewski, może pewne sentymenty wzbudzić.
Brak w rzeczonym rankingu
nawet drobnej wzmianki o Jeleniej Górze wzbudza za to obawę
i pytania. Czy mieszkańcy grodu
podobno założonego przez Bolesława Krzywoustego, krzywią
się na widok swojego miasta?
Uważają, że jest ono brudne,

nieprzyjazne, brzydkie i w sumie
w żadnej klasyfikacji znaleźć się
nie powinno?
A może jeleniogórzanie są na
tyle obojętni, że tak zwane klimaty mają w głębokim poważaniu, czyli w czterech literach
i pozostają obojętni na otaczającą
ich zabudowę, współczesność
i przeszłość miasta? Doprawdy
nie wiem.
Mnie wjazd do Jeleniej Góry od
wrocławskiej strony, może poza
zimą – kiedy beznadziejna droga
jest zablokowana przez ślizgające się tiry na łysych oponach
– znacznie bardziej się podoba niż
wrocławskie przedmieścia. Przynajmniej krajobrazy ładniejsze,
a nie industrialny syfek blaszanych baraków na Bielanach.
W stolicy Karkonoszy jakoś bardziej pasuje on do betonowej
atmosfery Zabobrza.

Jakoś nie razi u nas brak strzelistych, fantazyjnych wysokościowców ze szklanymi fasadami, nijako wkomponowanych w dawną
zabudowę śródmieścia. A i miasto
nie jest zabitą dechami wiochą
z kieleckiego (przynajmniej w
centrum, bo na obrzeżach chyba
jednak jest).
Uciążliwością paradoksalną,
bo pożyteczną zarazem, są ekipy
remontowe. Przez jednych przeklinane, przez innych – oczekiwane z niecierpliwością. Jedne
utrudniają życie, żeby naprawić
to, co inne spaprały. Pozostałe
egzystencji nie umilają, bo muszą
zreperować to, czego dotychczas
nikt nie reperował. Pod tym
względem chyba wszystkie miasta w nadwiślańskim kraju są
sobie równe.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

JELENIA GÓRA Rozmowa z Maciejem Maleńczukiem, artystą „niepokornym”

REGION Wydarzenia i kultura

TEATR

Porwanie w Tiutiurlistanie
Kiedy: 6-7 III i 11-14 III
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 10.00 (11 III o godz. 16)
Bilety:10 złotych
Nowa propozycja teatru to opowieść
o przygodach królewny Wiolinki,
córki króla Cynamona, władcy Tiutiurlistanu. Porwana przez Cygana
Nagniotka, oszpecona przez jego
złe czary, miała stać się przyczyną
wojny pomiędzy Tiutiurlistanem
i Blabancją rządzoną przez króla
Baryłkę. Tragedii udało się zapobiec
w ostatniej chwili.

Wódka z rumem
Kiedy: 13III godz. 12 i 14-15 III,
godz. 19
Gdzie: Scena Studyjna
Bilety: 17 i 13 złotych
Grzegorz Cinkowski przybiera rolę
pracownika biurowego firmy, którego
życie idzie utartym torem: pobudka,
praca, popołudnie z kolegami w pubie.
Aż do momentu, kiedy pewnego
dnia w ataku furii bohater wyrzucił
komputer przez okno. Pech chciał, że
sprzęt spadł na... auto szefa.

Potęga teatru, czyli muminki
Kiedy: 8,9 III
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 10.00
Autorką opowieści o muminkach
jest Tove Jansson (1914-2001),
Finka pisząca po szwedzku. Urodzona w rodzinie artystycznej
(ojciec był rzeźbiarzem, matka
- projektantką) już w wieku 14 lat
debiutowała w rysunku.

Wojciech Wojciechowski:
Coraz częściej widać Pana w
garniturze, spoważniał Pan?
Maciej Maleńczuk: Właśnie
mam zamiar kupić sobie cały
zestaw garniturów. Myślę, że
w tym wieku facetowi garnitur
się należy.
W.W.: Ten ubiór oznacza,
że odchodzi Pan od mocnego
grania, zaczyna grać w tenisa
i zaraz kupi porsche?
M.M.: Nie. Mocne granie na
ciężkich głośnikach jest mi dalej
bliskie. To jest rzecz nad którą
najwięcej pracuję i jest to najbardziej zazdrosna z moich sztuk,
i najmniej przynosząca w tej
chwili pieniędzy. Nigdy z tego
nie zrezygnuję, ponieważ jeśli
to zrobię, to będę miał emerytenparty w pierwszych rzędach.
A ja chcę mieć spocone dziewczyny. Jeśli chodzi o porsche... volvo
mi wystarczy.
W.W.: Oprócz grania koncertowego miał Pan przygodę teatralną i wystąpił w “Mistrzu
i Małgorzacie”. Jak Pan to
wspomina?
M.M.: Teatr wspominam źle, ponieważ okazało się, że wszyscy są
lepsi ode mnie i jest skandaliczna
powtarzalność w tej instytucji.
Aktorzy sprzedają co wieczór te
same grepsy...
W.W.: ... ale przecież każdy
spektakl jest inny.
M.M.: Może trafiłem to złego
teatru. Do tego inspicjent, który
zagania wszystkich jak kwoka
kurczęta... nie czuję się z tym
dobrze.
W.W.: Pisze Pan także felietony. Jak Pan obserwuje to
co się obecnie dzieje, to czy

INNE

Warsztaty dla dzieci
Kiedy: 5 III
Gdzie: Galeria Pod Brązowym Jeleniem
Godz. 9
Jeleniogórskie Centrum Kultury
zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na warsztaty pn.
Poznać znaczy zrozumieć, według
projektu Judaizm – zagubione
ścieżki kultur.
Wzlatujący skowronek
Kiedy: 6 III
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Godz. 19
Bilety: 10 i 5 zł
Koncert kameralny w wykonaniu:
Karolina Cel (skrzypce), Ewa Mutkowska (skrzypce), Liana Krasyun
- Korunna (fortepian), Wiktor Korunny (waltornia); w programie E. Grieg
– III Sonata c-moll (na skrzypce
i fortepian), W. Williams - „Wzlatujący skowronek” (na skrzypce
i fortepian), C. Debussy – Sonata
g-moll (na skrzypce i fortepian),
J. S. Bach – Koncert d-moll (na
dwoje skrzypiec), J. Brahms – Trio
op. 48 (na fortepian, skrzypce i
waltornię).

Odessa... Odessa
Kiedy: 6 III
Gdzie: JCK
Godz. 18
Bilety: 9 zł
W ramach drugiej części projektu
Judaizm – zagubione ścieżki
kultur, Jeleniogórskie Centrum
Kultury zaprasza na projekcję filmu „Odessa... Odessa w DKF Klaps.
Film jest opowieścią o nostalgii,
wiecznym poszukiwaniu ziemi
obiecanej i niemożności ucieczki
od własnych korzeni.
Śmiech i erotyka na Dzień Kobiet
Kiedy: 8 III
Gdzie: JCK, sala widowiskowa
i klub Kwadrat
Godz. 18 i 20.30
Bilety: 30 zł i 25 zł
Aby rozbawić panie, JCK proponuje
w Dniu Kobiet kabareton, z udziałem grup Hrabi, Paka i Formacji
Chatelet. Bilet wstępu kosztuje 30
złotych. O godzinie 20.30 rozpocznie się natomiast Wieczór poezji
erotycznej. Wiersze czytają znane
osobowości Jeleniej Góry. Odbędzie
się on w klubie Kwadrat.
Z przymróżeniem oka
Kiedy: 8 III
Gdzie: MDK Muflon
Godz. 18
Z okazji Dnia Kobiet, w MDK Muflon
wystąpi kabaret „Z przymróżeniem oka”.

Maciej Maleńczuk
zdarza się Panu tak, że pióro
omdlewa, jak mawiał BoyŻeleński?
M.M.: Stwierdziłem właśnie
niedawno, że przestanę pisać.
Rzeczywiście, patrząc na obecną Polskę, to pióro mi omdlało. Dokładanie jeszcze jednego
szczekania na tą karawanę nie
ma sensu. Wolałbym zajmować
się sprawami obyczajowymi,
kulturalnymi, a nie bezpośrednio
politycznymi.
W.W.: W takim razie dam
Panu możliwość wykazania
się. Co to znaczy być gwiazdą
w Polsce?
M.M.: Są trzy rodzaje gwiazd:
gwiazda amerykańska, europejska i jest gwiazda polska. Jeżeli
ktoś chce byś gwiazdą polską, to
nie powinien wpisywać w umo-

wę, jakiego rozmiaru literatka
ma stać w garderobie, ponieważ
jest tylko jeden rozmiar literatki.
Robimy czasami za inne gwiazdy.
Trzeba mieć trochę dystansu, co
chyba nie zaszkodziło jeszcze
nikomu.
W.W.: Ale wróćmy do pisania. Czy po książce “Chamstwo w państwie” będzie coś
nowego?
M.M.: Pisanie jest taką sztuką,
która wymaga siedzenia w domu,
a ja w domu nie siedzę. Nie da się
pisać książki w samochodzie czy
w hotelach. Ja potrzebuję zawsze
tego samego krzesła, tego samego
stołu. Ale mam zamiar napisać
coś nowego. Mam zaczęte projekty i nawet jedno opowiadanie jest
gotowe. Inspiruje i pociąga mnie
literatura Borisa Viana.

W.W.: A więc surrealizm?
M.M.: Tak. To bardzo rzadkie
zwłaszcza w literaturze. Pociąga
mnie także science fiction. To, że
oni żyją na B15, a my na Ziemi nie
oznacza, że mamy różne problemy, na przykład z natrętnymi
dziennikarzami (śmiech).
W.W.: A to miłe było, dziękuję.
M.M.: Ale nie mówię o Panu
oczywiście, tylko o tych z tabloidów.
W.W.: W takim razie, już
tak na koniec, cytując Pana,
chciałbym zapytać, co musi
się zdarzyć, aby Maleńczukowi
coś “stanęło” i “zjeżyło się”?
M.M.: No... coś się musi zdarzyć.
W.W.: Dziękuję za rozmowę.

W. Wojciechowski

JELENIA GÓRA Propozycja Teatru Naszego na Dzień Kobiet

Piękno i śpiew
Pastelowa kobieta – to
tytuł aranżacji muzycznej, przygotowanej przez
Teatr Nasz, a konkretnie
Jadwigę Kutę.

Fot. Archiwum Teatru Naszego

Recital z piosenką
Kiedy: 5 III
Gdzie: Kawiarnia Muza, ODK
Godz. 17
Solistka studia piosenki ODK, Monika Frąckowiak-Motyka, wystąpi z
recitalem Over the rainbow.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Trochę się zmieniam

Będzie się działo
Testosteron
Kiedy: 7-10 III
Gdzie: scena studyjna, Teatr Jeleniogórski
Bilety: 29 zł normalny i 21 zł ulgowy
Godz.: 19
Bijąca wszelkie rekordy popularności
komediowa opowieść obalająca mit
mężczyzn macho wraca na scenę.
Niedoszła uczta weselna, przeradza
się niemal w stypę po tym, jak
panna młoda „uciekła” sprzed ołtarza.
W spektaklu grają sami mężczyźni.
Testosteron zagrano już ponad sto
pięćdziesiąt razy.



Jadwiga Kuta wystąpi w roli Pastelowej Kobiety

Występ to opowieść o kobiecej
duszy, ilustrowany starannie
dobranym słowem oraz dźwiękiem – zapewniają organizatorzy. Pastelowa kobieta to
historie miłosne zaklęte w niezwykle zmysłowe wiersze Haliny Poświatowskiej, utwory z
repertuaru Ludmiły Jakubczak
oraz w przepiękne piosenki
Agnieszki Osieckiej jak również
Bogdana Loebla i Tadeusza
Nalepy. Delikatne barwy kobiety w subtelny sposób kreślą

całą gamę miłosnych emocji:
od fascynacji, przez radości
kochania, po rozczarowanie,
zdradę i... gotowość do nowego
uczucia.
Jadwiga Kuta jest aktorką
i współzałożycielką Teatru
Naszego (wraz z mężem Tadeuszem). Jest także laureatką XIII
Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu.
Występ odbędzie się w Teatrze Naszym w Michałowicach k/Jeleniej Góry 8 marca
o godz. 19. Rezerwacja biletów
pod numerem telefonu (0 75)
755-47-44.

(tejo)

KINO
LOT

MARYSIEŃKA

Testosteron
5 – 8 III, godz. 16, 18.15, 20.30
komedia, prod. Polska 2007, od 15 lat

Świadek koronny
5 - 8 III, godz. 18
sensacyjny, prod. Polska 2007, od 12 lat

Układ idealny
5 - 8 III, godz. 16
komedia, prod. Francja 2006, od 15 lat

Życie na podsłuchu
5 - 8 III godz 20
dramat, prod. Niemcy 2006, od 12 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 marca 2007 r.
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JAKUSZYCE

Nasi południowi sąsiedzi zdominowali tegoroczny Bieg Piastów

Czeski bieg

Już wcześniej, z obawy przed
brakiem śniegu, podjęto decyzję
o skróceniu trasy biegu głównego z 50 do 41 kilometrów.
Pogoda w zasadzie dopisała, choć
w momencie startu zaczął prószyć
gęsty śnieg. Miejscami zrywała się
wichura śnieżna. W związku
z tym wielu nawet doświadczonych zawodników miało poważne
problemy na trasie, ponieważ nie
trafili ze smarowaniem nart.
W biegu obok licznej grupy
zawodników krajowych, wystartowali przedstawiciele kilkunastu
państw – z Włoch, Litwy, Białorusi, Ukrainy (wśród nich sporo
Polonusów), z Niemiec i Holandii.
Najliczniej jednak tradycyjnie stawili się Czesi. I to oni podyktowali
tempo biegu. Trzy pierwsze miejsca
w biegu głównym przypadły zawodnikom zza południowej grani-

Do najbardziej zaciętego pojedynku doszło w grupie B,
w którym po zażartej, pięciosetowej walce, zespół Gwardii
pokonał lidera Sylwię Team. To
sprawiło, że w tej grupie aż trzy
zespoły (obok wymienionych
wyżej także Nieprzekupni)
mają po sześć oczek. Zwiastuje
to duże emocje w kolejnych pojedynkach. W grupie A, pewne
zwycięstwo odniósł lider Areszt
Śledczy, który jak do tej pory nie
stracił nawet punktu.
TABELA GRUPA A

Tuż przed startem biegu głównego zaczął padać gęsty śnieg
cy. Najlepszy jeleniogórzanin Jakub
Mroziński był dopiero 10, ale tak
naprawdę może być zadowolony
ze swojego występu. Do zwycięzcy
stracił niespełna pół minuty.
Drugi z jeleniogórzan – Sławomir Kulej – zajął bardzo dobre 14

Bieg główny (50 km)
Mężczyźni: 1. Petr Nowak, 2. Radek Sretr, 3. Dan Slechta (wszyscy Czechy), 10. Jakub
Mroziński, Sławomir Kulej, 35. Bartosz Mirowski (wszyscy Jelenia Góra).
Kobiety: 1. Evgenia Medvedev (Białoruś), 2. Klara Moravcova, 3. Jana Jetmarova (obie
Czechy), 4. Dorota Dziadkowiec-Michoń (Jelenia Góra), 9. Ewa Szmel (Piechowice).
Bieg na 30 km
Męzczyźni: 1. Jiri Fisnar (Czechy), 2. Jakub Bagiński (Sosnówka), 3. Piotr Michałek
(Jaworzynka). Kobiety: 1. Agnieszka Szymańczak (Wilkowice), 2. Weronika Przyczynek
(Marklowice), 3. Paulina Maciuszek (Rabka).
Bieg na 10 km
Mężczyźni: 1. Bartosz Kotas (Czarny Bór), 2. Przemek Pastor (Wysowa Zdrój), 3. Holm
Kunze (Niemcy). Kobiety: 1. Antje Windis (Niemcy), 2. Danuita Stępień (Piechowice),
3. Ute Bruckner (Niemcy).

Sukcesy

w Babolat Cup
Dobrze wypadł Chojnik
Jelenia Góra w rozegranym
w Szczecinie Ogólnopolskim
Turnieju Babolat Cup w badmintonie.
W zawodach udział wzięło ponad 120 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Najwyżej
sklasyfikowana zawodniczka
imprezy, Dorota Grzejdak zajęła
na ostatnich mistrzostwach
Polski trzecie miejsce. W turnieju
tym bardzo liczny i równie
udany udział wzięli zawodnicy
KS Chojnik Jelenia Góra. Oto
wyniki jakie jeleniogórzanie
osiągnęli w poszczególnych
kategoriach rywalizacji: Kategoria open kobiety: miejsce 3-4:
Justyna Słomka i Magda Kamińska; Kategoria open mężczyźni:
1 miejsce Adam Cimosz, 5 miejsce Paweł Słomka; Kategoria
open gra podwójna mężczyzn:
2 miejsce Rafał Kasprów, Adam
Cimosz, 3 miejsce Marcin Uram,
Dominik Staniszewski. Kategoria gra mieszana:1 miejsce
Dorota Grzejdak (Masovia Płocka) Rafał Kasprów, 2 miejsce
Justyna Słomka, Paweł Słomka; kategoria open amatorzy:
2 miejsce Przemysław Pietrzyk.

(KED)

III kolejka ligi MOS
w siatkówce
Siatkarze amatorzy rozegrali trzecią kolejkę
spotkań w lidze MOS.

Fot.(m)

Ponad 2,6 tys. zawodników wystartowało w biegu
głównym XXXI Biegu Piastów. Na podium, niestety,
zabrakło Polaków.

JELENIA gÓRA Turniej amatorów

miejsce. Najlepszym z Polaków
okazał się Piotr Kocoń – był
czwarty.
Wśród kobiet najszybciej do
mety dobiegła zawodniczka z
Białorusi Eugenia Miedwiediew.
Dorota Dziadkowiec-Michoń z
Jeleniej Góry nie obroniła drugiego miejsca, zajętego przed
rokiem. Zajęła najgorszą dla
sportowców, czwartą lokatę.
– Mimo wszystko jestem zadowolona – powiedziała nam.
– Rozpoczęłam niedawno pracę
w szkole, dlatego miałam trochę
mniej czasu na treningi. Po prostu, zmienił się mój tryb życia.
Rywalki były w moim zasięgu i
gdybym miała więcej czasu na
przygotowanie się, mogłabym
powalczyć o medal.

Na dziesięcioosobowym podium zmieściła się też druga
biegaczka z naszego regionu
– Ewa Szmel z Piechowic. Zajęła
ona 9 miejsce.
Rodzina Dziadkowiec-Michoń
nie zostanie bez medalu. A to
za sprawą syna pani Doroty,
14-letniego Mariusza, który
wygrał Mały Bieg Piastów (na 10
kilometrów), zostawiając w tyle
reprezentantów Czech. Mariusz
Dziadkowiec-Michoń ma za sobą
już sporo sukcesów. Niedawno
zajął wysokie 5 miejsce w prestiżowym biegu Trofeo Topolino,
rozgrywanym we włoskim Val
di Fienne. Do zwycięzcy stracił
tylko 8 sekund. W biegu tym
startowało 130 zawodników.

(m)

JELENIA GÓRA Piłka ręczna kobiet

Kontuzja liderki

Sportowy pech dopadł
najlepszą zawodniczkę
MKS PR Finepharm Jelenia Góra Martę Gęgę.
Prowadząca w klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy jeleniogórzanka, na jednym
z treningów reprezentacji Polski uczestniczącej
w Pucharze Śląska, skręciła kostkę.
Zdaniem trenera Zdzisława
Wąsa kontuzja M. Gęgi wyłączy
ją z gry i treningów na dwa do
trzech tygodni. W tej sytuacji
liderka jeleniogórskiego zespołu
nie wystąpi w dwóch ostatnich
spotkaniach sezonu zasadniczego ekstraklasy swego zespołu
z AZS AWF i S Gdańsk oraz
Politechniką Koszalin. Na
szczęście tylko prawdziwy
kataklizm mógłby naszym
szczypiornistkom odebrać
ośme miejsce w tabeli,
dające awans do play – off.
Aby tak się stało zajmujący
w tej chwili dziewiątą lokatę
Start Elbląg musiałby zwyciężyć
z Piotrkovią i Zagłębiem Lubin,

przy jednoczesnych dwóch porażkach MKS. Kontuzja Gęgi to nie
jedyny problem jeleniogórskiej
drużyny. Trener gdańskich
akadmiczek Jerzy Ciepliński nie wyraził zgody na
przełożenie zaplanowanego na 10 marca meczu z Finepharm. W tej
sytuacji do Gdańska wraz
z trenerem Z. Wąsem uda
się jedynie osiem zawodniczek MKS, gdyż pozostałe
(m.in. pierwsza bramkarka
Monika Maliczkiewicz)
będą w tym czasie walczyć
w Żorach o awans do
finału mistrzostw
Polski juniorek.
Zmianie uległa

data ostatniego meczu jeleniogórzanek w sezonie
zasadniczym
z Koszalinem
z 17 na 15
marca (godz.
17.00).

(KED)
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Marta Gęga będzie
pauzowała przynajmniej
przez 2 najbliższe
tygodnie

Ma
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k
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z

1. Areszt Śledczy
2. Jeżów Sudecki
3. II LO		
4. MOS		
5. Młode Wilki
6. Wodnik

3
3
3
3
3
3

Wyniki grupy A: MOS – II LO
1:3 (25:21, 21:25, 21:25, 20:25),
Jeżów Sud – Młode Wilki 3:1
(25:20, 23:25, 25:17, 25:22),
Wodnik – Areszt Śledczy 0:3
(18:25, 14:25, 13:25).
Wyniki grupy B: Sylwia Team
– Gwardia 2:3 (24:26, 32:30,
17:25, 25:14, 15:17), Nieprzekupni – Grotołaz 3:1 (25:15, 25:17,
20:25, 25:21), Bóbr Marciszów
– Simet 2:3 (18:25, 25:18, 25:21,
22:25, 11:15).

(KED)
TABELA GRUPA B

9
6
6
3
3
0

+ 64
+ 17
+ 7
+ 10
+ 4
-102

1. Sylwia Team
2. Nieprzekupni
3. JSS Gwardia
4. Simet		
5. Bóber Marciszów
6. Grotołaz

3
3
3
3
3
3

6
6
6
4
4
1

+ 28
+ 16
+7
+6
-3
- 54

JELENIA gÓRA Juniorki walczą o medal

Awans bez porażki
Jak burza przeszły juniorki MKS PR Finepharm
Jelenia Góra fazę ćwierćfinałową mistrzostw Polski
w piłce ręcznej.
W trakcie turnieju rozegranego w Gubinie jeleniogórzanki
odniosły komplet zwycięstw,
wręcz deklasując swoje rywalki, górując nad nimi dyscypliną
taktyczną i wyszkoleniem technicznym. W kolejnych meczach
podopieczne trenera Dariusza
Jarosza pokonały: MMKS Jutrzenkę Płock 39:17 (19:7), Sambor
Tczew 40:23 (23:10) i Spartę Gubin
37:25 (23:10). Najskuteczniejszymi
zawodniczkami MKS – u w turnieju były: Sabina Kobzar 25 goli,
Agnieszka Kocela 21 i Magdalena
Tajerle 12. Los zdecydował, iż o prawo gry w turnieju finałowym MP
jeleniogórzanki powalczą w Żorach w dniach 9-11 marca. Oprócz
miejscowego MTS- u, Finepharm

zmierzy się w półfinale krajowego
championatu ze Startem Elbląg
i SPR Lublin. – Przed nami trudne
zadanie, gdyż przyjdzie nam się
zmagać z trzema silnymi ekipami,
spośród których najgroźniejsze
wydają się gospodynie, z którymi
przegraliśmy w ubiegłym roku
w walce o brąz MP – mówi trener
D. Jarosz. Nasz cel to walka o medal
mistrzostw Polski. Aby tak się stało
jeleniogórzanki muszą najpierw
zająć w trakcie półfinału w Żorach
jedno z dwóch pierwszych miejsc.
Działacze MKS PR zapowiadają,
iż w przypadku awansu drużyny
do rozgrywki finałowej (23-25
kwietnia), wystąpią o prawo jej
organizacji w Jeleniej Górze.

(KED)

JELENIA gÓRA Sport szkolny - piłka ręczna

Piętnastka srebrna
Zespoły chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej
nr 15 zajęły drugie miejsca w finałach strefy jeleniogórskiej w minipiłce ręcznej.
Finał strefy dziewcząt odbył
się w Lubaniu. W meczach półfinałowych SP nr 15 pokonała
rówieśniczki z Nowogrodźca 12:7,
zaś SP nr 1 z Lubania wygrał
z SP 3 ze Lwówka Śląskiego 14:3.
W finale wygrały gospodynie z SP
1 w Lubaniu pokonując jeleniogórską piętnastkę 14:9. Skład SP
nr 15: Martyna Ciszonek, Monika
Tokarska, Judyta Przywrzej, Kinga
Nawrocka, Aleksandra Focht,
Klaudia Nawrocka, Aleksandra
Furtak, Izabela Oreszczuk, Martyna Plucińska, Patrycja Sosnowska,
Natalia Demuth, Paulina Schultz.
Opiekun: Dorota Skowron.
W meczach półfinałowych
chłopców, której areną była jeleniogórska hala przy ul. Złotniczej, SP
nr 15 pokonała po dramatycznej

walce SP 3 ze Zgorzelca 18:17, zaś
SP 2 z Lwówka Śl. wygrał z SP 2
w Kamiennej Górze 17:9. W pojedynku o brąz SP3 Zgorzelec zwyciężył SP 2 z Kamiennej Góry 13:9.
W wielkim finale SP 2 z Lwówka
pokonał gospodarzy z piętnastki
19:8. Zespół z Jeleniej Góry zagrał
w składzie: Dorian Pich, Krystian
Janiec, Łukasz Pietruszka, Piotr
Hurbol, Sebastian Sitarski, Bartek
Niebieski, Grzegorz Sajor, Paweł
Grygian, Sebastian Tomaszewski,
Mateusz Kliber i Maciej Mielcarek.
Opiekun: Mieczysław Skowron.
Niestety drugie miejsca uczniów
z SP nr 15 nie dały im awansu do
rozgrywek na szczeblu Dolnego
Śląska, do którego zakwalifikowali
się jedynie zwycięzcy strefy.

(KED)
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SPORT
JELENIA GÓRA Ekstraklasa koszykówki kobiet

Dobra końcówka
Zwycięstwo w meczu z ŁKS
– em jeleniogórzanki zawdzięczają głównie dobrej grze
w obronie. Podopieczne trenera Rafała Sroki wręcz zdeklasowały swoje przeciwniczki
w zbiórkach (zwłaszcza na
atakowanej tablicy), zwyciężając w t ym elemencie gr y
aż 46:15. Jeleniogórscy kibice
nie mogli wprost uwierzyć
jak to się stało, że łodzianki w
meczu rozegranym na własnym
parkiecie rozgromiły KK aż
91:61. Pierwsza kwarta spotkania przebiegała pod dyktando
gości, którzy bezlitośnie wykorzystywali proste straty KK i po
szybkich kontrach, w których
błyszczała zwłaszcza Magdalena Skorek, zdobywali łatwe
punkty. ŁKS po 10 minutach
prowadził 18:11. Obraz meczu
nie zmienił się aż do 17 minuty
gry, gdyż gospodynie nadal
przegr ywały różnicą kilku
punktów. Dopiero w końcówce
II kwarty gospodynie zacieśniły szyki w obronie i dzięki
skutecznym akcjom od stanu
16:24 w 17 min. potrafiły wyjść
po 20 min. na jednopunktowe
REKLAMA

prowadzenie 25:24. Po zmianie
stron pierwsze pięć minut gry
gospodynie przegrały 0:6. Na
szczęście jednak podobnie
jak w poprzedniej odsłonie,
KK po kilku minutach chaosu
potrafiło się przebudzić i po
30 min. zmagań minimalnie
prowadziło 37:36. W IV kwarcie
nastąpiło olśnienie, wyjątkowo nieskutecznej do tej
por y Sabriny Scott.
Amer ykanka w tej
części gry zdobyła
osiem punktów. Po
jej trafieniu za dwa
punkty w 37 minucie, KK wyszło na prowadzenie 49:43. Goście
próbowali jeszcze odwrócić
losy pojedynku rzutami za trzy
punkty i po dwóch udanych
takich próbach Renaty Oliveiry
i Birute Dominauskaite doprowadzili do remisu po 49. .W odpowiedzi zza linii 6,25 m trafiła
jednak Natalia Małaszewska i
gospodynie w dramatycznej
końcówce nie dali już sobie
odebrać wygranej.
Jeleniogórzanki po rundzie
zasadniczej zakończyli rywa-

lizacje w ekstraklasie na siódmym miejscu i w I rundzie
play - off zagrają z Lotosem
Gdynia lub Wisłą Kraków.
O tym, który z tych zespołów
będzie rywalem KK, zdecyduje pojedynek między nimi.
AZS Kolegium Karkonoskie
– ŁKS Łódź 54:52 (11:18,
14:6, 12:12, 17:16)
AZS KK: Penn 15, Beachem 11, Scott 11,
Małaszewska 6, Gawrońska 6, Myćka 3,
Kret 2, Arodź.

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

21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

41
41
35
34
34
33
33
31
31
29
29
22

+504
+364
+89
+100
+54
-20
-31
+26
-96
-202
-183
-60

REGION Dobry występ Gwardii

Judocy w pucharze
Bardzo dobrze zaprezentowali
się judocy z Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Sportowego Gwardia w turnieju eliminacyjnym do
pucharu Polski juniorów młodszych (roczniki 1991-94). W imprezie, której organizatorem był
Dolnośląski Związek Judo, brało
udział blisko 200 zawodników
z dwudziestu klubów z terenu
województw wielkopolskiego,
dolnośląskiego, lubuskiego oraz
opolskiego. Spośród trójki jeleniogórzan, którzy startowali
w zawodach, a będących podopiecznymi trenera Kazimierza
Piecucha najlepiej bił się Marcin

POZNAÑ

(KED)
Fot.Marek Tkacz

W ostatnim meczu sezonu zasadniczego zespół AZS
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra pokonał ŁKS Łódź
54:52. W I rundzie play – off jeleniogórzanki czekają
mecze z jednym z faworytów: Lotosem lub Wisłą.

Przebudzenie Sabriny
Scott w ostatniej kwarcie
dało Kolegium zwycięstwo nad ŁKS-em Łódź

POZOSTA£E WYNIKI
CCC – Cukierki
89:64
Inea – Duda
66:51
Nova - AZS G.
50:78
Polfa – SMS
86:57
Mecz Lotos – Wisła po zamknięciu numeru

11

Kusz, który w wadze pow. 90
kilogramów wygrał cztery walki
i zajął pierwsze miejsce. Drugi
w kategorii do 60 kg, z bilansem
dwie wygrane oraz jedna porażka, był Piotr Płoński. Występował w najliczniej obsadzonej
kategorii wagowa turnieju (24
zawodników). Obaj młodzi judocy z Gwardii swoim dobrym
występem zapewnili sobie prawo startu w pucharze Polski
, który odbędzie się 10 marca
w Bielsku Białej. Rezerwowym
na tych zawodach będzie w wadze do 55 kg. Patryk Pater.

(KED)

Dobry występ Gwardii

Bez respektu
Koszykarki MKS MOS Karkonosze uległy na wyjeździe liderowi rozgrywek MUKS Poznań 61:90.
Podopieczne trenera Jerzego
Gadzimskiego na tle murowanego faworyta grupy dolnośląsko
– wielkopolskiej I ligi wypadły
lepiej niż przyzwoicie. Jeleniogórzanki zagrały na miarę swoich
możliwości i nie ulękły się klasy
rywala. Losy meczu były już
właściwie przesądzone po 20
minutach wygranych przez
poznanianki 47:25. Po zmianie
stron Karkonosze rozkręcały się
z minuty na minutę, momentami prezentując bardzo dobrą

postawę zwłaszcza w defensywie. To pozwoliło im nawiązać
równorzędną walkę w trzeciej
jak i czwartej kwarcie.
MUKS Poznań - Karkonosze
Jelenia Góra 90:61 (22:12,
25:13, 21:18, 22:18)
MKS MDK: Mochól 22, Klemantowska 11, Kowalczyk 11, Sawicka 8, Kowiel 5, Pawlukiewicz
2, Werłos 2, Foitzik, Nowicka,
Dudek, Chwedorowicz.

(KED)
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Serafin

RAMY

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

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

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

BEZPŁATNY

najnowsze oferty:

YTY
KRED
E
ECZN
T
O
P
I
H

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 5-pokoi, 150 m2, działka 700m2, 320.000
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, 2-pokoje, parter, 155.000
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

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

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

Maksimum 160 znaków

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

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

ALF
A

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

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH

FIRMA

07

met
oda
an
giels

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

www.ckj-family.eu

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski
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KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY FISKALNE
ul. Wojska Polskiego 15 Jelenia Góra 58-500
tel. 075 64 16 570 www.kkf.com.pl

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

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

OGRÓD

RABATOWY

OGRÓD

ra 20

last minute

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

SKLEP OGRODNICZY

matu

teraz -77%

Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:

- 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

Jelenia Góra ul. Jasna 12/13

www.peter.autogielda.pl

Auto Komis Alfa

Oferujemy:

Specjalnie dla Ciebie

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)

Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

...rozum i bądź rozumiany...

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

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

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

POLECA

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

10%

3o%
n

p
ku

y
ow
t
ba
ra

„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
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KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Sprzedam silnik trzyfazowy 4 kW,
induktora SF 160M-8A mało używany tel.
075/761-32-97
MOTORYZACJA
Kupno
■ Kupie auto cale lub uszkodzone ,stan i
rok obojętny lub przyjmę za wyrejestrowane
0667 - 620- 919
MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ 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. Cena-18000zł. tel. 0603799-852
■ Sprzedam części do forda escorta 89
rok: oraz zderzak niebieski tylny do BMW
E-36. Tel:663782408
■ Sprzedam nową turbosprezarkę . 1 rok
gwarancji ,faktura vat tel.607 570 447
■ S p r z e d a m V Wg o l f 3 c o m b i
1997r,ABS,wspomaganie kier.,radio,gaz,opony
zimowe i letnie. 0 607668778
MOTORYZACJA
Zamiana
■ Chcesz się pozbyć starego samochodu,
a nie chcesz płacić za złomowanie zadzwoń
0667 - 620- 919

NIERUCHOMOŚCI
Kupno
■ Kupie mieszkanie do 70m lub
niewielki dom w Jel. Górze i okolicy w
cenie do160tys.zl bez pośredników! Zabobrze i Orle odpada.tel-508370523
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Dom pod klucz, 120 m kw możliwość sprzedaży ratalnej, ok. 900
zł/ mies. Cena 200 tys. zł tel. 0500209-144
■ Sprzedam, zamienię wynajmę duży
dom z restauracją posesja 0,5h + bud.
gosp., piwnica 2 – komorowa kuta w skale
– Maciejowa 075/75-216-94
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ 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
■ Pracująca studentka wynajmie mieszkanie lub pokój z osobnym wejściem w
Jeleniej Górze ( do 350 złotych). Tel. 663
233 041
NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Zamienię 30m kw komunalne w Cieplicach-1,5 pokoju ,kuchnia, łazienka, nowe
okna, CO,I piętro na większe własnościowe.
Marzena Cybulska,605059991

POLCOLORIT S.A.

PRACA
Dam prace
■ Zatrudnię sprzedawcę w sklepie
ogrodniczym tel. 0515-128-261
■ Zatrudnię młodych, praca w dowolnych godzinach, wynagrodzenie
zależne od zaangażowania w prace.
Tel. 0693 800 490 lub 0509 208
915
■ Zostań konsultantką AVON! Dodatkowy zarobek! Miłe gratisy! Wpisowe
0zł!!!Niezwlekaj-zadzwoń!!! 0609 042
697 lub 075 64 19 426
■ Firma zajmująca się zaopatrywaniem gabinetów lekarskich zatrudni
panią do działu sprzedaży. Praca w
biurze. 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.
075-761-85-26
■ Zatrudnię pracownika gospodarczego do pracy przy wierzy rycerskiej w
Siedlęcinie praca od zaraz. Kontakt w
dniach wt – sob godz. 10:00 – 16:00
osobiście lub tel. 075/713-75-97
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
zatrudni murarzy. Zarobek do 2 tys. zł
tel. 0507-445-930
■ Przyjmę kucharza lub kucharkę do
restauracji tel. 075/75-248-94
■ Poszukuję osób chętnych do współpracy z Firmą AVON. Zadzwoń i zostań
Konsultantką - (075) 75 584 48; 606
736 939”

- 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
lub email : kadry@polcolorit.pl

CUF KREDY T Y
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie
ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
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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, fryzjer-

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

stwo, solarium, ul. Os. Robotnicze 5b,
Jelenia Góra tel. 075/752-41-41
■ Przeprowadzki kompleksowe. Krajowe i zagraniczne. 075/767-39-71;
0694-559-227
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bez pyłowo, zachodnie maszyny.
tel. 075/764-79-90
■ Zespół Muzyczny RESPECT, wesela i
inne imprezy okolicznościowe. 3 osobowy – z wokalistką. Profesjonalny sprzęt,
świetne głosy. Tel. 0665-209-669
■ Fotografia ślubna - tel.0 505 810
724
■ Tanie noclegi – tanie jedzenie tez
na wynos Restauracja „Galery” ul.
Wrocławska tel. 075/75-216-94
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
buduje remontuje, adaptuje domy jedno
i wielorodzinne tel. 0507-445-930
■ Niemiecka firma Schrall&Event
zaprasza atrakcyjne kobiety (od 18lat)
na profesjonalną sesje zdjęciową.
Masz szansę zostać hostessą lub
foto modelką tel. 0660-333-955 lub
0503-857-804
■ Kserowanie, drukowanie, laminowanie-salonik prasowy ul. Ogińskiego
9 tel. 515-795-999
■ Przeprowadzamy absolutnie wszystko - biura, mieszkania, biblioteki, sejfy,
pianina, elementy nietypowe-0756417885 lub 0601240582
■ Przeprowadzki na terenie
kraju-europy sprawnie, niedrogo, zawsze do celu (GPS)
0691309719

Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu. tel.691
824 739
■ STOMATOLOG Jacek Łoś, umowa z
NFZ,TEL 0-607-106-335
■ Pozyskiwanie funduszy europejskich
Tel. 0 504 120 752
■ TŁUMACZ języka angielskiego 0660
360 718
■ Przeprowadzki kompleksowe. Firma
z najdłuższym stażem i największym
doświadczeniem. 075-767-39-71;
694-559-227; www.przeprowadzkikompleksowe.prv.pl
■

EDUKACJA
Włoski dla początkujących, zwłaszcza
dla wyjeżdżających do Włoch - tanio! Tel.
788-991-578
■ ANGIELSKI - skuteczne lekcje, gimnazjum, liceum ,FCE,CAE,CPE, Business
English. 0660360 718
■ FOTOGRAFIA ŚLUBNA - tel.0 505
810 724
■

DROBNE
■

Dyskretne pokoje 075/752-16-94

TOWARZYSKIE
Szukam dziewczyny w wieku od 17
do 20 lat w Jeleniej Górze – Cieplice
Patryk tel. 0785-524-430
■ Panowie z Niemiec pragną poznać
miłe Polki w wieku od 18 lat. W wkrótce
organizujemy międzynarodowe single
party. Zapisy 0660-333-955
■

ROWERY
CZÊŒCI
SERWIS

gwar

:
jemy
antu
w

żadnych

kosztó

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

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

RATY prawdziwe 0%
ARTA sklep rowerowy
Jelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
tel. 075 641 89 09

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12

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

Centrum Usług Finansowych

RÓŻNE
Różne
■ Zespół Muzyczny RESPECT, wesela
i inne imprezy okolicznościowe. 3
osobowy – z wokalistką, profesjonalnie.
Tel. 665-209-669
■ Wysoka nagroda (5 tys. zł) za
wskazanie sprawcy podpalenia samochodu ciężarowego na ul. Wiłkomirskiego w dniu 2.01.2007.tel.
0694 55 92 27

AUTO - CAMPING PARK

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

Specjalista ds. Kontroli Jakości

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Mała serwantka 158 cm, nadstawka
kredensowa, stół rozsuwany, sekretarzyk
sosnowy tel. 075/75-216-94
■ Sprzedam tanio kiosk na każda
działalność kiosk stoi w Jeleniej Górze
można go przenieść stan dobry tel.
0510-238-508
■ Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny w dobrym stanie.tanio.
tel.500-490-882
■ Sprzedam konia i 5 kóz wiadomość
Wojcieszów 44 tel. 513-041-755
■ Sprzedam segment pokojowy 3czesciowy.TEL:663782408

Promocja raty 0% dotyczy rowerów: KELLY'S, KROSS, UNIBIKE,
GALAXY na sezon 2007 nie obiętych innymi promocjami

ELEKTRONIKA
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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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REKLAMY / OG£OSZENIA
CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe
Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00
ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

KONKURS PIZZA HUT

Odpowiedz na dwa pytania konkursowe i spędź Dzień Kobiet w restauracji Pizzy Hut:
Pyt.1: Proszę podać skład pizzy Super Supreme?
(za poprawną odp. uznajemy odp. od 6 prawidłowych składników z 10)
Pyt.2: Co moglibyśmy zrobić lepiej?
Dla zwycięzców będzie czekało 8 zaproszeń na ZESTAWY DLA DWOJGA: średnia
pizza Margherita z trzema ulubionymi składnikami plus dwa napoje Wielka Dolewka.
Poprawne odpowiedzi prosimy przysyłać lub przynosić do redakcji. Nagroda po losowaniu bedzie do odebrania w restauracji Pizza Hut od 09.03.07.
Przypominamy o napisaniu swoich danych osobowych i kontaktu!!!!!
Dane osobowe, kontakt:

CHCESZ ZAMIEŚCIĆ

REKLAMĘ

NIE C ZEKA J

!

W NASZEJ GAZECIE?!!
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z KONSULTANTEM
DO SPRAW REKLAMY

KUBA
SEBA

MIESZKANIA
NOWE - stan deweloperski
w cenach od 2100 zł/m2
BEZ PROWIZJI za pośrednictwo !!!
KREDYTY
hipoteczne i gotówkowe
bez zaświadczeń o dochodach
bez ograniczeń wieku, bez BIK

Atrakcyjna lokalizacja

100 tys. Rata od: 400 zł

Domy pod klucz

126 m2, czynsz 0 zł
5 pokoi, 2 łazienki
ogrzewanie gazowe 181 000
w 3 miesiące
Rata: 800 zł

GOTÓWKOWE

do 15 tys. bez zaswiadczeń

tel. 0692 973 742

www.tanikredyt.com.pl

Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88
SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
tylko u nas wiele atrakcyjnych ofert
pracy doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę i jak legalnie
podjąć pracę za granicą!! złóż swoje
cv już dziś nie pobieramy żadnych
opłat za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl
tel. kom. 0 608 553 783

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

Biuro: ul. Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
Magazyn:+48 075 764 83 16 kom. 0692 481 627

693 800 490
509 208 915

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ / Z LOTU PTAKA
JELENIA GÓRA Skwer z historią

Miejsca magiczne
Kiedy dziś przemierzamy skrzyżowanie u zbiegu ulic 1 Maja i Wojska
Polskiego, widzimy zaledwie resztki tego, co
przechodnie oglądali
tam przed laty. Ślady
przeszłości znikają, choć
miesjce wciąż jeszcze
zachowało resztki dawnego wielkomiejskiego
uroku.
Plac powstał na przełomie
XIX i XX wieku przy ostatecznym wytyczeniu ówczesnych
Wilhelmstrasse (Wojska Polskiego) oraz Banhofstrasse
(1 Maja). Miejscy planiści nie
przypuszczali w najśmielszych
założeniach, że za 100 lat będą
tamtędy jeździć ciężkie samochody ciężarowe oraz kopcące autobusy komunikacji
miejskiej. Szerokość traktu
dostosowali więc do potrzeb
dorożek i nielicznych wówczas
automobili oraz późniejszych
tramwajów.

Fot.Marek Tkacz

Górą zieleń
Jak większość podobnych
skwerków w dawnej Jeleniej
Górze, wspomniany tonął
w zieleni. Wchodząc do secesyjnych i neoklasycystycznych
willi, które zbudowano u zbiegu rzeczonych ulic, trzeba było

najpierw przemierzyć niewielkie, ale barwne przydomowe
ogródki, najczęściej pełne rabat
z kwiatami różnych gatunków,
w zależności od pory roku.
Nieco większe ogrody rozciągały się na części terenu
przylegającej do pobliskiego
kolejowego torowiska. Wówczas także nasadzono drzewa
przy Wilhelmstrasse, których
część wyrosła i dotrwała do
naszych czasów już przy alei
Wojska Polskiego. Po ogródkach zachowały się mizerne
resztki w postaci zaniedbanych
ochłapów ziemi. Ozdobne, kute
w metalu płotki rozkradziono
po 1945 roku.
Willowa potęga,
czyli symbole
Najbardziej charakterystyczną i imponującą budowlą
w sąsiedztwie skwerku była
biała willa wzniesiona w neoklasycystycznym stylu w 1893
roku. Potężna rezydencja należała do kupieckiej rodziny
Bonnetów, która – jak podaje
Ivo Łaborewicz – była przez
jakiś czas właścicielem sąsiedniego tartaku (śladu po nim nie
ma – mniej więcej tam, gdzie
stał, powstały później zakłady piwowarskie Hirshberger
Brauhaus – Jeleniogórski Dom
Browarniczy). Willa zachowała

się niemal w pełnej krasie, choć
oczywiście był czas, kiedy podupadała w oczach. Na szczęście
zabytek wyremontowano.
Z jego dachu na plac spoglądają dwa posągi kobiet, w zamierzeniach architekta przedstawiające tak ulubioną przez
artystów epoki fin de siecle’u
symbolikę. Jedna z niewiast
o antycznych, ostrych rysach
dzierży wrzeciono, przez co
symbolizuje tkactwo, dzięki
któremu Jelenia Góra przez
lata zarabiała fortunę. Druga
kobieta pokazuje kaduceusz
i uosabia handel i zgromadzone
dzięki niemu dobra.
W codziennym pośpiechu warto
czasem się zatrzymać i obejrzeć
z perspektrywy chodnika te architektoniczne perełki, przez
niewielu – jak może się wydawać
– zauważane.
Wspomniane posągi są niemymi
świadkami historii całego skweru.
„Widziały”, jak rozbierano również białą, neoklasycystyczną
willę, położoną niemal naprzeciw.
Przestała istnieć około 1910 roku
z bliżej nieznanych powodów, a
w jej miejsce zbudowano solidne
kamienice czynszowe ze sklepami
oraz lokalami gastronomicznymi
na parterze.
W sąsiedztwie mieściła się,
między innymi, kawiarnia Hindenburg, jeden z najbardziej

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fosa miejska po przejściach
Widoczne na fotografii wykonanej z pokładu samolotu
okolice ulicy Bankowej (Długa i plac prymasa Wyszyńskiego) przedstawiają zachowany
niemal od średniowiecza
układ urbanistyczny części
Jeleniej Góry. Tyle że wówczas
dawnego grodu chroniła miejska fosa, usytuowana niemal
dokładnie tam, gdzie dziś są
chodniki i trakt.
W miejscu budynków od
północnej strony były mury
obronne. Po ich usunięciu powstały jeleniogórskie planty,
jedna z najbardziej zielonych
ulic w śródmieściu. Większość
drzew, niestety, wyschła, bo
ulicę wyasfaltowano.
Zdjęcie przedstawia swoistą
mieszankę epok: obok dziewiętnastowiecznych imponujących rezydencji, widzimy
elementy współczesności: odnowione zaplecze tzw. Domu
Dziecka przy ulicy Długiej,
czy też gmach Filharmonii
Dolnośląskiej.
(tejo)
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Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Zbigniewowi Jancowi,
właścicielowi sklepu „U Benia” przy ul. Długiej 11.

Więcej archiwalnych zdjęć na stronie www.jelonka.com
eleganckich tego typu przybytków w stolicy Karkonoszy. Lokal był bardzo tradycyjny: miał
osobną salę przeznaczoną tylko
dla panów. Wnętrze zdobił potężny portret Hindenburga
i rozmaite militaria. Było też
pianino, a w ciepłych porach
roku funkcjonował letni ogródek, z którego amatorzy dobrej
kawy i deserów spoglądali na
okoliczny miejski krajobraz.
Los dla kawiarni okazał się
jednak niezbyt łaskawy: lokal
zlikwidowano na początku lat
20-tych, część kamienicy przejęła ówczesna kasa chorych,
która – oprócz biur – urządziła…
poradnię przeciwgruźliczą.
Robotniczego przeznaczenia
dawna kawiarnia „doświadczyła” za polskich czasów: stała
się warsztatem pracy dla per-

sonelu Spółdzielni Odzieżowej
„Włókno”.
Wracając do figur kobiet
symboli, „oglądały” one także
zabudowania gospodarcze
folwarku jednego z dawnych
jeleniogórzan, pozostałość po
dawnym, pasterskim charakterze ulicy Wojska Polskiego,
która pierwotnie nazywała
się przecież Weg nach dem
Weindengaessel (Droga do
uliczki pastwiskowej). Nic zatem dziwnego, że jeszcze do
1945 roku były tam stajnia
i szopa, podobne do tych, jakie
można spotkać, na przykład,
przy ulicy Wiejskiej. Później
zostały zburzone. Sam placyk
zionął pustką do lat 70-tych minionego stulecia. Powstało tam
wówczas jedno z najbardziej
szkaradnych „dzieł” realnego

socjalizmu: nikomu do niczego
niepotrzebna fontanna, która
i tak dziś nie działa…
Spacerkiem w przeszłość
Kiedy dziś – przeklinając na
jadące ciągiem samochody,
zepsutą sygnalizację świetlną, upiorny smród spalin
– czekamy na dogodną chwilę,
w której można bez obaw
przejść na drugą stronę ulicy, aż
się prosi, aby powrócić do przeszłości. I udać się spacerem lub
tramwajem w głąb śródmieścia,
Banhofstrasse (Kolejową, czy
1 Maja) okrywając kolejne
ślady zatarte przez historię.
Dojść do okolicznych wzgórz
i z tamtej perspektywy podziwiać panoramę dawnego
miasta.
Ciag dalszy za tydzień.

(tejo)

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

wasze fotki Nasze Pociechy

Alicja

Julia

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

jest w sklepie, natomiast w
tym czasie drugie może jechać
do stadniny, czy poćwiczyć
sztuki walki. Najważniejsze,
żeby życie przeżyć nie
nudząc się. Nam to
rzeczywiście nie
grozi.
A jakie są Wasze marzenia?
Czy są równie
ekstremalne
jak pasje?
Wybieramy
sobie marzenia,
które są możliwe
do spełnienia. Ja
na przykład marzę o kupnie konia
i za jakiś

czas na pewno to zrobię. Mamy
warunki, żeby go trzymać. Jak
na razie korzystam ze stadnin
w okolicy, niemniej fajnie byłoby mieć na własność
takiego zwierzaka.
Dziekujemy za
rozmowę.

acz
z yw

Laura

Angelika Grzywacz: Z tego,
co wiem macie wiele niespotykanych pasji...
Katarzyna Maksymczuk: Tak
to prawda. Mamy wiele pasji,
a największą z nich jest chodzenie po górach. Byliśmy w
Karkonoszach, Rudawach Janowickich, Tatrach, na Słowacji. Są to przepiękne miejsca,
ale jakby zapomniane. Kilka
lat temu byliśmy w Himalajach.
Urządziliśmy sobie trekking
wokół Annapurny (jednego z
ośmiotysięczników). To fantastyczne miejsce. Wspięliśmy się
na 5,5 tysiąca metrów.
Czym jeszcze się zajmujecie?
Uwielbiamy nurkowanie w
ciepłych morzach i rafach
kolorowych. Byliśmy w Afryce,
Tajlandii, Azji. Ostatnio odwiedziliśmy Morze Czerwone w
dziewiczych rafach przy granicy z Sudanem. Najbardziej
fascynujące jest nurkowanie
z delfinami i rekinami. Są to

oczywiście rekiny rafowe, niegroźne, niemniej andrenalina
sięga czasami zenitu.
A jest coś, co uwielbia robić tylko jedno z Was?
Oczywiście. Ja na przykład
kocham jeździectwo. Uwielbiam konie, a przede wszystkim fryzy. Maja one piękne
chody i grację. To są konie z
charakterem. Nie mogę tej pasji
uprawiać na co dzień, w odróżnieniu od nurkowania czy
chodzenia po górach. Mój mąż
natomiast uprawia wschodnie
sztuki walki. Codziennie ćwiczy minimum godzinę. Uważa,
że w taki sposób dochodzi
się do perfekcji. A poza tym
wędkarstwo muchowe to jest
jego konik. Lubi to i ma nawet
spore osiągnięcia, dzięki czemu
często gości na łamach gazet
wędkarskich.

Gr

Julia

Sztuki walki, wędkarstwo
czy jazda konna. Katarzyna i Grzegorz Maksymczuk mają wiele pasji.
Największą jest jednak
chodzenie po górach.

la
ge

Pola

Pokochać góry
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JELENIA GÓRA Nie nudzę się w życiu – mówi Katarzyna Maksymczuk

Jak wystarcza wam na to
wszystko czasu?

Dopełniamy się wzajemnie. Chodzenie po górach i
nurkowanie uprawiamy w
określonych porach roku i
co jakiś czas. Natomiast całą
resztę pasji możemy rozwijać codziennie. Poza tym
pracujemy, prowadzimy
sklep turystyczny. Jedno z nas

Katarzyna Maksymczuk

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

