Dla jednych oszczędność
czasu i pieniędzy, dla innych wciąż wiele obaw:
zakupy w internecie. Czy
warto dmuchać na zimne,
czy też zaopatrywać się
w coraz więcej produktów
za pośrednictwem elektroniki?
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Jeszcze w tym roku rozpocznie się regulacja rzeki Kamienna, która w Cieplicach
wylewa co kilka miesięcy.
- To dla nas wielka nadzieja – mówi Wiesław Kumuć
z ulicy Ludowej.
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Przy ratuszu kradną i biją. – Znikąd pomocy! – mówią ludzie

Apokalipsa w rynku
Fot. Krzysztof Knitter

Płynie fala
pieniędzy

Rok II

Kasuj bilet w autobusach.
Inaczej trafisz do Krajowego
Rejestru Dłużników.
str.2

W szkole jak
w wojsku
Jak młodzi jeleniogórzanie
przyjęli wieść o wprowadzeniu mundurków do szkół?

– Nie czuję się tutaj bezpiecznie, jednak zostanę, bo to dobre
miejsce handlowe – mówi Katarzyna Mosoń-Grabowska

str.6
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Właściciele sklepów, restauracji
i barów przy placu Ratuszowym
twierdzą, że w okolicach ratusza
jest coraz niebezpieczniej i żądają
lepszej ochrony od policji i straży
miejskiej. Policja i straż miejska
twierdzą, że przestępstwa zdarzają się tam spradycznie i coraz
rzadziej. Gdzie jest prawda?
Według Katarzyny Mosoń-Grabowskiej, prowadzącej kiosk
w centralnym punkcie miasta,
kolorowo nie jest. – Kradzieże
się zdarzają. Są próby włamania,
które kończą się wybitą szybą
i zdemolowaną witryną – mówi
jeleniogórzanka.
O placu Ratuszowym, zwłaszcza
po zapadnięciu zmroku, złe zdanie mają okoliczni mieszkańcy
i uczciwi ludzie, którzy przyszli
odpocząć przy piwie w okolicznych barach. – Są pod arkadami
takie zakątki, że lepiej ich unikać
– ostrzegają.
Więcej: strona 3

Czy brawurowi kierowcy będą rzadziej szarżować?
Fot. Emis

Fotoradarem

w piratów drogowych
SPORT

Lotnik gra dalej
Piłkarska wiosna rozpoczęta! Zobacz, jak wypadły
drużyny z naszego regionu
w rozgrywkach pucharu
Polski.

W piątek po południu kierowca golfa z kamiennogórską rejestracją (na zdjęciu)
jechał bardzo szybko z Radomierza do Maciejowej.
Wyprzedzał „na trzeciego”,
ale przecenił swoje możliwości. Nie wyrobił zakrętu,
zjechał na przeciwległy pas
ruchu i po przekoziołkowaniu dachował w rowie melioracyjnym.

To cud, że prowadzącemu,
ani pasażerce nic się nie
stało. Mogło skończyć się tragicznie, gdyby z naprzeciwka
jechał inny samochód lub kierowca uderzył w przydrożne
drzewo.
Wypadkom i stłuczkom ma
zapobiec fotoradar, który od
dziś (poniedziałek) zastosuje
policja drogowa.
Więcej: strona 4
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Bohaterska akcja kościelnego

VIP
NUMERY

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

Złapał włamywacza
Damian Konieczny schwytał złodzieja, który próbował okraść kościół garnizonowy.

. Grz

ywac
z

– Wieczorem świątynię zamknął
inny kościelny – opowiada Damian
Konieczny, kościelny i zarazem bohater zdarzenia. – Złodziej wcześniej
schował się w zachrystii. Ja z księdzem Piotrem Filipkiem poszedłem
około godziny 21.10 przygotować
kościół do porannej mszy w niedzielę. Zobaczyliśmy, że w środku
jest wszystko powywracane. Złodziej
przygotował sobie DVD i kielichy
mszalne do wyniesienia. Wyszedłem
z kościoła żeby zadzwonić do księdza
proboszcza i na policję. W tym czasie
ksiądz Piotr zobaczył, że złodziej
rusza się za filarem i zdemaskował go. Usłyszałem krzyk. Złodziej
zaczął uciekać, popchnął mnie
i wybiegł na zewnątrz. Początkowo goniliśmy
go z księdzem
Piotrem, ale
nie można
było zostawić
otwartej za-

  

Fot.
A

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

– Włamywacz mi groził,
ale na szczęście, nic
nie zrobił – mówi Damian Konieczny

chrystii, więc ksiądz Piotr musiał
wrócić.
Złodziej uciekał w kierunku ulicy
Wincentego Pola, przebiegł przez
tory i wybiegł na ulicę Drzymały. –
Tam udało mi się go dogonić – mówi
kościelny. – Szarpaliśmy się chwilę.
Na szczęście utrzymałem go do czasu
przyjazdu policji. Włamywacz groził,
że mnie zabije. Zastanawiałem się,
czy może ma przy sobie nóż.
Okazało się, że sprawca jest parafianinem, ale oprócz chrztu i I komunii
świętej nie miał z Kościołem za wiele
wspólnego. Dwudziestosześciolatek,
mieszkaniec ulicy Powstańców Śląskich, wyszedł niedawno z więzienia
na warunkowe zwolnienie.
W chwili złapania, miał przy
sobie koperty z datkami i klucze
do tabernakulum. Nie ma wątpliwości, że włamanie zaplanował
wcześniej. Doskonale orientował
się, jak wyłączyć alarm. Poza tym,
był w rękawiczkach, miał klucze
i śruboręty.
Damian Konieczny po tym
zdarzeniu był na dziewięciodniowym zwolnieniu
lekarskim. Włamywacz
odpocznie znacznie dłużej. W więziennej celi.
Angela

Znieczulica?
Przykre jest jedynie to, że żaden
z gapiów nie pomógł zmęczonemu
kościelnemu z obezwładnieniu złodzieja. – Ludzie stali w oknach i nikt
nie wyszedł z pomocą – mówi Damian
Konieczny. Podobnie było przy kościele. Ksiądz Piotr poprosił przechodzące
małżeństwo o popilnowanie zachrystii,
ale ci odmówili.

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Miasto zabite deskami
Konferencja prasowa zwołana
przez prezydenta Marka Obrębalskiego, z udziałem drugiej
osoby w Platformie Obywatelskiej Grzegorza Schetyny oraz
pomniejszych działaczy tej partii,
przypominała stary dowcip, pochodzący z czasów, kiedy zwyczajowo w schroniskach górskich
każdy, jeśli tego zażądał, dostawał
za darmo kubek wrzątku.
Jest wrzątek? – pyta turysta
w tatrzańskim schronisku.
Jest – odpowiada bufetowa.
– Ino zimny.
Konferencja poświęcona była
ogólnie rozwojowi Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Jeleniej Góry. Rozwój
każdego miasta zależy, jak wiadomo, do wielu czynników, ale
warunkiem nieodzownym jest
dobra komunikacja z innymi
miejscowościami. Nie na darmo
ludowe porzekadło mówi o “wsi
zabitej deskami”, czyli takiej,
do której trudno się dostać albo
z niej wyjechać.
Jelenia Góra jest miastem, może
nie całkowicie zabitym deskami,
ale przynajmniej w połowie.
Mamy tak naprawdę jedną drogę
łączącą nas z centrum Polski
i jedna linię kolejową.
O linii kolejowej szkoda wspominać; pociąg osiąga na niej
średnią prędkość 30 kilometrów
na godzinę, jeśli nic się na torach
lub przewodach elektrycznych
akurat nie urwie czy rozpadnie.
A że urywa lub rozpada się często,
czas przejazdu bywa dłuższy.
Ostatni raz jechałem tamtędy
prawie dwa lata temu; podróż
z Wrocławia trwała siedem
godzin, bo najpierw pod Wałbrzychem nasz pociąg zgubił

kilka wagonów i musiał po nie
wracać,żeby przyczepić je ponownie, a potem pod Marciszowem
coś mu odpadło tak misternie, że
nie dało się ruszyć.
Szosa jest nieco lepsza, ale
tylko nieco, bo stroma, wąska
i kręta. Gdyby miasto rozwinęło się gospodarczo, droga ta
szybko zatkałaby się. I dlatego
między innymi Jelenią Góra się
nie rozwija; inwestorzy bez trudu
dostrzegają niebezpieczeństwo
zakorkowania.
Na to, że ta jedyna droga łącząca
nas z centrum Polski jest stroma
i kręta niewiele można poradzić,
bo to góry, ale na to, że wąska,
jednak tak. Nie od dziś wiadomo,
że droga musi być poszerzona
i radykalnie przebudowana, żeby
gospodarcza koniunktura dotarła
pod Karkonosze.
Na konferencji prasowej
w ratuszu, na której sprawa
rozwoju dróg była jednym z najważniejszych tematów, działacze
PO chwalili się wielkimi kosztami
inwestycji i tym, że pójdą na nią
unijne pieniądze. Nowoczesna,
szeroka i wygodna droga będzie
budowana, zapewniali.
Dokładnie droga z Legnicy do
Lubawki. Bez wątpienia bardzo potrzebna. Całemu krajowi.
Wrocławiowi. Legnicy.
Jeleniej Górze już nie. Nasze
miasto zostanie na uboczu.
– Jest dla was wrzątek, jest! – powiedzieli nam. – Tylko zimny.
Z punktu widzenia Warszawy
albo Wrocławia parędziesiąt kilometrów dzielących Lubawkę od
Jeleniej Góry to żadna odległość.
Z perspektywy Jeleniej Góry widać to trochę inaczej. Dzielić nas
będzie od nowej drogi nie tylko

spora odległość,
a l e
i górski
grzbiet z
wąską szosą blokowaną przy każdym śniegu, a i w bezśnieżne dni
zdolną przepuścić niewiele aut.
Żyjemy w państwie centralistycznym. Pieniądze z całego
kraju płyną do stolicy i tam je
się dzieli, zostawiając na miejscu
lwią część. Dlatego w Warszawie
nie ma bezrobocia, a zarobki bliskie są wypłacanym w zachodniej
Europie.
Z Warszawy pieniądze płyną do
stolic województw i tam znów je
się dzieli, zostawiając oczywiście
na miejscu lwią część. Dlatego
Wrocław rozwija się wielokrotnie
prędzej niż jakiekolwiek miasto
województwa, pracy tam nie
brakuje, a zarobki są wyższe niż
w Jeleniej Górze, choć nie tak
wysokie jak w Warszawie.
Polska długo jeszcze będzie
państwem centralistycznym, bo
to wygodne dla biurokracji, która
realnie w naszym kraju rządzi. Po
odszarpnięciu dwóch lwich części
długo jeszcze dostawać będziemy
tylko odrobinę budżetowych
ochłapów.
Ale na drogę pieniądze znaleźć się muszą. Bez poszerzenia szosy łączącej nasze miasto
z Bolkowem – bo przez Bolków
wieść będzie planowana nowa
trasa – staniemy się miejscowością całkowicie dechami zabitą.
Szybka i gruntowna przebudowa
tej drogi to dla naszego miast
sprawa najważniejsza i z tego
powinniśmy rozliczyć naszych
parlamentarzystów.

Wojciech Jankowski

JELENIA GÓRA Sposób przewoźnika na nieuczciwych pasażerów

Straszą gapowiczów

Kasuj bilet w autobusach.
Inaczej trafisz do Krajowego Rejestru Dłużników.
Taką sankcją pogroził nieuczciwym pasażerom Miejski Zakład
Komunikacyjny w Jeleniej Górze.
Nic dziwnego. Z czternastu i pół
miliona pasażerów, których przez
rok przewozi MZK, pięć procent
nie płaci za bilet.
Straty są wymierne: to koło
miliona dwustu tysięcy złotych
przez rok. Można za to kupić nowy
autobus.
Miejski Zakład Komunikacyjny
w wojnie z gapowiczami długo
wahał się przed zastosowaniem
drastycznego rozwiązania. Okazało się ono jednak nieuniknione
po tym, jak większość oszustów
uchylała się od zapłacenia mandatu, mimo wielokrotnych ponagleń
i straszeniem sprawą w sądzie.

Procedura karna jest dość skomplikowana, tymczasem wpis do
Krajowego Rejestru Dłużników
to szybsza droga do odzyskania
należnych pieniędzy oraz – jak
podkreślają pomysłodawcy – skuteczniejszy straszak.
– Pod koniec stycznia wysłaliśmy 70 wezwań do zapłaty tym,
których przyłapali kontrolerzy na
jeździe bez biletu. Czekamy na odpowiedź – mówi Robert Moskwa
z MZK. Wezwań może być więcej,
bo tylko w lutym naliczono 324
nieuczciwych pasażerów.
Jest ich wciąż dużo mimo zastosowania przez MZK środków,
które miały zmniejszyć możliwość
oszukania firmy, choćby możliwość wsiadania tylko przednimi
drzwiami.
MZK zapowiada także zlecenie
kontroli w autobusach nowej
firmie kontrolerskiej. Przewoźnik

liczy, że w ten sposób sprzedaż biletów wzrośnie. Wskazują na to wyniki w innych przedsiębiorstwach
komunikacji miejskiej, w których
nazwiska gapowiczów trafiają do
KRD już od kilku lat.
Kim jest jeleniogórski gapowicz?
Wbrew pozorom to nie są głównie młodzi ludzie, ubodzy, czy
bezrobotni. Często zdarza się, że
bez ważnego biletu jeżdżą dobrze
ubrani panowie i panie o sporych
dochodach. Nie brakuje też rekordzistów, którzy zostali kilkanaście
razy złapani na jeździe bez biletu
i mandatów nie zapłacili.
– Jestem przekonana, że wpisywanie takich ludzi jako dłużników
jest uzasadnione. W końcu to my,
uczciwi pasażerowie, w pewnym
sensie za nich płacimy – ocenia
korzystająca z usług Agnieszka
Mazurek.

Co grozi dłużnikom?
Osoby, które uchylają się od uiszczenia opłaty specjalnej (wcześniej przyłapane na jeździe bez biletu) mają już w marcu trafić do Krajowego Rejestru
Dłużników. Konsekwencje takiego wpisu nie są błahe: to blokada kredytowa
w bankach oraz inne nieprzyjemności związane z obecnością na „czarnej
liście”. Nazwisko dłużnika pozostaje w bazie danych przez około 10 lat.
Fot. Krzysztof Knitter
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Z rozmów z właścicielami
i pracownikami sklepów
czy lokali gastronomicznych wyłania się obraz
niemal katastroficzny.
Narzekają na nocne wyczyny chuliganów.
– Co jakiś czas ktoś nocą wybija
witryny – mówi właściciel sklepu,
który podobnie jak większość
rozmówców nie chce ujawnić
się, bo, jak powiada “przeczyta to
ktoś i powie: skarżysz się, że ktoś
ci wybił witrynę, to ja ci jeszcze
raz wybiję”.
– Wygląda to tak, jakby jakiś
szedł nocą i po kolei koszem na
śmieci albo czymś innym tłukł te
okna. Raz kilka wybitych szyb jest
po jednej stronie rynku, innym
razem po drugiej – dodaje.
– Jakiś chłopak stał z tyłu klienta. Kiedy wydawałam resztę,
chłopak szybkim ruchem zgarnął
pieniadze i uciekł. Oprócz tego
była próba włamania, wybita
szyba, zniszczona witryna. Na
szczeście nie udało sie im wejść
– opowiada Katarzyna MosońGrabowska z okolicznego kiosku.
O próbach złupienia podobnych
punktów handlowych w pobliżu
także słyszała.
Pytani o konkretne przypadki
przyznają, że nocne rajdy wandali
nie zdarzają się często, ale “co dwa
albo trzy miesiące parę witryn bywa
uszkodzonych”.
– Ale jeśli nawet ktoś zbije mi
okno dwa razy w roku, oznacza to
poważne straty. Taka wielka szyba
wystawowa kosztuje około trzech
tysięcy złotych – skarży się kupiec.
Plaga intruzów
Nocni wandale rozbijający
szyby dla zabawy to nie jedyne
utrapienie mieszkańców i właścicieli interesów. Pod koniec lutego
złomiarze powyrywali w kilku
kamienicach miedziane rynny
i parapety.
– To musi być okropny hałas,
kiedy ktoś idzie podcieniami
i rozbija te szyby albo wyrywa
rynnę. Dlaczego nikt, policja albo
straż miejska, nie reaguje?
– Wieczorami kręcą się tu podejrzani młodzieńcy – narzeka
restauratorka. – Najwyraźniej
polują na okazję. Wyrywają
turystkom, przede wszystkim
Niemkom, torebki albo telefony
komórkowe. Niby mnie to nie

Fot. Krzysztof Knitter

Apokalipsa w rynku

Co zrobić, aby przywrócić placowi Ratuszowemu obraz miejsca przyjaznego dla mieszkańców, turystów i handlowców?
dotyczy, ale ktoś raz napadnięty
więcej na plac nie przyjdzie, a my
tracimy klientów.
W dzień z kolei klientów płoszą
natrętnie żebrzący narkomani
i cygańskie kobiety, które przez
całe dnie kręcą się w podcieniach
nachalnie namawiając na wróżby
albo po prostu żebrząc.
– Zimą jest trochę spokojniej,
ale i ruch w interesie zamiera.
Zbliża się jednak wiosna, robi
się cieplej, coraz więcej ludzi

Spokój według straży
Strażnicy miejscy są zaskoczeni
narzekaniami restauratorów
i kupców z placu Ratuszowego.
Ich zdaniem to miejsce bezpieczne i spokojne, a żadne skargi
i zgloszenia do straży nie docierały.
– Ostatnie doniesienie o przestępstwie wymienianym przez
przedsiębiorców pochodzi sprzed
kilku miesięcy i dotyczy niemieckiej turystki, której wyrwano

W pierwszych dwóch miesiącach w mieście i powiecie:

bójki i pobicia
uszkodzenia ciała

kradzieże
z włamaniem

rozboje
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przychodzi na plac Ratuszowy
i znów wrócą opryszki i żebracy
– podsumowuje właściciel sklepiku. – Miasto coś musi z tym
zrobić, bo my płacimy przecież
ogromne pieniądze za dzierżawę
tych lokali, więc mamy chyba
prawo żądać bezpieczeństwa.

Kompromis według Jelonki
Jeleniogórski plac Ratuszowy żyje w rytm pór roku. Kiedy robi się chłodno,
zaczynają się jesienne deszcze, a potem śniegi, zdaje się zamierać. Z wiosną
powoli budzi się do zycia, ale naprawdę żyć zaczyna dopiero wtedy, kiedy robi
sie ciepło i restauratorzy otwieraja ogródki.
Jak w każdym takim sporze prawda o bezpieczeństwie na placu leży pośrodku.
Dla policji albo straży sporadyczne kradzieże albo akty wandalizmu to niewiele,
bo jedni i drudzy zdają sobie sprawę, że mogłoby być ich więcej i gdzie indziej
więcej bywa. Dla restauratorów i kupców nawet jedna potłuczona witryna czy
napaść na przechodnia to o tę jedną właśnie za dużo, bo chcieliby, żeby nigdy
nic złego na placu się nie działo.
Rozbieżność poglądów na temat poczucia bezpieczeństwa może usunąć tylko
współpraca przedsiębiorców ze strażą i policją. Być może warto zorganizować
spotkanie kupców i restauratorów z przedstawicielami policji i straży. Niech
sprobują się nawzajem przekonać albo wypracować takie formy współpracy,
dzięki którym rozbieżność zniknie.
(WJ)

torebkę z rąk – zapewnia rzecznik straży mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk . – Plac Ratuszowy
to miejsce szczególnie dobrze
strzeżone przez nasze patrole
w dzień i w nocy.
Poza patrolami straży nad
bezpieczeństwem czuwa 9 kamer
monitorujących plac Ratuszowy
i zaglądających w przylegające
ulice. Obraz jest nie tylko obserwowany przez dyżurnego, ale
i zapisywany jest na taśmach
wideo.
Strażnicy przyznają, że system
monitoringu jest dość archaiczny.
Kamery dają czarnobiały obraz
nie najwyższej jakości. Jeśli zarejestrują jakieś przestępstwo
nie zawsze daje się na podstawie
zapisu zidentyfikować sprawcę
albo opracować jego rysopis.
Poza tym – przyznaje to sam
komendant straży miejskiej na jej
stronie internetowej – kamery nie
widzą całego placu, więc żebracy

i przestępcy po prostu przenieśli
się w miejsca niemonitorowane,
zamiast zniknąć z miejskiego
rynku.
System ma niebawem zostać
unowocześniony; według planów
kamer ma być więcej, więc monitorować będą cały plac i sąsiadujące ulice. Poza tym lepsza jakość
obrazu pozwoli dyżurnemu więcej dostrzec i ułatwi identyfikację
natrętnych żebraków, opryszków
i chuliganów.
Co na to policja?
– Poziom bezpieczeństwa
w mieście rośnie – zapewnia
nadkomisarz Edyta Bagrowska
z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. – Oczywiście wszyscy
wolelibyśmy, żeby przestępstw
nie było wcale, ale to nie jest dużo,
mniej w każdym razie mniej niż
w tym samym czasie rok temu.
Na placu Ratuszowym policja
odnotowuje sporadycznie zuchwałe kradzieże, przez kryminalistów zwanych “na wyrwę”,
a polegające na wyszarpnięciu
komuś wartościowego przedmiotu: telefonu, torebki czy portfela.
Ale zdarza się to tak rzadko, że
zdaniem nadkomisarz Edyty
Bagrowskiej plac to miejsce bezpieczne.
Bez względu na to jak mocno
jest uzasadnione poczucie zagrożenia przestępstwami kupców
i restauratorów z placu Ratuszowego, nadkom. Bagrowska
zapewnia, że jest to miejsce szczególnie uważnie przez policję
traktowane. Nie dlatego, że jest
tu niebezpiecznie, ale przez to, że
tak wiele osób tu bywa.
Pomoże rajca?
– Będę w tej sprawie interpelował – zapowiedział radny Miłosz
Sajnog, do którego przyszła delegacja przedsiębiorców ze skargą
na zagrożenia. – Plac Ratuszowy
musi stać się całkowicie bezpieczny, bo wizytówka miasta,
miejsce spacerów, wypoczynku
i rozrywki dla jeleniogórzan
i turystów – dodaje.

Wojciech Jankowski

KARPACZ Półtora tysiąca gości w jednym gmachu

Gigant pod Śnieżką
Rusza budowa hotelu sieci „Gołębiewski”.
Projekt potężnej bryły hotelu
budzi podziw u jednych, ale
wzbudza kontrowersje u innych.
Nie podobał się konserwatorowi
zabytków, a strefą jego działań
jest objęty Karpacz. Negatywnie
został oceniona przez włodarzy
Karkonoskiego Parku Narodowego. Pozytywnie – przez
samorządowców – którzy na
inwestycję czekali sześć lat.
W końcu po wielu przepychankach udało się uzyskać
wszystkie pozwolenia i załatwić
formalności. Pierwsze prace
rozpoczną się za około trzech
tygodni.
Hotel powstanie na 15-hektarowej działce w Karpaczu
Górnym. Gołębiewski kupił
ją od miasta za 13 mln zł. Jak
twierdzi, usytuowanie hotelu
to połowa sukcesu. – Ludzie
muszą mieć piękne krajobrazy,
a takie roztaczają się tam, gdzie
wyrośnie hotel.
Ten będzie jednym z największych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Na powierzchni
100 tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się 1500 miejsc
noclegowych i 29 sal konferencyjnych. Największa pomieści
aż 2500 osób.
Inwestor podkreśla, że hotel
będzie miał także charakter
rodzinny. – Są dni, kiedy nie
ma śniegu, pada deszcz i wieje
nudą. Ludzie wówczas idą na
piwo. Trzeba im stworzyć alter-

natywę, aby atrakcyjnie mogli
spędzić czas w hotelu i jego
pobliżu – zapowiada.
Dlatego turyści będą mogli
skorzystać z ogromnego aquaparku: zjeżdżalni oraz siedmiu
basenów (hektar lustra wody).
Będą sauny, solaria, komory
śnieżne i lodowe. Architekci
zaprojektowali sztuczne lodowisko, kręgielnię, halę fitness
i siłownię. Powstanie pole do
minigolfa i strzelnica. Dzieci
ucieszy ogromny plac zabaw
i kilka sal z grami zręcznościowymi.
Gołębiewski przekonuje, że
hotel nie zburzy architektonicznego porządku w kurorcie.
Przy jego projektowaniu wykorzystano wiele elementów charakterystycznych dla okolicznej
zabudowy. Mimo pięciu kondygnacji, ma ładnie komponować
się z okolicami.
Pięciogwiazdkowy gigant będzie jednym z najbardziej luksusowych placówek w Polsce, ale
ceny mają być znacznie niższe
niż w hotelach o podobnym
standardzie.
Sama budowa to nie wszystko.
– Aby mogły tam wygodnie
dojechać turyści, potrzebna jest
przebudowa kilku ulic, między
innymi, Karkonoskiej – mówi
burmistrz Karpacza, Bogdan
Malinowski.

(tejo)

Fot. Archiwum

JELENIA GÓRAE Przy ratuszu kradną i biją. – Znikąd pomocy! – mówią ludzie

Inwestycja będzie kosztowała 400 mln zł
JELENIA GÓRA Po zakręceniu zaworów w Cieplicach

Wodny sabotaż?

Prokuratura zbada sprawę dotyczącą awarii wodociągów w uzdrowisku.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik
powiadomiło organy ścigania
o możliwości popełnienia
przestępstwa. Miało ono polegać na niepotrzebnym odkręceniu zasuw na głównych
magistralach wodnych, co
w efekcie spowodowało odcięcie dopływu wody do cieplickich kranów i pozbawienie
ludzi wody na około dobę.
Doszło do tego ponad dwa
tygodnie temu.
Prezes Wodnika Stanisław
Dziedzic zapewnia, że zaworów tych nie odkręcił żaden
z pracowników kierowanej
przez niego firmy. Podczas
feralnego wieczoru, kiedy nastąpiła awaria, sprawdzano
wszystkie zasuwy (okazały
się należycie zabezpieczone)
oprócz jednej na wodociągu
z Piechowic. Nikomu nie przy-

szło na myśl, że ktoś mógł to
urządzenie odblokować.
W Wodniku są przekonani,
że dokonała tego osoba, która
bardzo dobrze zna układ
sieci wodociągowej i działała w sposób przemyślany.
Nie jest wykluczony sabotaż
i popsucie wizerunku przedsiębiorstwa wśród odbiorców
wody.
Czy tak było rzeczywiście,
ustalą śledczy. Najpierw trzeba będzie udowodnić, czy rzeczywiście skutkiem otwarcia
zasuw był brak wody w całej
dzielnicy, a potem – znaleźć
winowajców. Jeśli się uda,
sprawcom zostanie postawiony zarzut narażenia na
utratę życia lub zdrowia ludzi.
Grozi za to kara do pięciu lat
więzienia.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Niespodzianka dla kierowców, którzy mają ciężką nogę

JELENIA GÓRA Piją, gdzie się da

Sposób na piratów
Od dzisiaj (poniedziałek)
wszystkim, którzy lubią
przycisnąć gaz do dechy
w miejscach, gdzie nie jest
to dozwolone, radzimy jeździć wolniej i ostrożniej.
Policjanci będą patrolować
ulice i drogi – miejskie
i powiatowe – za pomocą
fotoradaru.

Być może część z nich trafi
także do miejscowości w powiecie jeleniogórskim: Karpacza
i Szklarskiej Poręby.
– To, czy urządzenie jest na
słupie, czy go nie ma, nie będzie
oczywiste. Słup jest tak wykonany, że fotoradar pozostaje
dla kierowców niewidoczny
– uprzedza policja. Ma to wywołać u prowadzących odruch

Jeden się upił w szkole, drugi – na wagarach.

zwalniania w niebezpiecznych
miejscach.
Policjanci będą zwracali także
szczególną uwagę na te samochody, które poruszają się bez tablic
rejestracyjnych. Takie auta coraz
częściej widziane są na jeleniogórskich ulicach. Za brak stosownych
oznakowań będzie można dostać
mandat w wysokości 500 złotych.

(tejo)

Fot. Angelika Grzywacz

Jak poinformował podinsp.
Maciej Dyjach, naczelnik sekcji
ruchu drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
urządzenie nie będzie zamontowane na stałe. Fotoradar obsłużą
policjanci. Na początek trafi na
główne ciągi komunikacyjne, czyli
tam, gdzie najczęściej dochodzi do
wypadków i potrąceń. To głównie
ulice Jana Pawła, Wojska Polskiego,
a także Wrocławska i Wolności.
Pirat „na pamiątkę” dostanie
pocztą zdjęcie własnego samochodu, które stanowić będzie
dowód na złamanie przepisów.
Do tego, oczywiście, mandat
karny.
Jak informują policjanci, taka
forma jest bardziej skuteczna
jeśli chodzi o ściągalność zapłaty.
Nie pomoże nawet pożyczenie
samochodu koledze. W przypadku namierzenia winny złamania

przepisów będzie musiał ujawnić
dane osoby, której auto użyczył.
Oprócz fotoradaru policjanci
dostali także pięć słupów do
montażu tego urządzenia, na
których będzie ono działało
automatycznie. Lokalizacja nie
jest jeszcze ustalona. Trwają
rozmowy z samorządowcami
dotyczące partycypacji w kosztach zainstalowania słupów.

Trunkowa młodzież
W miniony piątek do komendy straży miejskiej zadzwonił
pedagog jednej z jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych i zawiadomił, że w szkole
przebywa pijany uczeń. Podejrzanie zachowującym się
młodym człowiekiem okazał
się czwartoklasista Łukasz Sz.
Na miejsce wezwano policję,
która dowiozła ucznia na komisariat. Sz. miał prawie promil
alkoholu w organizmie.

Także w piątek, podczas patrolowania ulicy Fortecznej, strażnicy usłyszeli chłopaka, który
wulgarnie przeklinał. Okazał się
nim Adrian K., uczeń jednego
z gimnazjów w Jeleniej Górze.
Chłopak ubliżał strażnikom miejskim także podczas podejmowania interwencji. – W wyniku podejrzenia, że jest pijany, strażnicy
wezwali policję – mówi mł. insp.
Grzegorz Rybarczyk.

(tejo)

REGION Kara dla pedofila

Wyrodny ojczym

Policjantom przybędzie nowe urządzenie przy kontrolowaniu kierujących

44-letni mężczyzna został
oskarżony przez prokuratora
o to, że od początku 2003 roku
do sierpnia 2005 wielokrotnie
zgwałcił 14-letnią Martynę K., córkę kobiety, z którą żył w drugim
małżeństwie.
– Do tego kilkakrotnie usiłował
dokonać tego czynu prezentując
nieletniej treści pornograficzne,
a także psychicznie i fizycznie
znęcał się nad swoją żoną Aleksandrą W. – poinformowała Ewa
Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze.
Jego podwójne życie z pasierbicą wyszło na jaw, po tym jak

dziewczyna poskarżyła się matce,
że między ojczymem a nią dochodziło do zbliżeń. Doniesieniem
zajęły się policja i prokuratura.
Podejrzany do końca nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Twierdził, że jego żona
Aleksandra W. mści się na nim,
a małoletnia pokrzywdzona
mówi to, co kobieta kazała jej
powiedzieć.
Sąd nie dał wiary jego wyjaśnieniom i skazał go na siedem
lat więzienia. Nie będzie mógł
opuścić celi dopóki nie odbędzie
trzech czwartych wymierzonej
mu kary. Wyrok nie jest prawomocny.
(tejo)

JELENIA GÓRA Sam się zabił, czyli obrona z urzędu

Kronika policyjna
JEŻÓW SUDECKI
Opieka „na bani”

35-letnia kobieta i 47-letni mężczyzna podejrzani są
o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu piątki swoich dzieci
w wieku 16, 15, 14 i dwójki 5-latków.
Wspomniana rodzina od dłuższego czasu korzysta z pomocy
opieki społecznej.
W miniony poniedziałek pracownicy socjalni GOPS z Jeżowa złożyli w domu podopiecznych wizytę. W mieszkaniu
zastali jedynie ojca i najstarsze dziecko. Pracownicy wyczuli
od zapytanego silną woń alkoholu, o czym natychmiast poinformowali policję. Mężczyzna był kompletnie pijany: miał
ponad trzy promile. Nazajutrz policjanci ponownie udali się
do tego mieszkania. Tym razem zarówno matka, jak i ojciec
byli nietrzeźwi. Mężczyzna miał znów ponad 3 promile
alkoholu w organizmie, a matce pobrano krew do badań.
Rodziców osadzono w policyjnej izbie zatrzymań. Najmłodsze
dzieci trafiły do Domu Małego Dziecka. Starsze przebywają
w Pogotowiu Opiekuńczym. Rodzicom grozi nie tylko kara
więzienia do ośmiu lat. Mogą zostać przez sąd pozbawieni
praw rodzicielskich.

KOWARY
Potrącił dziecko

Ośmioletni mieszkaniec Kowar nie zachował ostrożności
i wszedł na jezdnię Alei Wolności prosto pod koła prawidłowo jadącego fiata 125. Dziecko zostało potrącone i doznało
lekkich obrażeń ciała. Po opatrzeniu ran przez lekarza
chłopca zwolniono do domu. Kierowca był trzeźwy.

JELENIA GÓRA
Melina na Lwóweckiej

Trzynaście butelek z alkoholem z podrobionymi znakami
akcyzy, nielegalnie skopiowane płyty z oprogramowaniem
komputerowym oraz 178 płyt z muzyką i filmami znaleźli
policjanci w mieszkaniu przy ulicy Lwóweckiej. Lokal należy
do 42-letniej jeleniogórzanki. Wstępnie szacowane straty
Skarbu Państwa oraz właścicieli praw autorskich oceniane
są na co najmniej pięć tysięcy złotych.

(tejo)

Prawne kruczki
Robert A. wyszedł warunkowo z więzienia i od razu
zaczął korzystać z wolności jak wściekły pies, który się
zerwał z łańcucha. Pił, bił ludzi, kradł, a nawet przyczynił się do śmierci człowieka. W odczuciu społecznym
w pełni więc zasłużył na karę dwunastu lat więzienia
wymierzoną mu przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Miał szczęście, więc posiedzi – to prawie pewne
– o wiele krócej.
Zaraz po wyjściu z więzienia Rober t A . przygr uchał
sobie Iwonkę W. Spała z nim
i uczestniczyła w libacjach
bo była wolna, gdyż mąż Jerzy W. pojechał w tym czasie na saksy – zrywać jabłka
w Austrii. Feralnego dnia oboje
w towarzystwie innego przygodnego kompana – pijaczka
zamelinowali się w mieszkaniu
niejakiego Janusza W. Robert
zadbał o zakąskę. Włamał się
do sąsiada z dołu, przyniósł
konserwy, chleb, smalec, kilka
słoików sałatki jarzynowej oraz
garnek gorącej zupy. Pojedli
sobie i tak wzmocnieni wzięli
się do picia. Jak skończyła się
im wódka, przerzucili się na
denaturat.
Zazdrosny o kobietę
Przy denaturacie między
gospodarzem a Robertem doszło zwady. Janusz odebrał
Iwonce srebrną biżuterię, kilka
pierścionków, bransoletek
i łańcuszków. Niewiele to było
warte. Robertowi nie chodziło wcale o to badziewie,
bo by je po prostu odebrał.

Pobił Janusza na tle zazdrości
o kobietę. No bo skoro Janusz
kiedyś obdarowywał Iwonkę
świecidełkami to wiadomo,
za co. Iwonka wybudziła się
z alkoholowego letargu i próbowała jakoś Roberta odciągnąć
od Janusza. Dostała za to po
buzi i gdzie popadło. Po daniu
nauczki kobiecie za wtrącanie
się do nie swoich spraw Robert
wrócił do przerwanej roboty.
Bił Janusza nawet jeszcze wtedy, kiedy ten upadł na podłogę
i znieruchomiał, bo stracił
przytomność.
Spotkanie z mężem
Po t ym zdarzeniu goście
wynieśli się do innej meliny.
U niejakiej Izabeli J. spotkali
Jerzego W., męża Iwonki, który
właśnie powrócił z saksów i nie
zastawszy połowicy w domu,
wyruszył na jej poszukiwane
szlakiem miejscowych melin.
Spotkanie z mężem nie wywarło na kobiecie większego wrażenia. Nie nudziła się bowiem
i nie miała czasu na tęsknotę za
swoim ślubnym, gdyż w czasie
jego nieobecności piła i pusz-

czała się na potęgę. Spotkanie
odbyło się za to korzyścią dla
Roberta. Pobił Jerzego i ukradł
mu z kieszeni spodni 1,4 tys.
euro przywiezione z saksów.
Nazajutrz znaleziono denata.
Lekarz ustalił przyczynę zgonu.
Był nią krwiak podtwardówkowy – czyli stłuczenie mózgu jakiego Janusz W. doznał padając
i uderzając potylicą o podłogę.
Ustalono sprawcę. Prokurator oskarżył Roberta A. przed
Sądem Okręgowym w Jeleniej
Górze o pobicie ze skutkiem
śmiertelnym. Za taką zbrodnię
kodeks karny przewiduje karę
do dwunastu lat więzienia.
Sąd Okręgowy uznał Roberta
A. winnym i skazał go za tę
zbrodnię na siedem i pół roku
więzienia. Uznał także winę
z w kilkunastu innych zarzutach: kradzieży, włamań i pobić. Tak, więc na łączny wyrok
uzbierało się dwanaście lat.

Janusz... sam się zabił
Roberta A. nie stać było,
oczywiście, na wynajęcie adwokata. Sąd przydzielił mu więc
obrońcę z urzędu. Wiadomo,
że adwokaci na ogół traktują
sprawy przydzielane im z urzędu (kiedy mogą liczyć tylko na
urzędowe honorarium) dość
formalistycznie i raczej nie
przedłużają procesu swoją nadmierną aktywnością. Występujący w sprawie A. mecenas
Mirosław Stawiński, pomimo

że z urzędu, nie poskąpił trudu
na obronę swojego odrażającego i złego klienta. Wywiódł
skuteczną apelację.
Zauważył to, co jakby umknęło sądowi pierwszej instancji. Janusz W... sam się zabił.
Przyczyną zgonu był krwiak
mózgu, który powstał wskutek
uderzenia potylicą o podłogę,
ale razy i ciosy zadane poszkodowanemu przez sprawcę nie
były śmiertelne. Nie ma, więc
dowodów, że sprawca działał „godząc się i przewidując”
skutek w postaci zgonu ofiary.
Czyli nie działał umyślnie, a to
są okoliczności niezbędne, aby
jego czyn można było zakwalifikować jako pobicie ze skutkiem
śmiertelnym. Przy braku dowodów na umyślność, kwalifikacja
czynu Roberta A. powinna
być inna. Można go obwinić
o nieumyślne spowodowanie
śmierci. Za to jednak grozi co
najwyżej pięć lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny
podzielił racje obrony, uchylił wyrok Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze w tym zakresie
oraz zakwestionował wysokość
wyroku łącznego (inne winy
i wymiar kary za nie uznano za
słuszne) i skierował sprawę do
ponownego rozpatrzenia. Tym
razem A., któremu dopisało
szczęście, bo trafił mu się dobry
adwokat, może liczyć na znacznie łagodniejszy wyrok.

(m)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Crossowcy
poszukiwani
Jeleniogórski Klub Motocyklowy „Sfora” prowadzi nabór miłośników jazdy na jednośladach.
Nie masz z kim pojeździć? Nie ma
Ci kto pomóc w naprawie? - To
skontaktuj się z nami – zachęcają
członkowie klubu. Jak podkreślają, szukają uczciwych i koleżeńskich ludzi. – Ważne, co masz
pod... kaskiem - podkreślają.
Motocykliści zamierzają zorganizować w maju w mieście pokaz
jazdy na motorach, chcą także
wystąpić z prezentacją swoich
umiejętności oraz maszyn podczas Wiosny Cieplickiej.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 22 marca (czwartek)
o godz. 18 w klubie Atrapa. Więcej informacji nt działalności
„Sfory”można uzyskać także
pod numerami telefonu 0 888
046 075 – Jankes oraz 0 602 184
177 - Zyga.

(red)

Zamknięto przejście pieszych przez ulicę Jana Pawła
II. Doszło tam do trzech śmiertelnych wypadków
i kilkunastu kolizji. Przy byłym już przejściu ustawiono
metalowy płot a pasy na jezdni zostały zamalowane.
Piesi mogę korzystać z przejścia z sygnalizacją,
znajdującego się ok. 200 metrów dalej.

gulacyjną Kamiennej. Te prace
planowane są na lata 2008-2011
a ich wartość szacuje się na 10
milionów złotych. W przyszłości
też ma być wprowadzony nowoczesny system monitoringu
prognozowego. Dzięki niemu,
będzie można przewidzieć, o ile
podniesie się poziom wody w sy-

tuacjach zagrożenia. System ma
kosztować 200 tysięcy euro.
Dopiero wówczas mieszkańcy
Cieplic będą mogli spać spokojnie.
Na razie, zadowoleni są z tego, co
mają. - To i tak olbrzymi krok do
przodu – mówi Wiesław Kumuć.

(red)

Śledztwo umorzone
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze nie dopatrzyła się nieprawidłowości w pracach sztabu antykryzysowego podczas ubiegłorocznej
powodzi w sierpniu.
Zbyt późne powiadomienie o nadchodzącym żywiole oraz brak należytego
nadzoru nad ochroną przed wielką wodą wytykali Powiatowemu Centrum
Zarządzania Kryzysowego niektórzy mieszkańcy dotknięci klęską.
Zdaniem prokurator Ewy Węglarowicz-Makowskiej, rzeczniczki jeleniogórskiej prokuratury, nie dopatrzono się śladów zaniedbań. Zdaniem
śledczych akcja przeciwpowodziowa była przeprowadzona prawidłowo
i w szeroki sposób. Alarm ogłoszono w porę, a ekipy ratownicze działały
sprawnie i skutecznie. Pewnych zniszczeń nie dało się uniknąć, ale
na pewno nie są one skutkiem błędu podczas akcji zabezpieczającej
mieszkańców terenów zalewowych.
Łączne straty związane z powodzią RZGW oszacowało na prawie 2,6 mln
złotych. Te w obrębie rzeki Kamienna i potoku Wrzosówka na prawie
milion złotych.

Tajne śmieci
– Ze sterty papierów zostało
usypane dzikie wysypisko odpadków na terenie parkingu
przy nieczynnym od lat kąpielisku Rakownica – poinformował
mł. insp. Grzegorz Rybarczyk,
rzecznik prasowy SM.
Teren ten od dawna jest zaniedbany. Dzikie wysypisko śmieci
zostało tu zlikwidowane w ubiegłym roku. Nieznani sprawcy
często wysypują tu gruz. Tym
razem na pomysł pozbycia się
dokumentacji wpadł ktoś z pewnej jeleniogórskiej firmy.
Straż miejska i policja na razie
nie ujawniają, o jakie przed-

siębiorstwo chodzi. Tr wają
czynności wyjaśniające. Jeśli
okaże się, że poprzez wysypanie
dokumentacji zostały ujawnio-

MDK MUFLON ŚRODA

Kabaret „Z przymróżeniem oka”, działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kolegium Karkonoskiego,
rozśmieszł widzów serią skeczy tematycznie związanych z kobietą. Nic dziwnego: występ był prezentem dla
przedstawicielek płci pięknej z okazji Dnia Kobiet.

JELENIA GÓRA Kto wyrzucił dokumenty na dzikie wysypisko?

Faktury oraz inne służbowe papiery wysypane
przez znane przedsiębiorstwo jeleniogórskie odkrył
patrol straży miejskiej.

Ponad 25 kresek powyżej zera pokazały w środę
termometry w stolicy Karkonoszy. Oczywiście w słońcu (w cieniu było 18 stopni). To najwyższa dzienna
temperatura tegorocznej zimy. O tym, że idzie wiosna
świadczy fakt, że otwarte zostają okienka z lodami.

Fot. rylit

mułu ma szerokość ok. 5 metrów.
Mogłaby tędy spokojnie płynąć
woda.
W ramach prac zostanie też
zlikwidowany jaz przy młynie.- To
znacznie poprawi przepustowość
– cieszy się Wiesław Kumuć,
który w imieniu mieszkańców
nagłośnił sprawę. - Cieszę się, bo
wszystkie urzędy do których się
zwracaliśmy oraz posłowie Beata
Sawicka i Jerzy Szmajdziński
potraktowali nasze prośby bardzo
poważnie.
Docelowo planowana jest
też likwidacja jazu przy ujęciu
wodnym, ale nastąpi to dopiero
wówczas, kiedy miasto podłączy
sieć wodociągową do zbiornika
Sosnówka.
Rozpoczęcie prac planowane
jest natychmiast po otrzymaniu decyzji finansowych oraz
przeprowadzeniu procedury
przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania – czytamy
w piśmie. Te działania jednak
nie zlikwidują całokowicie zagrożenia powodziowego. RZGW
stara się o pozyskanie pieniędzy
unijnych na tzw. zabudowę re-

Fot. Krzysztof Knitter

CENTRUM ŚRODA

- W tym miejscu powinna płynąc woda
a jest warstwa mułu o szerokości 5 metrów – mówi Wiesław Kumuć

ne dane tajne lub osobowe,
sprawcy grozi odpowiedzialność karna.

(tejo)

Fot. Dariusz Gudowski

– W ciągu ostatnich 10 lat przeżyliśmy 3 powodzie – opowiada
Wiesław Kumuć. – Za każdym
razem musiałem zbijać tynki,
wymieniać podłogi w domu.
A już nie wspomnę, ile kosztowało
nas to nerwów i nieprzespanych
nocy. Podczas ostatniej powodzi
o 1 w nocy przenosiliśmy meble
na górę, żeby woda ich nie zalała.
Przed naszym domem wody było
po kolana. Zostaliśmy odcięci od
świata.
Jeszcze gorzej mieli jego sąsiedzi. W budynku bezpośrednio
sąsiadującym z rzeką, woda wlewała się przez okno. Mieszkańcy
ulic Ludowej, Francuskiej czy
Mieszka I nie śpią po nocach
przy każdych większych opadach
deszczu. - 18 stycznia tego roku
ogłoszono u nas stan alarmowy.
Na szczęście, tym razem woda
nie wyrządziła szkód – mówi
Wiesław Kumuć.
W tym roku rozpocznie się
regulacja rzeki na odcinku od
tamy w Sobieszowie do ujścia do
Bobru – poinformował Mariusz
Gajda, prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej. Inwestycja kosztuje 4 miliony złotych
i potrwa 2 lata. Na tegoroczne
prace przeznaczone są 2 miliony
złotych, z czego wkład miasta to
500 tytsięcy.
Za to będzie m.in. pogłębione
koryto. To konieczne, bo przez
lata woda naniosła mnóstwo
kamieni i mułu, ograniczając
przepustowość rzeki. Tak jest k.
mostu przy ul. Ludowej. Warstwa

SP nr 7 PIĄTEK

Fot. (sm)

Dobra wiadomość
dla mieszkańców
Cieplic. Jeszcze
w tym roku rozpocznie
się regulacja rzeki Kamienna, która wylewa co
kilka miesięcy. - To dla nas
wielka nadzieja – mówi
Wiesław Kumuć z ulicy
Ludowej.

UL. JANA PAWŁA II WTOREK

Fot. Angelika Grzywacz

Płynie fala pieniędzy

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. (sm)

CIEPLICE Czy powodzie przestaną być zmorą mieszkańców osiedla?



Strażnicy pokazują znalezione papiery

Piotr Skoczek za wiersz „Trudne pytania” otrzymał główną nagrodę przyznaną przez Wydział Pielęgniarstwa
i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku
w konkursie literackim „Anioły”. Jego kolega Łukasz
Chocianowicz nagrodzony został II miejscem w VIII
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pudełko moich
marzeń” za wiersz pt. „Małpka”. Obaj są uczniami SP nr
7 w Jeleniej Górze. Na zdjęciu z nauczycielem Piotrem
Grossmanem.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA W weekend ciężko dojechać do szpitala

Za mało autobusów
Pracownicy szpitala wojewódzkiego i pacjenci
narzekają na fatalne skomunikowanie placówki.

pacjentów. Przez placówkę przewijają się setki, jak nie więcej, osób.
– To jeden z największych pracodawców. MZK powinien wziąć
sobie to do serca przy układaniu
rozkładów jazdy – dodaje nasza
rozmówczyni.
– MZK uruchamia dodatkowe
linie dla załóg nowo powstających
zakładów pracy poza granicami Jeleniej Góry, a zapomina
o szpitalnym personelu, wielu
pacjentach i ich gościach – wtrąca cieplicka pielęgniarka. W jej
sytuacji jest wiele sióstr, które po
przeniesieniu placówki z Cieplic

– O ile w dni powszednie
z przystanku Elsnera Szpital odjeżdża dość sporo siódemek, o tyle
w weekendy a zwłaszcza w soboty
jest ich zdecydowanie za mało
– mówi jedna z pielęgniarek dojeżdżająca na Zabobrze z Cieplic.
Dla szpitala sobota i niedziela to
normalne dni funkcjonowania.
To także dni, w których rodziny
częściej niż zwykle odwiedzają

na osiedle Zabobrze, nie zmieniły
miejsca zamieszkania. W soboty
i w niedziele na dojazd z domu do
pracy i z powrotem tracą ponad
dwie godziny.
Potwierdzają to rodziny pacjentów i oni sami. – Nie wszyscy mają samochody. Nie stać
mnie, aby ciągle brać taksówkę.
A dojazd do szpitala autobusem
komunikacji miejskiej to gehenna.
W dni powszednie tłok, w soboty
i w niedziele także i do tego dodatkowe czekanie – podkreśla
Aneta Kozłowska, która odwiedza
leżącego w szpitalu brata. – Naj-

gorszy jest brak skomunikowania
z innymi autobusami.
– Mieszkam na osiedlu Czarne.
Jak złapię „siódemkę” sprzed
szpitala i zanim dojadę do Małej Poczty, ucieka mi „jedynka”,
której odjazd przecież można
o pięć minut opóźnić – twierdzi
pasażerka.
Miejski Zakład Komunikacyjny
podkreśla, że jest otwarty na
sugestie pasażerów związane
z propozycjami korekt rozkładu
jazdy. Przy ich układaniu bierze
także pod uwagę własne badania
tak zwanego ruchu pasażerów.
Być może coś się zmieni po zapowiadanych przez przewoźnika
ulepszeniach w rozkładach jazdy,
które mają obowiązywać od lata.

(tejo)

ZAGADKA NR 6:
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są
ofiary, kierujący pojazdem powinien:

a) podjąć działania, zapewniające bezpieczeństwo ruchu w
miejscu wypadku
b) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku
c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy Jelonki, nawet Ci, którzy mają już prawo jazdy
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z udostępnieniem danych osobowych do celów
marketingowych
3. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy przesłać do naszej redakcji 15 z 18 kuponów
z zaznaczoną poprawną odpowiedzią, drukowanych w kolejnych numerach naszego tygodnika
4. Liczą się kupony z kolejnych numerów tygodnika, nie mogą być to kupony z tego samego wydania
5. W konkursie biorą udział tylko oryginalne kupony, nie przyjmujemy kserokopii
6. Kupony należy zebrać do koperty i przesyłać do naszej redakcji lub wrzucić do skrzynki
kontaktowej, w terminie do 2 tygodni po wydrukowaniu ostatniego kuponu
7. Redakcja Jelonki zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu i interpretacji kwestii spornych

KUPON KONKURSOWY

JELENIA GÓRA Mundurki tak, inne pomysły Ministerstwa Edukacji - nie

WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY

Prawie jak w wojsku
Rząd przyjął tzw. ustawę mundurkową. Co to oznacza? Że wkrótce uczniowie szkół będą chodzić
w jednakowych strojach. Nauczyciele i dyrektorzy jeleniogórskich szkół
unikają określenia „mundurek”. - To
źle się kojarzy młodzieży – mówi Jolanta Piasecka, dyrektor Gimnazjum
nr1. Widzi korzyści z wprowadzenia
nowych przepisów. – Jednakowe
stroje w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo w szkołach
– dodaje Jolanta Piasecka.
W wielu szkołach uczniowie sami
zdecydują, w jakich będą chodzić
strojach. W gimnazjum przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących ogłoszono
konkurs na projekt szkolnego mundurka. Najciekawsze propozycje
zostaną przedstawione rodzicom,
którzy wybiorą ostateczną wersję
stroju.
Uczniowie szkół nie są zgodni co
do noszenia jednakowych strojów.
– Wprowadzenie mundurków nic
nie da – mówi Wojtek Tęcza z Gimnazjum nr 2. – Nie każdego nie będzie
stać na mundurek. Poza tym, kto
będzie w tym chodził?

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

Fot. Krzysztof Knitter

Uczniowie w mundurkach
i bez telefonów komórkowych, zamknięte ośrodki
z wojskową dyscypliną dla
trudnej młodzieży w każdym powiecie. To pomysły
ministra edukacji Romana
Giertycha. Jak jeleniogórzanie reagują na zapisy programu „Zero tolerancji”?

Kupon konkursowy NR 6
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

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 Inauguracja z pompą

Gimnazjalistki z „Żeroma”, Asia Krupowicz, Paulina Muller i Natalia
Szumska, są zwolenniczkami wprowadzenia mundurków
– To fajny pomysł, zwłaszcza dla
dziewczyn – mówi Natalia Szumska
z gimnazjum przy ZSO. – Nie będzie
codziennych dylematów, co na siebie
włożyć.
Uczniowie podkreślają, że zatrą
się różnice miedzy dziećmi z bogatych i biednych rodzin, dziś tak
widoczne.
Inne pomysły Romana Giertycha
raczej nie cieszą się popularnością.
Nauczyciele podkreślają, że nie są
one nowe. Zakaz używania telefonów komórkowych, owszem dobry,
ale wiele szkół już wprowadziło, nie
czekając na ministerialne zapisy.
Giertych chce też wprowadzić zamknięte ośrodki dla trudnej młodzieży z zaostrzoną dyscypliną, zbliżoną

do wojskowej. – Przecież istnieją
już takie placówki – mówi jedna
z nauczycielek jeleniogórskiego
liceum. – Wystarczyłoby je dofinansować i trochę zaostrzyć
rygor. Tworzenie nowych to
marnowanie pieniędzy podatników.
Psychologowie podkreślają
też, że program „Zero tolerancji”
zakłada głównie rygor i kary,

a w ten sposób nie rozwiąże się
problemu agresji w szkołach.
Szkoły dla trudnej młodzieży mają
zacząć działać w 2008 r. Nie wiadomo, gdzie w Jeleniej Górze powstałby
taki ośrodek. – Mam nadzieję, że do
tego czasu pomysł upadnie – powiedział nam jeden z radnych.

Szybciej
do pożaru
Nowa strażnica funkcjonowała już od początku roku,
jednak jej oficjalne otwarcie odbyło się dopiero w
minionym tygodniu.
Strażacy mają teraz o wiele
lepsze warunki socjalne niż
w dawnej siedzibie na ulicy
Sudeckiej.
- Są wygodne sypialnie, jadalnia i siłownia. Poza tym, w nowej
siedzibie są bardzo dobre warunki do przeprowadzania szkoleń
– mówi st. kpt. Jerzy Sładczyk,
komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze.
– Lokalizacja jednostki na

nie jest przypadkowa, pozwala
na natychmiastowe działanie
niemal w każdym miejscu
w mieście – przyznał st. bryg.
Andrzej Chmielewski, zastępca
dolnośląskiego komendanta
PSP.
Stacjonujący w tej jednostce
będą obsługiwali tereny Szklarskiej Poręby, Piechowic, Podgórzyna i Jeleniej Góry od strony
Cieplic do małej poczty.

drodze z Jeleniej Góry do Cieplic

Angela

Angelika Grzywacz

Można bez mundurków
„Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe jest noszenie
przez uczniów jednolitego stroju” – czytamy w ustawie mundurkowej, którą
parlament przyjął w minionym tygodniu. Ustawa nie precyzuje dokładnie, jak ma
wyglądać mundurek. To jest w gestii dyrekcji szkół. Dyrektorzy, po zasięgnięciu
opinii rodziców mogą w wyjątkowych sytuacjach odstąpić od wprowadzania
jednolitego stroju.

Fot. Krzysztof Knitter

Fot. Angelika Grzywacz

Czy pomys³ wprowadzenia mundurków w szko³ach jest dobry?

Paweł Szabat

Gimnazjum nr 3
Ogólnie pomysł mi się podoba, bo nie
będzie rewii mody na korytarzach, nie
będzie widać, kto ma a kto nie ma
pieniędzy, wszyscy będą wyglądali tak
samo. U nas w szkole i tak już zabronione jest noszenie wyzywających ubrań.
Mundurki powinny być tanie.

Wojtek Woźniak

I LO
Moim zdaniem to jest pomyłka, nie
rozumiem tego pomysłu. Wolę zwykłe
ubranie, przez które każdy może siebie
wyrażać. Ujednolicone ubrania zabija
to. Ten pomysł ministra Giertycha nie
jest dobry.

Marta Nowicka

Gimnazjum nr 3
Mundurki mogłyby być, ale niech będą
też jakieś spódniczki dla dziewcząt.
Ubranie musi być modne i trzeba się
w nim dobrze czuć. Jeżeli byłyby byle
jakie mundurki, jak to podobno kiedyś
w szkołach bywało, to odpada.

Martyna Przygódzka

Gimnazjum nr 3
Mam podzielone zdanie. Z jednej
strony pomysł jest dobry, bo nie
będą zauważalne różnice miedzy
biednymi a bogatymi. Z drugiej
– nie chciałabym chodzić w takim
mundurku do szkoły. No chyba, że
będzie ładny.

Uroczystości uświetnił występ strażackiej
orkiestry dętej

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
RAPORT JELONKI Internetowy rynek bywa matnią, choć ma coraz więcej zwolenników

Czego nie można kupić w esklepach lub na aukcjach? Chyba
takiej rzeczy nie ma. Coś dla siebie
znajdzie kolekcjoner przedmiotów
dziwnych, za konkurencyjną cenę
można kupić meble, sprzęt elektroniczny, a nawet samochody.
Właściciele handlowych portali
zacierają ręce: odwiedzalność
wzrasta, a sieciowy handel prosperuje.
Dostępność produktów nie
oznacza jednak braku kłopotów
przy realizacji wielu zamówień
składanych przez internautów. Na
niektórych transakcjach można
wyjść jak Zabłocki na mydle.
W najlepszym razie zamówionej
rzeczy nie otrzymać, w gorszym
– zapłacić i na próżno czekać na
przesyłkę.
Puste magazyny
– Postanowiłem kupić w sieci telewizor. Porównałem ceny
z tymi sklepowymi. Okazało się,
że w sieci towar jest sporo tańszy,
nawet po doliczeniu kosztów
transportu przez profesjonalną
firmę kurierską. To dla mnie
łatwiejsze rozwiązanie, bo mam

kłopoty z poruszaniem się – mówi
rencista Janusz Jarmulak.
Złożył zamówienie. Zgodnie
z tym, co wyczytał na stronie
sklepu internetowego, towar miał
zostać wysłany w terminie do
pięciu dni. Kiedy z pięciu dni zrobił
się tydzień, pan Janusz stracił
cierpliwość i skontaktował się
z placówką.
– Usłyszałem, że jeszcze tego
dnia zamówią telewizor w hurtowni, bo zainteresowanie jest tak
duże, że w magazynach odbiorników zabrakło. Następnego dnia
otrzymałem e-mail z informacją,
że niestety, takich odbiorników nie
ma nawet w hurtowni producenta. I nie wiadomo, jak długo trzeba
na realizację zamówienia czekać
– opowiada nasz rozmówca.
Po raz kolejny zadzwonił do
sieciowego sklepu z propozycją
zmiany typu telewizora. Inny
pracownik przyznał z rozbrajającą
szczerością, że w sklepie nie ma…
żadnego sprzętu, choć oferta na
stronie aż pęka od propozycji. Jest
on dopiero zamawiany w miarę
potrzeb.
– Zrezygnowałem. Taka oferta
to pic na wodę. Straciłem cierpliwość– podkreśla J. Jarmulak.
Zapłacił nieco więcej i poprosił
znajomego, by kupił mu telewizor
w markecie.
Minusy i plusy
Inny niezadowolony z zakupów
w sieci jeleniogórzanin zamówił
odtwarzacz mp3. – Urządzenie

nie było tanie. Sprawdziłem, czy
działa, kiedy kurier mi to dostarczył. Działało, ale po podłączeniu
do komputera działać przestało.
Złożyłem reklamację, Sporo wysiłku i telefonów kosztowało mnie
przekonanie pani w sklepie internetowym, że awaria odtwarzacza
to nie moja wina – tłumaczy.
Urządzenie wymieniono na nowe
po kilku tygodniach papierowych
przepychanek.
Z kolei dla Adama Grzelczaka
handlowanie w sieci stało się
sposobem na życie. – Kolekcjonuję komiksy i stare czasopisma.
Dopóki nie było serwisu aukcyjnego, miałem kłopot w wymianą
różnych egzemplarzy i kupnem
nowych. Kiedy odkryłem możliwości internetu, rozpocząłem „nowe”
życie kolekcjonera – mówi Adam.
Nie ukrywa, że na handlu zarabia całkiem sporo. Bywa, że wyciągnie 1500 złotych miesięcznie,
bo stare komiksy są drogie, a dla
wielu zbieraczy pieniądze nie grają
roli. Przy tym korzyść podwójna,
bo Adam uzupełnia własną kolekcję. – Owszem, były przypadki, że
ktoś chciał mnie nabrać, ale tylko
incydentalne – zarzeka.
Agnieszka Trojaczyk nie wyobraża sobie kupna książek w normalnej księgarni. – Kiedy kończę pracę, nie mam czasu na chodzenie
po sklepach. Z kolei sobotę wolę
spędzić w domu. Wówczas wybieram ze sklepu internetowego
książkowe nowości i kupuję. Jest
taniej, książki dostarczają mi do

REGION Zaczynają działanie sądy doraźne: prawnicy nie kryją obaw

Bat na chuliganów

Od dziś (poniedziałek) sądy mają sądzić sprawców
drobnych przestępstw w ciągu 72 godzin od zatrzymania. Czy podołają temu nie tylko sędziowie, lecz także
prokuratorzy oraz policjanci?

– Mamy bardzo dużo innych
spraw. Już teraz wiele wokand odbywa się po godzinach urzędowej
pracy sądu – dodaje.

Dyżurni sędziowie będą wydawali wyroki w przyśpieszonym
trybie. Obejmą one sprawy zniszczenie mienia, groźby karalne,
chuligańskie wybryki, znieważenie policjanta czy strażnika miejskiego, naruszenie nietykalności
cielesnej, drobne kradzieże czy
włamania.
W zakres przyspieszonego
orzekania wejdzie także jazda
samochodem lub rowerem pod
wpływem alkoholu. Tych spraw
jest stosunkowo najwięcej.

Teoria daleko
od praktyki
Jeśli sprawca chuligańskiego
wybryku zostanie złapany na
gorącym uczynku lub tuż po nim,
policjant zawiezie go do sądu wraz
z wnioskiem o rozpoznanie jego
sprawy w ekspresowym tempie
– to teoria. A praktyka?
Funkcjonariusze policji przyznają, że wygląda to skomplikowanie.
– Taki wniosek trzeba napisać,
zawiadomić pocztą osobę, której to
dotyczy. Oznacza to dodatkową papierkową robotę dla policjantów.
Kiedy złapiemy pijanego kierowcę
lub rozrabiającego chuligana w
sobotę, nie będziemy ściągać sekretarki – mówi jeden z operacyjnych
oficerów jeleniogórskiej komendy
miejskiej.
Zdaniem prokuratury wątpliwości jest sporo.
– Gdy trzeba będzie skorzystać
z usług biegłych psychiatrów
w czasie weekendu, może być
problem. Podobnie w przypadku konieczności poproszenia
o pomoc tłumacza przysięgłego,
a przecież żyjemy w regionie przygranicznym – mówią śledczy.

Bez dodatkowych pieniędzy
Za pracę w sądach doraźnych
sędziowie nie otrzymają dodat-

kowych wynagrodzeń. – Nie ma
jeszcze wszystkich przepisów
wykonawczych, co nie napawa
sędziów optymizmem – usłyszeliśmy w Sądzie Okręgowym
w Jeleniej Górze.
Ministerstwo Sprawiedliwości
obiecało, że zapewni dodatkowe
etaty w sądach dla prawników
i urzędników, jednak na razie
w regionie nie przekłada się to na
konkrety.
– Nie ukrywam, że boimy się nie
nawału pracy, ale braku jej organizacji i zgrania ze sobą wszystkich
służb organów ścigania – mówi
jeden z sędziów proszący o niepodawanie nazwiska.

Jak to zadziała?
Policja i prokuratura mają 48 godzin, by przekazać zatrzymaną osobę do dyspozycji sądu i sformułować wniosek, który zastąpi akt oskarżenia. Jeśli nie
zdążą, zatrzymany wyjdzie na wolność.
Sąd wyrok powinien wydać wyrok w ciągu doby, a postępowanie ma być
ograniczone do krótkiej rozprawy.
Sądy 24-godzinne mogą w Polsce załatwiać około 200 tys. spraw rocznie – tak
wyliczyło Ministerstwo Sprawiedliwości.
To pierwszy wchodzący w życie z głośnych projektów reformy wymiaru sprawiedliwości firmowany przez ekipę ministra Zbigniewa Ziobry. Na różnych etapach
prac legislacyjnych jest około 50 kolejnych projektów.

Wszystkie prezenty dla najbliższej rodziny i znajomych kupiliśmy z żoną
przez internet – mówi Tomasz Pomałecki - oszczędziliśmy pieniądze i nerwy, bo nie musieliśmy stać w kolejkach
domu. Mam dużo rabatów. Opłaca
się – mówi pani Agnieszka.
Zdaniem rzeczników
– Sklep internetowy działa na
podobnej zasadzie jak normalny:
musi mieć regulamin i dostosować
się do prawa obowiązującego w zakresie reklamacji towarów i usług
– podkreślają rzecznicy konsumentów. – Zdarza się, że sieciowe
placówki sprytnie omijają niektóre
przepisy. Najczęściej dotyczy to
reklamacji wadliwych towarów.
Bywa, że to sklep jest ostatnim
winnym za ich powstanie, a zaDo tego dochodzi konieczność
wyciągnięcia zaświadczenia
z rejestru karnego, który przecież
nie pracuje 24 godziny na dobę
i ma wolne weekendy.
– Drobnych przestępców jest
bardzo dużo. Mogą oni „odciągnąć” śledczych i ekipy dochodzeniowe od ważniejszych spraw.
Myślenie na trzeźwo
Prawnicy obawiają się także
„akcyjności”. – Coś takiego na
pewno się pojawi, aby uzasadnić
polityczną decyzję o utworzeniu
doraźnego sądzenia. Wystarczy
ogłosić akcję pod hasłem „Trzeźwość na siodełku” i kilkunastu
nietrzeźwych rowerzystów wpadnie w ręce policji. Zwiększą się
statystyki, ale czy zapobiegnie to
zjawisku? – zastanawia się mecenas Halina Skorupska.
Adwokaci też nie będą mieli
lekko. Muszą mieć wyznaczone
dyżury. Nie zarobią na tym zbyt
wiele: nie będą mieli czasu, aby
wykorzystać kruczki prawne, aby
opóźnić proces.
– Na szczęście u nas nie ma zbyt
wielu masowych imprez sportowych, na których dochodzi do
regularnej wojny pseudokibiców
prowadzonej z policją i między
sobą – podkreślają mundurowi.
To właśnie na takie przypadki
szczególnie wyczulona jest nowa
ustawa. – Nie brakuje jednak pijanych kierowców i innych sprawców, którymi trzeba się będzie
ekspresowo zająć – dodają.

(tejo)

wiedzionych ludzi kieruje do firmy
odpowiedzialnej za przewóz lub do
producenta. A to nie jest zgodne z
prawem.
– Wszystkim radzę dokładnie zapoznać się z warunkami
sprzedaży i regulaminem danego

sklepu, a w razie wątpliwości
sprawdzić jego wiarygodność
dzwoniąc na podany tam numer
telefonu – mówi Jadwiga RederSadowska, miejska rzeczniczka
konsumentów w Jeleniej Górze.

(tejo)

Uwaga na oszustów
Przed nieuczciwymi osobami handlującymi na aukcjach internetowych ostrzega
policja. W ten sposób na naiwnych internautach dorobiła się Patrycja G. z Jeleniej
Góry, która oszukała 211 osób sprzedając na aukcjach nieistniejące rzeczy.
Nieuczciwie zarobiła około 70 tys. zł. Inny przekręt to wystawianie na serwisach
aukcyjnych rzeczy kradzionych. W ten sposób postąpił pewien mieszkaniec Złotoryi,
który handlował zabawkami z pobliskiej fabryki, którą wcześniej okradł.

JELENIA GÓRA O tym, jak się żyje na wyspach

W irlandzkim klimacie
Konkursy, prezentacje muzyczne oraz wykłady na
temat tradycji i kultury irlandzkiej. Wszystko to
zorganizowano w ramach Dni Irlandii, które odbyły
się w Kolegium Karkonoskim.
W piątek studenci wysłuchali
wykładu o „Współczesnej literaturze irlandzkiej” Mišy Čankovej.
Michael O’Shea opowiadał o mitologii celtyckiej. To nauczyciel,
językoznawca, Irlandczyk obecnie
zamieszkały w Pradze. Uczestnicy
mogli poznać historię i muzykę
zespołu U2, którą omówiły Aneta
Wadzicka i Kamila Jeleńska, studentki Instytutu Języków Zachodnich Kolegium Karkonoskiego.
Było także wspólne śpiewanie
przy gitarze z akompaniamentem piosenek irlandzkich, oraz
warsztaty taneczne prowadzone
przez Idę Baj.
Termin wybrano nieprzypadkowo. Za kilka dni rozpocznie

się święto św. Patryka, patrona
Irlandii.
- Nie są to pierwsze obchody tego święta organizowane
w naszej uczelni – mówi Agnieszka
Krajewska, organizatorka spotkania. Już w latach ubiegłych były
podobne przedsięwzięcia i jak
możemy zauważyć z roku na rok
cieszyą się one coraz większym
zainteresowaniem.
Warsztaty zorganizowane zostały przy współpracy IATEFL Polska
(Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego), oraz wykładowców i studentów Instytutu Języków
Zachodnich KK.

Fot. Agnieszka Krajewska

Dla jednych oszczędność
czasu i pieniędzy, dla innych wciąż wiele obaw:
zakupy w internecie. Czy
warto dmuchać na zimne,
czy też zaopatrywać się
w coraz więcej produktów
za pośrednictwem elektroniki?

Fot. Krzysztof Knitter

Zasadzki w sieci

Studenci mogli pośpiewać irlandzkie
piosenki przy gitarze

Angela
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ROZMAITOŒCI

JELENIA GÓRA Panie formują szyki polityczne

Jelenia Góra jest kobietą

Ugrupowanie założone
przez kontrowersyjną pisarkę Manuelę Gretkowską
będzie miało swoje struktury w Jeleniej Górze.
Chodzi o Partię Kobiet, która powstała z ruchu społecznego „Polska
jest kobietą”. Organizatorką zasiania
ziarna kobiecej polityki w Jeleniej
Górze jest Małgorzata Nauka, żona
dyrektora naczelnego Teatru Jeleniogórskiego Bogdana Nauki. Na co
dzień sama związana jest ze Sceną
Animacji wspomnianego teatru
i zajmuje się organizacją imprez.

Jednak tym razem pani Małgorzata nie zaprasza na baśniowy
spektakl z wdzięcznymi kukiełkami, ale na spotkanie informacyjne rzeczonego ugrupowania.
Odbędzie się ono – nomen omen
– w Teatrze Jeleniogórskim 19
marca, w imieniny Józefa. A
imię owo w stolicy Karkonoszy
bardzo dobrze się kojarzy.
W sali konferencyjnej teatru
przy ulicy Wojska Polskiego
38 mają się pojawić znane
(podobno) osobistości kobiecego światka: panie zajmujące
się ekonomią, prawem pracy,

psychologią pracy, turystyką
i kulturą.
Będzie koordynatorka ośrodka regionalnego województwa
dolnośląskiego Iwona Skrzypek
oraz – co podkreślono w zaproszeniu – Magdalena Nowicka, bliski
współpracownik Pełnomocnika ds.
Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
– prof. Magdaleny Środy.
W zaproszeniu na ten niezwykły
spektakl zapomniano dodać, że
pani profesor Środa od jesieni 2005
roku nie jest już żadnym pełnomocnikiem. Została zdymisjonowana,
a urząd – zlikwidowano.

Fot. Krzysztof Knitter

Brudno w tej dziurze

Czarnego kocura „przyklejonego” do ściany i wyjadającego odpadki z przepełnionego
śmietnika, można spotkać
tylko w Jeleniej Górze. Niestety, brzydką cechą niektórych
podwórek naszego miasta są
właśnie nieopróżniane przez

nikogo pojemniki z brudami.
Doceniamy troskę mieszkańców i odpowiedzialnych służb
o bezdomne zwierzęta. Jednak
posprzątanie takich niechlubnych zakątków powinno być
celem nadrzędnym, nie tylko
dlatego, że idzie wiosna.

Inaczej turysta, który zabłądzi w takie miejsce, zabierze do domu śmierdzące wspomnienie o brudnej
„ j e l e n i ej d z i u r z e ” , a n i e
o gościnnej przecież Jeleniej Górze.
(tejo)

Kim będzie publiczność? Sądząc
po sondażach będzie liczna. Partia
Kobiet, ugrupowanie Gretkowskiej,
zyskuje bowiem nieoczekiwanie
duże poparcie wśród sondowanej
opinii publicznej, co zaskoczyło
nawet samą pomysłodawczynię
politycznego przedsięwzięcia.
Zdaniem krytyków, sfrustrowana pisarka, której książki sprzedają
się coraz gorzej, szuka powodzenia
na innych arenach życia publicznego, aby tylko zaistnieć.
Politolodzy radzą do sprawy
podchodzić na spokojnie. Kobieca partia może okazać się silna
w ferworze tworzenia, ale w wyborczym starciu zapewne podzieli
losy pamiętnej partii „X” Stana
Tymińskiego.

(tejo)

Fakty i plotki
Nowego dyrektora artystycznego szuka Teatr Jeleniogórski.
Poprzednia szefowa od scenicznego image Małgorzata Bogajewska wróciła do Warszawy.
Bezkrólewia w placówce nie ma,
ale stanowisko jest. Konkurs zaś
będzie nieco kuriozalny, bo teatr
sam zaprosił kandydatów, z których wybrana zostanie (chyba)
właściwa osoba na właściwe
miejsce. Kto to będzie? Okaże się
pod koniec marca, kiedy konkurs
ma zostać rozstrzygnięty.
Na obsadę czekają także stanowiska naczelników trzech
wydziałów w magistracie.
W korytarzach ratusza szepczą, że
miejską edukacją ma zarządzać
Andrzej Szustak, były kurator
oświaty i eks dyrektor zlikwidowanej „Budowlanki”. Kto będzie
szefem wydziału architektury
i kontroli, na których także są
wakaty? Zakładamy, że może na
architekturę skusi się Kazimierz
Piotrowski, były wiceprezydent
Jeleniej Góry.

(tejo)

JELENIA GÓRA Jak parlamentarzysta koalicję
samorządową budował

Powrót posła
Bomba w „Beatce” może
wpłynąć na sytuację
w radzie miasta.
Sam sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Grzegorz
Schetyna nawiedził jeleniogórski magistrat. Zdenerwowania
nie okazywał, choć miał ku
temu powody. Do Jeleniej Góry
przyjechał z Lubina. Tam,
w restauracji „Beatka”, w której miała
się odbyć
jego konferencja
prasowa, ktoś
Fot. Krzysztof Knitter



Grzegorz Schetyna
podłożył prawdziwą bombę.
Spotkanie odwołano. Parlamentarzysta, co prawda, nie
wiąże całej sprawy ze swoją
osobą, ale… emocji nie zabrakło.
W jeleniogórskim ratuszu także.
Poseł zapowiedział w stolicy
Karkonoszy, że pomoże zwaśnionym z Platformą przedstawicielom większościowych politycznych opcji w utworzeniu
koalicji w radzie miasta. Dodał,
że rozmowy będą prowadzone
między PO a WM oraz PiS.
Dwóm ostatnim ugrupowaniom jakoś do współrządzenia miastem niechętnie
o d j e s i e n nyc h w y b o r ów

samorządowych. Przez to
w radzie formalnej koalicji nie
ma, nie ma drugiego zastępcy
prezydenta miasta, nie było
spodziewanego wotum zaufania z tak zwanej prawej strony
dla uchwały budżetowej zaproponowanej przez prezydenta
Marka Obrębalskiego.
Tenże prezydent nieco zdziwił się na dictum swojego
przełożonego wplątanego
w sprawę lokalnej koalicji.
A poseł Schetyna zdementował
tym samym pogłoski rozsiewane przez ewentualnych koalicjantów, jakoby miał zabronić
lokalnym strukturom Platformy wchodzenia w samorządowe koterie z wymienionymi
ugrupowaniami.
Następnie parlamentarzysta z Jeleniej Góry wyjechał,
a sprawa koalicji, przynajmniej
oficjalnie – znów ucichła, choć
– pisząc enigmatycznym językiem politycznych zapowiedzi
– nieoficjalne rozmowy się
odbyły. Tylko skutki nie są
znane.
Złośliwi przeciwnicy Platformy recytowali podobno po
wizycie posła znany wierszyk
Juliana Tuwima:
„Idzie Grześ/ Przez wieś,/
Worek piasku niesie,/A przez
dziurkę/ Piasek ciurkiem/ Sypie
się za Grzesiem. /Piasku mniej
- /Nosić lżej! /Cieszy się głuptasek./Do dom wrócił,/Worek
zrzucił;/Ale gdzie ten piasek?
Zastrzegli oczywiście, że
wszelkie podobieństwo osób
i zachowań w cytacie do rzeczywistości jest zupełnie przypadkowe…

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Nieprawda metodą na dowartościowanie, czyli antylustracja

(Nie)słodkie kłamstewka
Koloryzowanie rzeczywistości to nieodłączny element
dzisiejszych czasów. Często jest ona aż tak przefarbowana, że aż kłamliwa. Świetnie się w tym bagienku
czują politycy maści wszelkiej. Dla nich ważne jest
kłamstwo lustracyjne, tyczące przeszłości. Współczesne może być, bo niewiele im szkodzi.
Kłamstwo to świadome zniekształcenie prawdy, wypowiedziane z zamiarem wprowadzania kogoś w błąd. Tyle słownik.
A codzienność?
Kiedy chcę kupić w sklepie
kawałek wędliny i pytam uprzejmie kobietę za ladą, czy aby ten
wiktuał nie jest za słony, słyszę
w odpowiedzi: – Aaależ skąd,
nic a nic.
Później, skosztowawszy specjału w domu, stwierdzam, że
smakuje tak, jakby ktoś wysypał
tam całą solniczkę.
Wówczas chcę słoność zabić słodyczą mandarynek i nie pluć przy
okazji pestkami. Pani sprzedająca
cytrusy na ryneczku zapewniła,
że owoce są bardzo słodkie. – I to
bez pestek, bo klementynki!

Oczywiście po ugryzieniu mandarynkowej cząstki kwas wykręca
mi facjatę, a w dłoni ląduje kilka
pestek, którymi o mało co się nie
zakrztusiłem.
Po kilku tego rodzaju doświadczeniach doszedłem do naiwnego
wniosku – mogłem o tym pomyśleć wcześniej – że ani o świeżość,
słoność, smak, jakość towaru nie
ma co w sklepach pytać.
Przecież żaden rozsądny sprzedawca w dzisiejszych czasach nie
powie mi, że wędlina czeka na
klienta od dwóch tygodni, cytrusy
są wytarte z pleśni i nadają się
tylko do śmietnika.
Tak oto nie staję się mimowolną
ofiarą sklepowego kłamstwa, od
których nie tylko w jeleniogórskich placówkach handlowych

– od marketów po budkę pani
Danusi na okolicznym ryneczku
– aż się roi.
Rzadko bo rzadko, ale jednak
oglądam telewizję. Statystyki
mówią, że jednym z programów,
który magnetycznie przyciąga
przed telewizory telemaniaków,
nie są klasyczne dreszczowce,
ale… prognozy pogody. Dziś
każda szanująca się stacja różne
„pogody” pokazuje, choć na
geografii uczono mnie jeszcze
w Szkole Podstawowej nr 2
w Jeleniej Górze, że pogoda jest
tylko jedna.
Tak oto z jednej telewizji dowiaduję się, że następnego dnia
czeka nas frontalny atak zimy,
prawie dwudziestostopniowy
mróz do tego zawieje i w ogóle
klęska. Niemal w tym samym
czasie na innym programie meteoshowman (jak można nazwać
pajaców wdzięczących się przed
pogodowymi mapami) mówi,
że zima owszem będzie, tylko
nie na Dolnym Śląsku, ale na

północy, za to u nas – wiosennie
i ciepławo…
Spece od pogody już w zeszłym
roku przewidzieli wyjątkowo
łagodną zimę, która w rzeczywistości trwała bite pięć miesięcy
(od listopada do marca). Przepowiedzieli także bardzo suche
i upalne lato, podczas którego
w rzeczywistości spadły liany
dżdżu i spowodowały niespotykaną od 10 lat klęskę powodzi…
Na usta się ciśnie: bezczelni
kłamcy.
Prym w zakłamywaniu rzeczywistości wiodą także niektórzy
dziennikarze prasy brukowej,
którzy za cenę „wartości” informacji rzetelność mają gdzieś. Jako
niemal książkowy casus podaje się
pana z ogólnokrajowego pisma codziennego, który napisał reportaż
o ludziach ze wsi pijących wodę
ze stawu, do którego pobliska
gorzelnia miała rzekomo spuścić
kilka bek wódki.
Całość ilustrowana była zdjęciem
ludu prostego, który – niczym pies

na czworaka – pochylał się nad
lustrem podobno ognistej wody
i chłeptał jak z życiodajnej kałuży.
Dopiero potem wyszło na jaw,
że – owszem – awaria w gorzelni
była, ale nikt wódki do stawu nie
spuścił, a żądny sensacji reporter
zapłacił okolicznym wieśniakom
za przybranie odpowiedniej pozy.
Zapewne potem za zarobione
pieniądze poszli pod sklep wesoło
powspominać zdarzenie przy
butelce napoju winopodobnego
typu arizona. Dlatego niektórych
gazet wolę nie kupować.
W randze podobnych kłamczuszków znajdują się politycy.
Choć idą w zaparte i zapewniają,
że nie kłamią, ja jestem przekonany, że kłamią. Przedstawienia
programów politycznych rodem
z kosmosu, niczym koncert życzeń niespełnionych, to nie tylko
przedwyborcza kiełbaska, za
słona i często nadpsuta.
To niemal wzorzec postępowania proponowany przez
podręczniki public relations,

wykorzystywany przez typów
od politycznego marketingu.
Fenomen dotyczy nie jakiejś tam
wybranej opcji: umoczone weń
są wszystkie.
Dlatego wolę nie pytać, czy
wykąpię się w jeleniogórskim
aquaparku, kiedy powstaną lepsze drogi a popadająca w ruinę
część starego miasta zostanie
odremontowana.
Mam wrażenie graniczące
z pewnością, że z lewa, prawa, centrum usłyszę to samo,
co w sklepie, kiedy zapytałem
o smak wędliny. To samo, co na
straganie, kiedy dowiedzieć się
chciałem, czy mandarynki są
słodkie. W końcu to samo, co
podczas prognozy pogody, którą
błędnie przepowiedziano.
I jakoś nikomu nie spieszne
„lustrowanie” tej zakręconej
współczesności. O przeszłość
łatwiej się przecież przyczepić.

Konrad Przezdzięk
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Będzie się działo
TEATR

Wódka z rumem
Kiedy: 13III godz. 13 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.
Merylin Mongoł
Kiedy: 17, 18, 20 III,
Godz. 19
Gdzie: Scena Studyjna
Bilety: 24 i 17 złotych
Sztuka o zacofanym społeczeństwie,
w którym ludzie wierzą, że telewizory mogą napromieniować i wierzą
w latające talerze. Z upodobaniem
powtarzają plotki o rychłej, kończącej
wszystko katastrofie, a jednocześnie
ani na chwilę nie wyzbywają się nadziei, że wszystko jeszcze może się
odmienić.

Porwanie w Tiutiurlistanie
Kiedy: 14 III
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 10.00
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.
Dekameron
Kiedy: 17 III
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 19
Jedno z największych arcydzieł literatury
światowej wszechczasów w konwencji
teatru lalki i aktora, w inscenizacji
i adaptacji wybitnego czeskiego twórcy
Petera Nosalka. Sztuka opowiada
o różnych aspektach miłości, przyjaźni
i umiłowaniu w różnych. Mimo upływu
wielu lat od powstania Dekameronu,
zachowanie postaci oraz spojrzenie na
miłość jest nadal bardzo aktualne.

Swing w środę
Kiedy: 14 III
Gdzie: Kawiarnia Muza, ODK
Godz. 19
Koncert z cyklu „Jazzowe środy”
w wykonaniu Otwartej Grupy Swingującej ODK w składzie: piano – Janisław
Hiller, saksofon - Krzysztof Przyborowski, saksofon - Michał Kaliszczak,
gitara - Andrzej Kolasiński, perkusja
- Jakub Zawadziło, śpiew: Anna Kosa i
Marzena Krotochwil, gościnnie wystąpi
kwartet w składzie :Mirosław Szeffer,
Leszek Bartnicki – perkusja, Zdzisław
Fabianowski i Andrzej Kolasiński.
O egzotycznym kraju
Kiedy: 14 III
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Godz. 19
Papua Nowa Gwinea – kraj i ludzie
– to tytuł prezentacji multimedialnej,
którą zaprezentuje ojciec Jan Rykała.
Autor jest misjonarzem, pracującym
na co dzień w tym kraju. Opowie
o przyrodzie a także o kulturze Papui
Nowej Gwinei. Podczas spotkania
zaprezentuje także swoją książkę,
poświęconą temu krajowi.

Jak na Alasce

Najlepsi zawodnicy z całego świata będą gościć
na Polanie Jakuszyckiej.
W weekend odbędą się
tam mistrzostwa świata
juniorów w sportach zaprzęgowych.
Wyścigi zaprzęgów cieszą się
na świecie coraz większą popularnością. Dowodem jest ciągle
rosnąca liczba klubów zajmujących się tym sportem. Najbardziej
widowiskowe są starty psich
zaprzęgów. W pięknej zimowej
scenerii wyglądają one naprawdę
okazale. Widzowie będą mieli
możliwość obserwowania startów,
ale i emocjonujących finiszów.
Będą też pokazy psich zaprzęgów
w stylu alaskańskim. W zawodach
wystartuje 12 ekip ze wszystkich
stron świata m.in. Niemiec, Francji,
Rosji, Afryki Południowej. Uczestnicy to juniorzy w wieku 12 –20 lat,
startujący w dwóch dyscyplinach:
pierwsza - psie zaprzęgi (2, 4 i 6
psów, zawodnik na saniach), oraz
druga - skijoring (pies wraz z zawodnikiem startującym na nartach
biegowych).

Angela

Wyścigi psich zaprzęgów to bardzo widowiskowa konkurencja

Program imprezy
Piątek (16 marca): 16.30 – 18.00 uroczyste otwarcie mistrzostw w parku miejskim Esplanada, poprzedzone przemarszem
przez ulice Szklarskiej Poręby, zagra kapela walońska LA Valon, będzie prezentacja ekip, psiego zaprzęgu, przypomnienie
historii sportów zaprzęgowych
Sobota (17 marca), Polana Jakuszycka: 10:00 odprawa zawodników – przy starcie, 11:00 start pierwszego zaprzęgu,
13:00 start klasy Integracja, 14:00 pokazowy wyścig Team Leader-ów
Niedziela (18 marca ), Polana Jakuszycka: 10:00 zebranie kierowników ekip – team leader meeting, 11:00 start pierwszego
zaprzęgu, 13:00 start klasy Integracja, 17:00 uroczysta ceremonia wręczenia medali i oficjalne zakończenie JWC (obiekty
Biegu Piastów ).

JELENIA GÓRA Dramat, który nie zaskoczył widza

INNE

Wiatr w jęczmieniu
Kiedy: 13 III
Gdzie: DKF Klaps
Godz. 18
Bilety: 9 złotych (karnet – 28 zł)
W ramach cyklu DKF, Jeleniogórskie
Centrum Kultury proponuje film „Wiatr
buszujący w jęczmieniu” (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania), w reż. K. Loach.

JAKUSZYCE Mistrzostwa świata w wyścigach psich zaprzęgów

Fot. Organizator

REGION Wydarzenia i kultura



Rozdadzą karty
Kiedy: 16 III
Gdzie: Muzeum Karkonoskie
Godz. 16
Otwarcie wystawy „Błogosławieństwo
Boże znajdziesz u Coahna... Historia
kart do gry na Śląsku”. Pierwsze karty
wzmiankowane są od poł. XV wieku.
Wystawa została przygotowana dzięki
współpracy z Konsulem Generalnym
Republiki Federalnej Niemiec. Będzie
czynna do 30 kwietnia.
Mistrzostwa w tańcu
Kiedy: 17, 18 III
Gdzie: hala przy ul. Złotniczej
Szkoła Tańca Kurzak i Zamorski
jest organizatorem mistrzostw
Polski w tańcach standardowych
i latynoamerykańskich, które
odbędą się w Jeleniej Górze. Oto
terminarz: sobota (17 III): 10.00
– eliminacje dorośli, 11.00 – el.
juniorzy II, 17.00 – gala wieczorna. Niedziela (18 III): 10.00
– eliminacje młodzież, 11.00 – el.
juniorzy I, 17.00 – el. seniorzy i
gala wieczorna.
Filharmonicy w Paulinum
Kiedy: 18 III
Gdzie: pałac Paulinum
Godz. 17
W ramach cyklu Muzyka w pałacu Paulinum, wystąpią młodzi
filharmonicy. Wstęp jest wolny,
ale obowiązuje rezerwacja miejsc
(bezpłatna).

Sztuka bez sensacji
1 marca wrócił do teatru cykl otwartych prób
czytanych „Czas na nowy
dramat”. Aktorzy czytali
tym razem sztukę Marka
Pruchniewskiego i Marka
Wortmana „Nasz syn”.
Widzowie już siedzą. Przy
stole siada reżyser. Ma przed
sobą egzemplarz sztuki, metronom i kubek z kawą, herbatą...
Siadają także pozostali. Matka
obok ojca. Obok matki syn
Michał. Dalej jego dziewczyna
Iza oraz Wanda. Zaczyna się
dialog. Matka martwi się po
nocach o syna. Ten ostatnio
późno wraca do domu. Ojciec
lekceważy zachowanie żony..
W didaskaliach dźwięk karetki.
Ktoś zabił kogoś w cukierni.
Wanda płacze. Mijają kolejne
sceny. Po każdej z nich napięcie
buduje tykający metronom.
Syn znalazł pracę w hipermar-

kecie. Ma dziewczynę i chce
z nią zamieszkać. Daje mamie
do prania poplamioną koszulę.
Na rękawie coś słodkiego – zauważa matka. Metronom tyka.
Nagły przypływ gotówki. Matka
dostaje od syna nową pralkę,
a on kupuje sobie nowy sprzęt
grający. Matka ma wątpliwości.
Dla ojca to tylko kredyt. Ale
pracy w hipermarkecie nie
ma. Nigdy nie było. Rodzice już
wiedzą, że to Michał zabił. Powinien iść się przyznać. Ojciec
jest przeciwko i cytuje kodeks
karny. Wyrzuć to z siebie – prosi matka. Syn chciał pożyczyć
pieniądze na wspólne życie
z Izą. Myślał, że cukiernik śpi.
– Nagle otworzył oczy... Patrzył
na mnie. Wtedy uderzyłem.
Nie mógł tak na mnie patrzeć
– opowiada przerażony. Matka
chce iść na policję, ale wraca.
Syn zamyka się w łazience.
Ojciec wyważa drzwi. Matka

PRELEKCJE
Witaj bracie
Kiedy: 12 III
Gdzie: ODK, Godz. 17
Stanisław Dąbrowski opowie o Tunezji.
Prelekcja pt. „Witaj bracie” ilustrowana
będzie przeźroczami.
Ale Meksyk
Kiedy: 13 III
Gdzie: czytelnia Biblioteki Pedagogicznej
Godz. 16

odcina pasek. Ciało spada. Kolejne noce już sami. Pewnego
razu matka się budzi. Na łóżku
siedzi ubrany ojciec, gotowy do
odejścia.
Dramat Marka Pruchniewskiego i Marka Wor tmana
został napisany bardzo skrótowym językiem. Właściwie
mamy do czynienia z samymi
komunikatami jakie wysyłają
do siebie członkowie rodziny.
Już w pierwszych minutach
wiemy, kto zabił. Obok samego faktu zabicia człowieka,
stoją inne ważne zagadnienia. Nie chodzi tylko o to, co
jesteśmy gotowi zrobić dla
mamony. Sztuka „Nasz syn”
jest również o tym, czy człowiek potrafi ponieść karę. To
także dramat o rodzicielstwie.
Tutaj matka w zasadzie sama
dźwiga ciężar wychowania.
Słabo zarysowana rola ojca
ma także swoje uzasadnienie

i jest informacją o stanie ojcostwa w dzisiejszych czasach.
Czy jest ono odpowiedzialne? Powstaje również pytanie
o to, jaki powinien być dzisiejszy mężczyzna – zimny wojownik z prostymi receptami na
życie, czy wrażliwy tato. Jednak mimo reżyserskiej opieki
Marka Pasiecznego i ciekawej
interpretacji tekstu dokonanej
przez Elżbietę Kosecką (Wanda), Magdalenę Kuźniewską
(Iza), Iwonę Lach (matka),
Maksymiliana Ceronia (Michał) i Jacka Paruszyńskiego
(ojciec), nie ma w dramacie
żadnej metafizyki i nic widza
nie zaskakuje. Wybór tekstu
„Nasz syn” nie był najlepszy,
ale ważne jest, że zwyczaj otwartych prób przed widownią
wrócił do repertuaru teatru.
Miejmy nadzieję, że na stałe.

W. Wojciechowski

KINO
Kolejna prelekcja znanego podróżnika i
gawędziarza Stanisława Dąbrowskiego.
Tym razem opowie on o Meksyku.
Indie okiem profesora
Kiedy: 15 III
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
Godz. 19
Krajobrazy Indii – to tytuł prelekcji, którą
wygłosi profesor Piotr Migoń. Autor jest
znanym geomorfologiem.

LOT
Testosteron
12 – 15 III, godz. 16, 18.15, 20.30
komedia, prod. Polska 2007, od 12 lat
MARYSIEŃKA
Krwawy diament
12 -15 III, godz. 20
przygodowy, sensacyjny, prod. USA
2006, od 12 lat
Most do Terabithii
12 - 15 III, godz. 16, 18

familijny, przygodowy, prod. USA 2007,
od 12 lat
GRAND
Ghost Rider
12 – 15 III, godz. 16, 20
przygodowy, science fiction, prod. USA
2007, od 15 lat
Miłość. Nie przeszkadzać!
12 – 15 III, godz. 18
komedia romantyczna, prod. Francja
2006, od 15 lat
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JELENIA GÓRA

II liga koszykówki męskiej

ZAKOPANE Dobre wyniki naszych studentów

Basket bez głowy

cz
Tka
arek
Fot
.M

Podopieczni trenera Ireneusza Taraszkiewicza przystąpili
do pojedynku ze szczecinianami
osłabieni brakiem podstawowego rozgrywającego Mariusza Matczaka, który na jednym
z treningów skręcił nogę
w kostce. Niestety przebieg gry
obnażył boleśnie prawdę, że
jest to aktualnie jedyny z prawdziwego zdarzenia gracz na
pozycji jedynki w kadrze
Sudetów. Jego zmiennicy
Krzysztof Pielech i Łukasz Niesobski wypadli
bardzo słabo i nie potrafili udźwignąć ciężaru
kierowania zespołem. Drugą z
przyczyn porażki była słaba gra
zawodników podkoszowych gospodarzy, którzy zdecydowanie
przegrywali walkę o zbiórki
oraz popełniali proste błędy
w ustawianiu się pod własnym
koszem, po których goście zdobywali łatwe punkty.

Maciej Miłoń zdobył
21 punktów, ale
Sudety przegrały
z AZS-em Szczecin

niezbyt
przykładały
się do gry w
defensywie w efekcie po 20
minutach na tablicy wyników widniał wysoki rezultat 41:39 dla gospodarzy. W
tym okresie dobrą partię w
Sudetach rozgrywał Krzysztof

POLKOWICE Sport szkolny

Brązowy medal
dla Jedynki
Gimnazjum nr 1 z Jeleniej Góry może się pochwalić
trzecim miejscem w regionie w rywalizacji żeńskich zespołów w koszykówce.
W pojedynku półfinałowym finału wojewódzkiego
rozgrywek szkolnych, który
odbył się w Polkowicach,
jeleniogórzanki uległy gospodyniom z miejscowego Gimnazjum nr 1 33:48.
W drugim meczu półfinałowym Gim nr 40 z Wrocławia
pokonało Gim nr 1 w Boguszowie Gorcach. W spotkaniu którego stawką było
trzecie miejsce zmagań jeleniogórska jedynka pokonała
rówieśniczki z Boguszowa
Gorc 30:22. Reprezentacja
Gimnazjum nr 1 zagrała
w składzie: Monika Skoczylas, Maria Wójtowicz, Anna
Baranowska, Magda Wojtaszczyk, Małgorzata Smoszyńska, Katarzyna Bieńko,
Agnieszka Chmielewska,
Magda Sawicka, Monika
Orda. Opiekunem zespołu
jest Andrzej Sękiewicz.
Szanse na powtórzenie,
a nawet poprawienie wyniku swoich młodszych koleżanek, mają uczennice
z jeleniogórskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, które
zdominowały rywalizację
w finale strefy jeleniogórskiej.

W zawodach, które odbyły
się w hali przy ul. Sudeckiej,
poza gospodyniami z Chemika brały udział: Zespół Szkół
Elektronicznych z Bolesławca oraz zgorzeleckie LO
i ZSZ. W pierwszym półfinale, w którym zmierzyły
się zespoły z miasta nad
Nysą, LO pokonał ZSZ 44:33.
W drugim – ZSOiT z Jeleniej
Góry rozgromił ZE Bolesławiec 63:16. Trzecie miejsce
zajął ZSZ Zgorzelec, który
pokonał rówieśniczki z Bolesławca 61:29 W wielkim
finale zawodów jeleniogórzanki zmierzyły się z licealistkami ze Zgorzelca. Po
jednostronnym spotkaniu
górą okazały się gospodynie, zwyciężając 54:38. Aż
30 punktów zdobyła w tym
pojedynku Agnieszka Kret.
Tym samym podopieczne
Sylwii Szwai uzyskały prawo
gry w finale rozgrywek na
szczeblu Dolnego Śląska.
Skład „Chemika”: Agnieszka
Kret, Justyna Dudek, Marzena Kowalczyk, Magda Kosmo, Katarzyna Sobołtyńska
i Katarzyna Włoszczyńska,
Marta Kowiel, Anna Janik.
(KED)

Samiec, imponując dynamicznymi,
a co najważniejsze skutecznymi
wejściami pod kosz szczecinian.
Kluczowa dla losów meczu była
końcówka III odsłony. W 26 min.
jeleniogórzanie prowadzili jeszcze
49:47. Od tego momentu jednak aż
do końca tej części gry popełnili kilka prostych błędów
w obronie bezlitośnie
wykorzystanych przez
gości, którzy po 30
min. wyszli na prowadzenie 53:61.
Ostatnia kwarta upłynęła
pod znakiem
bezradnych
prób odwrócenia losów meczu
przez gospodarzy między innymi
rzutami za 3 punkty. Goście jednak
pewnie kontrolowali wynik i w zwycięstwie nie przeszkodziły im nawet
skuteczne akcje w końcówce Macieja
Miłonia. Ostatecznie pojedynek
zakończył się pewną wygraną AZS
78:70. – Mecz ze szczecinianami
przegraliśmy przede wszystkim
w głowach, gdyż większość naszych błędów nie wynikała z presji
wywieranej przez rywali – mówił
po meczu trener I. Taraszkiewicz.
– W ataku zagraliśmy przyzwoicie,
jednak zabrało nam zespołowości w
obronie. Na grę moich zawodników
miały niewątpliwie wpływ brak M.

Jeleniogórscy studenci z dobrej strony zaprezentowali się podczas XXIV Mistrzostw Polski Szkół
Wyższych w Snowboardzie, które dobyły się
w Zakopanem.

Matczaka oraz zmęczenie po występach w rozgrywkach akademickich,
w których brało udział większość
zawodników, dzień przed meczem
ze Szczecinem.
KS Sudety – AZS Szczecin
70:78 (19:20, 22:19, 12:22,
17:17)
Sudety: Samiec 21, Miłoń 21, Wilas
13, Wilusz 11, Niesobski 4, Kiciński,
Olszewski, Pielech.

W zawodach startowali
reprezentanci trzydziestu
dwóch uczelni z całego kraju.
Spośród jeleniogórzan indywidualnie najwartościowszy
rezultat uzyskał przedstawiciel Kolegium Karkonoskiego
Grzegorz Gajtkowski, który
był trzeci w slalomie. Również brązowy medal zespołowo zdobyła w typie uczelnie
– akademie (w tym typie jest
dwadzieścia siedem uczelni
z całej Polski) drużyna Klubu
Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego Akademii Ekonomicznej Wydzia-

(KED)

POZOSTA£E WYNIKI
Rawia Rawicz – Śląsk II Wrocław 70:84
Pogoń Prudnik – AZS Opole
92:68
MKKS Rybnik – Polonia Leszno 122:65
Doral Kłodzko – MKKS Zabrze 109:65
Stal II Ostrów – Dozorbud Legnica mecz po
zamknięciu numeru

KED

REGION Startuje liga okręgowa

TABELA

1.MKKS Rybnik
20
2. Pogoń Prudnik 19
3. MKKS Zabrze
19
4. AZS Szczecin
20
5. Doral Kłodzko
20
6. Sudety
19
7. AZS Opole
19
8. Pogoń Ruda Śl. 19
9. Śląsk II Wrocław 19
10. Rawia Rawicz 18
11. Dozorbud Legnica18
12. Polonia Leszno 19
13. Stal II Ostrów 19

łu Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w składzie: Bartłomiej Krupa, Michał Listwan,
Łukasz Dobberstein, Przemysław Gajewski. Jeleniogórzanie przegrali jedynie
z zespołami ze Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy
i Akademii Ekonomicznej
z Krakowa. Medal z Zakopanego jest tym cenniejszy iż jest
największym osiągnięciem
sportowym jeleniogórskiej
Akademii Ekonomicznej od
około czterech lat.

38
34
32
32
31
31
30
29
27
25
23
21
19

Wiosna z piłką

+360
+255
+133
+94
+105
+82
+201
-5
+94
-151
-169
-375
-624

Rozpoczyna się piłkarska
wiosna w małych ligach.
W najbliższy weekend wystartuje liga okręgowa. W pierwszej po zimowej przerwie
kolejce Karkonosze Jelenia
Góra podejmą u siebie Apis
Jędrzychowice (sobota, 17
marca, godz. 15). Ponadto zagrają: Chrobry Nowogrodziec

– Woskar Szklarska Poręba,
Sparta Zebrzydowa – Lotnik
Jeżów, Olimpia Kamienna
Góra – Czarni Lwówek, Gryf
Gryfów – Orzeł Lubawka, GKS
Raciborowice – Kwisa Świeradów, Bazalt Sulików – Twardy
Świętoszów, Piast Zawidów
– Granica Bogatynia.

(KED)

JELENIA GÓRA Jestem indywidualistą – mówi Mariusz Ligiżyński

W ringu polegam na sobie

O początkach swojej kariery sportowej, źródłach
fascynacji sportami walki
oraz osiągnięciach na
ringach i matach rozmawiamy z jeleniogórskim
mistrzem sztuk walki Mariuszem Ligiżyńskim.
Grzegorz Kędziora: Jak zaczęła się i rozwijała Pańska
przygoda ze sportem?
Moje kontakty ze sportem rozpoczęły się na poważnie w VII
klasie szkoły podstawowej, kiedy
zapisałem się do jeleniogórskiego
klubu Karate Kyokushinkay. Po
pięciu latach ćwiczeń dołączyłem
do założonego przez Rafała Majdę
klubu Oyama Karate, po odejściu
z którego, od 2002 roku wraz
z Przemysławem Jończym, prowadzimy własny klub Shidokan
Jelenia Góra.
Co spowodowało że zainteresował się Pan właśnie
sportami walki?
Jestem indywidualistą i w życiu
zawsze wolę polegać na sobie.
W dzieciństwie próbowałem
wprawdzie swych sił w dyscyplinach zespołowych, jednak one
mnie nie pociągały. W sportach
walki fascynuje mnie rywalizacja
w kontakcie z przeciwnikiem,
dawka adrenaliny przed starciem
i satysfakcja, jeśli uda mi się
wygrać. W trackie walki staram
się kierować chłodną kalkulacją
– albo ja albo on. W ringu nie ma

kolegów, gdyż mój przeciwnik
doskonale zdaje sobie sprawę, że
jesteśmy tu po to aby walczyć.
Jaki są Pańskie najpoważniejsze sukcesy sportowe?
Jestem pięciokrotnym mistrzem
Polski w Karate Oyama, dwukrotnym mistrzem Świata oraz
zdobywcą pucharu Świata i Europy w shidokanie. Mam za sobą
także trzy wygrane walki w Thay
Boxingu oraz udział w walkach
podczas gal MMA. W swej karierze
walczyłem m.in. w Egipcie, Rosji,
Holandii, Francji i USA.
Co Pana zdaniem jest powodem rosnącego zainteresowania sztukami walki w naszym kraju, widocznego m.in.
w postaci licznych gali boksu
zawodowego, MMA, K1 i kick
boxingu?
Myślę że jest to związane z coraz
szerszym otwarciem naszego kraju na Europę Zachodnią w której
(a także w Japonii i USA) tego
typu imprezy są organizowane
od wielu lat. Walki w różnych formułach są bardzo widowiskowe
i cieszą się wielkim zainteresowaniem publiczności oraz mediów.
Niestety, na razie takie imprezy
w Polsce, znacznie odbiegają
od zachodnich poziomem organizacyjnym i włożonymi w nie
nakładami finansowymi.
Uprawiana przez Pana dyscyplina sportu obserwowana okiem laika wydaje się
niezwykle brutalna i niebez-

Fot. www.shidokan.pl

Pier wsze dwie
kwarty pojedynku
były bardzo wyrównane. Oba
zespoły

Duże rozczarowanie sprawili swoim sympatykom
koszykarze KS Sudety
Jelenia Góra, którzy po
bardzo słabej grze ulegli
w XXI kolejce II ligi na
własnym parkiecie AZS
Szczecin 70:78.

Akademicki snowboard

Mariusz Ligiżyński
(z lewej) podczas walki z Brianem Gassawayem
na gali World Shidokan Open w Chicago
pieczna. Jak to wygląda od
środka?
Wbrew pozorom Thay Boxing,
Karate Shidokan czy MMA są
dużo mniej kontuzjogenne, niż
np. boks. W przypadku jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia,
np. gdy jeden z zawodników jest
zamroczony, walka jest natychmiast przerywana przez sędziego.
Dlatego prawie nigdy nie dochodzi do poważniejszych urazów,
najcięższe, jakie się zdarzają to
rozcięcie łuku brwiowego lub
krwotok z nosa.

Jest Pan także trenerem,
jakie są Pańskie osiągnięcia
na niwie szkoleniowej?
Do tej pory dochowałem się
m.in. mistrza Polski w kick boxingu juniorów – Przemysława Zimorskiego, mistrza Polski
młodzieżowców w tej samej
dyscyplinie Grzegorza Lenarta
i mistrza Polski w shidokanie
Marcina Zontka. W swoim klubie
szkolę także dzieci i praca z nimi
również sprawia mi olbrzymią
satysfakcję.
Dziękuje za rozmowę

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
JE¯ÓW SUDECKI Wystartowała piłkarska wiosna

JELENIA GÓRA Jest nowy prezes Karkonoszy

Lotnik gra dalej

Kazimierz Hamowski (w jasnym stroju)
sobotni występ zaliczy do udanych. Poprowadził zespół do zwycięstwa
Znakomicie jednak spisywał się
bramkarz z Lwówka Marcin Hubski,
który w I połowie był najjaśniejszym
punktem na placu gry. Ta część
gry zakończyła się remisem 1:1.
W drugiej połowie do zdecydowanej
ofensywy ruszyli goście i tym razem
szansę na pokazanie swego kunsztu
miał bramkarz Lotnika Jarosław
Raus. Na szczególne uznanie zasługuje jego obrona strzału głową
w 53 minucie F. Godlewskiego.
W końcówce regulaminowego czasu
gry gospodarze „przycisnęli” jednak
nie udało im się zdobyć zwycięskiego

Zadanie wykonane

POZOSTA£E WYNIKI
Zagłębie Lubin – SP Lublin
Zgoda Ruda Śl – AZS Katowic
Piotrkovia – Start Elblą
Politech. Koszalin – Łącznościowiec
Ruch Chorzów – Sośnica

26:31
30:16
34:30
21:21
24:19

przeprowadzały skrzydłami. Nie
dziwi więc, że skrzydłowe Marzena Buchcic i Marta Oreszczuk
zdobyły najwięcej bramek dla
swojego zespołu. Oprócz nich z
dobrej strony zaprezentowała
się grająca na rozegraniu Joanna
Bogusławska. Pod nieobecność
starszych koleżanek debiut w
ekstraklasie, okraszony zdobyciem gola, zaliczyła Ewelina
Staszewska. Na kolejkę przed
zakończeniem sezonu zasadniczego jeleniogórzanki mają
już zapewnione uczestnictwo w
fazie play-off ekstraklasy i pewne
ligowe utrzymanie. Stało się tak,
gdyż EB Start Elbląg przegrał z
Piotrkovią na wyjeździe 30:34.
AZS AWFiS Gdańsk – MKS PR
Finepharm 34:19 (18:10)
MKS PR: Skompska, Zamaro,
Buchcic 7, Oreszczuk 4, Bogusławska 3, Kasprzak 2, Jędrzejczak 1,
Dyba 1, Staszewska 1, Odrowska.

(KED)
TABELA
Miejsce Drużyna
1. Piotrkovia
2. SPR Lublin
3. AZS Gdańsk
4. Zagłębie
5.Zgoda		
6. Łącznościowiec
7. Politechnika
8. MKS PR
9. Start Elbląg
10. Ruch Chorzów
11. Sośnica
12. AZS Katowice

nale PP Piast Zawidów pokonał w
rzutach karnych 4:2 Karkonosze
Jelenia Góra. Po 90 minutach gry w
tym meczu było 0:0.
Lotnik Jeżów – Czarni Lwówek
Śl. 3:1 (1:1, 1:1) po dogrywce
1:0 Kondraciuk (2 min.), 1:1 Godlewski (9 min.), 2:1 Lis (92 min.), 3:1
Hamowski (95 min.).
Lotnik: Raus, Jończy, Rześny, Gołąb
(Zawadzki 85 min.), Zieliński (Lis
55 min.), Marciniak (Romaniak 90
min.), Hamowski, Skolimowski (Idzi
76 min.), Bojanowski, Kondraciuk.

(KED)

Mecze Punkty
21 34
21 34
21 34
21 33
21 29
21 23
21 16
21 14
21 11
21 9
21 9
21 6

Bramki
666:531
675:551
627:522
635:498
560:511
541:512
555:604
587:695
580:638
540:616
497:616
413:582

Apetyty rosną
Miłą niespodziankę sprawiły koszykarki AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra wygrywając wyraźnie w sparingach z CCC
Polkowice 87:68 i 78:69.
Mecze odbyły się w sali SP nr
11. Polkowiczanki przystąpiły do
rywalizacji w obu meczach bez
swojej liderki Monique Coker.
Pierwsze minuty gry pierwszego
pojedynku upłynęły pod znakiem
koncertowej postawy jeleniogórzanek, które dzięki szybkim
atakom i doskonałej skuteczności
Jocelyn Penn (14 punktów w I
kwarcie ) prowadziły w 5 minucie
gry aż 17:2 a po 10 min. 28:15.
Po zmianie stron CCC zaczęło
bronić strefą, jednak jeleniogórzanki szybko znalazły na nią
receptę w postaci celnych rzutów za trzy punkty. Zwycięstwo
podopiecznych trenera Rafała
Sroki w drugim pojedynku jest
tym cenniejsze, że odniesione
bez odpoczywającej na ławce
Sabriny Scott. J. Penn natomiast
pojawiła się na parkiecie tylko
w I połowie. Zwycięstwo jeleniogórzanki zapewniły sobie dzięki
wygranej wysoko – 31:17 pierwszej kwarcie . W tym okresie
AZS zaskoczył rywala szybkimi
atakami, które z niesamowitą
skutecznością kończyły J. Penn
i Keila Beachem.

AZS KK – CCC Polkowice
87:68 (28:15, 17:15, 23:23,
19:15) i 78:69 (31:17, 11:16,
21:20, 15:16)
AZS KK: Penn 30 i 16, Gawrońska

Do kadry seniorów przed rundą wiosenną dołączyli Bartosz
Chrząszcz, Robert Turczyk, Maciej
Wojtas i Michał Gadzimski Ubytki
to Daniel Zalewski, Przemysław
Wajda oraz Tomasz Lizak. Klub na
dzień dzisiejszy nie wyraził zgody
na występy w Kotwicy Kołobrzeg
Tomasza Malinowskiego. Nadal
nie jest jasne, czy Karkonosze będą
mogły rozgrywać swe mecze na
obiekcie przy ul. Złotniczej. Nadzór
budowlany wniósł zastrzeżenia do stanu betonowego płotu
okalającego stadion od strony
Jelfy. W przypadku nie uzyskania
z tego powodu przez klub choćby warunkowego dopuszczenia
obiektu do organizacji imprez
masowych, seniorzy Karkonoszy
swe mecze będą rozgrywać przy
ul. Lubańskiej.

(KED)

Ptak w Karkonoszach?
Podczas zebrania pojawiła się również kwestia możliwości zaangażowania
w jeleniogórski futbol znanego działacza piłkarskiego Edwarda Ptaka.- Wraz
z panem Ptakiem uczestniczyłem w spotkaniu z prezydentem Markiem Obrębalskim i jego zastępcą J. Łużniakiem. Nasz gość przedstawił propozycję iż
w zamian za przekazanie mu przez miasto działki pod budowę hali handlowej
część zysku z jej funkcjonowania przekaże on na działalność klubu oraz
przywiezie do Jeleniej Góry zawodników, którzy zasilą klub – referował B.
Kępiński. Nadal czekamy także na rozpatrzenie przez radnych propozycji
Kazimierza Wilka, dotyczącej wydzierżawienia temu ostatniemu targowiska
na Zabobrzu na okres 15 lat, w zamian za co będzie on na konto klubu wpłacał
co miesiąc siedem tysięcy złotych.

JELENIA GÓRA Kolegium pokonuje CCC w sparingach

GDAÑSK Finepharm w play-off

W przedostatniej kolejce ekstraklasy piłki ręcznej kobiet
zawodniczki MKS Finepharm
uległy AZS AWFiS Gdańsk 19:34.
Mimo porażki, jeleniogórzanki
zapewniły sobie awans do ósemki
najlepszych zespołów w kraju.
Jeleniogórzanki przystąpiły
pojedynku w Gdańsku w mocno osłabionym składzie. Kilka
zawodniczek z podstawowego
składu walczyło w tym czasie w
rozgrywkach mistrzostw Polski
juniorek w Żorach. Jeleniogórski klub usiłował wprawdzie
uzyskać zgodę gospodarzy na
przełożenie tego pojedynku,
jednak nie zgodził się na to trener AZS AWFiS Jerzy Ciepliński.
W tej sytuacji do Gdańska udało
się tylko dziesięć jeleniogórzanek
i jedyną zagadką były rozmiary
wygranej akadmiczek. Zgodnie
z przewidywaniami, prowadziły
one od początku zmagań, z każdą
minutą powiększając przewagę.
Mimo trudnej sytuacji naszym
zawodniczkom momentami
udawało się nawiązać walkę z
grającymi w pełnym składzie
gospodyniami. Jako że AZS AWF
dysponuje bardzo wysokim
składem Finepharm dużo akcji

gola. Losy meczu rozstrzygnęły
się na początku pierwszej połowy
dodatkowego czasu gry. W 92 min.
ładny rajd przeprowadził J. Kondraciuk, podał piłkę do znajdującego
się przed bramką Adriana Lisa a ten
pewnie trafił do siatki Czarnych.
Kropkę nad i postawił w 95 min. K.
Hamowski efektownym strzałem
głową na gola zamieniając podanie
A. Lisa. Mimo starań obu zespołów,
wynik meczu nie uległ już zmianie.
W kolejnej fazie PP zagrają Lotnicy
z Jeżowa.
W innym pojedynku w ćwierćfi-

Funkcję wiceprezesa powierzono Piotrowi Kubanowi, sekretarzem pozostał Andrzej Niemiec,
zaś nowymi członkami zarządu
wybrano Bogusława Kępińskiego
i Tomasza Kociołę. Na zebraniu
przedstawiono sprawozdaniez bieżącej działalności klubu, z którego
wynikało iż sytuacja wokół Karkonoszy powoli się normalizuje.
– Rozmawiałem z wiceprezydentem Jerzym Łużniakiem i z jego
strony otrzymałem m.in. obietnice
anulowania przez miasto długu
Karkonoszom w wysokości 41
tysięcy złotych za ubiegły rok oraz
umożliwienia nam nieodpłatnego
korzystania ze stadionu przy ul.
Złotniczej do końca roku – mówił
T. Duda. Jesteśmy także umówieni
na podpisanie umowy w sprawie
przekazania klubowi 30 tysięcy
złotych z miejskiej dotacji.

17 i 18, Małaszewska 13 i 11, Scott 9,
Kret 7 i 2, Beachem 6 i 20, Myćka 5
i 5, Wójcik 0 i 4, Szczuraszek 0 i 2,
Balsam, Arodź, Dłutowska.

(KED)

Fot. Krzysztof Knitter

W meczu zmierzyły się czołowe
zespoły jeleniogórskiej okręgówki
(Czarni są wiceliderem, Lotnik
jest trzeci). Pojedynek był dobrą
przygrywką do ruszającej za tydzień
rywalizacji ligowej. Mimo, że mecz
był toczony na bardzo trudnym,
grząskim boisku mógł się podobać,
gdyż oba zespoły przejawiały dużą
ochotę do gry. W pierwszej połowie stroną dyktującą warunki gry
byli gospodarze. Już w 2 minucie
prowadzenie dla Lotnika zdobył
Jarosław Kondraciuk, skutecznie
wykańczając indywidualny rajd
Michała Gołębia. W 9 minucie błąd
popełnił obrońca gospodarzy Marcin
Rześny i jego niezdecydowanie na
gola dla gości zamienił Filip Godlewski. Kolejne minuty stały pod
znakiem zdecydowanej przewagi
Lotnika. Swe szanse na ponowne
wyjście na prowadzenie mieli m.in.
J. Kondraciuk, M. Gołąb, Kazimierz
Hamowski i Dariusz Marciniak.

Tadeusz Duda został szefem MKS Karkonosze Jelenia
Góra. Do tej pory był on wiceprezesem klubu.

Fot. Marek Tkacz

Udanie rozpoczęła się wiosenna runda dla piłkarzy
Lotnika Jeżów Sudecki.
Podopieczni trenera Marka
Herzberga pokonali, po
dogrywce, w pojedynku
ćwierćfinałowym Pucharu
Polski szczebla jeleniogórskiego Czarnych Lwówek
Śląski 3:1 (1:1, 1:1).

Karty rozdane

Keila Beachem błysnęła skutecznością w spotkaniach sparingowych z CCC Polkowice

Zapowiadają walkę
Z Lotosem Gdynia akademiczki zmierzą się w sobotę 17 i niedzielę 18 marca w pierwszych pojedynkach w I rundzie play – off koszykarki AZS Kolegium Karkonoskie.
Mecze odbędą się w Gdyni. Kolejne pojedynki: 24 i ew. 25 marca, zostaną rozegrane w Jeleniej Górze. W przypadku gdyby do wyłonienia zwycięzcy potrzebny
był piąty pojedynek odbędzie się on 28 marca w Gdyni. Trener Sroka zapowiada
iż jego zawodniczki nie ulękną się klasy Lotosu. - Naszym atutem jest fakt, iż
proces budowy zespołu w Gdyni zakończył się stosunkowo niedawno i może
mieć on kłopoty ze zgraniem – mówi jeleniogórski szkoleniowiec. – Siła naszej
drużyny tkwi przede wszystkim w obronie i postaramy się w tym elemencie gry
zaskoczyć rywala. Chcemy doprowadzić do 4 a może nawet 5 meczu. Dla wielu
znawców koszykówki może się to wydać mało realne, ale myślimy, że jesteśmy
w stanie nawet wygrać tę serię.

Pod dyktando
Aresztu
Areszt Śledczy pozostaje jedyną ekipą, która po IV kolejkach
rywalizacji w lidze MOS w siatkówce amatorów nie straciła
jeszcze punktów. W kolejnym
meczu Areszt w czterech setach
rozprawił się z II LO. Cenne
zwycięstwo po pięciosetowym
boju odniósł MOS. Dzięki temu
w tabeli przeskoczył swego pokonanego rywala Młode Wilki.
Wyniki: grupa A: Wodnik – Jeżów Sudecki 1:3 (25:23, 23:25,
15:25, 13:25), Areszt Śledczy
– II LO 3:1 (20:25, 25:21, 25:17,
25:21), Młode Wilki – MOS 2:3
(16:25, 25:20, 18:25, 25:19, 9:15);
grupa B: Sylwia Team – Nieprzekupni 0:3 (14:25, 14:25, 14:25),
Simet - Gwardia. 0:3 (13:25,
12:25, 22:25), Grotołaz – Bóbr
Marciszów 0:3 (16:25, 17:25,
15:25).
(KED)
TABELA GRUPA A
1. Areszt Śledczy
2. Jeżów Sudecki
3. II LO		
4. MOS Jel. Góra
5. Młode Wilki
6. Wodnik

4
4
4
4
4
4

12
9
6
5
4
0

12 – 3
10 - 5
7-8
8-8
7-9
1 - 12

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

4
4
4
4
4
4

9
9
7
6
4
1

11 - 6
10 - 5
10 - 8
9-7
7 - 10
3 - 12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMY

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

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

YTY
KRED
E
ECZN
T
O
P
I
H

najnowsze oferty:

1. Cieplice, 2-pok, 42 m, 125.000
2. Centrum, komfortowe, 2-pok, 50 m2 z ogródkiem, 156.000
3. Umeblowana parterówka z poddaszem użytk., 115m2, 520.000
4. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
5. Nowe mieszkanie 2-pok, 57m2, parter, 155.000
6. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
7. Ładny, przedwojenny domek, 4 km od centrum 260.000
8. Karpacz, 90 m, 155.000 „Nkop”
9. Sobieszów, willowe, 257.000 i 230.000
10. Do wynajęcia lokal handlowy, 72 m, Zabobrze 2.500 zł
11. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 35 zł/m2
12. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
13. Cieplice, 101 m, kamienica, 180.000, ok. Pl. Piastowskiego
14. Sobieszów, piętro domu 107m2, 5-pok +strych 77m2, 270.000
15. Sześć nowych apartamentów w centrum, 75 i 80 m2
16. Dom w Jeżowie, 5-pokoi, 150 m2, działka 700m2, 320.000
17. Za lotniskiem, 2-pok, 53 m2, 99.000
18. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
19. Wojków, atrakcyjne mieszkanie 2-pok, 145.000
20. Sobieszów, pół domu osobne wejście, 4-pokoje, 295.000

serwis

ANTEMON
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 26 (koło pogotowia)

tel. 0-75 644 50 80

Maksimum 160 znaków

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)

kom. 0-603 070 890

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY FISKALNE

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

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

3o%
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AUTO KOMIS

ALF
A

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.

Auto Komis Alfa

Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:

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

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

Oferujemy:

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

Jelenia Góra, ul. Okopowa 6
wjazd od ulicy Zgorzeleckiej

SIMONA
ul. Karola Miarki 42 Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335 fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461

OGRÓD

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

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

10%

tel. 075 64 354 94

Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY
ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

KUPON

OGRÓD

FIRMA

RABATOWY

SKLEP OGRODNICZY

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

„Tanie kuchnie - szeroki wybór”

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

...rozum i bądź rozumiany...

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

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

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

tel. 606333435, 604241422

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

POLECA

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

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części

nowej generacji
montaż

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

telewizja
sprzedaż

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

www.ckj-family.eu

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA / REKLAMA
MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Sprzedam nową turbo sprężarkę . 1 rok
gwarancji ,faktura vat. tel.607 570 447
■ Spr z edam VW golf 3 combi
1997r,ABS,wspomaganie kier., radio, gaz,
opony zimowe i letnie. 0 607668778
■ Peugeot 205 XL 1.4 benzyna składak
’96 komplet opon zimowych na felgach,
nowe opony letnie + części zamienne, hak
holowniczy, stan dobry cena 2 200 zł tel.
502-143-070
■ Sprzedam silnik ze skrzyniom biegów do
Forda Fiesty 16 D GOLF 2 16 D 5 Biegów
tel. 0603 277 879
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie 700
m kw. Działka 2100 m kw pom. Socjalne,
chłodnie hale, rampy. Tel. 075/64736-73
■ Maciejowa duży dom z restauracją
– posesja 0,5 ha bud. gosp. – sprzedam,
zamienię wynajmę tel. 075/75-216-94
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Pracująca studentka wynajmie mieszkanie lub pokój z osobnym wejściem w
Jeleniej Górze ( do 350 złotych). Tel. 663
233 041
■ 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
■ Garaż do wynajęcia na ul. Kiepury tel.
075/76-72-773 lub 0603-646-803
■ Szukam taniego pokoju w Kamiennej
Górze, w okolicach szpitala. tel. 0601882-693
■ Pokoje 1 lub 2 osobowe do wynajęcia
w Cieplicach. Internet, kuchnia, łazienka.
Telefon 075 6480732
NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Zamienię 30m kw komunalne w Cieplicach-1,5 pokoju ,kuchnia, łazienka, nowe
okna, CO,I piętro na większe własnościowe. Marzena Cybulska,605059991
■ Własnoś cio w e w B OLK O WIE42m.1pietro 2pok.kuchnia,lazienka
z wc, co etażowe -zamienię na podobne, na obrzeżach JELENIEJ GORY.
48663052826
PRACA
Dam prace
■ 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
■ Firma budowlana „Dom pod klucz” zatrudni murarzy i cieśli schodowych. Zarobek
do 2 tys. zł tel. 0507-445-930
■ Firma wydawnicza zatrudni osobę
ze znajomością programów graficznych
075/76-76-420
■ W związku z rozwojem firma handlowousługowa zatrudni 12 osób. 75/64806-40
■ Absolwentów i zaocznych na stale.
75/648-06-20

Zatrudnię dziewczynę do pracy w charakterze sprzedawcy (odzieży damskiej) na
rynku Flora. Oferta kierowana jest do osoby
komunikatywnej w wieku do lat 35. Wszelkie szczegóły pod nr tel. 508 397 221
■ Poszukuje lakiernika z okolic Wrocławia
Proszę o podanie miejsca zamieszkania(m
iejscowość) Wiek staż pracy w zawodzie
oraz kwotę jaka by satysfakcjonowała za 8h
pracy jakieś 20 dni w miesiącu. Proszę dane
o przesłanie na maila Onekdc@o2.pl
■ Firma JOB&TRADE Sp. z o.o. z Jeleniej
Góry poszukuje mistrza do pracy na
budowie w Niemczech przy rusztowaniu.
Praca legalna od zaraz. Kontakt pod nr tel.
0757522709
■ Firma JOB & TRADE Sp. z o.o. z Jeleniej
Góry zatrudni na terenie Niemiec osobę ze
znajomością min. komunikatywną jęz. niemieckiego do pracy biurowej. Praca legalna
od zaraz, wysokie zarobki. Informacje pod
nr tel. 0757522709
■ HOTEL BOSMAN W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZATRUDNI KELNERÓW, KELNERKI
- KOMINIKATYWNYCH,O MIŁEJ APARYCJI,
DOŚWIADCZENIE MILE WIDZIANE. TEL.KONT:
075 717 43 65
■ Zatrudnię miła pani do opieki nad
dzieckiem nie paląca cierpliwa z doświadczeniem tel. 512568957
■ PRS Fromako w Komarnie poszukuje
kierowców z kategorią C i aktualnymi badaniami psychotechnicznymi. Kierowca będzie
obsługiwał klientów hurtowych i sieciowych
na terenie całego kraju. 606791015, piotr@
fromako.pl
■ Zlecę ułożenie ok. 150m2 kostki brukowej w okolicach Koluszek, tel.
502342707
■ Zakład Budowlany Mark-Pol z siedzibą w
Jeleniej Górze zatrudni nowych pracowników budowlanych. Kontakt: 695408642
■ Mam ostatnie 10 wolnych miejsc na
tegoroczne truskawki! Sezon rozpoczyna się
10czerwca i trwa dwa miesiące dodatkowe
informacje pod nr tel. 004915204165703
lub gg 8205302
■ Potrzebuje murarza i pomocnika
501080950
■ SZUKAM OSOBY - FIRMY KTÓRA PODEJMIE SIE WYBICIA OTWORU OKIENNEGO
SZYBKO TANIO I SOLIDNIE 514421145
■ Firma MAGAT, producent art. ściernych
poszukuję pracowników produkcyjnych jak
również osobę do biura handlowego. Oferty
proszę wysyłać na adres e-mail: magat@
poczta.onet.pl lub składać osobiście: ul.
Sobieszowska 20 C, 58-460 Jelenia Góra
tel. 075 64 74 117
■ Poszukiwany przedstawiciel handlowy w
branży materiałów eksploatacyjnych do urz.
drukujących. CV proszę przesłać na adres:
wik.mostowa@neostrada.pl
■ praca dla technika dentystycznego
0607292275
■ PILNIE POSZUKUJE OPIEKUNKI DO DWUJKI DZIECI.TEL.KONTAKTOWY 506178193
■ Poszukujemy do Naszego SALONU
Mediaexpert w Jeleniej Górze osób do pracy
na stanowisko PREZENTER HANDLOWY
- SPRZEDAWCA Wymagania: * Znajomość
branży RTV AGD * Zaangażowanie w
wykonywaną pracę Oferujemy: * Atrakcyjne wynagrodzenie * Pracę w młodym
i dynamicznym zespole Wszystkich zainteresowanych, spełniających nasze kryteria
prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz
■

listem motywacyjnym na adres: PPHU
TERG - MediaExpert ul. Za Dworcem 1D,
77-400 Złotów, rekrutacja@mediaexpert.
pl lub: 662 196 935
■ JEDŹ JAKO AU-PAIR WY ZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE AUPAIR W KRAJACH: Wielka Brytania, Niemcy,
Austria, Francja, Irlandia, Hiszpania, Włochy,
Holandia, Belgia Warunki: czas pracy 25-40
godzin, wynagrodzenie 260-800 euro
miesięcznie, wyżywienie i zakwaterowanie
zapewnione Jani International ul. Morelowa
27 65-001 Zielona Góra tel. 068-4538560
www.au-pairs.co m.pl Konsultant Jelenia
Góra Justyna 0507218565
■ FIRMA SANPOL Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni mężczyznę w charakterze
handlowca, chętnie z grupą inwalidzką,
wymagane prawo jazdy kat B, wykształcenie
średnie, dyspozycyjność. CV proszę przesłać
pod adres: mariusz.kowalczyk@sanpol.pl
0*605 177 005
■ FX- Sport Sp. z o.o. zatrudni osobę na
stanowisko mechanik; konserwator maszyn
szwalniczych. Wymagane doświadczenie.
Oferty proszę składać na adres: ul. Waryńskiego 23, 58-500 Jelenia Góra, tel.
075-645-08-30
■ Zatrudnię osoby do sprzedaży obnośnej
gazety na terenie: JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, KARPACZ, SZKLARSKA PORĘBA,
KOWARY - dowolne godziny pracy - wynagrodzenie zależne od zaangażowania w prace
- dogodne warunki Zadzwoń lub napisz:
tel. 0693-800-490 lub 0509-208-915
GG 8776035
■ Zatrudnimy doradców finansowych, tel.
603-347-415
■ Firma poszukuje pracowników biurowych, tel. 513-018-455
■ Legalna praca w Niemczech dla 3 Pań,
w terminie od 01-04-2007 do 31-10-2007.
Wymagania: doświadczenie w hotelarstwie,
znajomość języka niemieckiego, wiek
do 35 roku życia, miła aparycja. www.
agencja-mdt.pl
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników z terenu Jeleniej Góry,
Kamiennej Góry i okolic, Gryfowa Śląskiego
i okolic. Mile widziane młode, operatywne
osoby z dużą motywacją do pracy. Tel.
0605097861
■ Zatrudnimy na 1/4 etatu /2 godziny
dziennie/ osobę do sprzątania. Warsztat
Terapii Zajęciowej, Jelenia Góra - Zabobrze
ul: Kiepury 44 Tel: 075 64 - 301 – 63
■ Przyjmę do pracy w pubie „MISIEK”
przyjmę od zaraz. Kontakt pod numerem
telef.608345167 lub 075 7643723
■ Praca w Niemczech . Legalna w Polskiej firmie z branży budowlanej. Dojazd
zakwaterowanie wyżywienie zapewnione.
NIE POBIERAMY ŻADNYCH WPISOWYCH.
tel. 697-997-911 Marek
■ dam prace przy dociepleniach na
terenie Jeleniej Góry tel. kont 603332134
praca od zaraz
■ Zatrudnimy piekarza. CV prosimy kierować na adres rafal.soja@neostrada.pl lub
osobiście : PSS „Społem”, ul. Matejki 1a,
Jelenia Góra, pokój nr 2.

PRACA
Podejmę prace
■ Uczeń technikum budowlanego podejmie praktykę administracyjno – budowlana
w maju tel. 0693-800-490

Była nauczycielka chętnie zaopekuje się
dzieckiem lub dziećmi lub osobą starszą tel.
0510406752
■ Przygotuję dekoracje ślubne i komunijne
sal kościelnych i weselnych. Dekorowanie
bankietów, konferencji i wszelakich imprez
prywatnych i firmowych.Układanie kwiatów
i nakrywanie do stołów.Wieloletnie doświadczenie. tel. 0510 406 752
■ Szukam dodatkowej pracy w ciągu
tygodnia lub na weekendy. posiadam prawo
jazdy kat. B oraz samochód. tylko poważne
oferty. 0 - 505 - 125 - 837
■ Studentka II roku Pedagogiki opiekuńczej
i resocjalizacyjnej (studia dzienne)podejmie
prace popołudniami i w weekendy. numer
tel:889514086 email:ewelinkaaa111@
poczta.onet.pl
■ Mam 23 lata, z wykształcenia technik
ekonomista, technik obsługi ruchu turystycznego pilnie poszukuję pracy telefon
889 537 956
■

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Sprzedam tanio kiosk na każda
działalność kiosk stoi w Jeleniej Górze
można go przenieść stan dobry tel.
0510-238-508
■ Skrzydła okienne drewniane oszklone
40 szt. – 10 zł szt. 075/76-210-36
■ Euro palety 10 szt. Stan b. Dobry 20 zł/
szt. Tel. 0693-800-490
■ Segment pokojowy 4 – częściowy stan
b dobry, tanio tel. 075/76-15-215
■ Okazja komin z elementów beton
zagęszczony 2 komorowy 8 m. wysokości
postawisz w 1 dzień i bardzo tanio do
sprzedania 075/755-75-56
RÓŻNE
Różne
■ Wysoka nagroda (5 tys. zł) za wskazanie sprawcy podpalenia samochodu
ciężarowego na ul. Wiłkomirskiego w dniu
2.01.2007.tel. 0694 55 92 27
RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie wielkoformatowe formatowe. Laminujemy materiały o maksymalnej
szerokości 1m i dowolnej długości. Zadzwoń
umów się wcześniej. Jedyni w regionie
świadczymy takie usługi. tel. +48 693
800 490
■ Studio „Magik” kosmetyka, fryzjerstwo,
solarium, ul. Os. Robotnicze 5b, Jelenia Góra
tel. 075/752-41-41
GENTELMANN CLUB
CZECHY KARKONOSZE
10 km od przejścia granicznego

na przełęczy Okraj

Pec pod Sněžkou (Piec pod Śnieżką)

Przyjmie kobiety i dziewczyny
WYSOKIE WYNAGRODZENIE
GWARANCJA I SOLIDNOŚĆ

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

INFO: TEL +420 777 919 919

e-mail: pussyket@sezam.cz

www.pussy-cat.cz

Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. tel.
075/764-79-90
■ 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.
przeprowadzki-kompleksowe.prv.pl
■ FOTOGRAFIA ŚLUBNA - tel.0 505 810 724
■ Podciśnieniowe pranie dywanów i tapicerki meblowej tel. 075/76-72-773
■ Firma budowlana „dom pod klucz”
buduje remontuje i adaptuje domy jedno i
wielo rodzinne tel. 0507-445-930
■
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Dyskretne pokoje 075/75-216-94
Obiady tanio i na wynos – restauracja
„Galery” – Maciejowa 075/752-16-94 tanie
noclegi
■ Wesela – przyjęcia najtaniej – restauracja
„galery: 075/75-216-94
■ PRZEPROWADZAMY WSZYSTKO- mieszkania, biura, banki, sklepy, markety, antyki,
sejfy itp. Teren kraju i EU..0756417885 lub
0601240582..www.transkiba.eu
■ Remonty mieszka kompleksowo. Renowacja
okien drzwi. Tel. 0889-689-119
■ PRZEWIOZE- meble, pianino, agd, antyki, sejfy,
materiały budowlane, drzewo itp.0601240582
■
■

EDUKACJA
ANGIELSKI - skuteczne lekcje, gimnazjum, liceum ,FCE,CAE,CPE, Business
English. 0660 360 718
■ Włoski dla początkujących, zwłaszcza
dla wyjeżdżających do Włoch - tanio! Tel.
788 991 578
■ KOREPETYCJE - matematyka (szkoła
średnia i wyższa) tel. 601 588 007
■

PAŁAC ŁOMNICA

Łomnica, ul. Karpnicka 3 Tel. 0048 75-7130460
Pl 58-508 Jelenia Góra 14 Fax 0048 75-7130533

„Dni wiosennej kuchni”

Zapraszamy do Pałacu Łomnica
od 10 marca aż do lata......
Restauracja czynna codziennie

Kolorowe warzywa i owoce,
świeże zioła.... U nas można
już poczuć powiew wiosny.

CHCESZ ZAMIEŚCIĆ

REKLAMĘ

NIE C ZEKA J

!

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

KUBA
SEBA

693 800 490
509 208 915
POLCOLORIT S.A.

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

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

Specjalista ds. Systemów Informatycznych
- 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMY
CENTRUM TECHNICZNE

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!!!

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe

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!

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

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

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

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

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

Izabela
Oleksy

ROWERY

DZIEŃ KOBIET
W PAŁACU PAULINUM

CZÊŒCI
SERWIS

gwar

:
jemy
antu
w

tó

kosz
żadnych

Panie 10% rabatu

rezerwacje 75/649 44 00 www.paulinum.pl

CUF KREDY T Y
Centrum Usług Finansowych

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
r
ofe ta maj¹
e
inni ni

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

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

Promocja raty 0% dotyczy rowerów: KELLY'S, KROSS, UNIBIKE,
GALAXY na sezon 2007 nie obiętych innymi promocjami
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Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
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JELONKA WCZORAJ / Z LOTU PTAKA
JELENIA GÓRA Magiczne zakątki zdroju

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

Cieplickie czarowanie
Może tak spacer aleją
parku Zdrojowego w letnie popołudnie przy dość
kapryśnej pogodzie? Na
wielu starych zdjęciach
uzdrowisku przyświecało słońce, choć aura wokół zdroju bywała bardzo
zmienna. Zapraszamy
na wędrówkę szlakiem
w Warmbrunn, w którym
teraźniejszość miesza
się z przeszłością.

Fot.Marek Tkacz

Jednym z nich jest na pewno
cieplicki park, chluba uzdrowiska, bez którego trudno było
w dawnych latach (dziś chyba
łatwiej) wyobrazić sobie kurację. Ta wszak nie polegała li
tylko na piciu i moczeniu się
w wodach termalnych, ale i
oddychaniu pełną piersią powietrzem, które niosło za sobą
wonie a to kwitnących właśnie
drzew, a to łąki, starannie przystrzyżonej i pachnącej słońcem,
a to kwiatów posadzonych na
szczególnie starannie pielęgnowanych klombach i rabatach.
Pewnie nie o tym pisali pierwsi autorzy opisów uzdrawiania
w ciepłych źródłach, lekarze
Caspar Hoffman i jego imiennik
o nazwisku Schenckfelde. Jeden
pochodził z Brandenburgii,
drugi – był ciepliczaninem. A

swe dzieła napisali w wieku
XVI i XVII, jeszcze za nim w
cieplickich basenach zanurzała się Królowa Marysieńka,
która wraz z dworską świtą w
czerwcu 1687 roku zjechała
do Warmbrunnu, aby wyleczyć
się ze wstydliwej choroby, z
łacińska zwaną lues, z dworska i
elegancko – chorobą francuską,
a po prostu – syfilisem lub kiłą.
Po francusku i angielsku,
czyli wielkie otwarcie
Nie o królewskich przypadłościach zapewne myśleli kuracjusze, którzy niemal dwieście lat później spacerowali po
parkowych alejkach. Nie było
ich jeszcze za marysieńkowych
czasów, przynajmniej jeśli wierzyć zapiskom historycznym, w
których pierwsze wzmianki o
Kur-Parku (Parku Zdrojowym,
a raczej przypałacowym ogrodzie utworzonym za pierwszą
rezydencją Schaffgotschów)
pojawiają się w 1748 roku. Wtedy do ogrodów, urządzonych
w modnym stylu francuskim,
wstęp mieli tylko członkowie
hrabiowskiej rodziny…
90 lat później, wraz ze zmieniającą się modą, tereny zostały
przebudowane na styl angielski.
Później też hrabiowie, władcy
ziemi jeleniogórskiej, w tym
uzdrowiska, okazali się jeszcze

bardziej łaskawi i pozwolili
coraz liczniejszym rzeszom pacjentów zdrojowych na romantyczne parkowe przechadzki…
Kurort otwierał się coraz bardziej, a uzdrowiskowe życie
towarzystkie kwitło nie tylko w
zdobnych i pysznych wnętrzach
obiektów sanatoryjnych, choćby
najważniejszym w dawnych Cieplicach Domu Zdrojowym, który
właśnie stał w parku. Istnieje
do dziś, tyle że przebudowany,
a jego patronem jest nieznany
nikomu bliżej Edward.
Na przełomie wieku XVII i
XIX powstaje Galeria w Parku
Zdrojowym, później wzniesiono teatr.
Na dawnym zdjęciu z drugiej
połowu XIX stulecia widać
obydwa gmachy. Ten w tle to
właśnie galeria, neoklasycystyczne dzieło wrocławskiego
architekta Carla Gottftrieda
Geißlera. Przechodnie przypatrują się z uwagą fotografującemu, uzbrojonemu zapewne
w potężny aparat na szklane
płyty.
Na pierwszym planie – teatr,
zaprojektowany przez Alberta
Tolberga.
Niezbyt wielki ruch wynika
zapewne z pory dnia. Zdjęcie
wykonano wczesnym popołudniem, kiedy to kuracjusze i
osoby w Cieplicach przebywa-
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Więcej archiwalnych zdjęć na stronie www.jelonka.com
jące, jeszcze nie oddychali pełną
piersią zdrojowych rozrywek, z
których czerpali dopiero wieczorami.
W Galerii można było nieźle się zabawić i dobrze zjeść.
Był salon gier, czytelnia, sala
koncertowa, palarnia cygar
(nikomu nie przychodziło do
głowy, że szlachetny t ytoń
szkodzi w zdrojowej terapii…),
mała sala koncertowa i – rzecz
jasna – restauracja.
Sąsiedni teatr aktorów nie
zatrudniał. Schaffgotchowie
ufundowali go nieco może
snobistycznie, bo wypadało,
aby w uzdrowisku była taka
placówka. Nie była dostępna
dla wszystkich. Na początku
działalności zapraszano tam
na różne spektakle gościnnych
zespołów możnych kuracjuszy

o szlacheckiej krwi, a i od 1840
roku, kiedy to bramy budynku
zostały nieco szerzej otwarte,
goście pochodzili raczej ze środowisk elitarnych.
Jeszcze słychać
echa orkiestry
Idąc ku kompleksowi galerii
i teatru, połączonych jeszcze
w XIX wieku specjalnym łącznikiem, kuracjusze dopiero
w latach 30-tych minionego
stulecia mijali – wydawać by
się mogło – od zawsze tam
stojącą muszlę koncertową.
Zbudowany z drewna na kamiennej podstawie obiekt
zwano Musikpavillon, czyli
pawilonem muzycznym.
W sezonie sanator y jnym
koncer t y głównie muzyki

kameralnej odbywały się tam
nie tylko w weekendy. Kuracjuszom przygrywali walce,
marsze i polki Straussów i
Offenbacha muzycy z towarzystwa koncertowego, którzy rezydowali w pobliskim salonie
muzycznym, zbudowanym w
latach 20-tych i położonym
na skraju parku niemal przy
Friedrichstrasse (dziś ulica
Cervi).
Niemcy planowali tu budowę
większego zespołu koncertowego, ale na planach się
skończyło. Wcześniej w tym
samym miejscu była siedziba
straży miejskiej, a od początku
wieku XX – urząd miejski i
komenda policji.
Ciąg dalszy za tydzień

(tejo)

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

W europejskim labiryncie

Oto fragment śródmieścia Jeleniej Góry z główną ulicą 1 Maja. Niemal w całej okazałości widać największy w okolicy hotel Europejski, którego początki sięgają XVIII wieku.
Przed 1945 rokiem nazywał się Drei Berge (Trzy Góry – co miało nawiązywać do wzgórz: Kościuszki, Krzywoustego i Partyzantów). Na części dachu urządzono tarasy widokowe i kawiarnie (nie istnieją od 1945 roku), a w labiryncie sal i przejść we wnętrzach do dziś łatwo się zgubić.
Niemal wszystkie znajdujące się w pobliżu kamienice zostały poddane gruntownej modernizacji w latach 90-tych ubiegłego wieku. Część starej i nagryzionej zębem czasu
zabudowy wyburzono, stawiając w to miejsce nowe, stylizowane budynki. Na szczęście nie zrobiono tego z dwiema kamieniczkami widocznymi w prawym dolnym rogu zdjęcia,
na rogu ulicy Górnej. To jedne z reliktów barokowej zabudowy centrum. W jednej z nich mieści się hotel Jelonek oraz pizzeria amerykańskiego koncernu.

(tejo)
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WYWIAD / NASZE POCIECHY

wasze fotki Nasze Pociechy

Dominik

Filipek

REGION Nie powinniśmy walczyć z przyrodą, ale jej pomagać

Najważniejsza zgoda z naturą
Karolina Dobrowolska,
przyrodniczka ze Szklarskiej Poręby, poza pracą
w Karkonoskim Parku
Narodowym, poświęca
się całym sercem działalności ekologicznej
i edukacyjnej.

Karolinka

Olaf

Oskar

Igorek

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

Angelika Grzywacz: Jest Pani
ornitologiem, związaną z
Karkonoskim Parkiem Narodowym, co po za tym?
Karolina Dobrowolska: Przyroda
jest moją pasją także poza pracą,
właściwie jest moim sposobem
na życie. Nie da się być przyrodnikiem przez tylko osiem godzin
dziennie. Poza tym uwielbiam
słuchać muzyki.
Jak to się stało, że wybrała
Pani pracę przyrodnika?
Jeszcze na studiach marzyłam
o pracy związanej z badaniem i
ochroną przyrody. Po ukończeniu
studiów od początku starałam się
o taką pracę – no i się udało.
Jak wygląda Pani praca?
Jestem pracownikiem edukacyjnym KPN i pracuję w Karkonoskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w
Szklarskiej Porębie. Do moich obowiązków należy m.in. prowadzenie
zajęć edukacyjnych w terenie i
w ośrodku, opracowywanie wydawnictw edukacyjnych, ścieżek
dydaktycznych, organizacja i udział
w imprezach ekologicznych. Pełną

satysfakcję daje mi praca plus
inne rodzaje działalności, w które
angażuję się poza pracą. Większość
z nich jest również ornitologicznoprzyrodnicza.
Próbuję przekazać w możliwie
najciekawszy i najbardziej aktywizujący odbiorców sposób wiedzy
przyrodniczej różnym grupom
wiekowym – od przedszkolaków
aż po osoby dorosłe.
Jakie zagrożenia przyrody w
ostatnim czasie powinny nas,
jako mieszkańców Kotliny
Jeleniogórskiej, niepokoić?
Czy można im w jakiś sposób
zaradzić?
Niestety, nie wszystkie inwestycje na naszym terenie planowane są zgodnie z zasadą rozwoju
zrównoważonego. Powinniśmy
promować tę ideę, szczególny
nacisk kładąc na zachowanie
cennych przyrodniczo miejsc i
utrzymanie istniejących korytarzy
ekologicznych.
Innym z aktualnych zagrożeń dla rodzimej przyrody jest
wkraczanie roślin inwazyjnych
na miejsce naturalnych zbiorowisk roślinnych.
Do takich niechcianych przybyszów należą pospolite już u
nas: nawłoć kanadyjska, rudbekia naga, barszcz Sosnowskiego,
niecierpek himalajski i rdestowce:
japoński i sachaliński. Niestety,
walka z tymi roślinami jest bardzo
trudna.

Jednym z tematów Pani ostatnich prelekcji były zimorodki,
dlaczego właśnie one?
Aktualnie prowadzę wraz z kolegą Tomaszem Zającem badania nad
pokarmem zimorodka, więc temat
niejako sam się nasunął. Myślę, że
wiele osób jest zainteresowanych
biologią, ekologią i ciekawostkami z życia tego pięknego ptaka,
jak zresztą i innych gatunków
ptaków.
Ptaki bowiem może obserwować
każdy z nas: zajmują niemal każde
środowisko, a wiele gatunków
żyje w bezpośredniej bliskości
człowieka.
I na koniec może
jeszcze
kilka
zdań

dotyczących gorącej ostatnio
sprawy ochrony przyrody i
rozbudowy, budowy dróg czy
obwodnic. Czy protesty przeciwko budowie autostrad czy
obwodnic są uzasadnione?
Myślę, że konieczny jest kompromis pomiędzy potrzebami lokalnej
społeczności i ochroną przyrody.
Ta kwestia musi być brana pod
uwagę już na etapie planowania,
zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju i potrzebą ochrony unikatowych i cennych ekosystemów.
Musimy zdawać sobie sprawę z
tego, że nasza ingerencja często
pociąga za sobą nieodwracalne,
katastrofalne dla przyrody skutki i
starać się wypracować rozwiązania
alternatywne.
Dziękuję za rozmowę.

Fot.AAAAA
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Karolina Dobrowolska

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

