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WIELKANOC 2007
Wszystkiego najlepszego!

Kara za głupi żart
Nastoletni sprawcy fałszywego zamachu bombowego
przed sądem.
str. 4

Haracz za biznes

Kamil Andrzejewski

Teresa Wielunkiewicz

Tomasz Szafrański

Tomasz Felsztyński

Andrzej Bukowiec

Agnieszka Adamuszek

Zbigniew Saran

Damian Barański

Najbliższym życzę szczęścia i spokoju,
a miastu mądrego sprawowania
władzy i oczywiście rozwoju.

Urzędnicza bezduszność
i biurokracja bije w drobnych
handlowców.
str. 5

Najważniejsze jest zdrowie więc
tego właśnie życzę i miastu, i sobie,
i rodzinie.

Para buch,
koła w ruch!
Entuzjaści kolejnictwa odnawiali zrujnowany dworzec
w Karpaczu.
str. 6

Niech blaski przykryją troski, a czas świąteczny pozwoli Państwu z obfitością łask sięgać
po nowe zamierzenia i da siłę na ich spełnianie. Naszym Czytelnikom – redakcja

Oaza menedżera
Latające kury zielononóżki
kuropatwiane hitem hodowli
Bartosza Wysockiego.
str. 9

W razie wypadku przy uczniach „ósemki” można czuć
się bezpiecznie.
str. 10

SPORT

Postraszyły mistrza
Szczypiornistki Finepharm
Jelenia Góra przegrały dwukrotnie z SPR-em Lublin w play
off mistrzostw Polski.

str. 14
REKLAMA

Na nadchodzące święta życzę pogody
ducha, smacznego jajka i mokrego
dyngusa oraz zdrowia na cały rok.

Kto kręci listą Wilka
Fot. Arkadiusz Piekarz

Młodzi ratownicy

Wesołego Alleluja! Pogodnych świąt
i dużo radości.

Z jednej strony Kazimierz Wilk (na zdjęciu),
zarządca targowiska przy ulicy Różyckiego, z
drugiej – Danuta Wójcik, szefowa rady kupieckiej
oraz radna Wspólnego Miasta. Wiecznie skłóceni
mają kolejny powód do swary. Kupcy z Zabobrza
uważąją, że K. Wilk chce zrobić ich kosztem
karierę, dlatego pokazuje listę z nazwiskami
handlowców w innych celach, niż ten, w którym
ją podpisywali.
Kazimierz Wilk podkreśla, że robi tak dla dobra
targowiska i swojego miejsca pracy: chce zainwestować w ryneczek dwa miliony złotych.
Gdzieś w tle Bogusław Kempiński, były potentat przedsiębiorca, dziś pracownik Kazimierza
Wilka. Chce walczyć w sądzie z Danutą Wójcik
twierdząc, że skoro jest radną, nie może prowadzić działalności na mieniu komunalnym,
a prowadzi interes na należącym do miasta
targowisku. Szefowa kupców czuje się obrażona
i o wszystkim ma zawiadomić prokuraturę.
Pretekstem miało być dążenie K. Wilka do
sponsorowania klubu sportowego Karkonosze,
„spadkobiercy” należącego kiedyś do Kempińskiego Kem-Budu.
Więcej: strona 3

W zbliżające się święta życzę zarówno rodzinie i miastu wszystkiego
najlepszego.

Naszemu miastu życzę, żeby było
lepiej niż jest, a rodzinie składam najserdeczniejsze życzenia pogodnych i
wesołych świąt.

Z okazji świąt życzę wszystkim dużo
spokoju, rodzinnej atmosfery i radości.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim najserdeczniejsze
życzenia, zdrowia, szczęścia i pieniążków, a dla miasta nowych, ciekawych
inwestycji.

Więcej: strona 5

Następne wydanie Tygodnika Jelonka.com w poniedziałek, 16 kwietnia. Nie przegap!!!
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WIADOMOŒCI
FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Na rogu Żymierskiego i Hitlera
Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski

Szanowni Państwo

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w procesie REWITALIZACJI ALEI WOJSKA
POLSKIEGO w ramach projektu ADHOC „Rozwój historycznych starych miast w Europie
Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków”.
Dnia 30 marca oraz 5 kwietnia 2007 roku o godzinie 9.00 w Hotelu Mercure odbędą
się pierwsze spotkania wszystkich osób i instytucji związanych z al. Wojska Polskiego w
Jeleniej Górze: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, zarządców
nieruchomości, pracowników Urzędu Miasta oraz uczestników Projektu ADHOC.
Celem spotkania będzie przedstawienie Projektu, zapoznanie Państwa z możliwościami
pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu rewitalizacji
oraz wypracowanie wspólnie z Państwem koncepcji rewitalizacji al. Wojska Polskiego.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie w takich tematach jak:
1. Najczęstsze problemy, z którymi spotykacie się Państwo w Waszym miejscu zamieszkania.
2. Państwa propozycje zmian dotyczące przeznaczenia użytkowego budynków, całego terenu i najbliższego otoczenia.
3. Co osłabia rolę reprezentacyjną al. Wojska Polskiego? Co Państwa zdaniem należałoby
zrobić, aby przywrócić taką funkcję?
4. Jakie proponują Państwo zmiany w wyglądzie, sposobie użytkowania oraz stanie bezpieczeństwa w rejonie al. Wojska Polskiego?
Przewidywany czas trwania spotkań około 3 godziny.
Szanowni Państwo,
Prezentowany projekt to przedsięwzięcie o niespotykanej skali w zabytkowych przestrzeniach starych miast. Jestem przekonany, że Jelenia Góra stanie się również przykładem
modelowych rozwiązań dla miast Europy Środkowej. Zachęcam Państwa do aktywnego
uczestnictwa w tych spotkaniach i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zaprezentowania wizji co do przyszłej roli jaką ma pełnić Al. Wojska Polskiego.
Stajemy przed znakomitą szansą i musimy sprostać tym nowym wyzwaniom.
Bliższe informacji na temat spotkania oraz samego Projektu uzyskacie Państwo bezpośrednio w Biurze Projektu ADHOC przy ulicy 1 Maja 65 w godzinach od 10-14 lub pod
numerami telefonów: 75 46 172; 75 34 004.

Projekt częściowo finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Po roku 1945 Polacy, którzy
osiedlali się w Jeleniej Górze, zmieniali nazwy ulic. Co za kretyni!
Przeszkadzało im, że ulica nazywa
się Adolfa Hitlera? No to co, że się tak
nazywała? Za pieniądze wydane na
zmianę tabliczek mogli przecież
nakarmić głodne dzieci!
Sprawa usunięcia z nazw ulic
komunistycznych świąt czy nazwisk działaczy wywołała mnóstwo emocji, które widać i na
forum w Jelonce. Choć w Jeleniej
Górze wątpliwości budzi tylko
jedna nazwa, Osiedle XX-Lecia,
komentatorów ustawy znalazło się
mnóstwo. Większość z niezwykłym
oburzeniem protestuje przeciw
projektowi ustawy, która ma do
zmian doprowadzić.
Oburzeni twierdzą, że komunistyczne nazwy im nie przeszkadzają, a zmiana pociągnie za sobą
ogromne, niewyobrażalne wręcz
społeczne wyrzeczenia, a ponadto
koszty tej operacji będą wprost
niebywałe.
Zastanawiająca jest sprzeczność.
Krytycy projektu ustawy głoszą, że
nazwy ulic to sprawa nieważna, a
równocześnie protestują przeciw
niej tak gwałtownie, z tak silnymi
emocjami, jakby miała spowodować katastrofę finansową prowadzącą wprost do upadku miasta.
Skoro sprawa nieważna, skąd te
wielkie emocje?
Część sprzeciwiających się zmianom nazw to postkomuniści, którzy
jeśli nawet nie tęsknią za Peerelem,

to usiłują wmawiać komu się da,
że w gruncie rzeczy był to system
nie taki znowu zły, a jego zalety
często przeważały nad wadami.
Ich emocje można zrozumieć i
zignorować. Ale skąd taki opór
wśród ludzi dwudziestoparoletnich
albo nawet młodszych?
Wielu ludzi młodych uważa,
że komunistyczna przeszłość to
prehistoria, że nie ma co sobie
nią zaprzątać głowy, ale myśleć o
przyszłości. Jest to pogląd modny,
jeśli ktoś wyznaje inny jest przez
rówieśników traktowany tak,
jakby zamiast modnych ciuchów
nosił garnitur ojca, a więc człowiek
godny najwyższej pogardy, zwykły
głupek.
Konformizm wobec rówieśników, właściwy młodości, każe
nawet nieprzekonanym głosić, że
przeszłość nic ich nie obchodzi.
Czasem jednak rodzi się myśl,
że zapomnienie przeszłości jest
zwyczajnie niebezpieczne, bo naraża na popełnienie błędów już
raz wcześniej popełnionych. Innym
razem ktoś uświadomi sobie, że ten
Rola-Żymierski, patron głównej
ulicy Piechowic, jako zwierzchnik
wojska podpisał tysiące wyroków
śmierci na żołnierzy Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych.
Prawdziwych wyroków, po których
w piwnicach bezpieki ludzie ci dostawali kulę w tył głowy. Jeszcze kiedy indziej ktoś zrozumie, że nazwa
ulica XX-Lecia upamiętnia dzień,
w którym komuniści powiedzieli

Polakom:
już dwadzieścia
lat trzymamy
was za mordę i już nam z rąk się
nie wymkniecie.
Właśnie ci, którzy mają wątpliwości, czy aby modny pogląd o
przeszłości należy zapomnieć, nie
jest po prostu głupi, tak głośno
protestują. Żeby te swoje wątpliwości zagłuszyć, bo chcą być modni i
nie wyjść na idiotów we własnych
oczach.
Pragmatyzm tych, którzy mówią,
że przeszłość ich nie obchodzi, że
oni wybrali przyszłość jest pozorny.
Bo tylko w przeszłości znaleźć można ostrzeżenia przed powrotem
tego złego, co już było. Świat nie
jest przewidywalny i bezpieczny,
najgorsza nawet przeszłość może
się powtórzyć. Pamięć o niej, to
jedyna obrona przed powtórkami.
Wielkanoc to czas porządkowania nie tylko domów czy podwórek,
ale i głów. Więc i dla tych, co protestują przeciw odkomunizowaniu
ulic to szansa na zastanowienie
się, czy wydanie pieniędzy na
nowe tabliczki i pieczątki nie opłaci
się w ostatecznym rozrachunku,
bo uchroni od znieczulenia na
doświadczenia przeszłości.
Czy naprawdę chcieliby mieszkać
na rogu alei Hitlera i ulicy Żymierskiego?

Wojciech Jankowski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Sfingował dokumenty chcąc załatwić sobie pracę na długie lata?

Kto kręci listą Kazimierza Wilka
Rzecz dotyczy propozycji zarządcy targowiska Kazimierza Wilka,
jaką niedawno złożył on klubowi
sportowemu Karkonosze Jelenia
Góra. Na zebraniu członków klubu
powiedział, że jest gotów sponsorować klub. Będzie przekazywał
7 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze – jak zapewniał Kazimierz
Wilk – będą pochodzić z opłat
110 kupców. Na uwiarygodnienie
pokazał nawet listę osób popierających ten pomysł. W zamian chce
jedynie, żeby miasto przekazało
mu w dzierżawę targowisko na
Zabobrzu na 15 lat.

Listy widmo?

– Nikt na targowisku nie zbierał
podpisów w sprawie sponsorowania klubu – mówi tymczasem
Elżbieta Strąk, jedna z handlowców.
– Jestem podpisany na liście
przedstawionej przez pana Wilka,
ale nie popieram tej inicjatywy
– mówi pan Andrzej, sprzedający
na targowisku. Nie chce podawać
nazwiska, gdyż boi się zemsty. Nie
chce też narazić się kibicom. – Nie

mam nic przeciwko klubowi, ale
po prostu czuję się wykorzystany
– mówi.
W podobnej sytuacji jest wielu
innych handlujących. Jak to się
stało, że ich nazwiska i podpisy
figurują na liście? Dokumenty,
które przedstawił radzie miejskiej i
klubowi Kazimierz Wilk pochodzą
z 2005 roku i dotyczą... budowy
ogrodzenia targowiska i wymiany
sieci wodociągowej i elektrycznej!
– Tą inicjatywę rzeczywiście poparłem – przypomina sobie pan
Andrzej.

To nie tak

Kazimierz Wilk nie widzi problemu. – Pokazałem radzie te listy,
gdyż chcę zainwestować w targowisko do 2 milionów złotych
– powiedział nam. – Tam wyraźnie
jest napisane, że poparcie dotyczy
moich pomysłów inwestycyjnych a
nie sponsorowania klubu. Musimy
wybudować parking, wymienić instalację elektryczną itp. A kupcy te
pomysły popierają. Jeśli mam włożyć swoje pieniądze, muszę mieć
pewność, że będę tym miejscem

Kupcy nie wierzą

– Pan Wilk wprowadza wszystkich w błąd. Przedstawił specjalnie
stare listy, byle tylko dopiąć swego
– uważa z kolei Danuta Wójcik
(handlująca na straganie i radna
Wspólnego Miasta – red.) – Po 15
latach zarządzania targowiskiem
będzie miał prawo pierwokupu
tego terenu. A wtedy może z nim
zrobić co zechce, nawet odsprzedać prywatnemu inwestorowi.

JELENIA GÓRA Pamiętamy o wielkim Rodaku

Janowi Pawłowi II z miłością
Fot. Arkadiusz Piekarz

Sesja naukowa i okolicznościowy koncert w rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Wkrótce propozycję złożoną przez
Kazimierza Wilka
rozpatrzy rada miejska.
Danuta Wójcik zebrała już ponad 110
podpisów kupców,
którzy sprzeciwiają się pomysłowi
przekazywania pieniędzy na klub. Jak
twierdzi, na tym nie
koniec.
– Ludzie podpisani na listach pana
Wilka czują się wykorzystani. Powiadomię o tym prokuraturę – mówi.

– Pan Wilk nie pytał nas, czy zgadzamy się na finansowanie
Robert Zapora klubu sportowego – mówi Danuta Wójcik.

Jak pies z kotem
Konflikt między zarządcą Targowiska Zabobrze a radą kupiecką trwa od kilku lat. Najpierw Kazimierz Wilk próbował nocą
przy pomocy podnośnika wywieźć pawilon handlowy szefowej rady Danuty Wójcik. Uważał, że stoi on nielegalnie. W odwecie
D. Wójcik nie pozwoliła na ustawienie stanowisk dla nowych kupców. Chciał tego Wilk. Wójcik ripostowała, że przez to
spadną obroty kupcom, którzy już handlują.
Niedawno pracownik zarządcy Bogusław Kempiński złożył doniesienie na policję o zniesławienie przeciwko Danucie Wójcik.
Ta odgraża się tym samym. – Jestem radną i nie mogę sobie pozwolić na obrażanie mnie – mówi.
B. Kempiński domaga się też uchylenia mandatu radnej D. Wójcik, gdyż jego zdaniem prowadzi ona działalność na mieniu
komunalnym a zabrania tego prawo. Zainteresowana tłumaczy, że nie dzierżawi terenu na pawilon handlowy od miasta
tylko od Kazimierza Wilka. Tę kwestię wyjaśnią ostatecznie prawnicy.
(ROB)

Telewizor
na śmieci

Specjalne składowisko zużytych urządzeń elektrotechniczny
ma powstać na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej przy ul. Wolności.
Powód to spełnienie norm Unii
Europejskiej, które nakazują
pozbywać się zużytego sprzętu
w postaci radioodbiorników,
telewizorów czy pralek. Sklepy,
które powinny o to zadbać, rzadko to czynią. Dlatego wydział
ochrony środowiska urzędu
miejskiego chc e pójść na rękę
mieszkańcom, którzy kupują
nowy sprzęt, a stary zamierzają
wyrzucić. Nie wiadomo jeszcze,
kto zapłaci za transport elektrycznych odpadków.

To był żart

Licealiści z „Żeroma” podczas programu artystycznego
Historia przeciw prądowi sumień
– to hasło spotkania naukowców
i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Żeromskiego,
które już w piątek rozpoczęło obchody przypadającej dziś (poniedziałek) drugiej rocznicy odejścia
Jana Pawła II.
Podczas sesji nie zawahano się
podjąć tematów trudnych. Była
mowa, między innymi, o rachunku
sumienia Kościoła, lekturze teczek
Instytutu Pamięci Narodowej. Wsród
wykładowców i gości – duchowni:
ks. Waldemar Łojek, ks. Paweł Bort-

kiewicz. dziekan wydziału teologii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ks. prof. dr hab. Waldemar
Irek, pracownik naukowy Wrocławskiego Papieskiego Fakultetu
Teologicznego
Młodzież przygotowała program
artystyczny. Pomogli katecheci: s.
Krystyna Bogdan oraz ks. Wojciech
Dąbrowski. – Jan Paweł II jest dla nas
bardzo bliski – mówił Adrian Kotołowski, jeden z licealistów. Za życia
w specjalny sposób łączył się właśnie
z młodzieżą. Spotkanie jest pewną
formą podziękowania Mu za to.

Adrian oraz Alicja Lackorzyńska,
Joanna Wilk, Monika Musiał i Ania
z Pauliną napisali scenariusz i wykonali pantomimę.
W hołdzie Papieżowi zorganizowano okolicznościowe akademie
i spotkania w innych placówkach
oświaty. W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” dziś dobiegną
końca Dni Papieskie.
Dziś wydarzeniem dnia będzie
koncert okolicznościowy w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Wiecej na stronie 13.

(Angela/ tejo)

Fot. Robert Zapora

zarządzał przez jakiś czas. Stąd
propozycja, by powierzyć mi je na
15 lat – wyjaśnił dalej. – Po tym
czasie przejdę na emeryturę.
Z pisma przedstawionego radzie
nie wynika jednoznacznie, czy
listy poparcia dotyczą także pomysłu finansowania klubu. K. Wilk
zapewnia, że nie chce wyciągać
pieniędzy od kupców.
– Sponsorować Karkonosze
będę ja i kilku kupców, z którymi
już rozmawiałem – zapewnia.
– Oprócz zarządzania targowiskiem prowadzę własną firmę i
chcę podzielić się z klubem moimi
zyskami.
Nie wyjaśnił nam jednak, dlaczego na spotkaniu z członkami klubu
mówił inaczej. – To pani Wójcik i
reprezentowana przez nią rada
kupiecka robi z tej sprawy aferę
– powiedział.

Informacja „Pałac pojednania”, w której napisaliśmy o
pomyśle potomków Schaffgotschów na powstanie centrum
polsko-niemieckiego w pałacu
na cieplickim placu Piastowskim, była primaaprilisowym
żartem. Wprowadzonych w
błąd czytelników i pracowników
Politechniki Wrocławskiej przepraszamy. Ufamy jednak, że w
przyszłości jeden z cenniejszych
zabytków w Jeleniej Górze i
okolicy pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku pałac
Schaffgotschów znajdzie lepsze
zastosowanie niż niedostępna
dla turystów i mieszkańców siedziba uczelni.
(tejo)

JELENIA GÓRA Od dziś podwyżka cen biletów MZK

Kasuj za więcej
Pasażer dołoży średnio cztery grosze.
To skutek uprawomocnienia
się decyzji rady miasta sprzed
około dwóch tygodni, kiedy
przegłosowano podwyżkę cen
biletów Miejskiego Zakładu
Komunikacji.
Od dziś (poniedziałek) bilet
normalny na jedną strefę będzie
kosztował 2, 44 zł, a ulgowy
lokalny – 1, 27 zł (ustawowy
staniał do 1, 12 zł). Podrożeją
także bilety miesięczne, ale dopiero w maju. MZK wprowadza
także nowości w postaci biletów
przesiadkowych. Nie zmieniają
ceny biletów kupowanych u
kierowców.
Czy po podwyżce pasażerowie
będą jeździli autobusami, w
których rzadziej kontroluje się
bilety? W końcu marca wygasła
umowa z Kolejowym Przedsiębiorstwem Związkowym z Kato-

wic, które zatrudnia część ludzi
sprawdzających ich ważność.
Dotychczasowi kontrolerzy
nie wyrazili zainteresowania
kontynuacją pracy w MZK.
Nie znaczy to jednak, że sprawdzania nie będzie. – Od 1 kwietnia zaczyna obowiązywać nowa
umowa z KPZ – poinformował
Leszek Chmielewski, szef działu
marketingu przewoźnika. Katowickie przedsiębiorstwo jest
zobowiązane zatrudnić innych
kontrolerów. Do tego w samym
MZK uprawnionych do tej czynności jest 170 pracowników, w
tym kierowcy.
Dlatego Miejski Zakład Komunikacyjny nie boi się ataku fali
gapowiczów.

(tejo)

Fot. Krzysztof Kniter

– Zarządca targowiska wprowadza ludzi w błąd,
bo chce zapewnić sobie godną przyszłość naszym
kosztem – uważają kupcy z Zabobrza. Zainteresowany uważa, że to nieprawda. Sprawa ma trafić do
prokuratury.

MZK przypomina o nowych cenach za przejazd.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Szukają pedofilów
Policjanci sprawdzili zawartość kompuetrów w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
przy ulicy 1 Maja w Jeleniej Górze.
W biurach gmachu Galerii
Karkonoskiej urzęduje około
40 różnych firm.
Funkcjonariusze w czwartek wstrzymali ich pracę,
kazali zatrzymać komputery
i badali ich zawartość. Nic nie
mówili o przyczynach takiego
najścia. Nie wiadomo, czy
cokolwiek znaleziono.
Okazuje się, że to część
ogólnopolskiej akcji policyjnej wymierzonej przeciwko pedofilom, którzy w
sieci rozpowszechniają treści
pornograficzne z udziałem
dzieci. Funkcjonariusze nie
mogą zdradzać szczegółów,
bo działania są ściśle tajne.
Nie wykluczają także „nalotów” na inne instytucje w naszym mieście, choć nikt nie zdradza kryteriów, jakimi policja się
kieruje. – Najciemniej bywa
pod latarnią. Często rozmaici
ludzie są pewni anonimowości
korzystając z komputerów podłączonych do sieci w firmach, a
nie z prywatnych – mówi jeden
z „operacyjnych”.

Wiadomo, że w jednej z
kamiennogórskiej instytucji
namierzono już osobę, która
mogła się przyczynić do rozsyłania i ściągała z internetu
pliki o charakterze pedofilskim. Więcej informacji policjanci nie udzielają.
Z danych Komendy Głównej
Policji wynika, że w całej
Polsce w wyniku przeprowadzonych działań, za kratki
trafiły już 34 osoby podejrzane o rozpowszechnianie
materiałów pedofilskich.
Jedną z nich namierzono w
pewnej instytucji w Kamiennej Górze.
Oprócz tego zabezpieczono
51 komputerów, 1000 gigabajtów danych oraz ponad 2400
płyt ze zdjęciami oraz filmami
pornograficznymi z udziałem
dzieci.
Więcej informacji policjanci
nie udzielają.

(tejo)

Kronika policyjna
JELENIA GÓRA
Oszust w pułapce

Poszukiwanego listem gończym przestępcę złapali policjanci.
Podejrzany jest on o liczne oszustwa. 29-letni jeleniogórzanin, dzięki
informacjom operacyjnym policji, wpadł w środę (21 marca) przy
ulicy Wolności. Został zatrzymany, kierował samochodem marki
Opel. Informacje okazały się prawdziwe: mężczyzna okazał się
tym samym, którego listem gończym poszukiwał Sąd Rejonowy
w Lwówku Śląskim, który nakazał aresztowanie 29-latka na trzy
miesiące za oszustwa.
Policjanci ustalili dodatkowo, że zatrzymany założył w Jeleniej
Górze fikcyjną firmę, wystawiał fałszywe dokumenty, na podstawie
których wyłudzał telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne.
– W aucie jeleniogórzanina znaleziono dokumenty potwierdzające
wyłudzenie trzech telefonów komórkowych oraz usług telekomunikacyjnych na ponad 4000 zł – poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Oszustowi grozi za to do ośmiu lat więzienia.

JELENIA GÓRA
Kradną na Zabobrzu

Saszetkę z pieniędzmi (20 złotych) oraz dowodem osobistym
zabrało dwóch nieznanych sprawców 22-letniej mieszkance Jeżowa
Sudeckiego. Przestępcy, kiedy kobieta przechodziła ulicą Różyckiego,
popchnęli ją, a kiedy upadła, dokonali kradzieży.

JELENIA GÓRA
Włam po radio

Siedemnastolatek z Jeleniej Góry okazał się złodziejem, który ukradł
z samochodu marki Ford Fiesta radio sony. Wcześniej wybił szybę
w pojeździe. Straty właściciela to ponad 250 złotych. Do zdarzenia
doszło przy ulicy Lwóweckiej. Sprawcę osadzono w policyjnej izbie
zatrzymań.

JELENIA GÓRA
Blokada Pijarskiej

Fałszywy alarm o podłożeniu bomby był w miniony piątek przyczyną zamknięcia i ewakuacji części mieszkańców kamienicy TBS
przy ul. Pijarskiej.
Winnym zamieszania jest nastolatek. Chciał w ten sposób zemścić
się na nauczycielce, którą zawiadomił o podłożeniu rzekomego ładunku. Jego rodzice najpewniej będą musieli pokryć koszty akcji.

(tejo)

REGION Nastoletni sprawcy fałszywego alarmu bombowego przed sądem

Kara za głupi żart
Zadzwonili, bo szukali
rozrywki. Postawili na
nogi służby ratownicze i
– być może – przyczynili
się do śmierci starszej
kobiety. Mogą trafić do
więzienia nawet na 12
lat.
Dominik i Rafał to przeciętni
nastolatkowie. Czasem coś
zbroili, czasem wypili piwo,
jak większość w ich wieku. Ale
poważniejszych konfliktów z
prawem nie mieli. – Wyglądali
groźnie, ale wszyscy ich tutaj
znali. Swoim by krzywdy nie
zrobili – powiedziała nam
jedna z mieszkanek ich rodzinnej wsi.
Uczyli się raczej słabo, wagarowali, ale jakoś z klasy do
klasy zdawali. „Najciekawszą”
przeszłość miał trzeci i zarazem najmłodszy – Dawid.
Może dlatego, że wychowywał
się bez ojca. Do szkoły nie
chodził, więc przeniesiono
go do ośrodka szkolno-wychowawczego. Ale i tam nie
grzeszył obecnością. Miał
zostać przeniesiony do OHP.
Prawdopodobnie to on miał
największy wpływ na swoich
starszych kolegów.
Pomysł z bombowym alarmem przyszedł im do głowy
nagle, chyba z nudów. Wcześniej wypili po piwie. Szli ulicą
bez celu i zastanawiali się,
gdzie zadzwonić. Aż ich oczom
ukazał się Dom Opieki i hospicjum Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek.
Użyli karty kupionej wcześniej
w sklepie. – „Pingwiny wylecą
w powietrze” taką wiadomość
przekazali siostrze, która odebrała telefon. Spodobało im się,

Fot. Angelika Grzywacz

Jelenia góra Policyjna kontrola w firmach

Młodzi ludzie nie zdawali sobie sprawy, jakie skutki wywoła
ich nieprzemyślana zabawa
zadzwonili drugi raz i trzeci. A
potem jeszcze na policję. Żeby
zabawa była lepsza – zażądali
okupu.
Jeśli dostaną tysiąc złotych, to
bomby nie zdetonują.
Schowali się w bezpiecznym
miejscu i z zaciekawieniem
obserwowali wydarzenia. A
w hospicjum rozgrywał się
dramat. Podjechało kilka radiowozów, wozów bojowych
straży pożarnej i jeszcze autobus. Zdecydowano o ewakuacji pensjonariuszy. Dopiero,
kiedy wystraszeni chorzy (z
pomocą sióstr i lekarzy, bo
większość to zniedołężniali
starsi ludzie) w panice wchodzili do pojazdu, sprawcy zdali
sobie sprawę, co tak naprawdę
się stało.
Kilka dni później zmarła po
przewiezieniu do innego szpitala jedna z pensjonariuszek

ośrodka. Jej stan już wcześniej
był ciężki.
Żaden z nastolatków nie miał
odwagi, by się od razu przyznać i przerwać ten tragiczny
spektakl. Kartę do telefonu
wcześniej wyrzucili.
Dominik poszedł do domu,
Dawid i Rafał schowali się w
lesie: bali się wrócić. Policja
rozszyfrowała ich szybko. Następnego dnia starsi trafili do
aresztu i siedzą tam do dziś.
Młodszy chłopak przebywał w
wałbrzyskiej Izbie Dziecka.
Dominik i Rafał zgodnie
twierdzą, że żałują tego, co
zrobili. Ale na to trochę za
późno. Zarzuty prokuratorskie
są bardzo poważne: sprowadzenie zagrożenia pozbawienia
życia, groźba zamachu. Za to
grozi im do 12 lat. Opowiedzą
przed sądem jak dorośli, choć
w chwili popełnienia czynu

(koniec listopada 2006) nie
byli jeszcze pełnoletni.
Pierwsza rozprawa odbyła
się w środę. Obrońcy Rafała i Dominika wnioskowali
o zniesienie aresztu bądź o
zamianę go choćby na dozór
policyjny. Mogliby wrócić do
domu, do szkoły. Rafał poprosił, by mógł spędzić w domu z
rodziną choćby nadchodzące
święta. Sąd nie przychylił się
do żadnego z tych wniosków.
Obrońca Rafała złożył apelację.
W najbliższych dniach zostanie
ona rozpatrzona.
Dopiero w areszcie zdałem sobie sprawę, że wolność ma swój
zapach. Chciałbym go znowu
poczuć – napisał w styczniu
do prokuratury Rafał. Jeszcze
trochę musi poczekać.

Robert Zapora

JELENIA GÓRA Policja zatrzymała porywaczy

Hieny w pułapce

Jak w gangsterskim filmie

Dzwon z kaplicy cmentarnej
miał paść łupem dwóch podpitych braci złodziejaszków.
Zakradli się na kamiennogórską
nekropolię w nocy z wtorku
na środę.
Jeden wdrapał się na dzwonnicę kaplicy cmentarnej i usiłował
ukraść zabytkowy dzwon.
Dzięki perswazji policji ustąpił
i zszedł.
W akcji uczestniczył miejscowy
proboszcz, który poinformował,
że dzwon i tak nie jest używany,
ponieważ dzwonnica jest w złym
stanie technicznym. Przez akustykę wywołaną ewentualnym
dzwonieniem cała konstrukcja
mogłaby się zawalić.
Młodszego ze sprawców policja poszukiwała, aby dostarczyć go do więzienia, gdzie ma
odsiedzieć karę za popełnione
wcześniej przestępstwa. Obydwaj bracia na razie trafili do
izby zatrzymań.
Zostanie postawiony im zarzut
usiłowania kradzieży.

Porwali, wywieźli do lasu, połamali rękę, grozili. W ten
sposób chcieli wymusić zwrot wierzytelności i oszustwo
od 34-letniego mężczyzny. Działali na zlecenie?
To prawie jak scenariusz filmu
gangsterskiego, choć rzecz zdarzyła się niedawno w jeleniogórskiej rzeczywistości.
Trzech mieszkańców miasta w
wieku 20, 29 i 27 lat wpadło w
policyjną zasadzkę po tym, jak
w bandycki sposób próbowali
odzyskać zwrot pieniędzy od
34-latka.
Mężczyzna był winien 1000
złotych. „Zaopiekowało się”
nim trzech bandziorów, którzy
dłużnika porwali i wywieźli
do lasu.
– Tam chcieli zmusić go do
podpisania dokumentów na
wyłudzenie dotacji w kwocie 200
tys. euro z jednego z jeleniogórskich banków – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z

Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Przestępcy byli bezwględni.
Zagrozili porwanemu ciężkim
pobiciem, co zresztą po części
uczynili, bo połamali mu rękę.
Nakazali następnego dnia stawić się w ustalonym miejscu z
dokumentami niezbędnymi do
podpisania umowy kredytu.
Porwany pokrzywdzony, zanim udał się na wyznaczone
miejsce spotkania, powiadomił o
zdarzeniu policję. Funkcjonariusze urządzili zasadzkę, która okazała się skuteczną pułapką dla
bandziorów. Wpadli 21 marca
na terenie osiedla Zabobrze. Ze
względu na dobro śledztwa, policjanci nie informowali wcześniej
o tym zdarzeniu.

Porywacze trafili do policyjnej
izby zatrzymań. Za pozbawienie
wolności, wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała oraz
groźby sprawcy mogą spędzić
nawet 10 lat za kratkami. Dwóch
z nich już zostało tymczasowo
aresztowanych przez sąd na trzy
miesiące. Kartoteki sprawców
nie są czyste: byli już karani za
kradzieże.
– Sąd odstąpił od aresztowania
najmłodszego ze sprawców z
uwagi na fakt, iż nie był on w
przeszłości karany, uczy się oraz
przyznał się do zarzucanych mu
czynów – dodaje nadkom. E.
Bagrowska.
Sprawa jest rozwojowa. Sprawdzane są powiązania sprawców
nie tylko z jeleniogórskim „półświatkiem”.

(tejo)

(tejo)
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Wszystkiego najlepszego!

Piotr Ptaszyński

W nadchodzące święta życzę wszystkim dużo zdrowia i więcej czasu
wolnego dla siebie i najbliższych.

Ryszard Dulski

Mieszkańcom i miastu życzę lepszego zarządzania, natomiast najbliższym
wszystkiego co najlepsze.

Monika Wrońska

Na Święta Wielkiej Nocy najbliższym
życzę wspólnego przeżywania tych świąt
i wzajemnego zrozumienia, dla miasta
dobrze rządzącej władzy i nowego wysypiska śmieci.

Grupa „69” z Częstochowy wygrała XIII edycję Ligi
Rocka Festival podczas finałowego koncertu cyklicznej imprezy Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Laureaci grają muzykę o życiu i sytuacjach damskomęskich. W nagrodę dostali nie tylko dyplomy, ale i
profesjonalny sprzęt.

Dla miasta składam życzenia by było
czyście i przyjemniej, dla siebie i
znajomych, większej ilości klubów,
a dla rodziny – miłości i rodzinnej
atmosfery.

STANISZÓW, SOBOTA

Monika Marciniszyn

Zespół redakcyjny
Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com

Marzena Klimek

JELENIA GÓRA, PIĄTEK

Sobie na święta życzyłabym wewnętrznego spokoju,
miastu natomiast więcej zieleni.

Aleksandra Muła

Beata i Natalia Sierackie

W nadchodzące święta życzę wszystkim,
żeby żyło się lepiej a rodzinie dodatkowo
życzę tego, co najważniejsze – zdrowia.

Na święta życzymy całej rodzinie zdrowia i
ładnej pogody, miastu natomiast dobrego
kierownictwa i przemyślanych decyzji.

Fot. Dariusz Gudowski

W Wielką Niedzielę podzielimy się jajkiem, symbolem życia.
Z pragnieniem, aby wniósł on nie tylko nową jakość w nas
samych, ale i w nasze otoczenie.
Nadchodząca Wielkanoc, niezależnie od poglądów tych, którzy ją świętują, to wspaniała okazja, aby wypowiedzieć dobre
słowa i następnie przekuć deklarację w uczynki.
Pragniemy lepszej przyszłości dla nas i bliskich. Chcemy także
lepszego miasta: czystszego, lepiej zarządzanego, z uprzejmą i
usłużną obsługą w sklepach oraz urzędach. Bardziej prężnego,
rozwiniętego, lepiej skomunikowanego, bardziej otwartego a przy
tym bezpieczniejszego. Władza wszystkiego za nas nie zrobi, może
spróbujemy choć część wykonać sami?
Czytelnikom, którzy na naszych łamach wypowiadają swoje
życzenia, życzymy, aby się one spełniły. To najważniejsze dla
nas wszystkich i naszej małej ojczyzny.
Niech nie tylko przy wielkanocnym stole znikną kłótnie i
swary, ale nie do końca. Konkurencyjność opinii jest przecież
budująca, jeśli prowadzi rzeczywiście do budowania wspólnego dobra.

JAK MIN¥£ WEEKEND
Fot. Dariusz Gudowski

JELENIA GÓRA Życzenia wielkanocne Czytelników dla siebie i miasta



Tylko dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej
udało się uniknąć dramatu w jednym z budynków w
Staniszowie pod Jelenią Górą. Około 9 rano w sobotę
wybuchł tam pożar. Strażacy opanowali ogień w ciągu
10 minut. Do zdarzenia doszło najpewniej wskutek
nieszczelności przewodu kominowego.

JELENIA GÓRA Urzędnicza bezduszność bije w drobnych handlowców

Ponad 400 jeleniogórzan to drobni przedsiębiorcy.
Boją się nie tylko hipermarketów, ale i biurokratycznej
machiny.
Rodzina Łuców prowadzącej
od 8 lat bar piwny jest tego najlepszym przykładem. Do marca
1999 przez 21 lat Łucowie mieli
warzywniak na parterze budynku przy ul. Wolności 11. Budynek
wystawiono na przetarg wygrany
przez jeden z banków i trzeba było
szukać innego lokum. Znaleźli
wolny parter w oficynie przy
Groszowej i postanowili otworzyć
piwiarnię.

Uratowali ruinę

– W urzędzie miasta powiedziano nam i poświadczono to na
piśmie, że budynek ma zasilanie
elektryczne. Tak nie było. Obiekt
był zrujnowany, więc remont i

adaptacja kosztowały nas 30 tys.
zł, a podłączenie prądu jeszcze 6
tys. zł. Lokal nie miał ogrzewania.
Kupiliśmy piec i ogrzewamy
węglem – mówi Piotr Łuc, kierownik baru.
Mama Piotra – Krystyna żali
się, że władze odmówiły zwrotu
kosztów remontu i w tym czasie,
czyli przez miesiąc, nie zwolniono
ich z płacenia czynszu, którego
wysokość utrzymano. Wynosi
nadal ok. 16 zł za m kw. plus 22
proc. VAT, choć zmienili branżę
z handlu warzywami i owocami
na sprzedaż piwa, a tym drugim
przypadku obowiązują niższe
stawki czynszowe.
Płacą od 8 lat co miesiąc blisko
1000 zł za czynsz, jakby nadal

Cenna kura
W kadencji 1998-2002, kiedy rodzina Łuców zaczęła się kopać z urzędem,
miastem dowodził zarząd złożony z prezydenta Józefa Kusiaka i wiceprezydentów na czele oraz kilku urzędników niższego szczebla, reprezentujących
głównie SLD. Łącznie z radą, gdzie przewagę mieli również członkowie klubu
SLD, twardo sprzeciwiali się sprzedaży lokali komunalnych i usługowych w
myśl powiedzonka jednego z członków zarządu miasta, że „nie zarzyna się
kury znoszącej złote jaja”.

handlowali zieleniną. Dochodzi
do tego 1300 zł opłaty do ZUS i
około 400 zł za prąd i wodę oraz
rocznie 860 zł opłaty gruntowej.
Razem blisko 3000 zł miesięcznie!
Ciężko wyżyć.

Fot. Angelika Grzywacz

Haracz za przedsiębiorczość
Oczekiwanie
na ,,argumenty”?

Przez prawie 8 lat starali się o
obniżkę o połowę opłaty czynszowej. Samorządowcy poprzednich
dwóch kadencji twierdzili, że
zgodnie z przepisami zmiana
branży nic nie znaczy i utrzymali
wysokość czynszu.
Tak jednak nie musiało być,
bo w jednym z pism (dysponuję
bogatą korespondencją na ten
temat – przyp. autora) do pana
Łuca, podpisanych przez prezydenta Józefa Kusiaka stwierdza
się, że: - „ ... zmiana funkcji
lokalu nie musi pociągać za sobą
zmiany stawki czynszu. Decyzję
w tej sprawie podejmuje Zarząd
Miasta”.
Czyli obniżenie stawki czynszu
było możliwe i zależało tylko od
dobrej woli członków Zarządu
Miasta. Tak się stawało w wielu
innych przypadkach. Widocznie
do przekonania o tym ówczesnych władz należało użyć bardziej
przekonujących „argumentów”.

Krystyna Łuc i jej syn Piotr nie mogą zrozumieć, dlaczego miasto nie
dało im zastępczego lokalu po opuszczeniu przez nich sklepu warzywnoowocowego po 21 latach prowadzenia tam działalności handlowej.
Ukryte ujęcie

Znajdująca się w niewesołej sytuacji rodzina Łuców starała się o
kupno lokalu. Wówczas odpadłby
z kosztów wysoki czynsz. Władze
nie zgadzały się na to, wymyślając
różne powody, które okazały się
bezpodstawne. Niedawno temu Łucowie zgodę na kupno otrzymali.
Jednak zaczęły się inne kłopoty. Od połowy roku służby

Zakładu Gospodarki Lokalowej
„Północ” i spółki „Wodnik” nie
mogą znaleźć ujęcia wody nawet przy użyciu nowoczesnego
sprzętu. Powód? Brak odpowiednich map i dokumentacji
tego terenu. Niezły bałagan!
Nadal właściciele interesu przy
Groszowej płacą za czynsz jak
za zboże.
W Jeleniej Górze jest około 200
przedsiębiorców prowadzących

piwiarnie. Większość z nich ma
podobne problemy jak rodzina Łuców i można im tylko współczuć.
Prezydent miasta Marek Obrębalski powiedział, że przyjrzy
się dokładnie sprawie i zajmie
się kłopotami przedsiębiorców
z kupnem na własność lokali
użytkowych.

Janusz Cwen

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 kwietnia 2007 r.
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karpacz Parowóz z wagonami retro spod Śnieżki?

ZAGADKA NR 9:

Para buch, koła w ruch!
Entuzjaści ożywienia linii kolejowej z Jeleniej Góry
do Karpacza zrobili więcej przez rok niż jej właściciel, Polskie Koleje Państwowe przez siedem lat. W
minioną sobotę z przyjaciółmi malowali zapuszczony
dworzec.
Fot. KDR

Jest też nadzieja na następny,
równie pomyślny. Czy nie przedwczesna? Polskie Koleje Państwowe, wbrew uzgodnieniom
z samorządowcami, któremu
obiecały oddać dworzec w zamian
za zapłatę zaległego podatku VAT,
ogłaszają w lutym tego roku
przetarg komercyjny na jego
sprzedaż. I niemal nakładają
kajdany na ręce miłośników ze
stowarzyszenia Karkonoskie
Drezyny Ręczne.
Szyny spawają tak, aby nie
mogła po nich jeździć drezyna, a
od prowadzących pojazd żąda się
uprawnień… maszynisty.
Że w marzeniach jest siła, entuzjaści przekonują się raz jeszcze.
Kolej odwołuje przetarg i decyduje
o o przekazaniu linii kolejowych
308 i 340 łączących Karpacz i
Kowary z Jelenią Górą w ręce
samorządów.
– To wieńczy nasze półtoraroczne starania o pozyskanie
składników majątku PKP na rzecz
lokalnej społeczności – mówią
Adriana Kostka i Rafał Gersten.
Teraz pozostaje tylko czekanie
na podpisy pod umowami. – Na naszej stronie www.drezyny.karpacz.
pl jest link do PETYCJA. Będziemy
wdzięczny za każdy oddany głos w
tej sprawie – zaznaczają.
Wtedy karpackie drezyny znów
wyjadą w krótką, ale jakże pouczającą trasę. Dla naszych bohaterów to jednak mało. Muszą „jechać dalej”. Może parowozem?
– Myślimy o tur yst ycznej
kolei regionalnej – mówią
pomysłodawcy. Projekt em
rewitalizacji drogi żelaznej
udało się zainteresować nie
tylko Bogdana Malinowskiego,
burmistrza Karpacza, ale i samorządowców z Podgórzyna,
Mysłakowic i Kowar, przez
których teren przebiega histo-

W sobotę udało się częściowo
odnowić budynek dworca
Adriana Kostka i Rafał Gersten,
rodowici karpaczanie, cel mają
szczytny.
– Marzymy, aby po zlikwidowanej w 2000 roku drodze żelaznej
znów pojechała lokomotywa z
wagonami – mówią.
Rok 2006. Lokomotywy nie
kupią, załatwiają za to drezynę
i zakładają stowarzyszenie Karkonoskie Drezyny Ręczne. Nie
wyobrażają sobie Karpacza bez
pociągu, który przez blisko sto
lat łączył miasto pod Śnieżką z
resztą świata.
Od pomysłu do przemysłu.
Adriana i Rafał naprawiają część
zaniedbanego torowiska (pochodzącego z 1877 i z 1939 – odciski
na szynach), wycinają chaszcze,
które narosły przez siedem lat
przy peronie i uruchamiają tury-

styczne przejazdy drezyną. Jest
lipiec 2006 roku.
Urządzenie dość leciwe, ale
rozrywka dla gości i karpaczan
– świetna. Zwłaszcza dla rodzin
z dziećmi. Każdy z nich może się
poczuć na moment maszynistą.
Otwarciu atrakcji towarzyszy wystawa o jubileuszu 111-lecia Kolei
Karkonoskiej. Pomysł chwyta.
– Przed dworzec przyjeżdżają
różni ludzie zabytkowymi samochodami. Wszystko wygląda
niemal jak w latach 20-tych
minionego wieku. Tylko dworzec
straszy, bo pomazany i brudny.
Ale nie przeszkadza to w robieniu
pamiątkowych zdjęć na jego tle
– wspominają karpaczanie. Piknik, jadło, napoje, muzyka.
I udany dla karpackich drezyn
sezon.

ryczne połączenie.
Na razie robią, co mogą. W
sobotę zebrali się z przyjaciółmi
i wielbicielami kolejnictwa, aby
nieco odnowić zniszczony budynek dworca. Ma w nim powstać
placówka kultury: galeria, może
jakieś muzeum? Ale przy zachowaniu funkcji stacji.
– W ubiegłym roku, dzięki
ofiarności mieszkańców Karpacza, Kotliny Jeleniogórskiej i
odwiedzających miasto turystów
zdobyliśmy pieniądze na farbę
– mówią Adriana Kostka i Rafał
Gersten.
Do udziału w akcji zapraszają
kilkakrotnie PKP, właściciela budynku, jednak bezskutecznie.
Para buch, koła w ruch. Odjazd! – oto wizja przyszłości
dla Adriany i Rafała. Wcale nie
wydumana, bo kolejnictwo turystyczne w całej Europie przeżywa
renesans. Tylko nie w Polsce.
Zdaniem entuzjastów parowóz
z wagonami retro zrobiłby prawdziwą furorę na malowniczej
trasie. – Krajobrazy, zabytki
techniki w postaci wiaduktów,
mostów, tuneli. I zbliżająca się
Śnieżka w tle.
Nie chodzi o znaczenie komunikacyjne, bo przecież większość
turystów i tak przyjeżdża autokarami i samochodami, ale o
regionalną atrakcję, której każdy
chciałby spróbować.
– Mamy nadzieję, że żadne nowe
wizje polityków nie zniweczą
efektów naszej pracy i stworzony
przez nas projekt rewitalizacji
Kolei Karkonoskiej nie podzieli
losów Kolei Izerskiej, która w
szczytnych zamierzeniach miała
połączyć – jak przed 1945 rokiem
– Harrachov z Jelenią Górą – podkreślają Adriana i Rafał.

Konrad Przezdzięk

Linia z wielką historią
Do 1945 roku koleją pod Śnieżkę można było dojechać nie tylko z Jeleniej Góry,
ale i Drezna i Berlina. Linia była zelekryfikowana. Testowano na niej najnowocześniejsze składy, a na karpackim dworcu w sezonie były tłumy pasażerów i
turystów. Po 1945 trakcję elektryczną rozebrali żołnierze Armii Sowieckiej i zabrali
na wschód w ramach łupów wojennych. Ostatni pociąg do Karpacza wyjechał w
kwietniu 2000 z peronu 1b w Jeleniej Górze.

Jelenia góra Dwa zderzenia samochodów w Cieplicach i na obwodnicy

Wypadkowa sobota
W ciągu zaledwie 30 minut
doszło w mieście do dwóch
niebezpiecznych kolizji.
Najpoważniejsza zdarzyła
się około godz. 11.30 na ulicy
Wolności na wysokości stacji
benzynowej Orlen.
Mężczyzna wy jeżdżający
skodą roomsterem ze stacji
paliw został uderzony przez
toyotę starlet. Jej kierowca
nie zdążył zahamować przed
skodą. Pasażerka, zarazem
żona prowadzącego toyotę,

jest w ciąży. Została zabrana
do szpitala.
Wcześniej w alei Jana Pawła
II doszło do innej stłuczki. Tam
kobieta prowadząca citroena
lewym pasem ruchu chciała
zjechać na środkowy. Przyhamowała, co za późno zauważył
poruszający się za citroenem
kierowca mercedesa i uderzył
w tył francuskiego pojazdu.

(tejo)

a) 1/3 dolnej części mostka
b) lewej połowy klatki piersiowej
c) górnej części mostka

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

KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY
Kupon konkursowy NR 9
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

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

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

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

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

JeleNia góra Zmiany kadrowe w teatrze

Porządzi na scenie
Wojciech Klemm wygrał konkurs na dyrektora artystycznego Teatru Jeleniogórskiego im. Norwida.
Pokonał on sporą większością głosów swoich kontrakandydatów, którzy zgłosili udział w zamkniętym
konkursie na stanowisko
opuszczone w grudniu ubiegłego roku przez Małgorzatę
Bogajewską.
Przez etap eliminacyjny konkursu przeszło pięć osób: Kinga Dębska, Wojciech Klemm,
Piotr Łazarkiewicz, Sebastian
Majewski oraz Piotr Ratajczak.
Klemm jest polskim Żydem, mieszkającym od ponad 20 lat w Niemczech,

absolwentem reżyserii w
berlińskiej szkole teatralnej
Ernsta Busha. Jak podaje
portal e-teatr nowy dyrektor
artystyczny Teatru Jeleniogórskiego pracował wiele
lat jako asystent Franka
Castorfa w Volksbühne w
Berlinie, był kierownikiem
artystycznym małej sceny
w Volkstheater w Wiedniu,
ostatnio reżyserował „Omyłkę” w Teatrze Powszechnym
w Warszawie.

(tejo)

REGION GPS-y w sanitarkach

Z satelitą na ratunek

Fot. Dariusz Gudowski

Słoneczna pogoda rozproszyła uwagę kierujących.

Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:

Szybsze interwencje, skuteczniejszy dozór.

Stłuczka przy stacji benzynowej w Cieplicach.

Pięć nowoczesnych urządzeń
nawigacji satelitarnej zostało
ostatnio zamontowanych w
karetkach jeleniogórskiego
Pogotowia Ratunkowego. Urządzenia typu GPS mają pomóc
w szybszym dotarciu do osób
potrzebujących pomocy.
Kierowcy pogotowia muszą
bardzo dobrze znać topografię
terenu, na którym pracują,
zdarzają się jednak kłopoty z

trafieniem. Zwłaszcza, jeśli
interwencja tyczy ościennych
miejscowości powiatu jeleniogórskiego, który jest na mapie
działań jeleniogórskich ratowników.
Dzięki GPS kłopoty mają
zniknąć. Łatwiej będzie też
dyspozytorowi ustalić miejsce,
gdzie aktualnie jest karetka.

(tejo)
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Jeleniagóra Kiermasz świątecznej atmosfery

JELENIA GÓRA Zostawiasz auto przed uczelnią? Możesz go już nie zobaczyć

Prezent od dzieci

Samowolka na parkingu

Angela

Fot. Angelika Grzywacz

Wszystko, co powinno znaleźć się w każdym z przyozdobionych do nadchodzących
świąt domów wykonały dzieci.
Przepięknie dekoracje są tym
cenniejsze, że dzieci poza pracą
w dzieło włożyły serca.
Organizowanie kiermaszu
wielkanocnego w Miejskim
Przedszkolu nr 14, w którym
znajdują się również oddziały
integracyjne, to już tradycja.
W tym przygotowania do wielkiego świątecznego kiermaszu rozpoczęły się już miesiąc
temu. Zaangażowali się dzieci
i nauczyciele.
– Każda grupa miała do wykonania część z wystawionych
na kiermaszu ozdób – mówi

dyrektor przedszkola Joanna
Konopka. – Jedna grupa robiła
zajączki, druga wyklejała koszyczki, inna robiła palmy.
Dużym zaangażowaniem
wykazali się również rodzice.
Oni poza pomaganiem swoim pociechom w wykonaniu
wielkanocnych dekoracji sami
kupowali i zachęcali do zakupu
innych.
W sumie na kiermaszu udało
się zgromadzić około pięciuset
prac. Dzięki nim przedszkole
wypełniło się gośćmi, którzy
mieli okazję nie tylko kupić
świąteczne motywy.
– Przy okazji wielu rodziców
mogło zapoznać się z naszą
ofertą, ponieważ już organizujemy zapisy do przedszkola
i oddziałów integracyjnych
– mówi Joanna Konopka.

Dzieci włożyły mnóstwo serca
w przygotowanie ozdób.

Studenci Kolegium Karkonoskiego boją się parkować
przed uczelnią. – Można
swojego samochodu nie
poznać – mówią. Wybite
szyby, porysowana karoseria to codzienność. Uczelnia twierdzi, że udostępnia
miejsca na placu apelowym. Ale kto o tym wie?
– Zostawiłam samochód poza
parkingiem, bo na nim nie było
już miejsca – mówi Ania, studentka II roku Kolegium Karkonoskiego. – Po zajęciach było już
ciemno, dopiero następnego dnia
zobaczyłam, że ktoś porysował mi
lakier. Nie jestem z Jeleniej Góry
i muszę dojeżdżać samochodem.
Nie dość, że płacę za szkołę to nawet nie ma gdzie zaparkować.
Jak się jednak okazuje Ania i tak
miała dużo szczęścia. Pozostawienie samochodu poza parkingiem
dla wielu zakończyło się dużo
bardziej drastycznie. Wybita
szyba i skradzione radio oraz inne
przedmioty jakie złodziej znalazł
w środku to powszechnie znane
zjawisko. Do rzadszych, niemniej
powszechnych studenci zaliczają
kradzieże samochodów. Potwierdza to również policja.
– Mieliśmy liczne zgłoszenia
kradzieży, włamań i uszkodzeń
samochodów, stojących w tym

m i ej s c u – m ów i
nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Policja
namierzyła sprawę i
po jakimś czasie został on złapany na
gorącym uczynku.
Od miesiąca czasu
pozostaje, co prawda, na wolności, ale
jest pod nadzorem
policyjnym.
Z ustaleń policji
wynika, że liczba
włamań i kradzieży Studenci zmuszeni są do korzystania z parkingu przed
samochodów od cza- Kolegium Karkonoskim, choć jest tam niezbyt bezpiecznie.
su złapania sprawcy
znacznie się zmniej– Na takie zgłoszenia musimy miasta o przeznaczenie terenu
szyła, ale studenci nadal boją się reagować. Wysyłaliśmy pisma pod jego budowę w planie zagoo swoje pojazdy.
do władz uczelni z prośbą o spodarowania przestrzennego.
– Koleżance ukradli auto. Od rozwiązanie problemu ale dosta- Plan jest już zatwierdzony, więc
tego czasu nie przyjeżdżam do liśmy odpowiedź, że Kolegium nie ma możliwości wybudowaszkoły samochodem – mówi Karkonoskie zapewnia 90 miejsc nia dodatkowego parkingu. Jest
Tomek.
parkingowych dla... swoich pra- jednak sporo miejsca na placu
Drugim utrapieniem dla stu- cowników.
apelowym. Informowaliśmy
dentów jest... straż miejska. – Jeśli
Władze uczelni zapewniają, naszych studentów, że mogą tam
wandal łaskawie ocali twoje auto, że dla swoich studentów mają parkować. Poza tym, obok naszej
to można się spodziewać, że straż wystarczającą liczbę miejsc par- uczelni jest parking prywatny.
założy blokadę – mówi Tomek.
kingowych.
Studenci jednak z prywatnego
– Otrzymujemy często skargi
– W chwili gdy zagospodarowy- parkingu praktycznie nie korzyod mieszkańców ulicy Lwówe- wane były te tereny pod uczelnię, stają, bo szkoda im pieniędzy. A
ckiej, że auta blokują wyjazd nikt nie pomyślał o zrobieniu o możliwości wjeżdżania na plac
lub wyjście z ich posesji – mówi parkingu – mówi kanclerz Ko- apelowy wiedzą nieliczni.
Rafał Koko, kierownik rejonu legium Karkonoskiego Grażyna
Angela
Zabobrze ze Straży Miejskiej. Malczuk. – Wystąpiliśmy do
Fot. Arkadiusz Piekarz

Palmy, zajączki, koszyki, kartki świąteczne w
Miejskim Przedszkolu
nr 14

REKLAMA
REKLAMA

kredyty gotówkowe i hipoteczne
Niezależny Doradca Finansowy

kredyty gotówkowe od 60 000 zł
kredyty konsolidacyjne do 100 00 zł
kredyty samochodowe
kredyty i pożyczki hipoteczne rónież dla firm
kredyty dla małych i srednich przedsiębiorstw
tel. 0692 973 742

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

POBIEROWO

0-607-106-335

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

Obóz nad morzem!!!
Dla dzieci i młodzieży
turnusy 14 dniowe od 07 lipca

Informacja:

ZHP Hufiec Jelenia Góra
ul. 1 Maja 28

jeleniagora@zhp.pl
Tel. 075 6424755
www.zhp.jgora.pl

Zapraszamy!

Nauczą latać
Aeroklub Jeleniogórski ogłasza nabór na kurs szybowcowy, który rozpocznie się już
na początku maja.
Kurs szybowcowy w jeleniogórskim aeroklubie to świetny
pomysł na spędzenie wolnego
czasu, a także okazja do zrealizowania swoich marzeń. Mogą
wziąć w nim udział już szesnastolatkowie. Górna granica
wieku nie została określona.
Koszt takiego kursu to dwa i pół
tysiąca złotych, ale dla młodzieży
przewidziano spore zniżki.
- Dostaliśmy pieniądze z
urzędu miasta na częściową
refundację takich kursów dla
młodzieży od 16 do 24 roku
życia – mówi Jacek Musiał, dyrektor aeroklubu. – To dziesięć
tysięcy złotych. Jak na razie nie
wiadomo, jaka będzie kwota
dofinansowania na osobę.
Pierwsze zajęcia odbędą się
28 IV. Jest to zarazem dzień
otwartych drzwi w aeroklubie.
W tym dniu ustalone będą także
terminy spotkań z kursantami.
Kurs obejmuje 60 godzin
zajęć teoretycznych. Po nich
kursanci będą musieli zdać
egzamin i dopiero wtedy będą
mogli rozpocząć pięćdziesiąt
lotów z instruktorem. Następnie przejdą kolejny egzamin,
który będzie przepustką do
samodzielnego latania.
Aeroklub planuje przyjąć
30 chętnych. Już jest kilku
zainteresowanych.

Angela

Ulicą Abruzze (najwyższe pasmo włoskich Apeninów) do 1894 roku nazywano alejkę wiodącą ku okolicznym pagórkom, dzisiejszą ulicę Głowackiego. Miejsce to, w tamtych
czasach urokliwe i ciche przedmieście Cunnersdorfu, dzielnicy Jeleniej Góry, dziś zmieniło się nie do poznania. Punktem charakterystycznym pozostaje staw, wyrobisko
po istniejącej tu do lat 50-tych ubiegłego wieku cegielni. Akwen zwany jest Hyclem od miejsca, w którym w pobliżu mieszkał miejski rakarz. Reliktem dawnej zabudowy są
nieliczne poniemieckie wille, w tym dawna bursa żydowska. Zakątek rozwinął się: powstało osiedle wojskowych kamienic, supermarket oraz kilkadziesiąt domów jednorodzinnych.
(tejo)



Pamiątka po Apeninach

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot.Marek Tkacz
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KOMARNO Byłe championy i jedyna hodowla kur latających w Jeleniogórskiem

Oaza menedżera
kilkanaście lat w Berlinie Zachodnim i w Polsce, między innymi w
Piechowickiej Fabryce Papieru.
Zabudowania i kilkuhektarowy
teren pod lasem przystosował do
hodowli szczególnego drobiu.
Na początku były to kury wielkości gołębia
i rzadkiej
rasy:
szabo,
któ-

Wierzchowce oraz zielonóżki kuropatwiane – swojskie,
choć z pozoru egzotyczne – sposobem na życie Bartosza
Wysockiego.
menedżerem
i pracował
w tym zawodzie
przez

Fot. Krzysztof Knitter

Pan Bartosz od dwóch lat mieszka
w Komarnie (gmina Janowice
Wielkie) i prowadzi gospodarstwo
ekologiczne. Rolnikiem stał się
z zamiłowania, jest bowiem
z wykształcenia

re pochodzą
z Dalekiego Wschodu
(Japonia, Chiny, Korea,
Wietnam, Tajlandia).

Jest na przykład jedynym w kraju
posiadaczem odmiany bursztynowej szabo, którą już odtworzył w
swojej hodowli.
Ostatnio ściągnął z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie koło Lublina do
swojego gospodarstwa dzikie kury
latające zwane zielononóżkami
kuropatwianymi.
Te są normalnej wielkości i pochodzą z prastarej, rdzennie polskiej,
rasy kur. Do dzisiaj zachowały swój
pierwotny wygląd i walory, jakie
posiadały w stanie dzikim, dzięki
temu że człowiek nie ingerował w
życie tych zwierząt. Nadal kurnik
służy im tylko do noclegu.
Rano otrzymują naturalną karmę
złożoną z mieszaniny ziaren, potem
wylatują z rozległych, ogrodzonych
wybiegów na łąki i żywią się skubiąc trawę, szukając robaków i ślimaków oraz nasion. Wieczorem są
dokarmiane specjalną paszą i śpią,

Zielononóżki kuropatwiane
ale nie tylko w kurnikach. Również
na drzewach, lub w rowach.
Mięso z tych kur jest rarytasem, a
rosół ma specjalny smak i aromat.
Natomiast jaja (jedna kura znosi ok.
220 sztuk rocznie) zawierają tylko
korzystny cholesterol, ponadto
węglowodany, mikroelementy,
witaminy i aminokwasy w nieskażonym stanie. To wszystko dzięki
temu, że zielononóżki są genetycznie bardzo odporne na wszelkie
choroby i niskie temperatury.
Dlatego ich mięso i jaja są zalecane
chorym na cukrzycę, diabetykom,

wrzodowcom oraz chorym na
raka i płuca.
– Założenie takiej hodowli to
niełatwa sprawa, miałem już sześć
kontroli służb weterynaryjnych,
które szczegółowo badały, czy mam
odpowiednie warunki do hodowli
zielononóżek. Wypadły pomyślnie
i mogę spokojnie kontynuować tę
rozwojową hodowlę, która wymagać będzie ode mnie jeszcze sporo
pracy – powiedział B. Wysocki.

Janusz Cwen

Prastare karmazyny
Zielononóżki (mają oliwkowego koloru nogi) są prastarą, rdzennie polską rasą kur i wiadomości o nich można przeczytać
już w XVI-wiecznej literaturze. Dawnej zwana była rasą galicyjską lub karmazynkami (od pięknego ubarwienia kogutów).
Prawie całkowicie wyginęły po inwazji do Polski amerykańskich kur przemysłowych w połowie lat 60-tych XIX wieku.
Jeszcze, jednak niezwykle rzadko, można je spotkać w przydomowych kurnikach i zwane są karmazynami.
Są zapisane do światowej czerwonej księgi ginących gatunków.

Dwa byłe championy skoków przez przeszkody:
Denver (z lewej) i Nagano z gospodarzem
JELENIA GÓRA/ KRAJ Pech z preparatem

JELENIA GÓRA Niezrealizowane projekty przy starówce

Zwracają za Corhydron

Poczekają, aż mury runą

Nowe opakowania leku bezpłatnie dla aptek
tego nowe wątki, które skutecznie
zachęcają klientów do kupna…
konkurencyjnych preparatów.
W minionym tygodniu Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
zakazała obrotu kilkoma seriami
Corhydronu 100 w związku z wątpliwościami co do jakości leku.
Zdarzyły się bowiem przypadki,
kiedy po jego rozpuszczeniu, powstawała nie ciecz, ale żel. Zakaz
obowiązuje do odwołania.
Prokuratury okręgowe w Jeleniej Górze i Lublinie wciąż
prowadzą śledztwo w związku
z jesienną aferą corhydronową.
Wykryto wówczas zamianę zawartości części fiolek preparatu
na szkodliwy dla pacjentów lek
zwiotczający mięśnie.

(tejo)

Zaniedbany zakątek przy ulicy Jasnej mógłby być
ozdobą starego miasta. Tymczasem jest jednym z
najbardziej szpecących miejsc w pobliżu ratusza.
Fragment dawnej półbaszty i
osypujacy się – nie bez pomocy
osób trzecich – zabytkowy mur:
tak wygląda okolica między Jasną a Forteczną, ścisłe centrum
stolicy Karkonoszy.
– To ulubione miejsce starszych i młodszych piwoszy,
którzy wychodzą z pobliskich
baru i załatwiają potrzeby fizjologiczne pod XV-wiecznym
zabytkiem! – zaalarmował nas

jeden z Czytelników.
Średniowieczny mur nie ma
szczęścia do gospodarzy. Najpierw stanowił część magazynów rozebranych w latach 80tych minionego wieku. Robotnicy w zapędzie i bezmyślności
zburzyli także… część zabytku.
Działania zostały wstrzymane
przez konserwatora. W takim
stanie mur przetrwał do dziś.
Mało kto tymczasem pamięta,

że kilka lat temu ogłoszono
konkurs architektoniczny na
zagospodarowanie tego miejsca. Według zamierzeń miało
ono stać się wkomponowanym
w staromiejską zabudowę oszklonym pasażem handlowym.
Jego częścią miały być też schody prowadzące z Jasnej na
Podwale.
Niestety, zwycięskiej koncepcji
– na konkurs wpłynęło kilka
projektów – nie udało się do tej
pory zrealizować. I niewiele na
to wskazuje, że się to powiedzie.
Jak informował ówczesny na-

czelnik wydziału architektury
Mirosław Jaskólski, były kłopoty
nie tylko z pozyskaniem odpowiedniego inwestora. Brakowało chętnych do ulokowania w
mającym powstać pasażu stoisk
handlowych.
Tematu na razie nie podejmują
obecni włodarze Jeleniej Góry.
A szkoda, bo zakątek ten należy do najbardziej niebezpiecznych i brzydkich na starym mieście. Mamy nadzieję, że będzie
to wystarczającym impulsem
do zmian.

Fot. Archiwum

Na 400 tysięcy złotych w ramach kosztów rekompensaty
od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa mogą liczyć farmaceuci, którzy – w związku
ze skandalem wokół preparatu
Corhydron – musieli pod koniec
ubiegłego roku przyjmować zakazany wówczas lek od pacjentów. I
zwracać im pieniądze.
Teraz, po podpisaniu porozumienia między Jelfą a Ministerstwem Zdrowia, aptekarze
mają dostać bezpłatnie nowe
opakowania z preparatem. Tyle,
ile musieli przyjąć od ludzi. Nie
będzie jednak wypłaty pieniędzy
w gotówce.
Farmaceuci podkreślają, że lek
wciąż sprzedaje się słabo i nie
wiadomo, czy jego nowe dostawy
wpłyną na ten stan. Dochodzą do

JELENIA GÓRA Dla przyszłych zarządzających

Uczelnia otwiera drzwi
Dla zainteresowanych studiami w Akademii Ekonomicznej.
Wydział Gospodarki Regionalnej
i Turystyki Akademii Ekonomicznej organizuje dziś (poniedziałek)
Dzień Otwartych Drzwi.
Spotkanie w auli AE przy ulicy
Nowowiejskiej rozpocznie się o
godzinie 13. Oprócz przedstawienia profilu działalności uczelni,
przewidziano prezentację nowego kierunku Zarządzanie, który
wystartuje od początku nowego
roku akademickiego.

Kierunek ten dostępny będzie
na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach stopnia pierwszego. Przyszli studenci będą mieli
do wyboru trzy specjalności:
Zarządzanie Gospodarką
Turystyczną i Hotelarstwem,
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem oraz Logistykę w
Przedsiębiorstwie.

(tejo)

Katastrofalny stan średniowiecznych umocnień

Zwycięska koncepcja zabudowy,
na razie niezrealizowana

(tejo)
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Jelenia Góra W razie wypadku przy nich można czuć się bezpiecznie

Wyróżnienia
dla najlepszych

Młodzi ratownicy
– Należy zabezpieczyć miejsce
zdarzenia i jak najszybciej wezwać pomoc – Olimpia Łuczak z
SP nr 8 bez wahania odpowiada
na pytanie, jak zaradzić w razie
pożaru.
Uczniowie z tej szkoły od kilku
lat są laureatami konkursów
pierwszej pomocy. Nie mieli
sobie równych np. w konkursie
Euroregionu Nysa pn. Ucz się
bezpiecznie żyć. Na czym polegały
zawody? Trzeba było przejść kilka
stacji. Na każdej było zadanie do
wykonania. Uczniowie pracowali
sami, a sędziowie przyznawali im
za to punkty.
Sukcesy to efekt szkolenia, które
prowadzone jest w placówce.
Zajęcia z ratownictwa odbywają
się w ramach kół zainteresowań.
Prowadzą je wykwalifikowani
nauczyciele. Uczniowie są podzieleni na 3 grupy: klasy 0, klasy I-III
i klasy IV-VI.
– Na każdym etapie staramy
się wprowadzać nowe elementy
– mówi Elżbieta Lorenc-Mytnik,
nauczycielka prowadząca zajęcia.
– Najczęściej wymyślamy sobie
typowe sytuacje, jakie mogą się
zdarzyć np. podczas zabawy na
podwórku. Następnie staramy

się zrobić symulację, jak się zachować i na koniec wyciągamy z
tego wnioski.
Sama pierwsza pomoc to tylko
jeden z działów szkolenia. – Uczymy też jak zachować się w sytuacji
zagrożenia, np. pożaru albo kiedy
występuje niebezpieczeństwo
porażenia prądem – mówi Robert
Cygan, opiekun starszej grupy.
– Naszą maksymą jest: pomagaj
tak, abyś samemu sobie nie zrobił
krzywdy – mówi Elżbieta LorencMytnik.
Szkoła współpracuje z WOPR,
GOPR czy strażą pożarną. – Służby te prowadzą u nas pokazy
ratownictwa – mówi Marzena
Hryniewicka, dyrektor „ósemki”.
– Dzięki nim dzieci dużo się uczą,
zadają pytania prowadzącym,
mają własne spostrzeżenia.
Niedawno szkoła nawiązała
też kontakt z pogotowiem oraz
szpitalem.
Uczniowie zgodnie podkreślają,
że zajęcia są bardzo ciekawe.
– Ostatnio uczyliśmy się pozycji
bocznej ustalonej – mówi Przemek Baran z młodszej grupy. – To
nic trudnego. Najwięcej problemów miałem z podciągnięciem
nogi, bo była ciężka.

Fot. Robert Zapora

Potrzeba ułożyć człowieka w pozycji bocznej ustalonej? A może usztywnić złamaną nogę? Dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 8 to pestka. W wielu
sytuacjach radzą sobie lepiej, niż dorośli.

Statuetki Primus Inter Pares otrzymali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Piechowicach.
To prestiżowa nagroda, przyznawana co roku przez grono
pedagogiczne placówki. Aby
ją otrzymać, trzeba mieć na
pierwszy semestr średnią minimum 5.0 oraz przynajmniej
bardzo dobre zachowanie.
– Nagroda ma zmotywować uczniów do nauki już w
pierwszym semstrze – mówi
dyrektor szkoły Marzena Sąsiada. – Wielu bowiem o oceny
martwi się dopiero przed
końcem roku.
Jak twierdzi, pomysł jest skuteczny, a spora grupa dzieci stara się o jak najlepsze stopnie.
Uczniowie otrzymali statuetki,
a ich rodzice – listy z podziękowaniem. Najwyższą średnią w
szkole miała Olga Zapotocka–Zapalska. Pozostali wyróżnieni to:
Paweł Mazur, Natalia Rybarczyk,
Jagoda Kuźniar, Kinga Kołodzińska, Agnieszka Chwalibóg,
Martyna Geremek, Paweł Kluk,
Kacper Magierecki, Piotr Rucki,
Aleksandra Czyż, Dominika
Mateuszów, Mateusz Mięgoć,
Joanna Cal, Natalia Droń, Piotr
Mazur, Krystian Konopka, Luiza
Haściło, Aleksandra Pryczek,
Magdalena Dojlidko i Adrian
Baltyn.
Konkurs Primus Inter Pares zorganizowano już po raz
czwarty.

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności podczas konferencji o ratownictwie.
– To czego się nauczymy, przydaje się w codziennym życiu – mówi
Marta Stefankiewicz. – Sama miałam okazję się wykazać, kiedy na
obozie koleżanka złamała nogę.
Potrafiłam jej pomóc.
Młodsze dzieci pomogły kiedyś
w klasie swojemu koledze, któremu leciała krew z nosa. – Nie trzeba było nawet iść do pielęgniarki
– mówi Kamil Kaczmarski.
– Trudno powiedzieć, jak nasi
podopieczni zachowają się, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji
– mówi Elżbieta Lorenc-Mytnik.
– Ale staramy się im wpoić zasady

zachowania. No i podkreślamy, by
nie dali się ponieść panice.
Szkoła Podstawowa nr 8 to jedyna placówka w regionie, która
ma tak rozbudowane zajęcia z

ratownictwa. – Mam nadzieję,
że w przyszłości naszym śladem
pójdą inne – mówi Marzena
Hryniewicka.

Robert Zapora

Tylko przyklasnąć
Widziałem młodzież z tej szkoły podczas konkursu ratownictwa i jestem dla niej
pełen podziwu. Uczniowie ósemki potrafią bardzo dużo.
Wielu dorosłych nie potrafi sobie poradzić w sytuacji zagrożenia. Przykład?
Ostatnio turyści nie potrafili przejść z górnej stacji wyciągu na Kopę do
schroniska, choć to kilkaset metrów. Była gęsta mgła i spanikowali. Jestem
pewien, że gdyby w szkole ktoś ich nauczył, jak się mają zachować, nie mieliby
problemu z dojściem na miejsce. Dlatego praca nauczycieli ze szkoły nr 8 jest
bardzo cenna i przyda się dzieciom w życiu.

(ROB)

JELENIA GÓRA Po naszej publikacji zawrzało

JELENIA GÓRA Klient kupił towar i dowiedział się, że nie ma żadnych praw

Głośno o wytrzeźwiałce

Wszystko zabronione

– Nie wyobrażam sobie,
żeby pijany bezdomny leżał
na jednej sali obok osoby po
zawale – mówiła podczas sesji
Danuta Wójcik, radna Wspólnego Miasta. Zaapelowała
ona do komisji stałych rady,
aby przeanalizowali potrzebę
ponownego otwarcia izby
wytrzeźwień.
– Nie ma wątpliwości, że
trzeba coś z pijanymi zrobić
– mówi Wiesław Tomera z PO.
– Dyrektor szpitala kiedyś deklarował, że znajdzie dla nich
miejsce gdzieś w podziemiach
szpitala. Może to jest odpowiednie rozwiązanie?
O sprawie pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w artykule pt.
Kac po izbie. Z policyjnych
statystyk wynika, że do policyjnej izby dla zatrzymanych w
ubiegłym roku średnio dziennie trafiało 6 pijanych. Z tego
aż 4 traktowało to miejsce jak
schronisko. Po wytrzeźwieniu
i wyspaniu się wyszli na wolność. Dwóch pozostałych musiało jeszcze złożyć zeznania,
bo przy okazji coś przeskrobali.

Niewiele lepiej jest na oddziale
ratunkowym jeleniogórskiego
szpitala. Bezdomni trafiają
tam, bo policja nie ma ich
już gdzie pomieścić. Bywają
agresywni, wulgarni i do tego
unosi się od nich nieprzyjemny
zapach.
Wprawdzie komisja spraw
społecznych rady miejskiej
nie wpisała tematu izby wytrzeźwień do tegorocznego
planu pracy, ale zbada sprawę.
– Ponowne otwarcie izby wytrzeźwień jest mało realne, ale
jest wiele innych sposobów, by
ten problem rozwiązać – mówi
Jerzy Pleskot, przewodniczący
komisji. – Policja zamierza
rozbudować jeden ze swoich
budynków. Tam powinno być
miejsce dla pijanych.
Izbę wytrzeźwień zlikwidowała rada poprzedniej kadencji. Argumentem były zbyt
duże koszty jej utrzymania
(miasto dokładało ok. 700
tysięcy złotych rocznie). Rada
miała część z tych pieniędzy
przekazać policji, by zajęła się
nietrzeźwymi. Skończyło się
na obietnicach. Dziś policjanci
niczym taksówkarze przewożą
pijanych to do „aresztu” to do
szpitala, a od miasta nie dostają
na to zadanie ani złotówki.

(ROB)

Firma nie gwarantuje zawartości produktu a jeśli jest
on wadliwy, klient zapłaci za naprawę sam. Żart? Nie,
cytat z instrukcji obsługi sprzętu komputerowego,
który kupił nasz Czytelnik.
– To jakaś kpina – nie może
się nadziwić Serweyn Cieślik z
Piechowic, który kupił router
komputerowy firmy Edimax.
Takie urządzenie służy do podłączenia kilku komputerów do
jednego gniazda internetowego.
– Wszystko było w porządku,
dopóki przed podłączeniem
nie zacząłem czytać instrukcji
obsługi. Wtedy doznałem szoku
– mówi Seweryn Cieślik.
Według niej, nabywca nie
ma żadnych praw. „Firma nie
gwarantuje w wyraźny ani
dorozumiany sposób zawartości niniejszego produktu”
– czytamy w dokumencie. Co
gorsza, klient nie może liczyć na
gwarancję, a jeśli kupiony towar
jest uszkodzony, musi zapłacić
za jego naprawę sam.
Ponadto producent zastrzega
sobie prawo do okresowych
zmiany treści niniejszego dokumentu bez obowiązku powiadamiania nikogo o takich zmianach – czytamy dalej. Instrukcja
nie może być też kopiowana ani
rozpowszechniana.

Jakby tego było mało, przy
istrukcji dołączone było objaśnienie o licencji produktu.
– Router wprawdzie działa
poprawnie – mówi Seweryn
Cieślik. – Ale gdybym wiedział,
co zawiera instrukcja, na pewno
bym go nie kupił. Wybrałbym po
prostu inną firmę.
– Klient nie jest pozbawiony wszystkich praw – mówi
t ymczasem Jadwiga RederSadowska, miejski rzecznik
konsumentów. – Jeśli producent
nie zapewnia wymiany wadliwego towaru, musi to zrobić
sprzedawca. Mówi o tym ustawa
o szczególnych warunkach

Rzecznik pomoże
Masz problem z reklamacją wadliwego towaru? A może zostałeś
oszukany przez sprzedawcę?
Klientom pomaga miejski rzecznik
konsumentów w Jeleniej Górze
– Jadwiga Reder-Sadowska, który
urzęduje w ratuszu. Tel (0 75)
75 46 110.

sprzedaży konsumenckiej. Według niej, sprzedawca ponosi
przez 2 lata odpowiedzialność
za ten towar. Gorzej jest z gwarancją. Producent nie musi jej
udzielić.
Mimo że w instrukcji nie
było adresu firmy a na załączonej kartce była podana jedynie strona internetowa Edimaxu na serwerze... Tajwanu,
udało nam się skontaktować
z polskim przedstawicielem
firmy.
– Rzeczywiście coś z tą instrukcją jest nie tak – powiedziała nam Agnieszka Mielni-

cka, osoba odpowiedzialna za
kontakty z mediami w firmie
Edimax, kiedy czytaliśmy jej
zapisy instrukcji. Po kilku godzinach przysłała odpowiedź:
Instrukcje naszych produktów
tłumaczyła na język polski
firma zewnętrzna, z której
usług nie byliśmy zadowoleni
i rozwiązaliśmy umowę. Niestety, nie mogę podać nazwy
tej firmy.
Zapewniła, że wkrótce instrukcje zostaną zmienione.

Robert Zapora

Fot. Robert Zapora

Czy jest szansa na ponowne otwarcie w mieście izby wytrzeźwień?
Radni obiecali, że zajmą
się tematem jeszcze w
tym roku.

– Gdybym wiedział co zawiera instrukcja, nie kupiłbym
tego produktu – mówi Seweryn Cieślik.
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DZIECI / WYWIAD / OPINIE
wasze fotki Nasze Pociechy

Julia

Mateusz

JELENIA GÓRA

Tomasz Sikora o wyrzeczeniach zawodowego sportowca

Życie w rozterce
Tomasz Sikora jeden z
najlepszych biathlonistów na świecie, gościł
w Jakuszycach. Wystąpił
w mistrzostwach Polski,
oczywiście sięgając po
złoto.

Micha³

Patrycja

Sandra

Zuzia

ki
rzyc
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Angelika Grzywacz: Jak rozpoczęła się Pana przygoda z
biathlonem?
Tomasz Sikora: Swoją przygodę
z biathlonem rozpocząłem od
piłki nożnej, w której także trzeba
było dużo biegać i celnie strzelać
(śmiech). Szczerze mówiąc tam
gdzie mieszkałem, nie było zbyt
dużo śniegu, więc tak do końca
nie byłem przekonany do biathlonu, ale ktoś skutecznie mnie
namówił i nie żałuję tego.
Czy życie tak wielkiego sportowca jak Pan jest trudne, czy
raczej ciekawe?
Moje życie prywatne jest raczej
trudne, ponieważ żyję od obozu
do obozu. W domu jestem raczej
gościem. Dla rodziny w ciągu
miesiąca mam co najwyżej tydzień. Pozostałe dni spędzam
poza domem. Każdy mój dzień
jest do siebie podobny, zresztą
jak u każdego sportowca: treningi
i zawody. Taki tryb życia jest
najtrudniejszy dla mojej rodziny.
Moja żona jest bardzo zaradna,
z pewnością chciałaby, żebym
wrócił do domu, ale nigdy mi
tego nie powiedziała. Czasami syn

zadzwoni i pyta, kiedy w końcu ca. To znaczy, ze chce się Pan wyniki, to nie jest wykluczone, że
będę w domu. Ale jak już jestem to pożegnać z biathlonem?
będę startował jeszcze kilka lat.
cieszy się, że jestem sportowcem.
Nie planuję, do kiedy będę brał
Czy planował Pan już co bęZawodnik podczas zawodów czy udział w zawodach, ponieważ to dzie Pan robił po zakończeniu
treningów nie myśli o tym, że jest zależy od wyników. Jak na razie kariery sportowca?
daleko od domu. Przynajmniej ja moje życie zawodowe staram
Uważam, że nie myślenie o
staram się o tym nie myśleć.
się planować z sezonu na sezon. przyszłości jest błędem wielu
A co z wakacjami?
Jeśli uda mi się utrzymać dobre sportowców. To jest widoczne
Moje wakacje to te tygodniowe
szczególnie, kiedy ich kariera
przerwy w zgrupowaniach, o
kończy się z dnia na dzień. Dlatektórych wcześniej mówiłem.
go to, co będę robił po wycofaniu
Oczywiście, będziemy chcieli
się z biathlonu planuję już od
gdzieś wyjechać z żoną na urlop,
dwóch lat. Mam zamiar po części
ale jeszcze nie wiemy gdzie.
pracować w sporcie, a po części
Czy myślał Pan kiedyś o tym,
planuję zająć się inną dziedziną
żeby zostawić to wszystko
życia. Szczegóły są jednak moją
i zacząć żyć normalnie, z
słodką tajemnicą.
rodziną?
Dziękuję za rozmowę
Oczywiście, pewnie każdy zawodnik o tym myśli. Kiedy tylko
pojawiają się gorsze wyniki to
nasuwa się refleksja: czy warto
poświęcać rodzinę, jeśli i tak nie
ma się żadnych sukcesów. Kiedyś
nawet postanowiłem, że wracam
do domu i zostawiam biathlon,
ale to właśnie żona i dzieci
chciały, żebym startował dalej.
Dodali mi dużo wiary.
Startuje Pan dla satysfakcji
czy pieniędzy?
Mam rodzinę i poczuwam się
do odpowiedzialności, żeby ją
utrzymać. Pieniądze są dla mnie
dość istotne. Niemniej, często
oddałbym premię za dobre
miejsce na podium.
– Kiedyś chciałem rzucić sport, ale rodzina mnie
Powiedział Pan, że
podtrzymała na duchu – mówi Tomasz Sikora.
Pana kariera dobiega koń-

JELENIA GÓRA Są szanse na wielki remont za unijne pieniądze

Reanimacja alei z poślizgiem
Mocno podupadła Aleja Wojska Polskiego znów stanie sie reprezentacyjną ulicą miasta? Tak, ale nie
wcześniej niż za kilka lat.
O tym, jak to zrobić, rozmawiali
w piątek organizatorzy unijnego
programu ADHOC z mieszkańcami
w hotelu Mercure.
Dawne rezydencje i kamienice z
mieszkaniami dla bogatszych rodzin
stojące przy tej ulicy stały się po 1945
roku kamienicami czynszowymi i
niszczeją od lat nieremontowane.
Świetność ulicy nie zostanie przywrócona szybko, to najważniejszy
wniosek z pierwszej publicznej
dyskusji na temat rewitalizacji
ulicy Wojska Polskiego. Projekt realizowany jest w ramach unijnego
programu przywrócenia świetności
zrujnowanych w czasach komunistycznych rządów centrów miast
Europy Środkowej i Wschodniej i
obliczony na długie lata.
Tymczasem drobne i większe
uciążliwości trapią mieszkańców
teraz. Trudno się żyje w domach
niegdyś pięknych, a dziś straszących zrujnowanymi, cuchnącymi
klatkami schodowymi, opadającymi tynkami, z nieszczelnymi
dachami i dziurawymi rynnami.
Meczy gęsty ruch samochodów od
świtu do zmierzchu, auta parkujące
gdzie tylko się da, błoto albo kurz
na dziurawych chodnikach. Ci, co
mieszkają w takich warunkach
– nie tylko na tej ulicy – chcą jak

najszybszej poprawy sytuacji.
Większość z blisko czterdziestu
mieszkańców ulicy Wojska Polskiego przyszła do hotelu Mercure
załatwić takie właśnie lokatorskie
sprawy albo przynajmniej głośno
o nich powiedzieć. Prowadzący
spotkanie dr Marcin Brol z Akademii Ekonomicznej próbował
skłonić ich do dyskusji o sprawach
publicznych.
Nic na szybko
Rezultatem unijnego programu
zatytułowanego “Rozwój historycznych starych miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany
do współczesnych warunków” (ADHOC) ma być między innymi przywrócenie świetności ulicy Wojska
Polskiego. Nie tylko remont domów,
ale stworzenie takich warunków,
żeby ludziom mieszkało tu się tu
dobrze, wygodnie i ciekawie.
– Chodzi nie tylko o rewitalizację
budowlaną – mówił prezydent
Marek Obrębalski, który uczestniczył
w pierwszej części spotkania – ale i o
rewitalizację społeczną.
Finansowany przez UE program
objąć ma fragmenty centrów 13 miast
w 6 państwach. Po Jeleniej Górze
drugim polskim miastem uczestniczącym w programie jest Płock.

Jak każdy unijny program, ADHOC
ma przebiegać według powolnych
i skomplikowanych procedur: najpierw konsultacje z mieszkańcami
domów przy Wojska Polskiego,
następnie opracowanie koncepcji
rozwoju oraz studium jej wykonalności i dopiero po tym wszystkim
wnioski o pieniądze na realizację
projektu.
Prace projektowe skończyć się
mają w roku 2008 i dopiero potem
można będzie występować o unijne
dotacje. Kiedy z Brukseli napłyną pieniądze i kiedy zaczną się konkretne
prace, trudno jest dziś przewidzieć.
– Ja tego pewnie nie dożyję – dał
się słyszeć z sali czyjś stroskany glos,
kiedy padły te terminy.
Uczestnicy spotkania, choć wielu
było rozczarowanych, że nikt im
szybko nie wyremontuje klatek
schodowych czy dachów, pogodzili
się w końcu z tak odległą perspektywą. Być może dzięki temu, że sprawa
dotyczyła przyszłości odleglejszej niż
wielu się spodziewało, uczestnikom
udało się oderwać od własnych
spraw związanych z domami czy
mieszkaniami i zastanowić nad
sprawami wspólnymi wszystkich
mieszkańców ulicy a niekiedy i
Jeleniej Góry.
Co z innymi ulicami?
– Dlaczego Wojska Polskiego, a
już nie na przykład ulice Zana czy
Zamenhofa? – spytał na początku

spotkania Robert Prystrom.
Rzeczywiście, w Jeleniej Górze
nie brakuje ulic, które wymagałyby
gruntownych remontów. Wiele domów stojących gdzie indziej znajduje
się w stanie gorszym niż te z Wojska
Polskiego, są nawet budynki wciąż
jeszcze pozbawione kanalizacji.
Zaniedbania trwały od 1945 roku
i pogłębiają sie do dziś. Mieszkańcy
innych ulic mogą czuć się pokrzywdzeni, że projekt nie ich dotyczy,
choć nic nie stracą na rewitalizacji
Alei Wojska Polskiego.
Polskie piekło z anegdoty polega
przecież na tym, że jeśli komuś się w
czymś powiodło, inni marzą, żeby
mu się pogorszyło, zamiast starać się
uzyskać takie samo powodzenie.
Alternatywa jest jest jednak prosta:
albo odbudowa tej ulicy, albo nic.
Dzięki temu, że za przywracanie
dawnego stanu tej Wojska Polskiego
zapłaci Unia, więcej pieniędzy zostanie w miejskim budżecie na inne
cele. To jest oczywista korzyść.
Jest też korzyść jeszcze jedna, mniej
oczywista. Wielu jeleniogórzan pogodziło się ze złym stanem domów,
w których mieszkają. Przykład
odnowionej Wojska Polskiego może
sprawić, że razić ich to zacznie i
poszukają sposobów, żeby samemu
poprawić swoje otoczenie.
Do sprawy stanu komunalnych
mieszkań będziemy na łamach
Jelonki wracać.

Wojciech Jankowski

Egoizm się nie opłaca
Większość spotkań z radnymi czy prezydentem miasta wygląda dziś
podobnie: niemal każdy z obecnych czegoś dla siebie chce: ten chce
mieszkania komunalnego, tamten żąda zlikwidowania parkingu w pobliżu
jego domu i urządzenie przed domem sąsiada. To świadectwo, że wciąż
jeszcze nie powstało u nas społeczeństwo obywatelskie. A jego odbudowa
w Polsce uznawana jest za jeden z najważniejszych celów politycznych.
Przeciętny rodak tymczasem nie bardzo wie, o co tu chodzi i traktuje
słowa o społeczeństwie obywatelskim jako rodzaj zaklęcia bez treści,
Tymczasem sprawa jest prosta: społeczeństwo obywatelskie to takie, w
którym ludzie rozumieją, że jeśli każdy domaga się załatwienia tylko swoich
spraw, wszyscy na tym tracą. Traci również ten, który cudzym kosztem coś
tam sobie wybłaga na władzach. Tego, że warto myśleć nawet o swoim
najbliższym otoczeniu w kategoriach wspólnej, a nie tylko swojej korzyści
zostaliśmy skutecznie oduczeni w PRL. Wtedy jeśli kto poszedł do komitetu,
mógł dla siebie coś wyprosić, ale kosztem innych ludzi. Wracał do domu
szczęśliwy nie rozumiejąc, że kto inny wybłagał sobie coś jego kosztem. A
władza rozdawała przywileje domagając się wdzięczności.
Tymczasem chodzi o to, żeby mieszkanie było nie wynikiem łaski władzy,
ale leżało w finansowym zasięgu uczciwie pracującej rodziny. W krajach,
w których panuje przekonanie, że egoizm nie opłaca się nikomu, nawet
egoistom – na przykład w Skandynawii – na publicznych zebraniach uczestnicy starają się wypracowywać właśnie takie rozwiązania, które wszystkim
przyniosą jak najwięcej korzyści i jak najmniej strat. Do tego też dążyli
organizatorzy spotkania w sprawie ulicy Wojska Polskiego i częściowo
im się to udało. Zebrali informacje o tym, jakie są walory ulicy Wojska
Polskiego i znacznie liczniejsze opinie na temat jej wad oraz zagrożeń, które
mogłyby sytuację pogorszyć albo przeszkodzić w jej poprawie.
Interesujące, jak wiele osób przyjdzie na następne spotkanie poświęcone
pomysłom na wykorzystanie walorów i usunięcie wad. Prawdopodobnie
mniej niż na pierwsze. Ale ci, co się nie zniechęcą, będą już świadomi,
że nie przychodzą, żeby wybłagać u władz załatwienia jakichś spraw, ale
wspólnie popracować nad wspólnym dobrem.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Gdzie jest Bacewicza i Konopnicka?

JELENIA GÓRA Nie mają pozwolenia

Uliczny galimatias
PiS chce zmienić nazwy
traktów, nasi robią to po
swojemu.

krasnoludków i Marysi sierotki. Sebastian Klonowic, poeta barokowy,
„klonuje się” na jednym z szyldów
ulicznych w Klonowicza.
To wszystko
w cza-

Fot. Dariusz Gudowski

Ciekawych wniosków dostarcza
analiza sposobu, w jaki jeleniogórzanie oraz różne firmy stosują nazwy
ulic w stolicy Karkonoszy. W dobie
wszelakich oszczędności okazuje
się, że w ich gronie znalazły się nie
tylko prawidła gramatyki, ale i brak
podstawowej wiedzy o patronach.
Tak oto jeden ze sklepów sieci
ogólnopolskiej na swoich paragonach kwituje zapłatę za towar w
placówce, która znajduje się przy
ulicy… Bacewicza. Oczywiście lekceważąc fakt, że trakt nosi miano
polskiej skrzypaczki i kompozytorki
Grażyny Bacewicz.
Sklep może być usprawiedliwiony
faktem, że właścicielem sieci jest
Portugalczyk. Ale już nic nie usprawiedliwia pracowników pewnej
przychodni lekarskiej, którzy jedną
z kartotek pacjentów zatytułowali:
ulica Bacewicza.

Ulicą Konopnicką bywa
określany
trakt, któremu patronuje
Maria Konopnicka, ta od 12

Cieplickie Osiedle XX-lecia.
Kiedyś XX-lecia PRL

Handlowa zmyłka
sach, kiedy formacja nam miłościwie panująca zapowiada walkę
o wykorzenienie komunistycznej
przeszłości z ulicznego nazewnictwa. W stolicy Karkonoszy już to
częściowo uczyniono.
Z cieplickiego Osiedla XX-lecia
zniknął człon „PRL”, bo to właśnie
na 20-lecie Polski Ludowej osiedle
zbudowano. Nie ma Alei 15 Grudnia,
ulic 22 Lipca, gen. Karola Świerczewskiego, Pstrowskiego Wincentego
oraz innych bohaterów spornego
okresu.
Po 1989 roku był kłopot z zatarciem nazwiska niejakiego Dułowa,
komendanta Armii Sowieckiej, który
przez lat kilkanaście patronował
jednej z cieplickich ulic. W końcu
przeszła propozycja zgłoszona przez
ówczesnego prezydenta miasta Marcina Zawiłę. Na szyldy trafił zupełnie
apolityczny Kubuś Puchatek. Nie
spodobało się to jednak okolicznemu
mieszkańcowi, który wymalował
obok napis: ulica Radnego Idioty.

(tejo)

REGION Jak się napić, pojechać i nie trafić przed sąd doraźny

Co się odwlecze, to uciecze dwóch gazach pseudokierowcy
Rodacy, którym nie w smak
wyroki wydane przez sądy w
trybie przyspieszonym, wymyślili metodę, która pracę
sędziów paraliżuje.
Otóż przyłapani na jeździe na

żądają od policjantów, aby zbadali im krew. To najzupełniej
zgodne z prawem, ale – jak się
okazuje – nie z ideą szybkiego
karania.
Wyniki badań krwi na obecność
alkoholu gotowe są dopiero po

kilku dniach, a sprawcę złapanego po kielichu za kółkiem policja
powinna dostarczyć sędziemu
w ciągu 24 godzin od chwili
występku.
Tak oto, jak mawiają krytycy
wdrożonego w życie ministerialnego projektu, szybkie sądy stają

się iluzją, choć akurat w Jeleniej
Górze na brak zajęć nie narzekały.
W minionym tygodniu przed
oblicze Temidy z przyspieszeniem
trafiło ponad 30 osób.

(tejo)

kinowym multipleksem i wielką
galerią handlową ma powstać w
roku przyszłym, zaś pierwsze prace budowlane zaczną się za kilka
tygodni. Póki co taką zapowiedź
można między bajki włożyć.

(tejo)

JELENIA GÓRA Trzymamy władzę za słowo

Po sprzątaniu ocenimy
W ciągu miesiąca miasto
zostanie uprzątnięte – obiecał
na wtorkowej sesji zastępca
prezydenta Jerzy Łużniak,
odpowiedzialny za porządek
w mieście. Była to odpowiedź
na interpelację radnego Ireneusza Łojka (PiS), który
domagał się zaprowadzenia
czystości. Czy ta deklaracja
zastępcy prezydenta to czcze
słowa? Przekonają się o tym
mieszkańcy, którzy wskazują
setki miejsc wymagających
usunięcia brudów i psich odchodów.
Do dyskusji włączył się wiceprzewodniczący rady Józef
Sarzyński (LiD), któr y w poprzedniej
ekipie, jako wiceprezydent, odpowiadał za porządek
w mieście. Wypomniał swojemu
dzisiejszemu
odpowiednikowi, że
przecież
zima była

łagodna i można było posprzątać wcześniej.
Dopowiadamy swoje: lepiej
późno niż wcale i aby posprzątali. A o utrzymanie czystości
niech dbają zarówno mieszkańcy jak i samorządowcy.

(ROB/tejo)

Fot. Krzysztof Knitter

Polak potrafi wiele

Zapowiadająca budowę centrum handlowego Focus na dawnym placu po targowisku Kiliński
brytyjska firma nie wystąpiła dotychczas o stosowne pozwolenie
do wydziału architektury urzędu.
A obiecywano, że placówka z

OKIEM NACZELNEGO Zarządzający edukacją robią dobrą minę do kiepskiej gry

Zakurzony oświaty kaganek
Jeleniogórskie szkoły ponadgimnazjalne niczym lwice
właśnie przystępują do boju o niezdecydowanych uczniów
przyszłych klas pierwszych. Tymczasem aparycja niektórych przypomina odstraszające rudery, których próg nawet
odważni pokonują z duszą na ramieniu.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Mam na uwadze przysłowie,
że nie habit czyni mnicha, czy
też – jak to zgrabnie ujęła nasza
pani nauczycielka od chemii Janina K. – złej tancerce to i rękaw
od koszuli przeszkadza.
Prostszymi nieco słowy: nawet
w ruderze można pobierać
lekcje sporo dające do myślenia, a uczniowie bywają zbyt
wymagający co do standardów
oświatowej rzeczywistości.
Zresztą, sądząc po preferencjach dzisiejszych młodych
ludzi, szkoła jest chyba ostatnim
miejscem, jakie wybrałaby na
dobrowolną zsyłkę.

Można znaleźć jednak kilka
różnych stron tego nieco zaśniedziałego medalu. Odrapane
br yły szkolnych budynków
bardziej wpisują się w pożądany
przez Ministerstwo Edukacji
klimat średniowiecznej ascezy.
Wszak bogactwo bywa źródłem
grzechu i zepsucia. Widząc taki
jeden z drugim budynek, nawet
złodziej nim pogardzi, bo pomyśli, że przecież wszystko już
stamtąd wykradziono.
Szkolna atmosferka przesiąknięta ziejącym smrodkiem z sal
gimnastycznych wciąż jeszcze
w kilku placówkach bez natry-

sków raczej nie stanowi kojącego zapachu dla pochłaniacza
wiedzy. Bardziej wrażliwi mało
co nie zakładają masek przeciwgazowych, co z pewnością
uczyniłoby te instrumenty przydatnymi w sposób praktyczny
a nie teoretyczny. Tak są tylko
na wyposażeniu szkół jako
pomoc naukowa przy mało
komu potrzebnych zajęciach
przysposobienia obronnego.
Sporo do życzenia pozostają
także aromaty wypływające ze
szkolnych kuchni sprywatyzowanych zresztą stołówek, w
których ani obiady, ani sposób
ich masowego przyrządzania
nie zmieniły się od zamierzchłych dziesięcioleci. Wyżywienie
w takich przybytkach na pewno
nie grozi uczniom nadwagą, w
przeciwieństwie do zażerania

się rozmaitymi słodyczami popijanymi słodkawym ulepkiem
zwanym colą.
Programy nauczania są tak
przeładowane, że – pochłonąwszy skutecznie choćby połowę
ich zawartości – uczeń mógłby
z powodzeniem zagiąć wiadomościami samego autora.
Ku ubolewaniu pedagogów,
niestety, nie pochłania. Dziwić
się nie ma co, bo komu by się
chciało uczyć się na pamięć
encyklopedii.
W większych miastach jakoś
ową oświatową mizerię publiczną zacierają podobno lepsze,
szkoły społeczne. Pękają one w
szwach poprzez swoją częściową niezależność od państwa,
bo ślą tam dzieci majętniejsi
rodzice bojąc się pomysłów z
warszawskiej alei Szucha. Tam

w posępnym gmachu urzęduje
pan minister edukacji z armią
urzędników, którzy mimo zacnych pomysłów walki ze szkolną
przemocą, bandytyzmem i zdziczeniem młodzieży, wywołują
skutek odwrotny od zamierzeń.
Co prawda w szkołach prywatnych wcale lepiej pod tym
względem nie jest, zwłaszcza w
snobistycznej stolicy, ale to już
odrębna historia.
W Jeleniej Górze jest bodaj
jedna szkółka społeczna i to
nie ponadgimnazjalna, więc i
konkurencji na tym polu brak.
Nie brakuje za to oświatowego
„czarnego” rynku: korepetycji
dla uczniów wskazywanych palcem przez jednego nauczyciela
swojemu koledze, prac pisanych
na zamówienie przez mądrzejszych oraz innych zjawisk,

które skutecznie uczą, jak…
kombinować. Na to pieniądze
w kieszeni ucznia zawsze się
znajdą włożone przez troskliwą
dłoń bogatszych rodziców.
Tak oto remont przydałby się
nie tylko dla picu, na zewnątrz,
ale i od podstaw. Zarówno budynków jak i psychiki uczących
oraz nauczanych. Pieniądze są
potrzebne na ten pierwszy. Na
drugi – niekoniecznie. Niestety
o gruntownej modernizacji
oświaty polskiej od lat tylko się
mówi i pisze.
A – jak to napisał wieszcz Cyprian Kamil Norwid – „Klaskaniem mając obrzękłe prawice,
znudzony pieśnią lud wołał o
czyny”.

Konrad Przezdzięk
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

TEATR

Don Kichote
3 i 4 IV, godz. 10, Duża Scena, Bilety:
26 i 17 złotych
Z ogromnego bogactwa wątków powieści Cervantesa realizatorzy przedstawienia wybrali kilka wiodących. Losy
hołdującego niezłomnym zasadom
moralnym, a przy tym krewkiego rycerza
i jego rozmiłowanego w plebejskich
dowcipach giermka pokazane będą w
sposób, który łączy humor z liryzmem,
gorycz z radością, ironię z prawdziwym
współczuciem, baśniowo-mityczne
elementy z pytaniami, które od czasów
Cervantesa nie straciły na aktualności.
Na scenie zobaczymy animowane
przez aktorów lalki, groteskowe kłótnie
i pojedynki, wzruszające wyznania i
wielkiej urody, tajemnicze sny... W
głównej roli (Don Kichota) wystąpi Piotr
Konieczyński, w rolę Sancho Pansy wzieli
się Włodzimierz Dyła.
Testosteron
10 i 11 oraz 13-15 IV, godz. 19, Scena
Studyjna, bilety 29 i 21 złotych
Bijąca wszelkie rekordy popularności
komediowa opowieść obalająca mit
mężczyzn macho wraca na scenę.
Niedoszła uczta weselna, przeradza

się niemal w stypę po tym, jak panna
młoda „uciekła” sprzed ołtarza. W
spektaklu grają sami mężczyźni.
Testosteron zagrano już ponad sto
pięćdziesiąt razy.
Porwanie w Tiutiurlistanie
3 i 4 IV, godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilet 10 zł
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.
Mała Syrenka
11 IV, godz. 9 i 11, Teatr Norwida
– Scena Główna, bilet 10 zł
To opowieść o małej syrence, która z
miłości do księcia opuszcza swój podwodny świat. Jeleniogórska adaptacja
jednej z najpiękniejszych baśni Andersena różni się od oryginału. Syrenka
nie ginie w morskich falach – jak w
oryginale, z opresji ratuje ją ojciec. A
książę? Zobaczcie sami.

INNE

Recital Kosińskiego
2 IV, godz. 17, ODK, Kawiarnia Muza
Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu
zaprasza na recital Tadeusza Errola
Kosińskiego.
W rocznicę śmierci Papieża
2 IV, godz. 19, Kościół Garnizonowy,
wstęp wolny
Koncert Oratoryjny w II rocznicę śmierci
Jana Pawła II i XV-lecie Diecezji Legnickiej pod dyrekcją Jerzego Swobody
odbędzie się w Kościele Garnizonowym.
Wystąpi chór Filharmonii Narodowej w
Budapeszcie wraz z Orkiestrą Filharmonii
Dolnośląskiej, w programie Giuseppe
Verdi - Requiem.
Utwory Beethovena kameralnie
4 IV, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska,
bilety 10 i 5 złotych
Utwory Ludwiga van Beethovena oraz Johannesa Brahmsa będzie można posłuchać w ramach koncertu kameralnego
w wykonaniu: Ewy Antosik (skrzypce),
Agaty Karasińskiej (altówka), Marii
Koralewskiej (wiolonczela) i Krzysztofa
Gotartowskiego (fortepian).
Klimaty Jordanii i Synaju
5 IV, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Muzeum Przyrodnicze zaprasza na
prelekcję pt. „Po bezdrożach Jordanii
i Synaju cz. I”. Prelegentem będzie
Daniel Graczyk – alpinista, podróżnik,
wychowanek piechowickiego klubu
krajoznawczo-turystycznego Morena.
Wraz z nim widzowie przeniosą się

na pustynie Jordanii, odwiedzą też
klasztor św. Katarzyny na Synaju.
Opowie o wyspie
11 IV, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Papua Nowa Gwinea – kraj i ludzie
– to tytuł prezentacji multimedialnej
autorstwa ojca Jana Rykały. Jest on
misjonarzem i geologiem, pracującym
właśnie w tym kraju. Postara się przybliżyć kulturę i obyczaje mieszkańców
ten egzotycznej wyspy.
Romantyczny sopran
11 IV, godz. 19, Teatr Jeleniogóski,
bilet: 15 zł
Koncert pieśni romantycznych Sergiusza Rachmaniowa w wykonaniu
Aleksandry Lemiszki (sopran), współpracującej z Operą we Wrocławiu oraz
w Poznaniu.
Chińskie góry
12 IV, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Artur Wójcik przedstawi prezentację
multimedialną pn. W górach Kun-Iun
(Chiny).
Koń by się uśmiał
14 IV, godz. 16, Teatr Jeleniogórski,
Duża Scena, bilet 40 zł
Kabaret pod wyrwigroszem wystąpi
w Jeleniej Górze. Satyrycy rozśmieszą
publiczność zgromadzoną w jeleniogórskim teatrze.

Myśli w zawieszeniu
Obok „Don Kichota” nie
można przejść obojętnie,
ale reżyser powinien
dokończyć pracę nad
spektaklem.
Gonitwa za marzeniem i tęsknota za światem, którego już
nie ma i nie będzie. Pełne cnót
księgi i kodeksy rycerskie leżą
gdzieś zakurzone i poniszczone
przez czas. Ale znajdzie się taki,
który nagnie swój racjonalizm i
zaraz je odkurzy. Chce wskrzesić
przynajmniej małą część tego
świata i to z taką konsekwencją
jak nikt inny.
Tworząc swym działaniem mały
teatr, burzy społeczny porządek i
obsesyjnym działaniem wzbudza
śmiech otoczenia. Wszystko po to
by dotrzeć do prawdy o sobie, o
życiu i zwyczajnie być sobą. Czy
takie spostrzeżenia towarzyszą jeleniogórskiemu „Don Kichotowi”
w reż. Marka Pasiecznego?
Wszystko dzieje się przy otwartych kulisach. Na scenie stoi wóz,
na którym widzimy początkowo
animowane przez trupę komediantów lalki, a na końcu odchodzącego Don Kichota. Jest też
wąska i przesuwana w zależności
od potrzeb sceny ściana z oknem,
przed którą raz stoi błędny rycerz,
a innym razem gospodyni i Antonia, które rozmawiają z pijanym
giermkiem błędnego rycerza.
W tej scenografii ktoś może
odczuć niedosyt, ale taka właśnie
powinna być plastyka tego spektaklu. Tak skromna scenografia
trafnie oddaje teatralność, jaka
jest zawarta w powieści Cervantesa. Na naszych oczach powstaje

Zastępcy prezydenta Jerzemu Łużniakowi podobał się spektakl Don Kichote
teatr, widzimy jak funkcjonuje.
Zmienia się oprawa, ale prawda
uczuć pozostaje. Iluzyjny świat
Don Kichota buduje także światło. Tajemnicza jest scena, gdy Sancha dotyka niebieskie światło, jak
ten stoi w głębi sceny i wykonuje
dziwny taniec, a potem podchodzi
i mówi swojemu panu o liście,
który ten kazał mu zanieść wymarzonej Dulcynei.
Te teatralne zabiegi są ciekawe,
ale akcja toczy się na jednym
poziomie. Nic nie opada i nic
nie wzrasta. Jedyną sceną, która
powoduje skurcz w żołądku to ta,
gdy Don Kichote widzi Altisidorę
(Małgorzata Osiej-Gadzina) i
Emerencję (Elżbieta Kosecka).
Ta pierwsza próbuje coś z siebie
wyśpiewać, ale jej głos zaczyna się
łamać i brzmi jak z poniszczonej
czarnej płyty. Im bardziej jest po-

KARPACZ Usmażą rekordową jajecznicę

Mistrzostwa z jajem
Moc wrażeń, ciekawe konkurencje i atrakcyjne
nagrody gwarantują organizatorzy tegorocznych
Mistrzostw Polski z Jajem.
Impreza, która odbędzie się w
lany poniedziałek, cieszy się sporą
popularnością wśród turystów jak
i samych mieszkańców miasta pod
Śnieżką. Będzie m.in., konkurs na
najpiękniejszą pisankę, zawody w
stukaniu się jajkiem. W planach jest

ale poprzez zaangażowaną grę
Włodziemierza Dyły w roli Sancho Pansy, który uwodzi. Postać
giermka bawi i porusza. Ale
nie wiemy na przykład, jaki jest
Samson Carasco. Aktor ratuje
się jak może. Gesty i pewna maniera w wypowiadaniu kwestii
współgrają raczej z klimatem
parad równości niż z atmosferą
spektaklu.
Mimo niedociągnięć, „Don
Kichota” trzeba zobaczyć. Tajemnica, która nie zaistniała w
pełni na premierze, może zostać
wypracowana. Każdy spektakl się
rozwija, każdy spektakl jest inny.
Szkoda tylko, że prace muszą
dokończyć aktorzy sami, bez reżysera, ponieważ mamy wrażenie,
że Marek Pasieczny odpuścił sobie
na półmetku prób.

W. Wojciechowski

smażenie rekordowej jajecznicy.
Będzie się ona składała z 2007 jaj!
Mistrzostwa Polski z jajemodbędą
się w Chacie Karkonoskiej. Niżej
podajemy szczegółowy program
imprezy.

(ROB)

Program imprezy
godz. 13.00 rozpoczęcie imprezy: występ DJ, zaproszenie do zabawy,
godz. 15.00 rozpoczęcie smażenia GIGAJAJECZNICY, konkursu „Na Najładniejszą
pisankę”, wypiek „Chlebków wielkanocnych”, „Osoby z Najbardziej Odległego od
Karpacza Miejsca”
godz. 15.45 Konkurs „Stalowe Jaja” – ogłoszenie wyników i rozdanie nagródd,
degustacja Gigajajecznicy
godz. 16.00 ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród
od godz. 17.00 didżej zaprasza
KINO
KINO LOT
300
2 – 5 IV, godz. 20
dramat, historyczny, prod. USA 2007,
od 15 lat
Sposób na rekina
2 – 5 IV, godz. 16.15, 18
animowany, dla dzieci, prod. USA/Korea
Południowa

niszczona, tym lepiej. Don Kichot
stoi w bezruchu.
Na początku jest zabawnie, ale
potem nie jest już miło. Jest to
scena, która naprawdę poraża.
Choreograf Arkadiusz Buszko
opracował ruch sceniczny, który
nie jest zwykłym przechodzeniem
z jednej sceny w drugą. Gdy w tle
słyszymy muzykę, aktorzy zaczynają się subtelnie i delikatnie w jej
rytm poruszać, nie przerywając
dialogu.
Jednak zarówno po obejrzeniu
spektaklu, jak i w trakcie, nie
dostajemy zadania domowego.
Na skrawek refleksji liczymy na
końcu, gdy Don Kichota opuszcza
obsesja, ale Piotr Konieczyński
w tej roli, spieszy się i scena ta
ucieka nie wiadomo, kiedy. Pozostaje niedosyt. Współczujemy
odważnemu Don Kichotowi,
Fot. Archiwum UM w Karpaczu

Będzie się działo

JELENIA GÓRA O mocnych i słabych stronach najnowszej produkcji w Teatrze Jeleniogórskim

Fot. Arkadiusz Piekarz

REGION Wydarzenia i kultura

13

KINO MARYSIEŃKA
300
2 – 5 IV, godz. 16, 18.15
dramat, historyczny, prod. USA 2007,
od 15 lat
Klątwa 2
2 – 5 IV, godz. 20.30
horror, prod. USA 2006, od 12 lat

Konkurs stalowe jaja jest bardzo widowiskowy
KINO GRAND
Męsko damska rzecz
2 – 5 IV, godz. 17
komedia romantyczna, prod. Wielka
Brytania 2006, od 12 lat
Apocalypto
2 – 5 IV, godz. 19
dramat, prod. USA 2006, od 15 lat

DKF KLAPS
Jasne błękitne okna
3 IV, godz. 18, JCK
film prod. Polskiej, reż. B. Linda
Królowa
10 IV, godz. 18, JCK
prod. Wielka Brytania, Francja, Włochy,
reż. S. Fears

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 kwietnia 2007 r.

14

SPORT

JELENIA GÓRA Mistrzostwo Polski okiem trenera

Poradziliśmy sobie z presją
trenująca piłkę ręczną. Kilka kolejnych trafiło do nas dzięki współpracy z klubami z Dolnego Śląska,
zaś pozostałe wypatrzyliśmy
podczas
rozgrywek

Fot. Krzysztof Knitter

Grzegorz Kędziora: Jak wyglądał proces tworzenia tego
zespołu?
Dziewczyny mają za sobą
minimum 6-8 lat treningów
piłki ręcznej. Część z nich swoją
przygodę ze szczypiorniakiem
zaczęła w Szkole Podstawowej w Piechowicach,
gdzie na codzień pracuję, inne pochodzą z Wlenia i okolic, gdzie
także jest
grupa

– Dziewczyny musiały długo pracować
na ten sukces – mówi Dariusz Jarosz.

Rzemiosła
mistrzem
Uczennice z Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych bezapelacyjnie zwyciężyły w finale strefy jeleniogórskiej szkół
ponadgimnazjalnych w piłce
ręcznej.
W zawodach, które odbyły
się w hali przy ul. Złotniczej,
wzięły udział trzy drużyny. Były
to oprócz gospodyń z Rzemiosł:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalych z Lubania oraz Zespół Szkół
Elektronicznych z Bolesławca. Czwarta z zapowiadanych
ekip: Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Piechowicach, niestety nie dojechała.
Jeleniogórzanki zdecydowanie
wygrały oba swoje pojedynki:
z Bolesławcem: 19:7 oraz Lubaniem 29:10 i tym samym
awansowały do finału rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych
na szczeblu Dolnego Śląska. W
meczu o drugą lokatę w zawodach ZSP z Lubania pokonał
ZSE z Bolesławca 14:8. Skład
drużyny: Agnieszka Szalek, Sabina Kobzar, Magdalena Tajerle,
Sylwia Matacz, Anna Kubicka,
Katarzyna Kubicka, Magda Palewska, Aleksandra Szałańska i
Dorota Wawer. Opiekun Izabela
Matwiejów.

(KED)

szkolnych. W poprzednich dwóch
sezonach niektóre dziewczyny
występowały w barwach Biofactora w rozgrywkach I ligi, inne
grały w barwach Jelfy. Przed tym
sezonem nastąpiło połączenie
obu tych grup, aczkolwiek zawodniczek było na tyle dużo, że
w dolnośląskich rozgrywkach
juniorskich występowały dwie
nasze drużyny.
Jeszcze przed turniejem
byliście wymieniani jako
jeden z jego głównych
faworytów. Czy łatwo
wam się grało z takiej
pozycji?
Odczuwaliśmy pewną
presję wyniku, a w czasie
turnieju doszła jeszcze
presja roli gospodarzy. Rola faworyta na niektóre dziewczyny
wpływała pozytywnie, lecz
inne nieco się
blokowały, np.
obecnością znajomych i rodziny
na trybunach. Na
szczęście, przez
cały czas moje
zawodniczki
wiedziały o co

gramy i choć zdawaliśmy sobie
sprawę, że nie będzie łatwo, cały
czas chcieliśmy zdobyć złoto. W
grze bardzo pomagał nam fantastyczny doping jeleniogórskich
kibiców. Cieszę się, że trybuny
na naszych meczach były pełne
jak w czasach gdy Jelfa walczyła
o medale Mistrzostw Polski.
Jak wyglądała praca z zespołem Mistrzyń Polski
Zdobycie tytułu mistrzowskiego wymagało dużego wysiłku.
Dziewczyny są młode, w mają
po 18-19 lat i musiały udźwignąć
wielki bagaż obciążeń. Największym problemem było znalezienie
czasu na osobne treningi dla
zespołu juniorskiego, bo dziewczyny grały w kilku grupach,
.m.in. w ekstraklasie. Dodatkowo
dziewczyny z rocznika 1988 czyli
Agnieszka Kocela, Marta Dąbrowska, Anna Stanisławiszyn, Magda
Łoniewska, Ewelina Staszewska i
Aleksandra Grabas zdają w tym
roku maturę i musiały godzić
treningi z nauką. Mimo tych
trudności, atmosfera w drużynie
była bardzo dobra. Zespół mimo
wielu indywidualności stanowił
zgrany kolektyw.
Jakie były atuty Pańskiego
zespołu?
Doświadczenie ligowe i wynika-

JELENIA GÓRA Piłka ręczna kobiet

W pierwszym pojedynku rozegranym na parkiecie w Jeleniej
Górze skazywane na pożarcie jeleniogórzanki nie ulękły się klasy
mistrza Polski i przez niemal
cały mecz jak równy z równym
walczyły z utytułowanym rywalem. Pierwszy kwadrans meczu
był wyrównany i wynik w tym
czasie oscylował koło remisu. Kolejne minuty stały pod znakiem
skutecznej gry jeleniogórzanek,
które bezlitośnie wykorzystywały liczne błędy SPR i w 25 min.
wyszły na prowadzenie aż 12:7.
Znakomitą partię w tym okresie
rozgrywały Marzena Buchcic i
Marta Gęga. Niestety w końcówce I połowy gospodynie stanęły
w ofensywie, prezentując przy
tym niefrasobliwość w obronie
i lublinianki w szybkim tempie
odrobiły starty, a nawet wyszły

na prowadzenie 15:14. Początek
II odsłony lepiej zaczęli goście i w
34 minucie prowadzili już 18:15.
Nie załamało to jednak naszych
dziewczyn, które poprawiły grę
w defensywie i w 43 min. doprowadziły do wyrównania (po 20).
Trzy minuty później, po golu M.
Buchcic, gospodynie wyszły na
prowadzenie 22:20, co podziałało jak kubeł zimnej wody na
gości. W ostatnich 14 min. mistrz
Polski zdecydowanie poprawił
grę w obronie, czym zupełnie
wybił z uderzenia tak dobrze grające do tej pory podopieczne trenera Zdzisława Wąsa. Ten okres
gry jeleniogórzanki przegrały aż
3:12. Ostatnią bramkę zdobyły
za sprawą Marty Oreszczuk w
54 min. (było 27:25 dla gości).
Od tego momentu trafiały tylko
lublinianki i mecz zakończył się
ich zwycięstwem 32:25.
Drugi pojedynek obu drużyn w
Lublinie od początku toczył się
przy przewadze SPR. Jeleniogórzanki zagrały słabo w obronie
dając sobie rzucić aż 42 gole. W
ich składzie zabrakło najbardziej
doświadczonych Małgorzaty
Jędrzejczak i Marty Oreszczuk.
Już w 3 minucie SPR prowadził
3:0, a w 9 min. 8:2. W kolejnych

presją popełniały błędy, co dawało
nam możliwość wyprowadzania
skutecznych kontrataków.
Jak ocenia pan organizację
jeleniogórskiego turnieju?
Od sześciu lat jeżdżę na tego
typu imprezy i moim zdaniem
był to w ostatnim okresie najlepiej
zorganizowany turniej mistrzowski . Podobne opinie słyszałem
również z ust działaczy, sędziów
i zaproszonych gości. Duża jest
w tym zasługa prezesa naszego
klubu Jana Czarneckiego który
dbał aby wszystko było zapięte
na ostatni guzik.
W jaki sposób świętowaliście zdobycie tytułu Mistrza
Polski?
Po zakończonym pojedynku
finałowym zostaliśmy zaproszeni przez naszego prezesa
na spotkanie w lokalu na Górze
Szybowcowej. W imprezie tej
uczestniczyły zawodniczki,
działacze i osoby zaangażowane w organizację turnieju. Na
większe celebrowanie sukcesu
nie ma teraz czasu, gdyż trwają
jeszcze rozgrywki ekstraklasy.
Czas na odpoczynek i zabawę
będzie po sezonie.
Dziękuje za rozmowę

JAKUSZYCE Mistrzostwa Polski w biathlonie

Postraszyły faworyta
Nie było niespodzianki
w I rundzie play – off w
ekstraklasie piłki ręcznej kobiet. Zespół MKS PR
Fineffarm Jelenia Góra
dwukrotnie uległ aktualnemu mistrzowi Polski
SPR Lublin 25:32 i 29:42.
Jeleniogórzanki czeka rywalizacja o miejsca V-VIII.

jąca z tego wytrzymałość fizyczna
i psychiczna. Dodatkowo ciężar
gry w MKS -ie potrafiła wziąć na
siebie nie tylko jedna zawodniczka. Było to szczególnie ważne w
turnieju finałowym, który wymagał rozegrania czterech meczów
w cztery dni, co stanowiło dla
dziewczyn olbrzymie wyzwanie.
Który mecz w trakcie finału
był dla was najtrudniejszy?
Jeszcze przed rozpoczęciem
turnieju finałowego najbardziej
obawialiśmy się pojedynku z
naszym odwiecznym rywalem
AZS AWFiS Gdańsk, z którym od
pięciu lat w różnych kategoriach
wiekowych zawsze przegrywaliśmy. W pokonaniu gdańszczanek
bardzo pomogło nam ligowe
ogranie, lepsza dyspozycja dnia
oraz konsekwencja w grze. Ta
ostatnia była szczególnie widoczna w tym pojedynku, gdy
graliśmy w osłabieniu, a mimo
to potrafiliśmy zdobywać gole.
Sam finał z MTS Żary też był
równie trudny. Po osiągnięciu
prowadzenia moje podopieczne
zbyt szybko uwierzyły w sukces.
Decydująca dla losów pojedynku
była przewaga, którą wywalczyliśmy na początku II odsłony.
Od tego momentu zawodniczki
z Żor musiały gonić wynik i pod

minutach podopieczne trenera
Zdzisława Wąsa wykorzystując
słabszą skuteczność gospodyń
(m.in. niecelny rzut karny Doroty Malczewskiej) zdołały odrobić
nieco strat i po golu Moniki Odrowskiej przegrywały tylko 8:12.
Końcówka tej odsłony jednak
należała do gospodyń i pierwsze
30 min. zakończyło się zwycięstwem SPR 22:13. Po zmianie
stron lublinianki prowadziły
nawet 15 bramkami (35:20 w
45 min). W 52 min po golu
Joanny Bogusławskiej goście
przegrywali „tylko” 27:36 jednak
było to wszystko na co pozwolił
im SPR. W końcówce gospodynie
ponownie odzyskały inicjatywę
i po 60 minutach triumfowały
42:29.
SPR Lublin – MKS PR 42:29
(22:13) i MKS PR – SPR Lublin
32:25 (15:14)
MKS PR: Maliczkiewicz,
Skompska – Gęga 8 i 7, Buchcic
7 i 3, Oreszczuk 5 i -, Dąbrowska
3 i 6, Dyba 1 i 5, Kasprzak 1 i
3, Jędrzejczak 0 i -, Kobzar 0 i
1, Kocela 0 i 0, Odrowska 0 i 1,
Bogusławska 0 i 3, Tajerle - i 0,
Łoniewska – i 0.

Wystrzelane złoto

Zawodniczka MKS Karkonosze Jelenia Góra Agnieszka Grzybek zdobyła złoty medal w biegu długim,
podczas biathlonowych Mistrzostw Polski, które
odbyły się na Polanie Jakuszyckiej.
W zawodach wzięła udział cała
krajowa czołówka biathlonistów,
w tym z powodzeniem reprezentanci MKS Karkonosze Jelenia
Góra. Spośród nich największy
sukces odniosła Agnieszka Grzybek zdobywając złoty medal
w kończącym zawody biegu
długim. Zawodniczka lepszym
strzelaniem wyprzedziła najgroźniejszą rywalkę do zwycięstwa
Krystynę Pałkę. W samym biegu
A. Grzybek była o ponad półtorej
minuty wolniejsza. Rywalizację
w tej konkurencji ukończyło
tylko 10 zawodniczek. Wśród

mężczyzn w tej samej konkurencji, pod nieobecność najlepszego
naszego biathlonisty Tomasza. Sikory, wygrał Grzegorz Bodziana. W
biegu sprinterskim A. Grzybek była
trzecia, zaś kolejna jeleniogórzanka
Izabela Daniło piąta. W biegu na
dochodzenie A. Grzybek była czwarta. Zawodniczka ta jednocześnie
zajęła w tym biegu drugie miejsce
w klasyfikacji młodzieżowych MP
(roczniki 84-85). W rywalizacji
sztafet biathlonistki Karkonoszy
były drugie, zaś ich klubowi koledzy
zakończyli zmagania na szóstym
miejscu.
(KED)

Fot. Marcin Purzycki

O tym jak wyglądała praca z juniorkami MKS Finepharm, które zdobyły
mistrzostwo Polski w piłce ręcznej, rozmawiamy
z trenerem Dariuszem Jaroszem.

(KED)
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SPORT
JELENIA GÓRA Ekstraklasa koszykówki kobiet

Zagrały z przymusu

Twardy outsider
W XXIV kolejce II ligi koszykarze II ligi koszykarze
MKS Sudety Jelenia Góra pokonali w meczu wyjazdowym Polonię Leszno 78:74.
nad i postawił jednak w tym momencie Łukasz Niesobski celnie
egzekwując dwa rzuty wolne i
nasz zespół mógł się cieszyć z
wygranej 78:74.
Polonia Leszno – KS Sudety
74:78 (17:28, 21:12, 21:21, 15:17)
KS Sudety: Samiec 36, Wilas 19,
Wilusz 10, Miłoń 5, Kiciński 4, Matczak 2, Niesobski 2, Olszewski.

W pierwszym meczu w rywalizacji o miejsca V-VIII w
Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra przegrało z ŁKS – em Łódź 64:71.
Mecz ten przyciągnął na trybuny hali przy ul. Sudeckiej
rekordowo niską liczbę widzów, co potwierdza bezsens
rozgrywania spotkań o miejsca
V-VIII. W barwach Kolegium
zabrakło Amerykanek Keili
Beachem i Jocelyn Penn, które
rozwiązały już kontrakt z klubem i będą się starać o angaż
do WNBA. Ich nieobecność była
szczególnie widoczna w walce
w strefie podkoszowej oraz w
defensywie, która w wydaniu
gospodyń była wyjątkowo mało
skuteczna. Jeleniogórzanki
braki te próbowały nadrabiać
rzutami za trzy punkty. KK w
całym meczu trafiło w ten sposób aż 12 razy. Niestety, dobra
dyspozycja w t ym jednym
elemencie gry nie wystarczyła

(KED)
POZOSTA£E WYNIKI
AZS Szczecin – Śląsk II
102:65
AZS Poznań. - Pogoń Ruda Śl.
67:37
Doral Kłodzko - Stal II
101:66
Olimpia - Rawia oraz Zabrze - Pogoń P.
– mecze odbyły się po zamknięciu numeru

TABELA

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

22
23
21
21
22
22
22
22
22
21
21
22
23

41
38
37
36
36
36
34
32
32
28
28
25
23

+379
+156
+256
+156
+74
+297
+114
+79
-51
-228
-154
-400
-678

się w III kwarcie. Znakomitą
skutecznością błysnęła w tym
okresie rezerwowa w zespole
gości Milena Owczarek, która
czterokrotnie trafiła za trzy
punkty i prawie w pojedynkę
wyprowadziła ŁKS na prowadzenie 52:40. W ostatnich
10 minutach jeleniogórzanki

Laury dla karateków
Z workiem medali powrócili z mistrzostw Polski
dzieci i juniorów w karate shidokan zawodnicy
klubu Shidokan Jelenia
Góra.

Ruszy na dach świata
Kolejne trudne wyzwanie postawił przed sobą jeleniogórski alpinista i miłośnik sportów ekstremalnych Rafał Fronia. W połowie kwietnia wyruszy on
na wyprawę na położony w Tybecie ośmiotysięcznik
Shisha Pangma.

W zawodach, które odbyły się
w Łasku uczestniczyło ponad
140 zawodników z 10 klubów.
Jeleniogórska ekipa była najliczniejsza (42 zawodników).
Podopieczni trenerów Mariusza Ligizyńskiego oraz Przemysława Jończego zdobyli podczas
imprezy kilkanaście medali. W
konkurencji sumo, w której rywalizowały najmłodsze dzieci,
w zmaganiach chłopców w
wieku sześciu lat, drugie miejsce zajął Michał Grzesiak, zaś
trzecie Aureliusz Miszczyk. W
rywalizacji chłopców w wieku
9 – 11 lat, w kategorii wagowej

lekkiej wszystkie miejsca na
podium zajęli jeleniogórzanie,
gdyż pierwszy był Kamil Kaczmarczyk, przed Aleksandrem
Spiszem i Dawidem Reszką.
W kategorii wagowej średniej
trzecią lokatę zajął Marcel
Mielniczuk, zaś na tym samym
miejscu w kategorii ciężkiej
uplasował się Piotr Szlachta.
W rywalizacji dziewczynek w
wieku 9-10 lat w kat. wagowej
lekkiej pierwsza była Paula
Widawska, zaś trzecia Maja
Weremczuk, w kat. średniej
Aleksandra Jończy była druga,
a Patrycja Głuszyńska trzecia. W kategorii ciężkiej złoty
medal zdobyła Karina Polak,
przed klubowymi koleżankami
Aleksandrą Wielento i Anną
Jarosz.
W konkurencji junior grappling (zawierającej elementy

zapasów) w zmaganiach chłopców w wieku 11-13 lat, w kat.
lekkiej pierwszy był Marcin Zalewski, a drugi Tomasz Wieczorek, zaś kat. średniej na drugim
stopniu podium stanął Szymon
Zieleniewicz. W konkurencji
sabbmision, w r ywalizacji
chłopców w wieku 13-14 lat,
drugi był Maciej Mularczyk.
Ten sam zawodnik zdobył
złot y medal w konkurencji
bare knukle karate (zawierającej elementy karate i judo)
w zmaganiach chłopców w
wieku 14 lat. Listę medalistów z
jeleniogórskiego klubu zamyka
Przemysław Zimorski, drugi w
konkurencji bare knukle karate w kategorii wiekowej 18-19
lat. W klasyfikacji drużynowej
klub Shidokan Jelenia Góra
zdobył drugie miejsce.

Fot.Archiwum Klubu

roku 167 wejść, podczas zdobywania szczytu zginęło 21 osób.
Wyprawa w której będzie uczestniczył nasz alpinista, potrwa od
pięciu do sześciu tygodni. Po okresie aklimatyzacji i przygotowań
sam atak na szczyt, planowany jest
około 5-10 maja. W tym czasie w
Himalajach trwa pora wiosenna
- przedmonsunowa, gwarantująca
dobre warunki do wspinaczki.
Największą bolączką, oprócz
zmiennej i kapryśnej górskiej
pogody, z jaką będą musieli się
zmagać uczestnicy eskapady będą
kłopoty związane z niedoborem
tlenu na dużej wysokości. – Wyprawę w Himalaje planowałem
od trzech lat, jestem do niej bardzo
dobrze przygotowany fizycznie –
mówi Rafał Fronia. Sam szczyt jest
dość trudny technicznie, jednak
jestem dobrej myśli jeśli chodzi o
powodzenie naszej wyprawy. W
przypadku tego typu eskapad dużą
rolę odgrywa psychika, zawłaszcza
gdy podczas załamania pogody
przez 4-5 dni nie
można opuścić
namiotu.

(KED)
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Zdobył już wiele
Jeleniogórski wspinacz do tej pory
zaliczył m.in. wszystkie ważniejsze
wierzchołki andyjskie, Mount
Cameroon w Afryce oraz szczyty w
górach Elbrus, Pamir i Karakorum.
Bierze udział także w rajdach
ekstremalnych i bike matatonach.
– Wyprawy traktuję jako sport i
formę zmagania się z samym sobą
– podsumowuje R. Fronia. To także
dobry sposób na ucieczkę od życia
codziennego, stresu oraz zdobyczy
Rafał Fronia
cywilizacji.

Magdalena Gawrońska zdobyła 15 punktów
i wszystkie w końcówce spotkania

£ASK Dzieci walczyły dzielnie

JELENIA GÓRA Alpinizm

Jeszcze kilkanaście dni temu
plany jeleniogórskiego wspinacza
były zupełnie inne, gdyż miał on
uczestniczyć w ekspedycji atakującej najwyższy szczyt Ziemi, Mont
Everest. Pojawiły się problemy z zaangażowaniem tragarzy Szerpów,
na podejściu pod Mont Everest, co
mogłoby doprowadzić do niepowodzenia wyprawy. Na szczęście,
w ostatniej niemal chwili udało
się dołączyć do międzynarodowej
ekipy, kierowanej przez Ryszarda
Pawłowskiego, która zaatakuje,
położony na terenie Tybetu himalajski szczyt Shisha Pangma (8027
m.npm.). Jest on najniższym i równocześnie najpóźniej zdobytym ze
wszystkich ośmiotysięczników.
Szczyt tworzy potężny masyw,
pokryty wiecznymi śniegami i
lodowcami. Pierwszego wejścia na
jego wierzchołek dokonała w 1964
roku chińska wyprawa. Na Shisha
Pangmę zanotowano do 2000

do pokonania dysponujących
większa ilością atutów łodzianek, które pewnie kontrolowały przebieg zmagań.
Jeleniogórzanki rozpoczęły
zmagania piątką: Natalia Małaszewska, Magda Gawrońska,
Agnieszka Kret, Sabrina Scott i
Dorota Wójcik. Początek meczu
w wykonaniu obu zespołów
była bardzo słaby, a na pakiecie rządziły niepodzielnie
chaos i nieskuteczność. Jako
pierwsze z marazmu obudziły
się łodzianki które wygrały tą
część gry 13:8. Na początku
II odsłony ciężar zdobywania
punktów w Kolegium wzięła
na siebie Iza Bogdan i po jej
celnej trójce w 13 min. na tablicy wyników widniał remis po
15 . Losy meczu rozstrzygnęły

Fot. Krzysztof Knitter

LESZNO II liga koszykarzy

Zespół z Leszna jest jednym z
outsiderów II ligi i praktycznie
już od kilku kolejek wiadomo,
że zazna goryczy degradacji do
niższej klasy rozgrywkowej. Mimo
to jeleniogórzanie sporo się musieli napracować, aby pokonać
ambitnie grających zawodników
Polonii. Najlepszym zawodnikiem
Sudetów był Krzysztof Samiec, po
raz kolejny potwierdzający że jest
prawdziwym liderem drużyny.
Zdobył 36 punktów, w tym trafił
aż osiem razy za trzy punkty. Mecz
ustawiła wysoko wygrana przez
Sudety pierwsza odsłona 28:17.
Na początku II kwarty przewaga
jeleniogórzan wzrosła do 14 oczek.
W tym momencie parkiet musiał
opuścić z drobnym urazem do
tej pory znakomicie spisujący
się w obronie i w ataku Tomasz
Wilas. W grę wkradł się chaos,
co skrzętnie wykorzystali gracze
Polonii i do przerwy przegrywali
jedynie 36:38. Po zmianie stron
Sudety kontrolowały przebieg
wydarzeń na parkiecie, stale utrzymując kilkupunktową przewagę.
W końcówce zryw gospodarzy
pozwolił im zniwelować straty
jedynie do dwóch oczek (76:74 dla
Sudetów). Przysłowiową kropkę

15

Dla karateków Schidokan Jelenia Góra mistrzostwa Polski
były niezwykle udane

(KED)

bezskutezcnie próbowały gonić
wynik.
AZS KK – ŁKS Łódź 64:71
(8:13, 20:21, 12:18, 24:19)
AZS KK: Małaszewska 16,
Gawrońska 15, Bogdan 15,
Myćka 7, Scott 7, Kret 3, Wójcik
1, Szczuraszek

(KED)

Wyścig
ku pamięci
Kolarze przełajowcy rywalizowali podczas V Ogólnopolski
Kolarski Wyścig Przełajowców o
Memoriał Jana Kozłowskiego.
Impreza miała uczcić pamięć
Jana Kozłowskiego znanego
zawodnika, trenera oraz działacza PZKol. Wyścigi rozegrane zostały na czas i zgodnie
z przepisami PZKol. Ogółem
wystartowało w nich 93 zawodników. W poszczególnych
kategoriach wiekowych triumfowali: żacy – Piotr Konwa (Trasa Zielona Góra); kat. młodzik
– Damian Lasota (LKKS Górnik
Wałbrzych); kat. młodziczki
– Anna Pawlik (UKS Centrum
Nowa Ruda); juniorka młodsza
– Karolina Brepczyńska (LUKS
Baszta Złotoryja); junior młodszy – Paweł Peciak (LKS Trasa
Zielona Góra); juniorka – Marta
Sułek (Montaindew Kraków);
junior – Łukasz Osiecki (Montaindew Kraków); kat. elita
(orlik) – Rafał Iwan (Cyklosport
Bolesławiec); masters I – Grzegorz Wybraniec (LUKS Baszta
Złotoryja); masters II – Wojciech
Bartolewski (KS Scout Częstochowa); masters III – Mirosław
Sokołowski (Kowary); masters
IV – Grzegorz Kołodziejek (Częstochowa); masters V – Jan
Janczewski (Lubin).
Spośród startujących jeleniogórzan najwartościowsze wyniki uzyskali: Angelika Szwinta
– druga w kat. juniorka młodsza, Kosma Gąsiorowski – szósty, Grzegorz Borycki – siódmy
i Jacek Jędrasiewicz – ośmy
(wszyscy w kat. junior młodszy), Anna Szwinta – druga w
kat. juniorek, Maciej Pałac – trzeci, Adam Drahan – piąty i Jakub
Danielski – szósty (wszyscy kat.
elita) i Krzysztof Tyszecki – drugi
w kat masters I.

(KED)
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OG£OSZENIA

MOTORYZACJA
Kupię
■ Auto całe lub uszkodzone, stan i rok
obojętny, lub przyjmę za złomowanie, tel.
+48 783-043-706
MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Mazdę 323 F, grudzień 1993r., poj. 1.6
16V, wspomaganie kier. elek., szyby, klima,
centr. zamek, kolor wiśniowy, stan b. dobry,
pięciodrzwiowy, cena: 5000 zł (przygotowany do rejestracji), tel. 0 509-961-735.
■ Ford escorta - 1991, benzyna 1,4, centr.
zamek, hak holowniczy. Kolor granat. Cena:
2000 zł, tel. 668-889-229
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Dwupokojowe mieszkanie, ok. 40
m.kw. w centrum lub na Zabobrzu, bez
pośredników. Tel. 502-135-092
NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Mieszkanie 3 - pokojowe 64 m. kw na
os. Czarne na 2 - pokojowe w Jeleniej Górze.
Tel.(075) 647 10 02
■ Połowę domu własnościowego na
mieszkanie 3 - pokojowe w Jeleniej Górze.
Dom do remontu, ładna okolica, duże
podwórko może być pod budowę domu.
Tel. 605-449-653
■ Zamienię własnościowe mieszkanie
- 49 m kw. w Aleksandrowie Kujawskim na
podobne w Jeleniej Górze lub okolicy. Tel.
662-658-303
PRACA
Dam pracę
■ Firma budowlana „Dom pod klucz” zatrudni murarzy i cieśli schodowych. Zarobek
od 2 tysięcy złotych. Tel. 507-445-930
■ AVON - poszukuję osób chętnych do
współpracy. Zadzwoń i zostań konsultantką
lub podejmij pracę na umowę - zlecenie.
Informacja o szczegółach na spotkaniu. Tel.
(075) 75 584 48 lub 606 736 939
PRACA
Podejmę pracę
■ Złota rączka, wszystkie prace budowlane. Dachy ślusarstwo, prawo jazdy (B),
inne propozycje. Tel. 075/713-05-72, lub
0662-142-682
■ Sprzątanie mycie okien, prasowanie
tanio i solidnie tel. 0788-902-024
■ Kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego podejmie pracę od zaraz na
terenie Jeleniej Góry Tel. 0 783 137 786
RÓŻNE
Sprzedam
■ Panele podłogowe. Kolor: dąb rustykalny, struktura WG, grubość 7 mm, najwyższa
dostępna w Polsce klasa ścieralności AC 4.
23 zł/m.kw, tel. 0604 923 300
■ Sprzedam schody drewniane nowe w
bardzo dobrym stanie, tel. 075/76-76-292
,lub 0603-838-045
RÓŻNE
Rozmaite
■ Oddam portal internetowy z domeną com + serwer 5gb opłacony na pół
roku, tylko mieszkańcowi Jeleniej Góry,
tel.669417059

Obiady na wynos – tanio – Restauracja
„Galery” – Maciejowa 075/752-16-94
■ Zespół muzyczny, 3 - osobowy, z wokalistką. Profesjonalny sprzęt, świetne głosy.
Wesela i inne imprezy okolicznościowe.
Umawiamy się na prezentacje! Tel. 0-665209-669
■

RÓŻNE
Usługi
■ Laminujemy materiały o maksymalnej
szerokości: 1 m i dowolnej długości.
Zadzwoń i 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
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny, tel.
075/764-79-90
■ Tłumaczenia – angielski. Profesjonalnie,
terminowo, tel. 660 360 718
■ Fotografia ślubna - tel. 505 810 724
■ Masz firmę? Płać mały ZUS - do 50%
MNIEJ! Tel. 607 122 636
■ Beskidzki Dom Maklerski. Nasi Konsultanci dojeżdżają do klientów, tel. 501 721 340
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego w Państwa Firmie
oraz sporządzi odpowiednią dokumentację
z tego zakresu, tel. 691 824 739
■ Przeprowadzki kompleksowe. Najwyższa
jakość i największe doświadczenie. Tel.
075-7673971, 694559227, 516146075.
www.przeprowadzki-kompleksowe.prv.pl
■ Remonty tanio i solidnie. Tel. 600501-194
■ Tanie pokoje dla ekip robotniczych – 10
złotych za dobę – restauracja „Galery”
telefon: 075/752-16-94
■ Instalacje gaz, c.o., kanalizacja odbiory,
montaż, uprawnienia 501-666-098, lub
502-564-824
■ Przeprowadzki sprawnie i niedrogo ekipa
do pianin maszyn sejfów itp.0-601-240582. www.transkiba.eu
■ Przewiozę meble, agd, pianino, antyki,
maszyny itp. 691-309-719
■ Usługi transportowe - meble, agd,
antyki, pianina, drzewo kominkowe. Tel.
691-309-719
■ Zespół muzyczny, tel. 608-637-871
■ KREDYTY - oferta dla każdego, gotówki,
konsolidacje, hipoteki, tel. 605-919-305,
075 613 75 35
EDUKACJA
Angielski - korepetycje, gimnazjum,
liceum, matura, egzaminy FCE,CAE,CPE,
tel. 0660 360 718
■ Włoski dla początkujących, zwłaszcza
dla wyjeżdżających do Włoch - tanio! Tel.
788 991 578
■ Chemia dla gimnazjum – korepetycje
(także I klasy LO i technikum), bardzo dobry
poziom, miła i przyjazna atmosfera, tanio.
Tel. 606 875 179
■

DROBNE
Wesela, przyjęcia – najtaniej – Restauracja „Galery” telefon: 075/752-16-94
■ Dyskretne pokoje. Telefon: 075/75216-94
■ Kurtka z prawdziwej skóry, brązowa,
rozmiary 176 - 180, cena 250 złotych do
■

negocjacji, Tel. 691 262 797 lub (075)
642 09 32

ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Sprzedam
■ Kartę Compact Flash \”CF\” KINGSTON
ELITE PRO 512mb (czyli szybka, niebieska)
40zł - gwarancja (kupiona we wrześniu 06)
+ pudełko na kartę 695 212 075
■ Sprzedam aparaturę gitarową firmy
Lanej, produkcji angielskiej. Nowa z chorusem dystorszyn, odbiór bardzo dobry. Moc
65 Wat - moc muzyczna 100 Wat. Gitarę
elektryczną firmy „Mensfild” kolor wiśnia
- nowa z całym wyposażeniem i pokrowcem
twardym, do tego „Chorus” firmy Bosh. Tel.
(075) 64 13 997
■ SAGEM MYX5-2. Telefon posiada nową
obudowę z folią na wyświetlaczu, jest
sprawny technicznie na 100%. Simlock
ERA. Komplet: telefon, ładowarka, kabel
do komputera, instrukcja. Gwarancja
z paragonem (nieważna), poprzednia
obudowa, instrukcja z płytą (porysowana,
ale cd-rom ją czyta), pudełko. kom. Tel.
696 428 506
■ Telefon Motorola V3 w idealnym stanie
na dwuletniej gwarancji. Kupiony w styczniu
2007 r., ale praktycznie nie używany. Folie
ochronne na obudowie i wyświetlaczu. Stan
idealny! Bez simlocka. W skład kompletu
wchodzi: telefon, ładowarka. Gwarancja do
01. 2009. Instrukcja i inne papiery, pudełko
kom. Tel. 696 428 506
■ Super monitor 15 cali, znanej firmy
Relisys. Cena: 40 zł. Więcej informacji pod
nr tel. 606-301-919
■ Telewizor 21 CROWN mało używany z
pilotem i instrukcją, czarny. Cena: 180 zł .
Jelenia Góra. Kontakt: mtgajowy@o2.pl
■ Monitor LCD 17 cali firmy LG L1718S,
4 miesięczny, na gwarancji, stan idealny.
Cena: 500 zł. Tel. 600-85-26-34
■ Motorolę v3 prosto z salonu ery. Folia
na wyświetlaczu, bateria zafoliowana. Nie
wyciągana z pudełka. Jak prosto z fabryki.
Cena do uzgodnienia. Tel. 668-143-310
■ Nowy aparat SE K610i z sim lockiem.
Komplet. Telefon ma tydzień, nieużywany.
Tel. 607 661 075
■ Oddam za darmo Sun Solaris 10 Media
Kit, system operacyjny oraz UBUNTU
Ver.6.10.Tel: 503 003 989
■ Telefon komórkowy Siemens ax75.
kontakt pod numerem - GG 6225615
■ Panel do radia samochodowego Kenwood KRC-478R. Cena: 40zł, tel. 695
061 469
■ Skaner Colorado-Direct i drukarkę
HP 710C + kable i oprogramowanie. Tel.
603783521, lub GG #56923
■ SE k800i w idealnym stanie. Wzięty z
salonu 26.02.07., cały komplet + gwarancja. Tel. 0-693-501-230
■ Telefon Nokia 6610i bez simlocka w bardzo dobrym stanie. Nie zawiesza się, bateria
długo trzyma. Sprzedaję komplet: telefon,
ładowarka, instrukcja obsługi, pudełko,
nieważna już karta gwarancyjna, ale jest na
niej data zakupu z pieczątką. Cena: 180zł
- do uzgodnienia. Tel. 668-995-508
■ Mixer 4, wejścia cd lub gramofonowe,
2 wejścia gramofonowe i 2 wejścia mikrofonowe, efekty dźwiękowe, podsłuch
kanałów, korektor graficzny, stan bardzo

dobry, cena: 250 zł. Ponadto: wzmacniacz
Yamaha 2x100w 075/7649316, lub 517
900 425
■ Solton MS-100 z twardym dyskiem
1GB. Cena do uzgodnienia, lub zamienię
na Gem Genesys Pro lub soltona SG-1 z
dopłatą z mojej strony. Jelenia Góra, tel.
075/7649316, lub 517 900 425, e-mail:
jackie5@interia.pl
■ Kartę grafiki geforce 4 MX 64 MB
AGP 8X za 65 zł, tel. 788 142 771, lub
centrum_masazu@onet.eu
■ Do sprzedania urządzenie wielofunkcyjne firmy Lexmark z serii 2200, tel.
609 736 489
■ Sony Ericsson 750i nowy w sieci plus,
tel. 609 736 489
■ Zamienię IPOD 2GB na jakis stary
komputer bez monitora. E-mail: pavvv@
wp.pl gg 443353
■ Laptop California Acces M660, 15 cali,
COMBO AMD procesor, cena: 1 800 zł. w
bardzo dobrym stanie. Tel. 601 661 830
■ Nową lodówko - zamrażarkę Mastercook
z gwarancją oraz gazówkę elektryczno
- gazową indesit, także na gwarancji . Stan
idealny. Atrakcyjna cena. Wiadomość po
godz. 15.00, tel. 607 314 872
■ Naprawa Komputerowa - oprogramowanie ( naprawa oraz instalowanie itp.) info :
slocikmeister@gmail.com
■ Keyboard Yamaha PSR 520, sprawny
w stu procentach. Cena do uzgodnienia,
tel. 691 328 832
■ Motorolę v 547, używaną, simlock bez
blokady, wyświetlacz kolorowy, dzwonki
polifoniczne, true-tone, MP3 komunikacja
bluetooth transmisja danych GPRS informacje dodatkowe Java, MMS, odtwarzacz MP3,
obsługa video, przeglądarka WWW, aparat
foto, wbudowany zestaw głośno mówiący
cena: 200 zł tel. 504 726 575
■ Aparat fotograficzny Premier, stan
bardzo dobry, cena: 100 zł. Tel. 501
346 661
■ Magnetowid Sharp w bardzo dobrym
stanie. Cena: 100 zł. Tel. 501 346 661
■ Nokię 3510 i pudełko, ładowarka, cena:
60zł, tel. 693 516 627
■ Chłodziarko - zamrażarkę Indesit wysoka
na 190cm biała polecam numer kontaktowy
0-691-125-465 gg3731651
■ Nową Motorole L6, komplet, bez sim
locka. Cena: 280zł, tel. 502 594 420
■ Nową Nokię 6111, dwie sztuki, kompletne, bez sim locka, kolor czarny Cena:
550zł/szt. Tel. 502 594 420
■ Używaną Motorolę V3, czarna, komplet,
na gwarancji, używana 2 tygodnie Cena:
330zł. Tel. 502 594 420
■ Nową Nokię 2610, sim lock na ere,
komplet. Cena: 180 zł. Tel. 502 594 420
■ Używaną kosole xbox, stan dobry, kable,
2 pady (jeden nowy, jeszcze nie otwierany),
8 gier: espn football 2K4 shenmue II
domone stone genma onimusha cold fear
splinter cell pandora tomorrow splinter
cell halo. Konsola posiada dysk twardy o
pojemności 5000 bloków, można na nią
wgrywać, np. muzykę. Cena: 399zł. Tel.
502 594 420
■ Odtwarzacz MP3 CREATIVE MuVo TX 256
za 60zł, 100% sprawna. Cena do uzgodnienia, lub zamienię na coś ciekawego. Tel. GG
2641894, 697 380 346
■ Ge-Force 4 mx4 64mb x8 AGP z pamięciami Samsunga nie kręcona. Cena: 40 zł,

tel. 517 263 198
■ Głośniki wysoko tonowe i średnio
tonowe oraz zwrotnice do Altusów 140 tel.
517 900 425
■ Procesor na gniazdko Socket A AMD
Athlon XP 1800+ z najlepszej serii AGOIA.
100% sprawny. Rdzeń nie pokruszony. Gratis miedziana podkładka Coper Shine. Tel.
500 219 611, mail: 500219611@wp.pl
■ Używany modem PCIMCIA do noteboka
Sony Eriksson GC85 EDGE/GPRS - komplet, 100% sprawny! Modem ma 6 mc.
Cena: 380zł. Tel. 500 219 611, e-mail:
500219611@wp.pl
■ Dwie pamięci 256mb 133. Tel. 889
944 229
■ Autonawigację Mio C250, procesor
samsung 400Mhz, wyświetlacz, antyodblaskowy, dotykowy 3,5”, 256MB ROM, 64MB
RAM, wbudowany mp3 player, gwarancja
24 miesiące, w promocyjnej cenie: 940zł.
Komputery Terabajt ul.Jagielońska22 tel.
075 64 25 739
■ Sprzedam Motorolę V3 czarna, stan
bardzo dobry, na gwarancji, z pudełkiem a
w środku: ładowarka, słuchawki i kabel USB
za 380 zł, tel. 507 196 338
■ Aparat cyfrowy Nikon L3 5.1 Mpx, 3x
zoom optyczny. Sprzedaje cały komplet,
gwarancja 24 miesiące. Aparat używany
dwa miesiące w idealnym stanie, tel. 608
628 670 GG 9945472, e-mail: luxland@
gmail.com
■ Dwa telefony, posiadają aparat kolorowy,
wyświetlacz, motorola V975 jeszcze na 20
- miesięcznej gwarancji, tel. 691 125 465
GG 3731651
■ Kserokopiarkę. Cena do uzgodnienia, tel.
075 643 27 61
■ Telefon sony ericsson k750, stan bardzo
dobry, folia na wyświetlaczu, telefon nie
posiada pudełka, lecz ma sim-locka zdjętego
i wgrany j. Polski. Reszta działa bez zarzutu,
daje gwarancję na 3 miesiące. Cena; 500 zł
do negocjacji, tel. 512 784 216, gadu-gadu:
10305087
■ Sprzedam lub zamienię na telefon
komórkowy siemens s55 z akcesoriami,
telewizor lcd samsung le32r72b 32cale.
ekran w telewizorze jest uszkodzony, nie
ma pilota, a reszta działa dobrze, wymiana
ekranu trochę kosztuje, więc może komuś
przyda się na części. Cena: 200zł, piotrek.
w2 4@wp.pl
■ Zestaw komputerowy gotowy do pracy
starszy model procesor 166mhz, dysk
2,5 gb, pamięć 65 mb, monitor kolor,
klawiatura, głośniki. Cena: 100 zł, tel. 075
72 12 824
■ Monitor hyundai Q770 17 w bardzo
dobrym stanie wizualnym i technicznym.
Cena do uzgodnienia, te. 514-987-779

MOTORYZACJA
Kupię
■ Zdecydowanie każde auto, stan, rok
i model obojętny. Tel. 889 177 436, lub
pomocdrogowa24@interia.eu
■ Auta do startów w popularkach w cenie
do 5 tys. zł. Musi być przygotowane do tych
zawodów, posiadać klatkę, kubełki, pasy itp.
chyba że autko nie będzie wymagałó wkładu
finansowego, to zapłacę ciut więcej. W grę
nie wchodzą maluchy. E - mail robin-wrc@
o2.pl, lub tel. 500-285-787
■ Pilnie sprawny silnik do ford fiesta 1,1,
rok produkcji 1995, najlepiej z Jeleniej Góry,

tel. 075 7676493, lub 0-696-053-717
■ Kupie alufelgi do audi a4 1995r., tel.
0-501-768-446
■ Auto za ok. 1000 zł, nie starsze niż 1988
na chodzie z ważnym oc i przeglądem, tel.
0-691-125-465 GG3731651
■ Przyjmę każde auto. 785524378,
sms też
■ Kupię samochody cale, uszkodzone
lub do poprawek, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic do
60 km gotów od ręki telefon lub sms 0
885-588-345
■ Pilnie drzwi – lewy przód, błotnik – lewy
przód. Ważne, aby elementy nie wymagały
malowania. Kolor – granatowy metalik, tel.
512339946 GG 2536750
■ Używany rower górski. Najchętniej firmy
Author. Tel. 505 058 001
■ Mały samochód - corsa, micra, fiesta
lub coś podobnego, najchętniej 4-drzwiowy,
bez korozji, gotowy do jazdy. Tel. 505
058 001
■ Samochody uszkodzone lub do poprawek. Odbieram własnym transportem. Tel.
885-588-345
■ Samochody cale lub uszkodzone. Odbieram własnym transportem z Jeleniej
Góry i okolic (60 km), gotówka od ręki, tel.
0-885-588-345
■ Kupie stacyjkę do citroena Ax. Tel. 509
503 125
■ Kupię halogeny do forda escorta RS
mogą być z kierunkami ale nie koniecznie
(montowane w zderzaku). Tel. 0-508268-137
■ Kupię felgi do cinquecento w dobrym
stanie - niedrogo. Tel. 506 931 627
■ Hondę civic, mazdę323, z klimą i gazem,
zarejestrowaną kupię, tel. 604566524.
Alutka
■ Fiata 126p w stanie obojętnym lub
przyjmę w zamian za wyrejstrowanie. Tel.
0-785-524-378 sms też
■ Subaru libero 4WD - Koniecznie: zarejestrowany w Polsce, sprawny techniczne
(aktualne badania techniczne) - za przystępną cenę. Ewentualnie inne rozsądne
propozycje dotyczące samochodów marki
Subaru. Oferty z numerem telefonu na
e-mail: mmim@go2.pl
■ Volkswagena passata lub golfa kombi
- używane z silnikiem diesla. Rocznik 1992
i młodsze, tel. 605-381-252, e-mail:
ap69@tlen.pl
■ Renaulta twingo, rocznik 1992-1995,
w pełni sprawnego. Za jak najniższą kwotę.
tel. 695 449 389

Szczególna oferta
Maglownice każdego kalibru. Skup,
sprzedaż, regeneracja. Wystawiamy gwarancje na 12 miesięcy. Łódź, ul. Pomorska
185 / 90-236 tel. 0 (42) 679-17-88
tel. kom. 0 889-599-376 Czynny PN-PT
8:00-17:00 - więcej informacji na stronie:
http://maglownice.polskareklama.pl
■

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Audi 80 (B3) z 1988 r. Poj. silnika
1,8S, 90 KM, przebieg 156.000 km, kolor
granatowy, szyberdach, oc do 08.2007,
sprowadzany z Niemiec, zarejestrowany,
lekko uderzone tylne prawe drzwi. Cena:
do uzgodnienia. Tel. 506-843-333, GG
3528300

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 kwietnia 2007 r.
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1. Cieplice, Orle, 2-pok, 39m2, środkowe, II-piętro, 135.000
2. Umeblowana parterówka z poddaszem użytk., 115m2, 520.000
3. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
4. Osiedle nowych bliźniaków, 180m2 jeden segment, 364.000
5. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
6. Ładny, przedwojenny domek, 4 km od centrum 260.000
7. Karpacz, parter, 90 m, 155.000 „Nkop”
8. Śródmieście, 3-pok, II-piętro, 150.000
9. Sobieszów, willowe poddasze, 230.000
10. Do wynajęcia lokal handlowy, 72 m, Zabobrze 2.500 zł
11. Cieplice, 3-pok, I-piętro, 74m2, 197.000
12. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 35 zł/m2
13. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
14. Cieplice, 101 m, kamienica, 180.000, ok. Pl. Piastowskiego
15. Zostały trzy nowe apartamenty w centrum, 72 i 78m2
16. Za lotniskiem, 2-pok, 53 m2, 99.000
17. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
18. Zabobrze I, 3-pok, 43m2, 135.000
19. Nowe mieszkania 59-101m2 w cenie 2.900 zł/m2
20. Wojków, atrakcyjne mieszkanie 2-pok, 145.000

Sklep

„Valdi”oferuje zakupy na telefon

nasza oferta obejmuje artyku³y
spo¿ywcze, alkohole,
karty telefoniczne,
itp.

Zamówiony towar dostarczamy do
klienta, a koszt dowozu na terenie
miasta przy zamówieniu do 50 z³
wynosi 4 z³. Powy¿ej 50 z³ dowóz
bezp³atny. Koszt dowozu towaru
poza granice miasta jest do
negocjacji.
Us³ugi dowozu realizujemy
od pon.- sob. w godz.
8.00 - 18.00

ANTEMON
sprzedaż
montaż
serwis anten
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Grupa ITI

ul. Sudecka 10 Jelenia Góra
tel.+48 075 646 60 50
www.nkop.com.pl
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Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY
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tel. 0-75 644 50 80
kom. 0-603 070 890

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

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

PRACOWNIKA PRODUKCYJNEGO
Zamówienia internetowe

Tel. 075-64-35-493
sms - 603-055-948

realizujemy w dniu nastêpnym.

Na ¿yczenia klienta wystawiamy faktury VAT.

e-mail: zakupy-na-telefon@wp.pl

POLCOLORIT S.A. UL. JELENIOGÓRSKA 7 58-573 PIECHOWICE
lub email : kadry@polcolorit.pl

Serafin

RAMY

CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY:

do OBRAZÓW

Najnowsze gry 3D

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.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

Centrum Przemysłowo-Usługowe
ZETO w Jeleniej Górze
tel. 075 64 25 174; 109; 182; 191

OBUDOWA ATX 350W PFC USB/Audio
PENTIUM Dual Core 2x2.8GHz/2x2MB/800
INTEL i945 LGA 775 ( (PCX/DZW/GLAN/SATA/DDR2)
DDR2 512MB PC4200 (533MHz)
Radeon X1600PRO256MB DDR2/128bit TV/DVI PCI-E
80GB 7200RPM SATA
DVD-RW x16
PS/2 standard
PS/2 optyczna
Cena zestawu: 1 549,00 zł
+ MONITOR ACTINA 19”
WIDE L935N-W LCD CZARNY 679 zł

Razem 2228 zł

KOSIARKA TURBO PRO 50 S COMBII

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

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

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

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

MIESZKANIA
NOWE - stan deweloperski
w cenach od 2100 zł/m2
BEZ PROWIZJI za pośrednictwo !!!

KREDYTY

hipoteczne i gotówkowe
bez zaświadczeń o dochodach
bez ograniczeń wieku, bez BIK
100 tys. Rata od: 400 zł

Domy pod klucz
126 m2, czynsz 0 zł
5 pokoi, 2 łazienki
ogrzewanie gazowe
w 3 miesiące

181 000

ROWERY
CZÊŒCI
SERWIS

gwar

:
jemy
antu
w

tó

kosz
żadnych

Rata: 800 zł

do 15 tys. bez zaswiadczeń
tel. 0692 973 742 www.tanikredyt.com.pl
GOTÓWKOWE

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

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

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

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

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
tylko u nas wiele atrakcyjnych ofert
pracy doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę i jak legalnie
podjąć pracę za granicą!! złóż swoje
cv już dziś nie pobieramy żadnych
opłat za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl
tel. kom. 0 608 553 783

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

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

Fabryka Papieru Piechowice S.A.

Ul. Tysiąclecia 49
58-573 Piechowice
Tel. 075/7547818

zatrudni na stanowisko:
elektryków
elektroników
elektromechaników

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe,
- kilkuletnie doświadczenie pracy w zawodzie,
- uprawnienia SEP minimum do 1kV,
- mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń
dźwigowych.

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

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

Hotel CORUM*** w Karpaczu
zatrudni osoby na stanowiskach:
- KUCHARZY
- KONSERWATORÓW
- RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA
- POMOC KUCHENNA

ZGŁOSZENIAOSOBISTE

ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK W GODZ. 9-11

Hotel CORUM***
Karpacz ul.Kościuszki 12-14
Tel. 0775 76 18 533

Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia na miejscu.

zapraszamy dzieci do 10 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 kwietnia 2007 r.

OG£OSZENIA
BMV e36 1993, czarny metalic, zarejestrowany, ABS, centr. zamek, elek.
szyby, elek. szyber dach, wspomaganie,
elek. lusterka, radio. Cena: 12000zł, tel.
783 954 421
■ Citroena xm kombi, grafitowy metalik,
rok 1991, diesel 2100. Cena: 4 000 zł
Robert 880 997301
■ Citroena ZX, 1993, 1900 cm3, diesel,
spalanie 6 l/100 km, 5-cio drzwiowy, hak
holowniczy, radioodtwarzacz panasonic,
roczne opony zimowe, dużo części, ubezpieczenie do marca 2008, cena: 3000
zł, Łukasz tel. 505 764 444 GG 7532127
■ Daewoo matiz rok 2001. Cena do
uzgodnienia, tel. 696 068 210
■ Daihatsu cuore 850, podobne do tico,
94/97, zarejestrowane jako składak, kolor
czerwony, opłacone, zarejestrowane. Cena:
2.300, tel. 608 484 600
■ Fiata cc 700cm, kolor żółty, sportowe
zawieszenie, ciemne szyby, ospilerowany,
alufelgi, ekonomiczny ważny przegląd i oc
, tel.0-665-733-364
■ Fiata punto 1,2 8v na gaz. Rok 2001,
centr zamek, alarm, pilot. Dużo dodatków
i części. Radio cd + głośniki – gratis, tel.
603 187 280
■ Fiata seicento fun 900, 2001 r., przebieg 46 700 km. Pierwszy właściciel, nie
palący, kupiony w salonie, bezwypadkowy,
garażowany, zadbany.
■ Fiata 126p, czerwony, rocznik 87,
przegląd do 27.04.2007, ubezpieczenie do
lipca, sprawny technicznie. Dodaję 2 komplety opon z felgami. Cena do negocjacji.
Tel. 783 032 844
■ Fiata 126p 1993, ciemne tylne szyby
po wymianie podłogi i progów w ciągłej
eksploatacji do małych poprawek blacharskich. Cena: 400 zł, tel. 669 367 277 lub
GG 7558350.
■ Fiata 126p, 1989, w kolorze pomarańczowym, w ciągłej eksploatacji, po wymianie
wszystkich cylinderków hamulcowych,
uszczelniaczy w pompie hamulcowej,
przednich błotników, progów, przedniego
podszybia. Tel. 783032886
■ Fiata 126p 1993r.nowe opony zimowe.
Cena: 300zł. Tel. 605 577 708
■ Fiata marea kombi 1997 1,6, benzyna,
kupiony w salonie w Jeleniej Górze, pełna
dokumentacja, serwisowany, zadbany.
Wspomaganie kierownicy, centralny
zamek+pilot, radio RDS, alufelgi, airbag,
opony zimowe, cena: 8000 zł, tel. 509208-755
■ Fiata croma 1.9 emotion, 150 KM, ABS
z EBD, ESP+ASR i Hill Holder, 7 poduszek
powietrznych, klimatyzacja automatyczna
dwusterfowa, tempomat, 6 biegów, rocznik
2006, przebieg 14000 km, cena : 85000,
tel. 668162203
■ Forda escorta cabrio 88/96, tel. 0
512 688 550
■ Forda fiestę z 1990 roku, kolor biały, 3drzwiowy. Ubezpieczenie ważne do czerwca
br., sprawny, stan dobry. Pojemność 1.1.
Cena: 2100 zł, Dagmara 607 550 286
■ Forda escorta 1,4 benzyna + LPG, rok
produkcji 1992, przegląd i oc do września
2007. Tel. po godz. 17 - 510 238 499
■ Forda galaxy 2,0, 1996. Przebieg 153
tys. km. Ciemnozielony metalik. 7 siedzeń,
przednie obracane. ABS, klimatyzacja,
ogrzewana podłoga, alufelgi, przednie
poduszki, elektrycznie podnoszone szyby,
■

bezwypadkowy, zarejestrowany i ubezpieczony. Po wymianie olejów, płynów i filtrów.
Radioodtwarzacz, tel. 7648660, 609 042
643, e-mail:cezar@dami.pl
■ Forda mondeo 94 r., 1,6, 16V w bardzo
dobrym stanie, zielony metalik. Cena: 5500
zł, tel. 607 728 190
■ Opel kadet 1.6, 90KM, benzyna + inst.
Gazowa, 3-drzwiowy, 5-biegowy Przegląd i
oc ważne. Kubełkowe fotele Obrotomierz
koła, zimowe Radio+ głośniki, konserwacja,
auto do poprawek lakierniczych. Cena:
1800zł, tel. 075/64-16-534
■ Opel calibra 2000poj.rok prod 91 .instalacja gazowa .alufelgi. Cena: 4000 tys. zł.
Tel. 662 415 019 lub GG 10692041
■ Peugeota 1985, 5 - drzwiowego, poj.
silnika 1351, kolor beżowy, benzyna +
instalacja gazowa, centralny zamek, auto
alarm, w stanie dobrym ciągle eksploatowany, zarejestrowany do 30.01.2008 r.
Tel. 697 532 000
■ Peuegot bus J5 1983 r., brak oc, pompa
wtryskowa nowa, silnik po remoncie, nie
ustawiony, potrzebne wyregulowanie, nowe
opony, brak akumulatora. Cena: 2500 zł,
tel.0609356902
■ Renault clio 1,4, benzyna, rok produkcji
1992, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, szyberdach, fotle kubełkowe,
lakier czarny metalic, brak śladów korozji.
Autko pali 5,5l/100km na trasie. Tel. 602
383 158
■ Renault laguna 1994, 1.8RT, bordoperłowy, 214.000 km, immobilaizer,
nowy rozrząd, tarcze i klocki hamulcowe.
Cena: 5400 zł, duże auto, przy spalaniu
7-8/100 km. Wymaga drobnych poprawek
blacharskich.
■ Renault 19, składak 1995, ważny
przegląd do marca 2008, do poprawek
lakierniczych, do wymiany sprzęgło, bo się
ślizga, szyba przednia, bo jest pęknięta i
zderzak przedni kolor czarny, ciemne szyby
centralny zamek.
■ Renault laguna 1994, benzyna, bordo,
90 KM, przebieg: 214.000, nowy rozrząd,
tarcze i klocki hamulcowe, immobilaizer.
Cena: 5400 zł.
■ Saab 900 S turbo, czarny, 1992,
pojemność 1985 ccm, 146 KM, przebieg
181.000. Bezwypadkowy, stan bardzo
dobry. Tel. 660 406 857, lub 75 64
25 695
■ Seat ibiza 1999, przebieg:75000 tys.
km, kolor czerwony, ważny przegląd i oc.
Wyposażenie: dwie poduszki powietrzne,
elektryczne szyby, elektrycznie sterowane
i podgrzewane lusterka, alufelgi, komplet
kół zimowych, centralny zamek sterowany
pilotem. Auto zadbane, garażowane. Cena
: 13500 zł. Tel. 693 374 881
■ Suzuki swift 1994r., poj. 1,6, moc 94
KM, .tan dobry. Tel. 697265 055, lub 075
75 142 90
■ Toyotę prius hybrid silnik 1500 spalinowo - elektryczny, zużycie 3,5 l/100km, rok
2003, pełne wyposażenie, bezwypadkowa.
Tel. 608 446 582 mail rynekinnowacji@
op.pl
■ Trabanta 1,1 kombi, benzyna + gaz,
rok produkcji 1991, cena: 800 zł, tel. 607
644 812
■ VW T4 1994r max długi i wysoki,
silnik stan bardzo dobry, po remoncie
zawieszenia, nowe opony, zarejestrowany,
ubezpieczony, po regeneracji pompy wtry-

skowej i wtrysków, nowy pasek rozrządu.
Do poprawek blacharskich. Cena: 12 000
tys. brutto. Tel. 503 989 690
■ VW golfa IV, 2002, silnik 1,4 16V-75 KM,
pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, autoalarm, wnętrze recaro, drewniane
dodatki, trójramienna skórzana kierownica,
stan idealny, zarejestrowany, ubezpieczony,
ważny przegląd, kolor czarny, tel.: 606 97
54 78. Cena: 24 000 zł
■ VW golfa IV,V5 170KM 2001, wszystkie
opcje, bezwypadkowy, 92000 km., szyber
dach elek., siedzenia podgrzewane, czujnik
deszczu, tempomat., opony nowe, tel. 00 33
1 34 50 03 09
■ VW T4, 1998, 1.9 TD, przyciemniane
szyby w bardzo dobrym stanie. Tel. 605082-624
■ VW golfa, 2 poj. 1,8, oc, tel. 604 075
798, lub ewanowakowska3@op.pl
■ Sprzedam dwie skrzynie biegów uszkodzone do fiata 126p tanio. 783032006
■ VW polo 1,7, SDI, 1997/98, 3-drzwiowy,
przebieg 122.500 km, żółty, bezwypadkowy, serwisowany. Tel. 605 030 030
■ VW polo 87 na części, ceny do uzgodnienia GG 10020391, Paweł 783 93 52 77
■ VW passat kombi 1994, 1800, benzyna,
granatowy, ABS, 2 airbag, klimatyzacja, c.
zamek, automat, hak, wspomaganie . Cena:
10500 zł, tel. 502 315 816
■ VW polo, 1,7, SDI, 3-drzwiowy, żólty,
przebieg 122.500 km, bezwypadkowy.
wyposażenie: wspomaganie, 2 poduszki,
immobiliser, radio z panelem i odtwarzaczem Sony, 2 komplety kół z ogumieniem
zimowym i letnim. Cena: 10.600 zł. Tel.
605 030 050
■ Zastawę 1100, 1982, tel. 604 421
335
■ Różne części z demontażu aut z zachodu,
mercedes 207 długi : dach 2x podwyższany
+ drzwi oryginalne, mercedes 406 różne
części z demontażu.
■ 889177436 pomocdrogowa24@interia.eu.
■ Wszystkie części do mercedesa
406, 207, fiat marea i innych modele
889177436, przyczepę kempingową N
126, cena: 2500 zł, tel. 0-601-924-778
■ Elektryczne szyby. Cena: 1200 zł - do
negocjacji, auto jest na chodzie, brak oc,
tragicznie nie wygląda, tylko trzeba troszkę
serca i pieniędzy w nią włożyć ok. 600 zł.
Paweł, tel. 783 572 254
■ Skuter keeway hurricane. Posiada ABS,
kufer, kask, alarm, odpalany jest na pilota.
Ważne ubezpieczenie, zarejestrowany.
Stan bardzo dobry. Tel. 668 605 016, lub
GG 7977334.
■ Opony i felgi do volvo 185/65x - 14
letnie. Tel. 075 717 24 25
■ Sprzedam nowe nadkola do lady niwy
kaplet 4 szt. Cena: 50 zł. Tel. 695 061
469
■ Opony michelin 155/65/13, 4 szt.,
80zł. Pirelli dwie szt. nowe z tego roku
155/80/13, tel. 609 437 664
■ Kask motocyklowy na crosa lub enduro,
ewentualnie na guada firmy Bieffe, kolorowy
z przewagą żółtego, rozmiar XL, używany,
zapinany na pasek bez klamry, stan dobry.
Dzwonić po godz.18. tel. 661 888 895
■ Opony 13 od peugota, w bardzo dobrym
stanie, aga 886321507
■ Posiadam wszystkie części do fiata 126.
Tel. 785524378, sms też
■ Akumulator exide classic 12V 36Ah

330A z gwarancją, jest w 100% sprawny,
używany 2 miesiące. Cena: 60 złotych. Tel.
783032886
■ Drzwi do audi 80 B3, stan bardzo dobry,
koloru czerwonego, prawe przednie drzwi.
Cena: 100zł. Tel. GG 3246679
■ Koła do forda mondeo lub escorta
185/65/14, opony letnie 50% zużycia,
cena: po 60 zł za szt. do sprzedania 2 szt.
Tel. 517900425 075, 7649316
■ Opony letnie kormoran na dwa sezony
185/60/14. Cena: 80 zł komplet. tel.
075 6432761
■ Koło zamachowe do fiata 126p FL
oryginalne stan bardzo dobry. GG 1972461,
tel. 515494250
■ Posiadam różne części z demontażu,
ceny od 10 zł, 2 poduszki powietrzne do
VW, tel. 889 177 436
■ Lampy przód VW golf III tanio, tel. 605
666 821
■ Alulfelgi 14, rozstaw śrub 114 mm, 4 śruby, 6Jx14H2ET38 z oponami 185/65/14
(2 szt. pirelli, 2szt. firestone ), bieżnik 8
mm, tel. 607 23 25 24
■ Felgi stalowe do VW 6J x 14, rozstaw
4 x 100 ET 45, stan b. Dobry - 160zł/ kpl,
tel. 693 651 934
■ Nowe turbosprężarki. Tańsze o 30% niż
w serwisie, rok gwarancji, faktura vat, tel.
607 570 447
■ Do sprzedania dużo części do takich
sprzętów jak: WSK 125, komara kadeta,
rometa, motorynki. Tel. 608 628 670, email: luxland@gmail.com GG 9945472
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REKLAMĘ
W NASZEJ GAZECIE?!!
CHCESZ ZAMIEŚCIĆ

NIE CZEKAJ !!!

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z NASZYM KONSULTANTEM

DO SPRAW REKLAMY

JACEK 508 082 888
KUBA 693 800 490
SEBA 697 740 731
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:

Zamiana
Peugota 2006/2000/ zamienię na
terenowy suzuki vitara, tel. 602735213,
lub e-mail:w.phu@chello.pl
■ Zamienię telewizor na piłę spalinową,
posiadam też video dobrej klasy i tel. kom.
Możliwe rożne propozycje, posiadam dużo
sprzętu, tel. 075 643 56 51
■ Zamienię działkę z pięknym widokiem
na[ Śnieżkę ]na auto. Cena działki to 15 zł za
1m. Pow. 15000 m.kw, tel.512-227-250
■ Sprzedam, lub zamienię maskę do
mitsubihy eclipse w kolorze czerwonym z
grafitti oryginalnym na maskę czerwoną
bez grafitti, tel. 669 644 659, lub GG
9652977.
■

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe w Jeleniej
Górze - bez pośredników. 0608353749
■ Działkę budowlaną do 30 tys. zł w okolicach Jeleniej Góry, tel. 500599212
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe w Gryfowie
Śląskim. Tel. 604 295 320
■ Mieszkanie dwupokojowe w Jelenie
Górze do kwoty 100 000 bądź kawalerkę do
70 000 złotych, tel. (075) 7136898
■ Mieszkanie 2 - 3 pokoje. Budownictwo
po roku 2000. Do 3 piętra. Jelenia Góra
- blisko centrum, tel. 604653751
■ Mieszkanie 3-4 pokojowe w Jeleniej
Górze lub w bliskiej okolicy, min 70 m2. Mile
widziany ogród, balkon, garaż lub miejsce
parkingowe, tel. 662 197 021
■ Kupię mieszkanie 3-pokojowe w Jeleniej
Górze co najmniej 3-pokojowe w cenie do
220.000 zł z niskim czynszem lub najlepiej
bez, ale nie w starych kamienicach - w
Jeleniej Górze lub niezbyt dalekiej okolicy.
Tel. 604 416 289 po 15.00. Tel. 662
197 021

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

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)
Mieszkanie 3-pokojowe w Jeleniej Górze.
Tel. 609 875 877
■ Bliźniak lub szeregówkę w Jeleniej
Górrze lub okolicach do 270 tysięcy zł,
tel. 508 290 939
■ Domek do 100 m. kw. nie do remontu,
tel. 607 729 565
■ Szeregówkę w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy. Poważne oferty - bez pośredników
■

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

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 kwietnia 2007 r.

20

OG£OSZENIA

- pod nr tel. 662 197 021
■ Połowę domu w Jeleniej Górze lub okolicy, podział w pionie. Poważne oferty - bez
pośredników - pod nr tel. 662 197 021
■ Mieszkanie 40-50 m2 z co w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy. Może być do
remontu, tel.691 328 832
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze lub okolicy
bez pośredników. Tel. 603 454 233 lub
mail eleta@wp.pl
■ Działkę ok. 1000m, Jelenia Góra lub
bliska okolica. Tel. 601882748
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry w
dobrej cenie, powierzchnia 50m. kw i 70m.
kw, tel. 662 009 700
■ Działkę budowlaną w Jeżowie Sudeckim
do 35 000zł. Tel. 662 009 700
■ Dom w Cieplicach do 120 m. kw, tel.
509 355 550 po godz. 18
■ Dom dwurodzinny w Jeleniej Górze i
okolicach do 200 m. kw. Tel. 509 355
550 po godz. 18
■ Kawalerkę w Kamiennej Górze lub małe
mieszkanie dwupokojowe w bloku. Tel. 509
677 868
■ Mieszkanie do 50 m.. kw, 2 pokoje,
chętnie centrum Jeleniej Jeleniej Góry.
Oferty z ceną proszę wysyłać na adres
mailowy : olenkamala@interia.pl
■ Dom w Świeradowie, Czerniawie,
Wleniu, Mirsku, Lwówku Śl., Lubniuń - mogą
być okolice tych miejscowości. Warunek:
dobry dojazd, szkoła na miejscu. Cena:
do 250.000 zł. Tel. 501 467 081, email:
aqua@aquaagroproject.tpi.pl
■ Mieszkanie przytulne, 3 - pokojowe, ze
stałym ogrzewaniem, z balkonem albo
tarasem, nie na Zabobrzu i nie na Orlim.
Tel. 604 566 524
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w Jeleniej Górze - bez pośredników. Tel. 608
353 749
■ Dom dwurodzinny, tel. 601 558 501
■ Kawalerkę na Zabobrzu, bez pośredników za 70 tys. zł, tel. 692 785 677
■ Grunt rolny w okolicach Jeleniej Góry.
Tel. 665 199 953
■ Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu
lub w pobliżu Zabobrza do 130 000 zł, tel.
606 457 315
■ Mieszkanie w centrum w okolicach
urzędu miejskiego, Grota Roweckiego
/naszegimnazjum@dami.pl
■ Mieszkanie w Cieplicach: 3 pokoje, do I
piętra, własne ogrzewanie lub z sieci, dobry
stan budynku, tel. 508 290 939
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze lub okolicy.
Tel. 662 197 021
■ Mieszkanie 2 pokojowe w centrum lub
okolicach „małej poczty”. Cena do 120
tys. zł, tel. 607 729 565
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z balkonem do 140 tys. zł, tel. 504 289 423
■ Mieszkanie w Sobieszowie w bloku,
lub na osiezłdlu Orle, 2 - pokojowe, na
parterze lub I piętrze - od właściciela. Tel.
502 861 941.
■ Własnościowe mieszkanie 2-pokojowe
lub niewielki dom w Rybnicy, Barcinku, Starej Kamienicy, Goduszynie lub Siedlęcinie.
Może być do remontu. Tel.603 339 171
■ Kupie działkę budowlaną, uzbrojoną w
Cieplicach za rozsadną cenę, bez pośredników. Tel. 603 498 282
■ Działkę w Jeleniej Górze, najchętniej
na osiedlu Czarnym do 60 000 zł. Tel.
887-092-486

Mieszkanie w okolicy Jeleniej Góry w
cenie do 45 tys. zł, tel. 694 208 132
■

Sprzedam
Kawalerkę, 26 m kw., III piętro, okna
PCV. Cena do uzgodnienia, tel. 504 89
114
■ Pensjonat w Karpaczu, tel. 501 181
159, AP
■ Działkę budowlaną, uzbrojona o pow.
608 m.kw w Sobieszowie, tel. 693 501
310
■ Powierzchnię handlową ok. 220 m. kw w
centrum Jeleniej Góry. Budynek w przyzwoitej kondycji do remontu, w okolicy rynku
FLORA. Doskonały na hurtownię, sklep
meblowy itp. Atrakcyjna cena. Remigiusz
Rychlewski. Tel. 61736644
■ Ziemię w Kopańcu w atrakcyjnym
miejscu, blisko zabudowań o pow. do 2
hektarów. Tel. 697 284 785.
■ Działkę budowlaną w Kopańcu, malowniczo położoną, o pow. 0,5 hektara, tel.
697 284 785.
■ Mieszkanie 2 pokojowe 39 m. kw2 na
osiedlu Orle po kapitalnym remoncie Tel.
0049 619 674 697
■ Mieszkanie 2-pokojowe 39 m. kw
osiedle Orle po kapitalnym remoncie 4
piętro z wyposażeniem. Tel. 00496196
74697, e-meil: w.zoltko@web.de
■ 3,5 ha pod inwestycje turystyczne
przy pięknym i znanym ośrodku sportowoturystycznym. Tel. 603 954 845
■ Mieszkanie przy ul. Kiepury. 2 pokoje,
50m2, III piętro. Po remoncie. Tel. 504
289 423
■ 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni
117,5 m. kw, położone w spokojnej dzielnicy
w centrum miasta. Cena: 340 tys. Tel. 661
114 212, 075 6445605.
■ 3 - pokojowe 63 m. kw, cena: 165 tys.
zł, dobra lokalizacja, Zabobrze III Budynek
z cegły, duży balkon, Dwa duże pokoje, II
piętro, tel. 511 398 180
■ Mieszkanie 3 - pokojowe po remoncie
kapitalnym o pow.60 m. kw z antresolą - w
Mysłakowicach. Cena: 140.000 zł. Tel. 075
64 13 898 po 19.00
■ Mieszkanie 2 - pokojowe w Cieplicach
na osiedlu Orlim 40 m. kw, III piętro Cena:
108 tys. zł, tel. 607729565
■ Pół domu w Sobieszowie. Na parterze
kuchnia, dwie łazienki, hol, na piętrze 4
pokoje. Cała nieruchomość po kapitalnym
remoncie. Tel. 606 405 109
■ Kawalerkę w Cieplicach. Cena: 72 000
zł, trel. 693 539 967
■ Mieszkanie 2 - pokojowe, Zabobrze II,
wysoki parter, duży balkon, pow. 52 m, kw.
Cena: 140 tys. Zł, tel. 505 097 065
■ Mieszkanie willowe z ogrodem i garażem
w Cieplicach, tel. 606 405 109
■ Sprzedam komfortowy dom w Cieplicach z wyposażeniem. Cena: 650 000 zł,
tel. 501 181 159
■ Ładne, bezczynszowe mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry. Znajdują się w nim
dwa wysokie pokoje (56m. kw) i jeden
niski (8m. kw - ok. 195 cm nie wpisany w
księgi) Całość jest po remoncie. Tel.792
220 606
■ Nowy bardzo ładny domek, okolice
Jeleniej Góry. Tel. 504 289 423
■ Pawilon - kiosk handlowy 17 m. kw, murowany, z lokalizacją, po remoncie, piwnica,
w dobrym punkcie, na każdą działalność.
Atrakcyjne mieszkanie 3 - pokojowe w
■

Mysłakowicach, 60 m. kw, I piętro, nowe
okna PCV, panele, dodatkowo 300 m2
działki. Bardzo dobry dojazd do Jeleniej
Góry. kontakt: marcin@gnkjgora.com lub
508 152 068 oraz.505 679 976.
■ Działkę budowlaną z pełnym uzbrojeniem w Jeżowie Sudeckim, cena: 50 m.
kw, tel. 504 890 513
■ Mieszkanie 2-pokojowe, 36 m. kw na
Zabobrzu III, po remoncie. Cena: 119 tys.
zł. Tel. 691 210 677
■ Działki budowlane - 2, 4 ha oraz pod
inwestycje w okolicach Jeleniej Góry,
dobry dojazd drogą asfaltową. Atrakcyjne
tereny z widokiem na Śnieżkę. Mariusz, tel.
665 199 953
■ Mieszkanie dwupoziomowe w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry, po remoncie, ciekawie
urządzone o pow. 60 m. kw. z piwnicą oraz
ogrodem. Tel. 514 33 23 17
■ Mieszkanie o pow. 72 m. kw, blisko
centrum po kapitalnym remoncie, salon z
aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka
oraz przedpokój. Agnieszka, tel. 505
097 065
■ Mieszkanie 2 – pokojowe o pow. 41
m. kw w Mysłakowicach po kapitalnym
remoncie: gładzie, nowe okna, podłogi.
Cena: 94 000 zł. Tel. 508 152 068
■ Mieszkanie w Kamienicy, na trzecim piętrze on pow. 49 m, kw, ogrzewanie i ciepła
woda miejska. Cena: 165 tys. zł z meblami
kuchennymi. Tel. 508 240 823
■ Segment bliźniaka w Jeleniej Górze, tel.
509 326 914 i 075/75 246 24.
■ Mieszkanie dwupokojowe, niedaleko
centrum, z ogródkiem. Cena: 130 tys. zł,
tel. 508 240 823
■ Mieszkanie o pow. 112 m. kw, czteropokojowe, położone na pierwszym piętrze
w kamienicy w centrum Jeleniej Góry.
Ładna klatka schodowa. Cena: 270 tys. zł,
tel. 508 240 823
■ Mieszkanie w budynku po remoncie
kapitalnym, powierzchnia ok.70 m kw ,
wysokie, przestrzenne. Cena: 3 tys. zł za
m. kw, tel. 508 240 823
■ Zadbany domek jednorodzinny w Piechowicach, duża piękna działka. Dom nie
wymaga remontu. Tel. 609 96 91 23
■ Komfortowe mieszkanie 2-poziomowe,
100 m kw (2 łazienki, 2 sypialnie na
poddaszu, kuchnia z aneksem jadalnym,
salon i pokój gościnny, własne co ) własnościowe z niskim czynszem: 250 zł, tel.
601 559 466
■ Dom (okna i dach do remontu) z dwoma
łazienkami, nowa instalacja grzewcza,
podpiwniczenie, na dole trzy pokoje kuchnia,
na górze trzy pokoje łazienka, korytarz oraz
strych do zagospodarowania. Spokojna
okolica, duży ogród . Cena: 200tys. Ala,
tel. 667 264 181
■ Działkę 1000 m. kw, media w drodze,
dojazd drogą asfaltową, tel. 606 405 109
■ Agroturystykę na gruntach MR 10 ha.
Pięć domów o pow. 82 m. kw. W stanie
deweloperskim. Teren przeznaczony według
planu na budowę trzydziestu takich domów
przeznaczonych do celów turystycznych.
Cena: 1 250 000 zł, tel. 501 181 159
■ Trzypokojowe mieszkanie w centrum
Zabobrza II o pow. 43 m. kw, po remoncie.
Cena: 139 000 zł, AP, tel. 501 181 159
■ Mieszkanie w Karpaczu o pow. 60 m.
kw na II piętrze. Trzypokojowe w trakcie
remontu. Dobra lokalizacja. Cena: 135 000

zł, tel. 501 181 159
■ Mieszkanie na Zabobrzu III, po generalnym remoncie, wszystkie media, IV
piętro bez windy, 36 m. kw, balkon, ciche
otoczenie, mili sąsiedzi, 118 tys. zł, tel.
693 234 250
■ Mieszkanie 2 - pokojowe po kapitalnym
remoncie blisko Centrum, tel. 668 832
257
■ Domek wolno stojący na działce 2 500
m. kw, powierzchnia użytkowa 170 m. kw
- do wykończenia. Cena: 460 tys. zl. Tel.
607 729 565
■ Mieszkanie 2 - pokojowe 50 m. Jelenia
Góra – centrum, ul. Grunwaldzka, cena: 150
tys. zł, tel. 608 736 426
■ Mieszkanie czteropokojowe, pow. 112
m. kw. Położone na I piętrze, ładna klatka
schodowa. Tel. 515 570 821
■ Mieszkanie o pow. ponad 70 m. kw,
trzypokojowe, wysoki standard. Cena: 3
tys. zł za m. kw, tel. 515 270 821
■ Domek wolno stojący na działce 2500
m. kw, powierzchnia użytkowa 170 m. kw
- do wykończenia. Cena: 460 tys. zł, tel.
607-729-656
■ Grunt w Lubuskiem we wsi pod lasem,
prąd, tel, woda 100 m, o pow. 11 ha, kl.
V i VI. Kontakt : smart.ms@joker.ms, lub
612 963 635
■ Pawilon handlowy w Kowarach o pow.
80 m. kw na działce ok. 800 m. kw, tel.
695 603 578
■ Mieszkanie w Lubaniu, na osiedlu
Piast. Parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Lokal własnościowy o pow.
37,2 m. kw Od 1m. kw liczę 1 300 zł, tel.
510 228 520
■ Mieszkanie na poddaszu przy ul. Krasickiego w Jeleniej Górze, dwupoziomowe, 70
m. kw, cena: 220 tys zł. Tel. 64 93 615, lub
516493615
■ Garaż przy ul.1 Maja 65 (skrzyżowanie
z Wojska Polskiego). Cena do uzgodnienia.
Tel. 697 970 678
■ Duży dom w Cieplicach. Tel. 509 355
550 po 18.
■ Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu III
51m2 (Kiepury) z dużym balkonem, wysoki
parter, gaz, ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Cena 150 tys zł Bez pośredników. Tel
075 7672407
■ Mieszkanie 3 - pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu 504 289 423
■ Parter starej kamienicy w Janowicach
Wielkich (200 m) teraz o 10% taniej.
Kontakt: 508290939.
■ Działkę ogrodowa z murowaną altaną,
na działce znajdują się drzewka owocowe i
dużo trawy. Wiadomość 600-649-490
■ Mieszkanie 2 - pokoje 38 m. kw na
Karłowicza, cena: 110 tys. zł, tel. 603
402 703
■ Dom położony w Szklarskiej Porębie
w miejscu, z którego rozpościera się
malowniczy widok na góry. Jest to budynek wolno stojący o 3 kondygnacjach
naziemnych częściowo podpiwniczony. Dom
wybudowany jest na działce o powierzchni
1720 m. kw, a sam budynek ma 513 m. kw
powierzchni użytkowej. Zdjęcia można znaleźć na stronie www.szklarska.ig.pl/wenus,
a więcej informacji udzielę drogą mailową
xxtomixx1@wp.pl
■ Mieszkanie dwupokojopwe o pow. 38 m.
kw, po remoncie. Cena: 99,500 zł. Kontakt:
661114212, lub 0756445605.

Atrakcyjne mieszkanie. Kontakt: 509
949 961
■ Działkę budowlaną 3000 m. kw. Działka
ta jest blisko drogi na Górę Szybowcową.
Jest gaz, prąd pięć metrów od działki,
piękne widoki i spokojna okolica .Telefon:
662 009 700
■ Komfortowe mieszkanie dwupoziomowe
w centrum Piechowic 105m+ antresola,
220 tys. zł, tel. 605 449 514
■ Dom na wsi do remontu 3 km od Czochy.
Tel. 512306993
■ Sprzedam dom, tel. 509 996 420
■

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Pilnie poszukuje lokalu do wynajęcia
na parterze pod działalność gospodarcza
(prowadzenie biura) o powierzchni od 5580/90 m 2. lokalizacja nie musi znajdować
się w centrum Jeleniej Góry, ważny jest
łatwy. numer telefonu, to 663-774-171
■ Do wynajęcia komfortowa, umeblowana
kawalerka z balkonem, 30 m kw.,w ładnej
okolicy. Opłaty 700 zł + liczniki. tel. 507
844 292
■ Do wynajęcia stancja(pokój)dla max.2
osób(niepalących),100m od LO \”żerom\
”,300m od Akademii Ekonomicznej. Dostęp
do kuchni i łazienki, bez dodatkowych
opłat za media. Internet. Od 15 kwietnia.
tel.885410658
■ Młode małżeństwo poszukuje 2 pokojowego, nie umeblowanego mieszkania
do wynajęcia do 600 zł z czynszem od
czerwca. Tel. 788-420-501
■ Wynajmę lub sprzedam lokal w
Piechowicach. Sala sprzedażowa
30m,zaplecze 20m,podpiwniczone na
całej powierzchni. Więcej informacji pod
nr. tel.0757552300
■ Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie
w starym budownictwie z łazienką
tel:888657528 PILNIE!!
■ Do wynajęcia na działalność 40-50m2
na parterze z parkingiem i łazienką, centrum
Jeleniej Góry ul. Kasprowicza 15 k/ sanepidu tel .kom.po godz. 11-tej 691 266 299
■ Do wynajęcia mały pokój dla mężczyzny
na Zabobrzu III w samodzielnym mieszkaniu. Dostęp do kuchni i łazienki. kontakt:
603 69 70 65
■ Do wynajęcia kawalerka w Cieplicach
na ul. Rataja częściowo umeblowana. Koszt
wynajęcia to 600zl+liczniki WIADOMOSC
516493615 najlepiej wieczorkiem
■ Do wynajęcia kawalerka przy ulicy Szymanowskiego, 550 zł + opłaty licznikowe,
tel: 663 872 572
■ Wynajmę nowa kawalerkę na Podchorazych, 30 m2 plus balkon, kawalerka
jest w pełni wyposażona, słoneczna. Tel. 0
665 248 529
■ Szukam mieszkania w Kowarach. tel.
663232219
■ Do wynajęcia pokój jednoosobowy,
osobne wejście, łącze do Internetu, dobre
warunki, 0757552856 Cieplice
■ Pokój 2-osobowy do wynajęcia od zaraz
w mieszkaniu studenckim. Duży ok 30m2 z
Internetem i kablówką (złoty pakiet) niedaleko rynku ok 8min spacerkiem. Możliwość
obejrzenia w każdej chwili TANIO!!! Kontakt:
kom. 697-289-971 gg. 8667135
■ Do wynajęcia kawalerka 2 pokojowa z
niezależnym wejściem w centrum Jeleniej
Góry, po kapitalnym remoncie, parking t.

kom. po 11-tej godz.691 266 299
■ Pomieszczenia magazynowe 65m2
koło komisu samochodowego przy Małej
Poczcie, wjazd od ul. Wolności, tanio
wynajmę. 693/123-918.
■ Poszukuje pokoju z osobnym wejściem.
wynajmę do 300zł z rachunkami.w jeleniej
górze. 504706707
■ Wynajmę nowe mieszkanie na ul.
Kiepury 27 ,37m2, 1 pokój, umeblowane
lub nie, TV ,Internet, tel., cena 600zł plus
opłaty, wiadomość tel. 663-232-254
■ Wynajmę osobie posiadającej stabilną
sytuację zawodową komfortowe 2 pokojowe mieszkanie (wysoki parter) na ul.
Małcużyńskiego. Mieszkanie jest w pełni
umeblowane (nowe meble)oraz wyposażone w sprzęt AGD. Koszt wynajmu 600 zł(w
tym Internet)plus czynsz 95 zł oraz media
(prąd i woda). t.504 032 410.
■ Wydzierżawię ponad 2000 m kw. gruntu
przy trasie wylotowej na Wrocław. Wszystkie media na działce. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja. Tel. 0-603-954-845
■ Dwie spokojne studentki 2 roku kkszukamy taniej kawalerki blisko rynku !!!! w
rozsądnej cenie kontakt 501419328
■ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, cena 750zł tel. 0-505097-065
■ Wynajmę mieszkanie 36m2, 2 pokojowe w stanie idealnym, mieszkanie jest
w pełni umeblowane. Lokalizacja - os.
Sudeckie Kontakt: Rafal 889-948-736
■ Szukam mieszkania do wynajęcia, może
być do remontu. kontakt tel. 886321507
■ Do wynajęcia od zaraz wyposażona
pizzeria w Cieplicach. Kontakt tel. 0-508290-939
■ Wynajmę mieszkanie w Jeleniej Górze,
46m2, 2 pokoje, łazienka po remoncie, CO
stażowe. 788-554-128 lub 606-791-037
■ Zapraszamy na wypoczynek do Kołobrzegu. Zobacz naszą stronę: www.
pokojeustacha.republika.pl, 505 155 069
lub 094 35 16 100
■ Młode, spokojne małżeństwo poszukuje
do wynajęcia na co najmniej rok, 2-pokojowego mieszkania w Szklarskiej Porębie,
najlepiej na Białej Dolinie lub w Szklarskiej
Porębie Dolnej, lub Średniej. Może być nie
umeblowane. Tel. 0665016367
■ Do wynajęcia komfortowa, umeblowana
kawalerka z balkonem, 30 m kw.,w ładnej
okolicy. Opłaty 700 zł + liczniki. tel. 507
844 292
■ Pilnie wynajmę pomieszczenie biurowe
na terenie Jeleniej Góry, max do 20 m kw
do 1 pietra. kontakt:608484600
■ Szukamy mieszkania w Kowarach. tel.
kontaktowy 0-663-232-219
■ Poszukuję do wynajęcia domu lub
parteru z ogrodem, jelenia góra lub cieplice.
Mam dziecko poruszające się na wózku
inwalidzkim więc zależałoby mi na wyjściu
bezpośrednio z domu na ogród - i jak
najmniej schodów. Okres wynajmu to min.
rok. Mariusz 0-691-535-474
■ Mieszkanie 38m (wysoki parter) pokój,
kuchnia ,łazienka, przedpokój-umeblowane,
TV, pralka, lodówka , Internet (za dodatkową
opłatą), niski czynsz. Mieszkanie w spokojnej dzielnicy blisko centrum. Ogrzewanie
etażowe (CO elektryczne) alternatywnie
kominek. Opłaty 450zł plus czynsz i liczniki.
Telefon kontaktowy 0503 03 77 66
■ Trzy spokojne studentki wynajmą 2po-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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kojowe, umeblowane mieszkanie w okolicy
KK. 605178376
■ Do wynajęcia od drugiego kwietnia
umeblowana kawalerka na Zabobrzu. Tel.:
500559222, GG: 5559657
■ Szukamy dziewczyny do pokoju 2osobowego od zaraz. Pokój duży ok 30m2
z kablówką( złoty pakiet)+ internet. Dobra
lokalizacja 10 min od rynku (Mała Poczta). Tanio!!! Kontakt: kom.697-289-971
gg:8667135
■ Poszukuje domu około 100 m2 do wynajęcia w Jeleniej Górze( cieplice, Sobieszów)
lub w okolicach. Co najmniej 2,3 pokoje na
dłuższy okres.Nr tel: 0514 33 23 17
■ Pilnie potrzebuje wynająć kawalerkę
na Zabobrzu najlepiej 2 pokoje kuchnia
łazienka nie musi być umeblowane w miarę
rozsądku do co najmniej 200 zł kontakt pod
tel. 607414409
■ Do wynajęcia umeblowane mieszkanie
na Zabobrzu III (2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka). 600 PLN + 150 czynsz + madia
(woda, prąd). Tel. 508 269 961
■ Wynajmę przytulne mieszkanie - 2 pokoje, aneks kuchenny, przedpokój , łazienka(
39 metrów)w ładnej i spokojnej dzielnicy ,
blisko centrum i Akademii Ekonomicznej.
Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone
w podstawowe sprzęty AGD ( pralka,
lodówka, zmywarka).Cena najmu 750 zł(
w tym jest czynsz i ogrzewanie centralne)
+ liczniki. Pobieram też kaucje , której
wysokość jest do uzgodnienia. Wszelkie
informacje pod nr. tel. 502191949 Pośrednikom serdecznie dziękuje.
■ Poszukuję współlokatora lub współlokatorki, do wynajęcia mam duży pokój w
mieszkaniu blisko centrum, umeblowane,
Internet. 505185045 gg4054322
■ Wynajmę mieszkanie 2 pok. najlepiej
na Zabobrzu III od zaraz. 608538911
(para pracującą)
■ Szukam lokalu (dwa pomieszczenia)lub
całego domu z możliwością wykupienia na
biura w Jeleniej Górze lub okolicy do 50
km. Zbyszek tel. +48 885 73 96 37 e-mail
zbyszek.mask@epf.pl
■ Mam do wynajęcia mieszkanie na ul.
Dlugiej 65m2.Dwa pokoje ogrzewanie z
sieci wejsie od Długiej na pierwszym piętrze.
Oferta -na biuro, gabinet 1400zl,na mieszkanie 1000zl.Kontakt norbi32@wp.pl
■ Chciała bym wynająć mieszkanie najlepiej komfortowe z wyposażeniem. najlepiej
na Zabobrzu nr. tel 669948013
■ Mam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Ponad 100 metrowe, wyremontowane i
pomalowane w żywe kolory. kontakt pod
nr: 0514-332-317.

NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Mieszkanie komunalne, ok. 28 m2,
strych + garaż ok. 21 m2 (możliwość
wykupienia) zamienię na większe, może być
zadłużone lub do remontu. Do uzgodnienia
dopłata. Tel. 0697 99 61 54.
■ Zamienię mieszkanie własnościowe
2 pokojowe 35m na Zabobrzu 2 umieszczone na parterze zamienię na większe -3
pokojowe niekoniecznie własnościowe z
centralnym z sieci. Tel. 0510432310
■ Zamienię mieszkanie własnościowe o
pow.80m2 ( 3pokoje, 2 łazienki, kuchnia,
przedpokój, CO+2piwnice, strych własnoś-

ciwy-50m2+komórka) w Marciszowie na
mniejsze w Jeleniej Górze. Tel. kontaktowy
607435928
■ Zamienię mieszkanie w Piechowicach
na większe zadzwoń 783752751
■ Zamienię dwa mieszkania własnościowe
2p.IIp.39m w centrum i 3p.parter 56 m
w Cieplicach, oba z garażami, na dom w
bliskiej okolicy Jeleniej. Tel. 601437091
■ Zamienię mieszkanie 3pok.65m-kwadratowych po kapitalnym remoncie na
domek w okolicach jeleniej Góry (Maciejowa, Łomnica itp.)wiadomości pod nr,
tel.606770586
■ Zamienię kawalerkę własnościową
37,41m2, koło małej poczty,II piętro, CO
etażowe. Na mieszkanie kwaterunkowe
lub spółdzielcze, trzy pokojowe, może
być zadłużone lub dam dopłatę. Nr .tel.
0694-370-047
■ Zamienię komunalną kawalerkę (zadłużenie) w ocieplonym bloku w Piechowicach na komunalne w : Piechowicach,
Sobieszowie lub w Szklarskiej Porębie. tel.
783221546

PRACA
Dam pracę
■ Poszukujemy pracowników na stanowisko Kierowca-Sprzedawca do obsługi
klientów detalicznych i hurtowych na
terenie województwa dolnośląskiego.
Wymagania: kategoria B,C., doświadczenie
w handlu, aktualna książeczka zdrowia,
aktualne badania psychotechniczne. Oferty
z dopiskiem w tytule maila VS prosimy
kierować na adres: goetze@fromako.pl do
dnia 7.04.2007. r.
■ Zostań konsultantką Avonu, zadzwoń tel.
kom. 783 299 989,kosmetyki gratis, bez
inwestycji, warto!
■ KARCZMA ZATRUDNI MŁODE OSOBY W
GASTRONOMII TEL 601 65 75 89
■ Legalna praca w Niemczech dla kobiety
ze znajomością jęz. niemieckiego w kawiarni przy basenie w Lahnstein koło Koblenz.
http://www.burg-lahneck.de/html/caf
e-schwimmbad.html Okres od kwietnia
do września. Zapewniam zakwaterowanie.
Oferty bam3@poczta.fm
■ Poszukuję opiekunki do rocznego
dziecka . Jest to wyjazd za granicę do
Francji. Więcej informacji pod numerem
tel.0667212143
■ Szukam osób chętnych którzy chcą
sobie zarobić w prosty sposób. Jesteś zainteresowan/y proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu. 601 87 17 50
■ PRACA TYMCZASOWA W SZPITALU W
LUBANIU DLA PIELEGNIAREK I POŁOZNYCH.
WSZYSTKIE PANIE ZAINTERESOWANE PROSZE O PILNY KONTAKT. 600981756
■ Przyjmę osobę do prac pomocniczych
na budowę. Najchętniej od zaraz. Kontakt
telefoniczny 601-650-702
■ Poszukiwani współpracownicy do informowania o rewelacyjnych dodatkach
do paliwa. Do 30% oszczędności. Do 70%
mniejsza emisja spalin. Gwarancja producenta. Możliwość dużych zarobków w marketingu rekomendacyjnym. Kontakt email:
info@dobaku.com skype: szaman1948 tel:
665 721 107
■ Liderka międzynarodowej firmy marketingu bezpośrednio TNI poszukuje niezależnych dystrybutorów, którzy będą
współpracować na terenie dolnegośląska.

Firma działa w ponad 70 krajach. Kontakt:
biuro@sklep-twojeleki.pl
■ Poszukujemy uczciwych i pracowitych
opiekunek osób starszych do zleceń na terenie Niemiec. Mamy bogate doświadczenie
w tej branży. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo. Pracuje z nami już wiele
zadowolonych opiekunek z Polski. Oferta
obejmuje regularne, minimum 6-tygodniowe wyjazdy oraz 6- tygodniowe przerwy,
rezerwację przewozu tam i z powrotem!
Zapewnione jest wyżywienie, własny
pokój i czas wolny. Zapraszamy opiekunki
i pielęgniarki z całej Polski. Uwaga! Liczba
ofert na każdy tydzień ograniczona i dotyczy
osób zainteresowanych stałą współpracą!
tel. 075 724 89 60, 0604 656 360, 600
375 524, cvh@op.pl E-Mail: cvh@op.pl
■ Firma Verge Sport w Kowarach zatrudni
osobę do pracy w sekretariacie . Wymagana
znajomość języka angielskiego .Bliższe informacje pod nr telefonu 075 7613 673
■ Zatrudnimy kelnerów i barmanów od
zaraz jak również pełnoletnich uczniów
szkół gastronomicznych w tych kierunkach
do prac week-endowych. Warunki pracy
do ustalenia .Kontakt telefoniczny 075
7175252 lub osobisty w siedzibie Hotelu
Las Piechowice ul. Turystyczna 8
■ Do montażu stolarki okienno-drzwiowej z
umiejętnością obróbek murarskich. Wymagane prawo jazdy kat.B.kont.503989690
■ Zatrudnimy młode kobiety, bez doświadczenia, do prac pomocniczych w Dziale
zdobienia. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod numerem tel.: (075) 76
12 413 lub osobiście w siedzibie firmy
mieszczącej się przy ul. Żymierskiego 73,
Piechowice. Kierownik Produkcji
■ Zatrudnię studentki do pracy w Niemczech na okres od lipca do września. Praca
polega na sprzątaniu domków letniskowych.
Zarobki to około 1000 euro za miesiąc przy
200 godzinach pracy. Zakwaterowanie na
miejscu zapewnione na mój koszt. Wszelkie
informacje udzielam na maila (simonn@
onet.eu) lub pod nr telefonu 502320772 ,
004915203594676. gg 1489986.
■ Operator ładowarki kl.II Wymagane są
aktualne uprawnienia do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Oferujemy: Umowę
o pracę, Praca zmianowa Wynagrodzenie do
uzgodnienia tel. 075-7839155
■ Hotel koło Szklarskiej Poręby zatrudni
osobę na stanowisko kelner/ka. Bliższe
informacje pod nr tel. 0 503 137 797
■ Firma PHU Verge Sport w Kowarach
zatrudni osobę do pracy w sekretariacie. Wymagana dobra znajomość języka
angielskiego. Kontakt telefoniczny 075
7613 673
■ Zatrudnię młodą, komunikatywną dziewczynę do pracy w restauracji, na stanowisko
kelnerki. Wymagana Dyspozycyjność oraz
miła aparycja. Zgłoszenia pod nr.tel:0508
821 067
■ Zarób tysiąc lub więcej tygodniowo,
wykorzystując własny komputer i własny
czas. W celu uzyskania więcej informacji
wyślij do mnie e-mail na adres kamila1011@
buziaczek.pl Do zobaczenia na szczycie!
■ Zatrudnię kelnerów 075 641 58 20
■ Przyjmę do pracy w biurze kobietę
od zaraz cv proszę kierować na email
barbara276@wp.pl
■ Zatrudnię do pracy kontrolerów biletów
komunikacji miejskiej. Stałe wynagrodze-

nie plus prowizja. kontakt telefoniczny0697740731
■ Studium Zdrowia i Urody w Jeleniej
Górze - szkoła policealna dla dorosłych.
Wymagane kształcenie wyższe kierunkowe,
uprawnienia pedagogiczne lub dyplom
technika usług kosmetycznych, tytuł
instruktora praktycznej nauki zawodu oraz
doświadczenie. CV proszę przesłać na adres:
jelenia@teb-edukacja.pl
■ Programowanie strukturalne i obiektowe. Szkoła policealna dla dorosłych. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje
pedagogiczne oraz znajomość języków
Pascal, Java, C++. CV proszę przesłać na
adres jelenia@teb-edukacja.pl.
■ Zarządzający Systemem Web zatrudni
osoby do pracy w domu (komputerowy marketing Internetowy). Nie potrzeba żadnych
zaliczek płatnych z góry. Wszystkiego, czego
potrzebujesz to komputer z dostępem do
sieci. Zapytaj o szczegóły. kamil.perkowski@
gmail.com Naprawdę warto!
■ Zatrudnię mężczyznę SP. ORLEN ul.
Spółdzielcza 40 podania proszę składać
pod podany adres.
■ Opiekunki osób starszych Anglia
091484 0754
■ Karczma w Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnerkę o miłej aparycji, kontakt telef.
601 65 75 89
■ Poszukujemy elektryków, elektroników,
informatyków tel.075 7676695 kom.
0601729910
■ Zatrudnimy pracowników do pracy
na produkcji przy montażu opakowań do
kosmetyków, lub przy obsłudze automatów.
Praca w systemie zmianowym. Oferty
proszę przesyłać na adres:biuro@mar-mat.
com.pl
■ Zatrudnimy pracownika do biura ze
znajomością języka angielskiego w mowie
i piśmie. Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres: biuro@mar-mat.
com.pl
■ ELEKTRYK Z DOŚWIADCZENIEM I
UPRAWNIENIA SEP do 1kV. Praktyka w
instalacjach nowych. kontakt : ajotnet@
wp.pl
■ estem przedstawicielem firmy zajmujacej się dystrybucją programu 21. Jest
to praca prowadzona w domu. Jedynym
wymaganiem jest dostęp do internetu.
W każdej chwili możesz się wycofać, nie
ponosząc żadnych konsekwencji: finansowych, ani prawnych. Spytaj o szczegóły.
kamil.perkowski@gmail.com Nic na tym
nie tracisz.
■ Potrzebna Tipserka od zaraz, warunki
zatrudnienia do uzgodnienia, możliwość
zatrudnienia, centrum miasta Jeleniej Góry
tel. kom. po 11-tej godz.691-266-299
■ Już dziś dołącz do prężnie rozwijającej
się firmy FM i zacznij zarabiać. W ofercie
firmy FM jest 100 perfum, dezodoranty,
wody po goleniu oraz żele pod prysznic o
zapachach znanych światowych marek
(np. christian dior, hugo boss, chanel itp.).
Tylko w lutym i marcu otrzymasz bezpłatny
zestaw reklamowy (katalog produktów FM,
plan marketingowy oraz płyta DVD z filmem
korporacyjnym FM) bez konieczności
wykupowania startera. Nie zmarnuj szansy
i skorzystaj z niepowtarzalnej okazji. www.
fmperfumy.pl
■ MAGAT producent art. ściernych zatrudni pracownika do działu handlowego

ze znajomością języka angielskiego. CV
proszę wysyłać na adres: magat@poczta.
onet.pl. MAGAT, ul. Sobieszowska 20 C, tel.
075/64 74 117
■ Hotel Relaks w Karpaczu przy ul.
Obrońców Pokoju 4, www.hotel-relaks.pl
zatrudni osobę na stanowisko kelner/ka.
Cv ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym
prosimy przesyłać na adres m.rybialek@
hotel-relaks.pl lub składać osobiście w
recepcji hotelu.
■ Firma budowlana MP zatrudni nowych
pracowników na stałe. Murarzy, tynkarzy,
płytkarzy, kamieniarzy itd. Dzwoń 695-408642 (24/h) lub 075-75-514-47 (po 19).
■ Jeżeli jesteś osobą aktywną, lubiącą
kontakt z ludźmi, lubisz niezależność i
nienormowany czas pracy, chcesz wreszcie dobrze zarabiać ? TO JEST OFERTA
SPECJALNIE DLA CIEBIE! tel kontaktowy
698051020 gg 6970705
■ Zatrudnię Panią do opieki - na godziny
- nad dwoma dziewczynkami - na Zabobrzu.
Więcej informacji pod numerem 514 929
626 lub 075/644 33 63
■ Zatrudnię Panią do opieki - na godziny
- nad 1.5 rocznym chłopcem, najchętniej z
Zabobrza. Więcej informacji pod numerem
609560573
■ Zlecę wykonanie remontu pensjonatu
lub zatrudnię brygadę budowlaną w Janowicach Wielkich 606 266 328
■ Zatrudnimy kelnerkę do pizzerii. Więcej
informacji pod numerem tel:757648006
■ Praca w Czechach dla kobiet z umiejętnością szycia. Praca od zaraz. Dobre
warunki - wynagrodzenie netto ok. 1600,00
PLN plus dodatki. Zakwaterowanie darmowe
w hotelu. Umowa o pracę na min. rok.
Kontakt: PU Wakat Plus, 58-500 Jelenia
Góra; ul. 1 Maja 60; tel. 075 641 21 21;
0608 838 651; 0695 561 020.
■ Składanie długopisów oraz możliwość
wykonywania nadruków na ich korpusie.
Zgłoszenia: koperta zwrotna ze znaczkiem pocztowym na adres: Dealer „Clean
Business-Z” Maria Kępińska; ul. 1 Maja 60;
58-500 Jelenia Góra.
■ Firma \\\”HUBEX\\\” zatrudni kierowcę z własnym samochodem typu
kombi lub pickaup na terenie miasta Jelona
Góra. Praca od poniedziałku do soboty w
godz. 5.30 - 8.30. Telefon kontaktowy
509853205
■ Studio Mebli Kuchennych \”Meblobuk\”
w Jeleniej Górze przyjmie do pracy na
stanowisko SPRZEDAWCA osobę z grupą
inwalidzką. Mile widziana znajomość
obsługi kasy fiskalnej. Oferty proszę
kierować na adres: meblobuk-jelenia@tlen.
pl lub osobiście: J.G. ul. Sygietyńskiego 12
(salon \”Marex\”)
■ Wyjazd 31 marca (sobota), przystanek docelowy-Mastricht. Przejazd przez:
-Drezno, -Erfurt, -Giesen, -Siegen, -Aachen,
-Mastricht. Ewentualnie moge podwiezc w
promieniu 100 km od Mastricht. Kontakt
telefoniczny w godzinach 9-13
■ Opiekunki osób starszych. Poszukujemy
uczciwych i pracowitych opiekunek osób
starszych do zleceń na terenie Niemiec.
Mamy bogate doświadczenie w tej branży.
Zapewniamy profesjonalną obsługę i
doradztwo. Pracuje z nami już wiele zadowolonych opiekunek z Polski. Oferta obejmuje
regularne, minimum 6-tygodniowe wyjazdy
oraz 6- tygodniowe przerwy, rezerwację
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przewozu tam i z powrotem! Zapewnione
jest wyżywienie, własny pokój i czas
wolny. Zapraszamy opiekunki i pielęgniarki
z całej Polski. Uwaga! Liczba ofert na
każdy tydzień ograniczona i dotyczy osób
zainteresowanych stałą współpracą! 075
724 89 60,0604 656 360
■ Poszukuję opiekunki z doświadczeniem,
bez nałogów do dziecka 9-miesięcznego.
Kontakt pod nr 691 582 987 lub 607
589 760
■ Firma zatrudni frezera w metalu. Tel.
075 642 19 46, agrarinst@wp.pl
■ Firma poszukuje pracowników do
obsługi maszyn kamieniarskich do pracy
w Czechach. tel. 075 642 19 46, agrarinst@wp.pl
■ Potrzebna jest uczciwa sprzedawczyni w
małym ,,osiedlowym\’\’ sklepie, zlokalizowany w cichej dzielnicy Jeleniej Góry. Praca
polega na sprzedaży artykułów będących w
ofercie sklepu, obsłudze kasy fiskalnej, oraz
utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego
w miejscu pracy. Godziny pracy zróżnicowane w zależności od mojej dyspozycyjności
z przewagą godzin rannych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy
(basenmer@o2.pl) w sprawie ustalenia
terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze
widziane CV. Pozdrawiam.
■ SPRZEDAWCA pilnie potrzebny wykształcenie min. średnie najlepiej techniczne, mile
widziane doświadczenie w handlu, kontakt
9.00-16.00, tel. 075-75506-89
■ Potrzebuję kogoś do wykopania 70
małych dołków pod małe drzewka. Robota
na maksimum 5 godzin za 50 złotych. Info
pod numerem telefonu 0605 547 678.
■ Chciałbyś zarabiać mając jedynie włączony komputer. Jeśli tak to wejdź na:
http://pm19.fm.interia.pl/
■ Dam prace przy dociepleniach budynków praca na terenie jeleniej góry i okolic
.Praca od zaraz tel. kont.603332134
■ Zatrudnimy od zaraz pomoc kuchenną
, pokojową w Ośr. Wyp. Monte Cassino w
Sosnówce k.Karpacza www.montecassino.
wkarkonoszach.pl mail : karkonosze@
op.pl kom. 515 371 555 tel/fax 075
769 00 23
■ Pragniemy przedstawić Państwu ciekawą ofertę współpracy przy adresowaniu
kopert. PRACA NIE WYMAGA SPECJALNYCH UMIEJĘTNOŚCI I WYKSZTAŁCENIA.
Osoby chętne do jej podjęcia i uzyskania
finansowego wsparcia proszę o kontakt
pracadodatkowa5@wp.pl
■ Zatrudnię emerytkę lub rencistkę
w biurze rachunkowym. Wymogi:
- wcześniejsza praca w księgowości
- znajomość obsługi komputera Kontakt: abkontysta@wp.pl lub telefon
075/6438225
■ Atlas APT Sp.z o.o. zatrudni do hotelu
jako obsługa kelnerska. tel.663-779-107
■ ZATRUDNIE DWÓCH PRACOWNIKÓW
BUDOWLANCH. TEL. 0502-283-823
■ Poszukujemy do pracy instalatorów CO
,spawaczy gazowych oraz pomocników
,wszyscy którzy mają paszport niemiecki
proszę o telefon 032/24 39 444 lub 600
197 387 praca jest w WIEDNIU
■ Zatrudnię na podstawie umowy o
dzieło kolporterów na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Mile widziane osoby z własnym
samochodem. Kontakt : 0669 543 025
lub gg : 9913333

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 kwietnia 2007 r.
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

JELENIA GÓRA Świat zaklęty przez migawkę (II)

Powiększenia z dawnego świata
W szczegółach może nie
tkwi „diabeł”, ale na pewno sporo można w nich
podpatrzeć. Zwłaszcza
na zdjęciach analizując
ich powiększenia. Dziś
wycieczka w przeszłość
śladem spostrzeżeń często pomijanych przez
oglądających fotografie dawnej Jeleniej Góry
oraz uwiecznione na
nich miejsca, które przecież ostały się do dziś.
Zdjęcie wykonane z balkonu
dawnego Cesarskiego Urzędu Pocztowego, z którego
fotograf wycelował obiektyw
w stronę zachodnią dawnej
Banhofstrasse, pokazuje jeleniogórską wielkomiejskość z
początku wieku.
Mijają się tramwaje, szerokie herbrandy – wbrew przebarwieniu na kolorowanym
zdjęciu były czerwone, a nie
zielone. Widać dorożki oraz
słynny zegar (podobny znajduje się niemal w tym samym
miejscu do dziś). Jednak ludzi
– jak na taką wielkomiejskość
– niewielu.
Na sfotografowanym odcinku doliczyłem się 17 osób.
Zapewne są jeszcze pasażerowie tramwajów z wagonami

doczepnymi zajmujący miejsca
wewnątrz pojazdu.
Architektura niezmienna,
przeznaczenie – inne. Po lewej
drogeria Ludwika Gutmanna,
w której można było kupić
„artykuły opatrunkowe”. Widząc po reklamie tej placówki,
dostępne w niej były także
gorsety, specjalne korekcyjne
i ortopedyczne aparaty oraz
maszyny – w tym protezy rąk
i nóg.
Gutmann zajmował się także
produkcją i sprzedażą rękawiczek. Firmę i sklep reklamował
widoczny z daleka czerwony
krzyż oraz wielka atrapa rękawiczki powieszona nad
oknami wystawowymi.
Sąsiednia kamienica była z
XIX wieku własnością rodziny
Guentherów. Najpierw seniora
– jeleniogórskiego sędziego
śledczego, a potem – juniora
Hermanna, handlowca, który
w przyziemiu urządził skład
z alkoholami i towarami kolonialnymi.
Ostatnim niemieckim właścicielem nieruchomości był Johannes Kusnierczyk, Austriak
o śląskich korzeniach, który
osiedlił się w Jeleniej Górze, a
w sklepie otworzył drogerię z
artykułami różnymi.
Obydwie kamienice zostały
gruntownie wyremontowane

pod koniec lat 80-t ych minionego wieku (wyburzono
rozpadające się kondygnacje,
które postawiono od nowa).
Zachowane zostały tylko fasady budynków.
W jednym z nich – po przemianach ustrojowych siedzibę znalazł Zarząd Regionu
NSZZ „Solidarność”, do drugiej
wprowadził się Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków.
Kawiarnia z dentystą
na piętrze
Na koniec jeszcze jedno spojrzenie w powiększeniu na
jeleniogórski świat z początku
naszego stulecia. Tym razem
wędrujemy na Warmbrunnerplatz (dziś Niepodległości).
Ujęcie – jak na tamte czasy
– bardzo ożywione. Przed
jedną z bardziej okazałych
secesyjnych kamienic Korte
i Preisera, u bram kawiarni i
restauracji Centralnej, czekają
panowie w strojach wyjściowych. Dwaj pochłonięci rozmową, może o biznesie? Dwaj
zauważyli fotografującego i
– podobnie jak stojący obok
młodzieńcy, przypatrują mu
się z atencją.
Tylko jeden pan dziarskim
krokiem zmierza do wspomnianego przybytku. Może na
obiad? Może na kawę?

Jeden z pierwszych automobilów na Rynku w Jeleniej Górze
Raczej nie do mieszkania
Carla Grundmanna, jednego
z najbardziej „wziętych” dent ystów tamtej epoki, któr y
mieszkał tuż nad restauracją, a w pomieszczeniu w
narożniku kamienicy (bardzo
jasnym dzięki trzem wysokim
oknom) urządził swój gabinet
stomatologa.
A co w t ym czasie robią
panie? Wystarczy rzut oka
na przeciwną stronę placu.
Kłębią się w swych drapowanych sukniach przed wystawą
domu towarowego Heinricha
Thiemanna. Pewnie sycą oczy
widokiem eleganckich ubrań i
wyrobów z wełny.
Dwupiętrowy dom towarowy
oferował także bogatą kolekcję

dywanów, wykładzin oraz
mebli.
Po 1945 roku działały w
nim rozmaite restauracje z
lokalnym „kolorytem”. Była
Grota, później – chyba najdłużej
– Stylowa. Odczuwalna z daleka
ze względu na fetorek wydobywający się z kuchni i znana z tak
zwanych dansingów, zwanych
także potańcówkami. W ich
trakcie można było nie tylko potańczyć, ale i… solidnie oberwać.
Lokal był, bowiem, miejscem
częstych bójek i awantur.
Ożywić wyobraźnię
Dziś przez opisane miejsca
nawet wycieczki przechodzą
w pośpiechu dążąc ku tradycyjnym punktom zwiedzania.

Kto zwróci uwagę na baranka paschalnego na elewacji
domu? Kto zast anowi się,
jaka była przeszłość dawnego
zakątka?
Bo przecież sam przewodnik nie powie, gdzie kiedyś
był sklep z wełną, skład z
pończochami, księgarnia, czy
jubiler. A takie tam istniały.
Zresztą chyba mało kogo to
obchodzi…
Mimo wszystko taką wędrówkę polecamy.
Na pewno będzie ciekawsza
niż beznamiętne włóczenie się
po przepełnionych nowoczesnością i tandetą współczesnych sklepach.
Ciąg dalszy za tydzień

(tejo)

REGION Gdzie malował śląski Rembrandt, a czarownice na stosach płonęły

Opactwo wiecznych tajemnic
Fot.Marek Tkacz

Pośród krzeszowskich łąk trwa pośród traw od 1717
roku zabytek niezwykły oddychający zapachem
cyklicznie rosnących, kwitnących, koszonych, spalanych słońcem, chłostanych wiatrem, usypianych
jesiennym chłodem i w końcu drzemiących pod
śnieżną pierzyną. Kalwaria Krzeszowska.

Krzeszowska Golgota

Wpatrzona w wieże bazyliki Matki Boskiej Łaskawej, kościoła św.
Józefa, zabudowań klasztornych.
Niemy świadek burzliwych dziejów, nie tylko ewangelicznej Via
Dolorosa, lecz także historycznych
blasków i cieni krzeszowskiego
opactwa oraz ludzi, których wprawiał w zachwyt prostotą formy, a
jednocześnie wzniosłością miejsca
i przesłania.
Kalwaria Krzeszowska na swój
sposób wyjątkowa Droga Męki Pańskiej, Wielka Krzeszowska Droga
Krzyżowa, nawiązująca do jerozolimskiego pierwowzoru wydarzeń
poprzedzających Zmartwychwstanie, gdzie ten, kto czuje, zobaczy nie
tylko oblicze Chrystusa, ale i Pałac
Heroda. Usłyszy głos ludu żądającego uniewinnienia Barabasza, wyrok
Poncjusza Piłata. I to wszystko
pośród ciszy okolicznych łąk.
Ciszy, w której słychać echa
wojen, choćby 30-letniej, kiedy
to opactwo i okolice były łupione
przez Szwedów a zakonnicy uciekali przed najeźdźcą. Obszarów, z
których – niczym z grafik Francisco
de Goya – wyłaniają się obrazy
okrucieństw i wycia skazańców
uważanych za wampiry, czarownice, opętanych przez Szatana
wichrzycieli porządku, którzy kończyli na stosie ku uciesze gawiedzi.
Egzekucje wykonywano nawet
na zmarłych, jak ta Anno Domini
1671, rok przed rozpoczęciem

budowy kaplic kalwarii, kiedy to
nieboszczykowi wywleczonemu
z grobu publicznie odcięto głowę.
Pojawiły się bowiem pogłoski, że
w nocy wciela się on w wampira i
dusi ludzi, psy i bydło.
Ale i tej ciszy, która emanuje z
fresków i obrazów Michała Willmana. Śląski Rembrandt, który
z barokową precyzją i patosem
jednocześnie uwiecznił niczym na
czarodziejskiej fotografii, Krzeszów
z tamtych czasów. Oczywiście w
przebraniu Ziemi Świętej, twarzami kompanów i swoim autoportretem. Tam, gdzie wyrosnąć miały
kaplice Wielkiej Kalwarii.
Obrazów przenoszących w czasy
ewangelicznych wydarzeń: widniejące nad emporą organową w kościele świętego Józefa „Biczowanie
Jezusa” oraz „Ecce homo” – scena
przedstawiająca Piłata pokazującego ludowi Chrystusa skazanego na
ukrzyżowanie.
Kalwaria wyjątkowa, bo ma 32
stacje a nie – jak w świątyniach
14. Dzieło ufundowane przez opata
krzeszowskiego Dominika Greyera z Nysy w miejscu wcześniej
istniejących drewnianych kaplic,
które wzniesione zostały za czasów
Bernarda Rossy, opata mecenata
sztuki i współtwórcy krzeszowskiej
wielkości.
Pięknem wyróżnia się stacja
„Śmierć Pana Jezusa na krzyżu”.
Pod krucyfiksem Maryja, św. Jan

oraz św. Maria Magdalena. Nadnaturalnej wielkości rzeźby ożywiły
głazy piaskowca, z których zostały
wykonane.
Wielkanocne Misterium w Krzeszowie i jego Kalwaria wciąż czaruje nowe pokolenia. Okoliczne łąki
to miejsce wdzięcznych plenerów
fotograficznych, podczas których
młode pary łączą się z częścią kadru krzeszowskiej rzeczywistości.
Ale i jest to miejsce nieco zapo-

mniane, wciąż będące w cieniu
Bazyliki Maryjnej. Może i dobrze?
Na łąkach nie ma tłumów mniej
lub bardziej religijnych turystów,
nie ma inscenizacji Męki Pańskiej.
Klimat miejsca trwa wśród traw
– jakby zatrzymał się w określonym miejscu cywilizacji. Nie
trzeba wehikułu czasu, aby się tam
łatwo znaleźć. Wystarczy trochę
wyobraźni.

(tejo)

Wielkanoc w Krzeszowie
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie, zaliczana jest do
najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Europie.
W Wielkim Tygodniu wieloletnią tradycją jest straż przy Grobie Pańskim formowana przez tutejszych strażaków ochotników, którzy pilnują Grobu nieprzerwanie od
Wielkiego Piątku od godz. 18 do soboty do 20.00. Są też nocne czuwania.
Aby tam dotrzeć, najlepiej dysponować własnym środkiem lokomocji lub zabrać
się z wycieczką. Zwiedzanie świątyni jest płatne: 5 złotych od osoby dorosłej, 3
złote płacą dzieci. Oglądamy nie tylko bazylikę, lecz także Mauzoleum Piastów
Śląskich oraz kościół pomocniczy św. Józefa. Cała trasa, wzdłuż której stoją
kapliczki Kalwarii, liczy około 5 kilometrów.
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REKLAMA
FIRMA

SIMONA

ZAPRASZA

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

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY

ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE
P £Y T Y O S B
P £Y T Y W I Ó R O W A
P £Y T Y M E B LO W A
SKLEJKA
US£UGI STOLARSKIE
PANELE POD£OGOWE
PARAPETY

A KC E S O R I A
M E B LO W E

ULTIMA® Sp. zo.o.

58-560 Jelenia Góra ul. Cieplicka 106
tel. 075 754 88 89
Zapraszamy Pn-Pt. 8:00 – 18:00 Sb 9:00-14:00

www.ultima-auto.pl
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REKLAMA

REKLAMA

Najserdeczniejsze życzenia
radosnych i pogodnych,
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego Święconego jajka
oraz mokrego Dyngusa
składają
Prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski
i
Przewodniczący Rady Miejskiej
Hubert Papaj

W dniach 3-6 kwietnia 2007 roku Grupa Kapitałowa POLCOLORIT uczestniczyć będzie w Międzynarodowej
Wystawie materiałów Budowlanych, Dekoracyjnych i Wykończeniowych MOSBUILD w Moskwie.
Z kolekcji POLCOLORIT prezentowane będą m.in. : GRETA z nowymi dekoracjami imitującymi tapetę,
STYL ROSSO, GARDENIA bejge/marrone z dekoracjami imitującymi bambus oraz nowa kolekcja GAZEL.

Z Ceramiki Marconi zaprezentowane zostaną kolekcje: LOFT, TEXAS i ARDESIA.
Zapraszamy do oglądnięcia prezentowanych kolekcji w naszym Sklepie Firmowym

GRETA

GAZEL

ROSSO

GARDENIA

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice

Pon.- pt. 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00
tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12

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

