Egzaminatorzy łapówkarze
oraz pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
zatrzymani przez policję.
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WIADOMOŒCI / OPINIE

Ostatni dzwonek

Koniec nauki w klasie i początek przedmaturalnego stresu: tak wyglądał piątek dla trzecioklasistów w jeleniogórskich szkołach średnich. Przyszłych absolwentów uroczyście
pożegnano w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Żeromskiego (na zdjęciu). Wszystkim abiturientom życzymy połamania piór na maturze!
(tejo)

REGION Zawieszenie części linii nr 15 kłopotem

Pracowita
majówka

Z winy przewoźnika?
Brak dobrej woli i dezinformację zarzucają Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu mieszkańcy
Michałowic, Jagniątkowa i
Sobieszowa.
Rzecz w zawieszeniu kursowania piętnastek, które z
powodu remontu ulicy Karkonoskiej jeżdżą tylko na odcinku
Piechowice Pętla – Michałowice – Sobieszów (do parkingu
przy skrzyżowaniu ulic Bronka
Czecha oraz Młyńskiej). Chcąc
dojechać do Jeleniej Góry, trzeba się przesiąść do siódemki lub
dziewiątki.
Zdaniem wielu pasażerów
zaproponowane skomunikowanie jest fatalne, a do tego MZK

nie poinformował należycie
ludzi o zmianach w kursowaniu. – Zdjęli rozkład jazdy z
przystanków, ale żadnej innej
wiadomości nie było. Ludzie
czekali jak stado baranów, a
autobus nie nadjeżdżał. Dopiero jakiś kierowca powiedział,
że „15” już tam nie jeździ – żali
się mieszkaniec Sobieszowa.
– Jeździłem piętnastką po
godzinie piątej i mam teraz
problem z przesiadką na trójkę przy małej poczcie. „15”
nie jeździ też po godz. 18, co
niesamowicie wydłuża jazdę z
Jeleniej Góry do Cieplic i Sobieszowa. MZK zamiast poprawić
jakość swojej pracy, znacznie
ją pogarsza – to głos kolejnego
niezadowolonego pasażera.
Inni podkreślają, że fatalnie

Fot. Dariusz Gudowski

Przedłużonego majowego
weekendu nie odczują pracownicy urzędów, o ile wcześniej
nie zaplanowali sobie urlopów.
Placówki administracji będą
zamknięte tylko 1 i 3 maja. W
pozostałe dni do soboty będą
czynne normalnie.
Wzmożony czas pracy czeka
urzędników skarbowych. Powód: przyjmowanie corocznych
zeznań podatkowych PIT.
Dziś ostatnia możliwość złożenia PIT-ów. W poniedziałek
urząd skarbowy przy ulicy Wolności 121 będzie otwarty do
godz. 20.00. Dyżurni pracownicy obsłużą petentów w godz. 15.
30 do 20. Zeznania będą przyjmowane w sali obsługi klienta
na parterze (pokój nr 28).
W majowe święta czynna będzie większość sklepów spożywczych, w tym hipermarkety.
W dniach 30 kwietnia, 2 maja
oraz w godzinach popołudniowych dnia 4 maja autobusy
komunikacji miejskiej będą
kursowały wg rozkładu jazdy
obowiązującego w soboty. 1
i 3 maja będzie obowiązywał
świąteczny rozkład jazdy.
Pracowicie majowy weekend
spędzają policjanci. Wzmożone
patrole pilnują porządku w
mieście i na drogach. Drogówka baczną uwagę zwróci na
nietrzeźwych kierowców. Ze
złodziejami już był problem. W
sobotę nieznani sprawcy ukradli
niemieckim turystom trzy motocykle terenowe typu enduro.
Na skradzionych maszynach
odjechali w nieznanym kierunku.
(tejo)

ułożony jest rozkład jazdy.
Siódemki i dziewiątki odjeżdżają zanim nadjedzie piętnastka i ludzie marnują czas
na oczekiwanie. Nie brakuje też
utyskiwań na fakt, że linię nr
piętnaście obsługuje najmniejszy autobus z taboru MZK.
Problemy komunikacy jne
mieszkańców wspomnianych
dzielnic, którzy pracują w Jeleniej Górze lub muszą tu dojechać, nie skończą się szybko.
Roboty kanalizacyjne w ciągu Karkonoskiej potrwają do
końca października. W tym
czasie różne odcinki drogi będą
wyłączane z ruchu.
Dodatkowym utrudnieniem
będzie remont ulicy Cieplickiej,
który na pewno spowoduje
opóźnienia w kursowaniu autobusów MZK po tym trakcie.
Fatalnie jeździ się także remontowanymi wciąż Jagiellońską i
Dworcową. Ciepliczanie mają
nadzieję, że uzdrowisko nie
zostanie odcięte od świata.

(DOB) (tejo)

W pobliżu Karkonoskiej zamiast
autobusów jeżdżą koparki

Sprawa
załatwiona?
Miejski Zakład Komunikacyjny o
niedogodnościach poinformował dużo
wcześniej na stronie internetowej
zakładu. Usunięto także z rozkładów
jazdy część dotyczącą „15” tam,
gdzie jej kursy zostały zawieszone.
Osobnej informacji jednak zabrakło.
Przewoźnik obiecał, że dopilnuje, aby
takowa się na przystankach znalazła.
Do tej pory jej nie ma.

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Uczciwi
na wymarciu
Nikt się zbytnio nie zdziwił,
kiedy policja zatrzymała czterech
jeleniogórskich egzaminatorów
na prawo jazdy i ich menadżera
od łapówek. W całej Polsce łapie
się ich coraz więcej.
Egzamin na prawo jazdy jest
w Polsce znacznie trudniejszy
niż gdziekolwiek w Europie; w
żadnym kraju nie oblewa go za
pierwszym razem tak wielki
odsetek zdających. Jednocześnie
każdy jadący autem po Polsce
jest czterokarotnie bardziej zagrożony śmiercią niż na przykład
w Niemczech, a ponad dwukrotnie bardziej niż w europejskich
krajach znajdujących się tuż
przed nami na końcu rankingu
poziomu bezpieczeństwa.
Skoro egzamin taki trudny, dlaczego jest tak niebezpiecznie?
Bo wcale nie jest trudny, tylko
tak zorganizowany, żeby oblać
jak najwięcej zdających. Bez
względu na to, czy umieją jeździć,
czy też nie.
Dla ośrodków ruchu drogowego oblewanie kandydatów
na kierowców to konieczność
ekonomiczna. Utrzymują sie one
z opłat egzaminacyjnych. Pensje,
komputery, biurka, sekretarki i to
wszystko, co cieszy urzędników
zależy od ilości egzaminów; a im
ktoś więcej razy zdaje, tym więcej
płaci ośrodkowi.
Dla egzaminatorów oblanie
kandydata to czysty zysk, bo
opłacani są od każdego egzaminu, zamiast brać stałe pensje. Za
kandydata, który zdaje tylko raz,

egzaminator bierze pieniądze też
tylko raz. Za oblanego weźmie
gotówkę raz jeszcze. I jeszcze. I
jeszcze.
Niektórzy kandydaci kalkulują
sobie, że bardziej opłaca się zapłacić łapówkę i dostać od razu
prawo jazdy niż zdawać pięć
razy, a więc zapłacić tyle samo i
na dodatek tracić mnóstwo czasu.
Egzaminatorowi też wygodniej
brać gotówkę od razu niż w
ratach z kasy ośrodka. I tak to
się kręci.
Rozwiązanie jest proste. Wystarczy wyznaczyć stały budżet ośrodkom, wtedy dyrekcje przestaną
naciskać na egzaminatorów, żeby
oblewali, a ich samych wziąć na
stałe pensje, wtedy przestanie im
sie opłacać oblewanie, bo każdy
poprawkowy egzamin to przecież
dodatkowy darmowy wysiłek.
W obronie dochodów egzaminatorzy podniosą oczywiście
krzyk, że spadnie bezpieczeństwo
na drogach. Ale jeśli naprawdę
tak się troszczą o bezpieczeństwo,
będą mogli dalej oblewać, tyle że
źle przygotowanych, a nie wszystkich, których się tylko da.
Nie wątpię, że są egzaminatorzy, którzy nie biorą w łapę i
powstrzymują się od oblewania
kandydatów potrafiących prowadzić auto. Ale współczuje im, bo
działają wbrew własnym interesom: zarabiają mniej od innych i
narażają się na niechęć szefów
ośrodków ruchu drogowego.
Więc są na wyginięciu.

Wojciech Jankowski
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Czy 23 radnym potrzebna kosztowna maszyna do głosowania?

Drogi kaprys
– Kpina – mówi tymczasem
Martyna Kozłowska z Jeleniej
Góry. – Nie mają na co pieniędzy
wydawać. Przecież rada nie liczy
stu osób, tylko 23. Można głosy
policzyć ręcznie.
– Jeśli rajcy mają problemy z
liczeniem, to mogą mnie zatrudnić. Obiecuję, że się nie pomylę,
a i na pewno wyjdzie to taniej
– proponuje Kamila, studentka
Kolegium Karkonoskiego.
Zakup elektronicznego systemu
to wydatek od kilkunastu do
kilkudziesięciu tysięcy złotych, w
zależności od standardu. Najtańszy, przewodowy, kosztuje ok. 12
tysięcy zł. Blisko 3 razy tyle trzeba
wydać na nowoczesny system
radiowy. Jest o tyle wygodny, że
radny nie będzie musiał nawet
podchodzić do mównicy, gdyż
przed sobą będzie miał mikrofon. No i oczywiście przycisk do
głosowania.
Ale to nie jedyne wydatki. Kilka
tysięcy złotych będzie trzeba
dodatkowo wydać na oprogramowanie do takiego systemu i
kilka do kilkunastu elektroniczną

tablicę wyników. Zatem łącznie
– około 40-50 tysięcy złotych.

Potrzeb nie brakuje

Za te pieniądze można by było
wysłać blisko 80 dzieci z ubogich
rodzin na wakacje. Miasto co
prawda rokrocznie dofinansowuje wyjazd młodzieży, ale
wiadomo, że nie wystarcza dla
wszystkich.
– Proponuję dać te pieniądze
na sport – mówi Tomasz Gwiżdż,
kibic piłki nożnej. – Kilkadziesiąt
tysięcy złotych to roczny budżet
klubu w klasie A. Wiem, że pieniędzy nie można wydać na co się
chce, tylko zgodnie z budżetem.
Ale budżet zawsze rada może
zmienić.
Potrzeb jest znacznie więcej.
Zakłady gospodarki lokalowej
w minionym roku wykonały
remonty elewacji zaledwie 2
budynków komunalnych! Jak na
spore miasto – niezbyt chlubny
to wynik. Kilka remontów odłożono na ten rok, bo nie było
pieniędzy.
Strażakom ochotnikom

Rece do góry

Pomysł radnego Mroza wywołał
także uśmiech na twarzy prezydenta Marka Obrębalskiego. – To
sprawa radnych – mówi. – Jeśli
uznają, że system trzeba kupić,
nie mogę tego zabronić.
Prawdą jednak jest, że naszym
radnym przydałby się ktoś, kto
policzy głosy. Podczas ostatniej
sesji na przykład, dwukrotnie
powtarzano głosowanie, gdyż
sekretarz obrad nie mógł się
doliczyć ile osób było za a ile
przeciw.
– Może po prostu przydałoby się
ich zdyscyplinować, żeby wyżej
podnosili ręce – mówi Martyna
Kozłowska.

Jednak kupią?

Jeleniogórscy opozycjoniści sprzed 25 lat w dworze
Czarne.
oferty i jeśli większość będzie za,
to taki system kupimy – mówi
Hubert Papaj, przewodniczący
rady miejskiej. Przyznaje, że nie
jest to niezbędny wydatek. Ale
zaraz dodaje, że taki system by
się przydał.– Można przecież go
używać nie tylko na sesji, ale i
podczas częstych narad prezydenta z naczelnikami wydziałów
– mówi Hubert Papaj. – No i nie
obciążymy budżetu miasta. Mamy
oszczędności w puli na działalność rady. Przez kilka miesięcy
nie było wiceprzewodniczących
rady, teraz diet nie pobierają dwie
radne, którym wygasł mandat.
Dlatego jeśli nawet trzeba będzie
dołożyć, to najwyżej kilka tysięcy
złotych.

Pierwsi w regionie

Jelenia Góra ma szansę być
pierwszym miastem w byłym
województwie, które taki system sobie zafunduje. Ręcznie
liczą głosy na przykład w Bolesławcu i Zgorzelcu. A w obu
tych miastach jest po 21 radnych, czyli zaledwie o 2 mniej,
niż w stolicy Karkonoszy.
Jak udało nam się ustalić,
elektroniczny system liczenia
głosów funkcjonuje w Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu.
Wszystkie te rady są wieksze
od naszej.

(DOB)

Fot. Arkadiusz Piekarz

– Prowadzimy rozmowy z
firmami, które sprzedają taki
systemy. Przedstawimy radnym

Kosztowne laptopy
Podczas poprzedniej kadencji, jesienią 2005 roku, były prezydent Józef Kusiak
zaproponował kupno rajcom po laptopie, aby oszczędzić koszty działania biura
rady. Prezenty miały kosztować około 100 tysięcy złotych, tyle ile solidny remont
wypadających okien i modernizacja sali gimnastycznej w jednym z jeleniogórskich
gimnazjów. Po publikacjach prasowych piętnujących pomysł, zamiar komputeryzacji rajców poszedł w niepamięć.

Zakazane lasy
Od piątku nie wolno wchodzić do lasów komunalnych
w granicach Jeleniej Góry.
Tak zdecydowano w związku z suszą i z ostatnimi pożarami zalesionych terenów
dawnych poligonów wojskowych przy ul. Podchorążych.
Straż pożarna była wzywana
w to miejsce kilkakrotnie.
– Jest tak sucho, że wystarczy iskra, aby wybuchł pożar
– mówi Michał Kasztelan,
szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
W najbliższym czasie przy
ścieżkach prowadzących do
lasów komunalnych zostaną
umieszczone tablice informujące o zakazie wstępu.
Lasy będą kontrolowane
m.in. przez służby miejskie.
Za złamanie zakazu wejścia
do lasu grozi grzywna do
kilkuset złotych.

(DOB)

Fot. Arkadiusz Piekarz

z Sobieszowa marzy się nowy
samochód. Star, którego używają,
wyprodukowano w 1979 roku.
Blacharka jest do wymiany, nie
mówiąc już o silniku. – Tylko
czekać aż się rozsypie – mówią
ochotnicy. – Reanimujemy to
auto, bo nie ma innego wyjścia.
Ostatnio mamy interwencje praktycznie codziennie. Czymś trzeba
jeździć – mówią.
Tym bardziej, że zakup auta
był przewidziany w projekcie
budżetu, ale ostatecznie został
skreślony.

Tępić komunę

Przemawia Wiktor Prystrom, w środku dr Kazmierz Pichlak, z prawej – Andrzej Piesiak
Spotkaniem, które odbyło się
w minioną sobotę, upamiętniono ćwierćwiecze skierowania
do Sejmu PRL listu, w którym
44 jeleniogórzan zaprotestowało w ostrych jak na tamte czasy
słowach przeciwko represjom
wojskowej dyktatury w latach
stanu wojennego. List wysłano
23 kwietnia 1982 roku.
– Uważaliśmy to za naturalną
reakcję obywateli na zło, jakie
działo się wokół nas – mówi
Jacek Jakubiec, jeden z sygnatariuszy listu. Jak podkreśla,
ten coraz mniej znany fragment
historii nie tylko o charakterze
lokalnym jest godny przypomnienia nie tylko młodszym
pokoleniom.
Dawnych opozycjonistów
przyjął w ratuszu prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski. W dworze Czarne była
dyskusja panelowa. Uczestnicy
opowiadali o swoich ówczes-

nych poglądach z dzisiejszej
perspektywy. Są przekonani,
że postąpili, jak trzeba, choć List
był tylko moralnym i symbolicznym aktem protestu. Formalnie
nie odniósł żadnych skutków.
W spotkaniu uczestniczył,
między innymi, były senator
„Solidarności” Andrzej Piesiak,
który 25 lat temu listu podpisać
nie mógł, bo był internowany
przez władze PRL. Przyszli
także inni sygnatariusze, wśród
nich Wiktor Prystrom, radny
poprzedniej kadencji oraz Kazimierz Pichlak, znany dziś
chirurg.
Jacek Jakubiec, wówczas architekt, a dziś kustosz Dworu
Czarne i prezes Fundacji Kultury Ekologicznej, pokazywał
zachowaną kopię listu oraz
autografy jego sygnatariuszy.

(tejo)

W Cieplicach kręcili
Fot. rylit

– Co sesję są problemy z policzeniem głosów i w efekcie
trzeba powtarzać głosowanie – mówił całkiem serio
radny Mróz. – Dzięki takiemu systemowi, będziemy
wreszcie wiedzieć, ile osób głosuje za, a ile przeciw.
To naprawdę jest potrzebne – argumentował.

JELENIA GÓRA Spotkanie sygnatariuszy „Listu 44”

JELENIA GÓRA Koniec bezkrólewia w niektórych
wydziałach urzędu

Tasowanie na stołkach
Przedstawiono nazwiska
nowych naczelników.
Ewa Kasińska została naczelniczką wydziału zdrowia i polityki społecznej. Do tej pory
była inspektorem w wydziale
finansowym. Z kolei stery wydziału funduszy europejskich objęła Jadwiga Osińska. Wcześniej

pracowała w wydziale ochrony
środowiska. Obie panie nowe
stanowiska objęły w poniedziałek (23 IV). Poinformował o
tym w piątek Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.
Naczelnikiem wydziału oświaty i wychowania został Waldemar Woźniak. Do tej pory był
on pracownikiem delegatury

Lipiński wygrał z miastem
Blisko 13 tysięcy złotych musi wypłacić miasto Jelenia Góra Bartoszowi Lipińskiemu. Były pracownik urzędu miasta został zwolniony przez prezydenta Marka
Obrębalskiego 30 grudnia 2006 roku. Powód: utrata zaufania. Sprawa trafiła do
sądu pracy, który zakwestionował sposób, w jaki złożono wypowiedzenie. – Nikt
wcześniej ze mną o tym nie rozmawiał, a sam dokument wręczył mi pracownik
dokładnie o 15.30, czyli tuż przed końcem pracy – mówi zainteresowany. Sąd
nakazał miastu wypłacenie mu trzymiesięcznej wypłaty brutto z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Wyrok nie jest prawomocny. Prezydent zapowiedział,
że się odwoła.

Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty w Jeleniej Górze. Sprawował nadzór pedagogiczny
nad szkołami podstawowymi i
gimnazjami.
Z kolei szefową wydziału promocji została Katarzyna Młodawska. Sprawy promocji i kontaktów z mediami nie są jej obce,
gdyż do niedawna pracowała na
podobnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Kowarach.
Katarzyna Młodawska i Waldemar Woźniak rozpoczną pracę
na nowych stanowiskach od
środy (2 V).
Wciąż nie jest obsadzony stołek
szefa wydziału urbanistyki i
architektury. Przez długie lata
siedział na nim zwolniony przez
prezydenta Obrębalskiego Mirosław Jaskólski.

(DOB)

Urocze damy w strojach z lat
międzywojennych i gentelmani
w szykownych ubraniach wzbudzili zainteresowanie mieszkańców i kuracjuszy. Byli to statyści
do kręconego właśnie w scenerii
Pałacu Schaffgotschów filmu.

Jakiego? Podobno spotu reklamowego jednego z banków.
Część scen nakręcono na zamku
Czocha w Leśnej. Podobno występował tam popularny aktor
Artur Żmijewski.

(rylit)
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Nastoletnie bestie
Z wyjątkowym okrucieństwem zabili swojego rówieśnika, 17-letniego kolegę. Wpadli w ręce policji.
Mordercom grozi dożywotnie więzienie.
Młody mieszkaniec Złotoryi
zaginął w styczniu tego roku.
25 dnia tego miesiąca ostatni
raz widziany był z kolegami,
kiedy wracał ze szkoły. Później
ślad po nim zaginął. Policja
prowadziła intensywne, ale
bezskuteczne poszukiwania nastolatka. Sprawdzano każdy ślad
i trop. Brano nawet pod uwagę
możliwość wyjazdu młodego
mieszkańca za granicę.
Wątpliwości co do losu chłopaka rozwiały się 25 kwietnia.
Wówczas myśliwy, emerytowany
policjant, spacerował po lesie w
okolicach Złotoryi. – Nie zawiodła go policyjna intuicja, kiedy
zauważył dziwnie zapadniętą
ziemię w pobliskim zagajniku
– informuje policja.
Mężczyzna delikatnie sprawdził, co może tam być ukryte.
Natrafił na ciało mężczyzny. O
fakcie tym natychmiast powiadomił stróżów prawa.
Na miejscu pojawili się policjanci z grupy dochodzeniowośledczej oraz prokurator.

Ze wstępnych analiz potwierdzonych w postępowaniu wynikało, że denat został
w wyjątkowo okrutny sposób
zamordowany. Potwierdzono
tożsamość ofiary: okazał się nią
poszukiwany od zimy 17-latek.
Funkcjonariusze rozpoczęli
poszukiwania sprawców tego
czynu.
W ciągu zaledwie kilkunastu
godzin przeanalizowali materiały zebrane wcześniej i ponownie
przesłuchali kolegów, z którymi
17-latek wracał do domu feralnego dnia.
„Koledzy” nie wytrzymali presji
i przyznali, że zabili nastolatka.
Podejrzani o morderstwo zostali
zatrzymani.
Wszystkim przedstawione
zostały zarzuty zabójstwa ze
szczególnym okrucieństwem.
Za taką zbrodnię grozi kara do
25 lat pozbawienia wolności lub
dożywocie. Dla dobra śledztwa
policja nie ujawnia szczegółów
sprawy.

(tejo)

Kronika policyjna
JELENIA GÓRA
Pijaczki w spożywczym

Do niecodziennego incydentu doszło w jednym ze sklepów
spożywczych w centrum Jeleniej Góry.
Uwagę przechodniów zwróciła mocno pijana kobieta, która
kopała w drzwi sklepu i wybiła w nich szybę. Czekała na swoją
matkę, która – również pod wpływem alkoholu – poszła do spożywczego po zakupy, ale w jego wnętrzu ukradła batonik, zjadła
go a papierkiem rzuciła w ekspedientkę.
– Sprzedawczyni zamknęła drzwi i powiadomiła policję – informuje nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.
Córka (24-latka) postanowiła uwolnić matkę, a przy okazji
zwyzywała sprzedawczynię. Okazało się, że miała ponad dwa
promile alkoholu w organizmie. Policjantom usprawiedliwiała
się, że chciała tylko „uwolnić” własną matkę.
Policjanci przewieźli obydwie panie do izby zatrzymań w celu
wytrzeźwienia. Córce zostaną postawione zarzuty w związku
z uszkodzeniem mienia i groźbami karalnymi. Matka została
ukarana mandatem.
Z popełnione przestępstwa grozi kara nawet do pięciu lat
więzienia.

JELENIA GÓRA
Miłośnik starodruków

Policjanci zatrzymali 18-letniego jeleniogórzanina podejrzanego
o kradzież starodruków z antykwariatu. Przy okazji wyszło na jaw,
że chłopak posługiwał się dowodem osobistym innego mężczyzny.
Okazał go podczas próby sprzedaży książek.

CZERNICA
Potrącił dziewczynę… lusterkiem

Kierujący samochodem marki Renault 26-letni mieszkaniec
gminy Jeżów Sudecki potrącił prawym lusterkiem idącą prawidłową stroną jezdni 13-letnią dziewczynkę. Pokrzywdzona została
przewieziona do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Kierowca
był trzeźwy, nastolatka także.

JELENIA GÓRA
Wpadka po 3 miesiącach

Rzeźnik z bandą
Czterech egzaminatorów
łapówkarzy i pośrednik w
przekazywaniu pieniędzy,
pracownik techniczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w rękach
policji.
To kolejna odsłona afery korupcyjnej skupionej przy jeleniogórskim WORDzie.
W minioną środę gorąco było
pod komisariatem policji przy
ulicy Armii Krajowej. Starsi panowie, zasłaniający się swetrami, w
kajdankach, doprowadzani przez
stróżów prawa na przesłuchania
i do aresztu.
Tym razem policjanci trafili na
osoby, od których bezpośrednio
zależał los kursantów: czterech
egzaminatorów. Są dowody, że
od 2004 roku regularnie brali
łapówki w różnych kwotach.
Średnio po około 800 złotych
„od łebka”.
Z nimi pracownik techniczny
WORD, który przyjmował pieniądze od kursantów i wręczał
koperty egzaminatorom.
Choć zakrywali twarze, ich
wizerunki są powszechnie znane
wśród tych, którzy próbowali
przebrnąć przez egzaminacyjne
sito w ośrodku ruchu. Wśród
zatrzymanych jest ojciec z synem.
Niektóre ksywki tych panów
mówią same za siebie.
Jerzy P. znany był jako „Rzeźnik”. Na egzaminach nie popuszczał, oblewał za co się da. Z relacji
naszych informatorów wynika,
że kursantom bezpośrednio sugerował, że sprawę załatwić można
„smarując” łapę egzaminatora.
– P. cztery razy mnie oblał.
Wszyscy bali się u niego zdawać
– mówi pragnący pozostać ano-

Choć zatrzymani zakrywali twarze,
są oni powszechnie znani zainteresowanym
nimowym rozmówca.
Inni także byli wyjątkowo złośliwi – tak twierdzi inny kursant,
który bez powodzenia zdawał
egzamin kilka razy. Jeden z egzaminatorów oblewał za kierunkowskazy. Wiktor J. czepiał się za
zbyt późne ich włączanie, a kiedy
egzaminowany włączał migacze
wcześniej, zwracał uwagę, że to
też źle. I kazał przyjść po raz kolejny. Oczywiście z argumentem
w postaci koperty.
Zatrzymany pracownik WORD,
nijaki pan Janek, miał być tylko
pionkiem, pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy egzaminatorom łapówkarzom.
Przestępcy nieźle dorobili się
na uprawianym procederze.
Jak poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
stróże prawa zabezpieczyli na
poczet przyszłej kary samochody

i pieniądze w różnych kwotach.
Nieoficjalnie mówi się o setkach
tysięcy złotych.
Po wstępnych czynnościach zatrzymanych zwolniono do domu,
ale zostali objęci ścisłym dozorem
policyjnym. Prokurator zabrał im
paszporty. Mają zakaz opuszczania kraju. Nie będą mogli także
– do zakończenia śledztwa i wydania wyroku przez sąd – pracować
jako egzaminatorzy.

Wszystkim postawiono zarzut
przyjmowania korzyści majątkowej za co grozi im nawet do 8 lat
pozbawienia wolności.
Pracownik techniczny WORD
zostanie najpewniej zwolniony
w trybie dyscyplinarnym. Takie
rozwiązanie wobec personelu
zamieszanego w aferę zapowiedział pełniący obowiązki dyrektor
ośrodka Robert Tarsa.

(ajot)

Sprawa rozwojowa
To kolejne osoby zatrzymane w aferze korupcyjnej w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Do tej pory, w sprawie tej aresztowano dwóch
instruktorów nauki jazdy, a kilkanaście osób objęto zarzutami. Pod dozorem
policyjnym jest także lekarz, który wydawał niezgodne z prawdą zaświadczenia
o stanie zdrowia kandydatów. Postępowanie dotyczy także 30 kursantów, którzy
dobrowolnie przyznali się do wręczania łapówek.
Prowadzone śledztwo i zatrzymania mogą utrudnić pracę WORDu i spowodować
jeszcze dłuższe oczekiwanie na swoją kolej przy zdawaniu egzaminu. Ośrodek
zapowiada pracę w dodatkowych godzinach.

JELENIA GÓRA Były radny czeka na wyrok

Garaż

Pat w procesie
Wraca sprawa Macieja Gałęskiego, byłego radnego
powiatu jeleniogórskiego.
Trzy lata temu oskarżono
go o jazdę po pijanemu i
spowodowanie wypadku,
ale wyroku nie ma do tej
pory.
W procesie od ponad roku nic
się nie działo, gdyż sąd czekał na
opinię biegłego. Miał on orzec,
jakich obrażeń doznała poszkodowana w tym zdarzeniu. Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w Jeleniej
Górze ukarał niedawno biegłego
grzywną za opieszałość. Ten jednak złożył zażalenie na tę decyzję.
Wkrótce ma być ona rozpatrzona
przez Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze. Biegły tłumaczył, że miał
trudności ze skontaktowaniem
się z poszkodowaną.
Samo zdarzenie miało miejsce
8 stycznia 2004 roku w Jeleniej
Górze. Samochód, w którym był

Maciej Gałęski potrącił kobietę.
Radny poczuł się zobligowany do
przeprosin. Odprowadził poszkodowaną pod dom, a kiedy wszedł
do środka, ta zamknęła drzwi i
zadzwoniła po policję. Badanie
alkomatem wykazało, że Maciej
Gałęski wcześniej wypił
trochę za dużo. Poszkodowana utrzymywała,
że to on prowadził auto.
Sam zainteresowany natomiast podkreśla, że za
kierownicą siedziała jego
żona, która była
trzeźwa.
–
Ta
sprawa to
kompromitacja
wymiar u

w płomieniach

sprawiedliwości – uważa Maciej
Gałęski.
Twierdzi, że opinia biegłego nic
już nie wniesie. – Przecież minęły
3 lata. Poszkodowana miała może
otarcie naskórka. Nie sądzę, by
pozostał po nim ślad – mówi.
Wkrótce jednak można się
spodziewać kolejnej rozprawy. Biegły obiecał, że
stosowną opinię wyda
do końca maja.

(DOB)

Maciej Gałęski długo czeka
na wyrok w swojej sprawie

Fot. Archiwum

16-letni mieszkaniec Jeleniej Góry ukradł pod koniec stycznia
rynny z jednej z kamienic w mieście. Już myślał, że czyn ten ujdzie
mu bezkarnie, ale został ostatnio namierzony przez policję. Okazało
się, że styczniowy „wyczyn” nie był jedynym na jego przestępczym
koncie. Policjanci ustalili, że wyrostek jest sprawcą kilku innych
kradzieży elementów metalowych. Nieletniego po wykonaniu
czynności przekazano pod opiekę matki.
(tejo)

JELENIA GÓRA Na nieuczciwości przy egzaminach na prawo jazdy dorobili się fortun

Fot. Krzysztof Knitter

REGION Odnaleziono ciało zaginionego chłopca

W Kowarach w garażu przylegającym do budynku wielorodzinnego zapalił się samochód.
W wyniku pożaru całkowitemu
spaleniu uległ pojazd oraz wyposażenie pomieszczenia.
Zdarzenie było na tyle groźne,
że strażacy i policjanci zdecydowali o ewakuacji wszystkich
mieszkańców przyległego budynku. Na szczęście w garażu
nie było substancji mogących
po zetknięciu z ogniem spowodować wybuch. Po zakończeniu akcji wszyscy wrócili do
domów.
– Biegły z zakresu pożarnictwa
ocenił wstępne straty na około
10 tysięcy złotych na szkodę
mieszkańca Kowar, właściciela garażu i pojazdu – podała
nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Dochodzenie w tej sprawie
prowadzą kowarscy policjanci.

(tejo)
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JELENIA GÓRA Tego nie wiedzieli nawet najstarsi sobieszowianie

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Papieskim tropem

Z Bolesławca
do Sobieszowa

Jak udało się ustalić, ksiądz Karol Wojtyła na Chojniku spędził
noc z 2 na 3 września 1956 roku.
Był tu wraz z grupą studentów.
– 1 września przyjechali nocnym
pociągiem do Bolesławca. Karol
Wojtyła odprawił tam mszę
– opowiada proboszcz Frąc. Następnie wycieczka na rowerach
udała się do Lubomierza, przez
Lwówek i Pławną. Dalej ruszyli
w kierunku Świeradowa Zdrój,
odwiedzając po drodze m.in.
ruiny zamku w Proszówce.
Ze Świeradowa przejechali do
Szklarskiej Poręby. Stamtąd
przez Piechowice dotarli do
Sobieszowa.

Deszczowa noc

Z zachowanych materiałów
wynika, że była nienajlepsza pogoda, jadących po drodze zastał
deszcz, a w samym Sobieszowie
szukali przez jakiś czas drogi
na zamek.
Po przenocowaniu wycieczka
pojechała do Jeleniej Góry (praw-

Fot. Robert Kaczmarek

39-letni mężczyzna odciął sobie kciuk piłą tarczową.
Rannego śmigłowcem ratunkowym przetransportowano do specjalistycznego szpitala w Trzebnicy.

Fot. Krzysztof Knitter

UL. A. GROTTGERA ŚRODA

Na zamek Chojnik będą przychodziły wycieczki jeżdżące śladami Papieża
dopodobnie tramwajem). Dalej
udała się do Karpacza do świątyni Wang, skąd przez Kowary
dotarła do Krzeszowa.
– Karol Wojtyła był zachwycony
zabytkami krzeszowskimi i zapamiętał je na długo. Wypytywał o
nie biskupa legnickiego podczas
pielgrzymki w Legnicy w 1997
roku – mówi ksiądz Frąc.

Świadkowie żyją

Jak podaje fundacja, dowodami
są wpisy do ksiąg pamiątkowych
w kościołach w Bolesławcu oraz
św. Erazma i Pankracego w
Jeleniej Górze. Zachowały się też
zapiski uczestników tej wycieczki, którzy żyją do dziś. Dlaczego
wcześniej nie wspominali o tym?
Sądzili, że to region przygraniczny i nikt się tym tematem nie
zainteresuje.
– To niesamowite, że tak wielki
człowiek gościł u nas – cieszy się
Krystyna Żygadło, mieszkanka
Sobieszowa, która wraz z mężem przez 23 lata prowadziła
schronisko na zamku Chojnik.

Jak twierdzi, dla regionu to
znakomita promocja.

Śladem Jana Pawła II

Szlak papieski ma prowadzić
wzdłuż szlaku czerwonego, z
Sobieszowa na zamek. Zostaną
wymalowane charakterystyczne żółte trójkąty ze znakiem
krzyża. Przed wejściem do
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz bramą na Chojnik
staną tablice informacyjne.
A w samym zamku zostanie
wmurowana kamienna tablica,
upamiętniająca to wydarzenie,
podpisana: Społeczeństwo
Ziemi Jeleniogórskiej. Będzie
umieszczona na murze byłej
kaplicy. Wcześniej wisiała tam
tablica ku pamięci żołnierzy

poległych w I wojnie światowej, ale po 1945 roku została
zdemontowana.
Oznakowane mają być także
trasy rowerowe do Karpacza
oraz do Krzeszowa.
Ksiądz Frąc nie ma wątpliwości, że szlak będzie licznie
odwiedzany przez turystów.
– Trafi do ogólnopolskich przewodników – mówi. – Ponadto,
są grupy, które wędrują po
całym kraju tropem Papieża.
Otwarcie trasy zaplanowano
na 9 czerwca na godz. 12 na
dziedzińcu zamku Chojnik.
Będzie to ostatni szlak papieski
w Polsce i zarazem pierwszy
papieski szlak rowerowy.

(DOB)

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych wybuchł
pożar. – Na szczęście, to tylko pozorowana akcja
– mówi Małgorzata Łasek-Dowiat, zastępca dyrektora
placówki. – Musieliśmy sprawdzić, jak nasze dzieci
zareagują w sytuacji zagrożenia.

KARKONOSZE CZWARTEK
Fot. Angelika Grzywacz

– Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem bardzo zdziwiony
– przyznaje ksiądz Józef Frąc,
proboszcz parafii św. Marcina w
Sobieszowie. – Pod koniec ubiegłego roku otrzymałem telefon z
fundacji Ścieżki Papieskie z taką
informacją.
Fundacja zaproponowała
utworzenie w tym regionie
ścieżki papieskiej.

UL. OGIŃSKIEGO WTOREK

Fot. Dariusz Gudowski

Niesamowite odkrycie:
Karol Wojtyła przed laty
gościł na zamku Chojnik.
Z tej okazji zostanie utworzona ścieżka papieska.
– To znakomita promocja
regionu – cieszą się mieszkańcy Sobieszowa.

Możesz pomóc
Tablica na zamku Chojnik ma być ufundowana z pieniędzy zebranych podczas mszy w okolicznych kościołach. To jednak nie wystarczy. Dlatego, kto
chciałby pomóc, proszony jest o wpłacanie pieniędzy na specjalnie utworzone
do tego konto 13 1240 1301 1111 0010 1324 7730 z dopiskiem „szlaki
papieskie”.
34 drużyny strażaków z Dolnego Śląska wzięły udział
w IV Edycji Manewrów Ratowniczych zorganizowanych
przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze. Uczestnicy musieli wykazać się sporymi
umiejętnościami, m.in. zjazdu na linie czy też ratowania
osoby zaklinowanej w jaskini.

JELENIA GÓRA Niedbalstwo w pracy komisji na Zabobrzu

Powyborcze gry w karty
klubu Lewica i Demokraci. Zdaniem zasiąść w gronie radnych, ale przy
tego klubu, 171 głosów oddanych ponownym przeliczeniu głosów
na kandydatów Wspólnego Miasta okazało się, że Ewa Dudziak z tej sazaliczono kandydatce komitetu mej listy uzyskała większe poparcie
Nasz Dom. W efekcie mandat radnej od niego.
uzyskała Dorota Dobek (komitet
(DOB)
Nasz Dom), a należał się on kandydatce LiD – Grażynie Malczuk. Sąd
przyznał lewicy rację. Rada wygasiła
mandat radnej Dobek, ale aby powołać Grażynę Malczuk, trzeba było
procedurę liczenia przeprowadzić
jeszcze raz.
Zmieni się jeszcze jedna
radna. Danutę Wójcik, której
rada wygasiła mandat, zastąpi Ewa Dudziak. Pierwotnie drugie miejsce
w tym okręgu na
liście Wspólnego
Miasta zajął Miłosz Kamiński
Dorota Dobek
i to on miał

Fot. Krzysztof Knitter

– Zwróciłem się do prezydenta z
prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – mówi
Dariusz Łukaszewski, komisarz
wyborczy w Jeleniej Górze. Fakt,
że brakuje ponad 600 kart do głosowania odkryła Miejska Komisja
Wyborcza, która w niedzielę (22 IV)
dokonała ponownego przeliczenia
głosów w okręgu nr 15.
Zastępca prezydenta Jerzy Łużniak
uważa, że nie ma możliwości, aby
ktoś je ukradł. Karty były policzone

i znajdowały się w opieczętowanych
workach, złożone w depozycie. - Być
może zapodziały się gdzieś przy
przewożeniu ich do sądu. Pewnie
wkrótce sie znajdą – powiedział
spokojnie.
Dariusz Łukaszewski twierdzi, że
sprawa nie ma znamion przestępstwa, dlatego też nie informował
policji ani prokuratury. – To były
karty niewykorzystane, one nie
mają już waloru dokumentów – wyjaśnia. Czy zatem nikt nie poniesie
odpowiedzialności za ich zaginięcie?
– Owszem, można wyciągnąć sankcje pracownicze. Ale decyzja będzie
należała do prezydenta – zakończył
Dariusz Łukaszewski.
Miejska komisja wyborcza dokonała ponownego przeliczenia
głosów w wyniku decyzji Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu. Ma
to związek z protestem wyborczym

SZKLARSKA PORĘBA

PIĄTEK

Fot. rylit

– Zaginięcie 600 kart do
głosowania nie będzie
miało wpływu na wynik
wyborów – mówi Dariusz
Łukaszewski, komisarz
wyborczy w Jeleniej Górze. Co stało się z kartami
i czy winni ich zaginięcia
będą ukarani?



Ciekawy zbiór obrazów znanego pastelisty z Kazimierza Dolnego Marka Andały można oglądać od piątku
na wystawie w salach Muzeum Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 kwietnia 2007 r.



WIADOMOŒCI

JELENIA GÓRA Zabaw się na imieninach najpopularniejszej ulicy

ZAGADKA NR 10:

Koncert Czerwonych Gitar, a wcześniej – moc
innych atrakcji. Taki program czeka jutro na tych,
którzy przyjdą na ul. 1
Maja w dniu jej święta. Będzie też konkurs Jelonki.
com. Zaprosimy Was do
pozowania do wspólnego
portretu jeleniogórzan.
Jeśli masz dzieci, przyjdź na
śródmiejski deptak po godzinie
14. Na tę porę przygotowano
wiele rozrywek dla najmłodszych
jeleniogórzan. Będą ich zabawiać
klowni oraz szczudlarze. Organizatorzy, czyli Jeleniogórskie
Centrum Kultury zaproponują
liczne konkursy. Na estradzie
wystąpi zespół Duo Fix, potańczą
i pośpiewają grupy utalentowanej
młodzieży z jeleniogórskich placówek kultury.
Starsi będą mieli okazję popróbować specjałów jeleniogórskich
restauratorów w imprezie pod
hasłem „Smaki Jeleniej Góry” oraz
pobawić się przy jazzie wykonanym przez Grupę Swingującą z
Osiedlowego Domu Kultury. Do
tego mocne pokazy: brazylijskiego
tańca walki Capoeira oraz coś dla
fanów motoryzacji jednośladowej:
prezentacja motocykli ciężkich.

KONKURS

Fot. Krzysztof Knitter

Majówka na „majówce”

Pozostawiając samochód osobowy na drodze należy:

a) zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną
b) zachować środki ostrożności niezbędne
do uniknięcia wypadku
c) zostawić wewnątrz pojazdu dowód rejestracyjny

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
Ulica 1. Maja będzie miała swoje święto
Rozstrzygnięty zostanie konkurs fotograficzno-literacki pod
hasłem „Moja ulica 1 Maja” na
najlepsze zdjęcie i wiążącą się
z nim historię dotyczącą życia
miasta. Na fotografie i opisy nie
przekraczające jednej strony
maszynopisu organizatorzy czekają jeszcze dziś (poniedziałek)
w sekretariacie JCK przy ulicy 1
Maja 60.
O godzinie 18 na scenie przy
domu parafialnym kościoła gar-

nizonowego pojawi się zawsze
śmieszny kabaret Koń Polski, a
dwie godziny później – wystąpią
legendarne Czerwone Gitary. Zaśpiewają znane wszystkim fanom
hity ze swojego repertuaru.
Przed koncertem, będzie kwadrans dla Was i dla Jelonki.com,
która jest patronem medialnym
Święta ulicy 1 Maja. Przez cały
czas będzie można nabyć bieżący
numer tygodnika, a w nim – kupon z pytaniami. Wypełniamy go,

wrzucamy do godziny 18.30 do
specjalnego pojemnika i czekamy.
Na pewno do kogoś uśmiechnie
się szczęście: przygotowaliśmy
wiele upominków dla zwycięzców losowania. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na dwa
pytania.
Nie zapomnijcie: imieniny ulicy
1 Maja już jutro! Obecność obowiązkowa.

(tejo)

Kupon konkursowy NR 10
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

JELONKI

ZAGADKA NR 13:

KUPON

a) obserwacji tylko lampki kontrolnej
b) sprawdzeniu luzu tylko na pedale hamulca
c) sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego w
zbiorniku

PYTANIA
KONKURSOWE:
1. Które polskie miasto,
oprócz Jeleniej Góry, ma
w herbie sylwetkę jelenia?
a) Piła
b) Kamienna Góra
c) Bolesławiec
2. Wizerunek łba jelenia zdobi fasadę jednej
z jeleniogórskich aptek.
Przy jakiej ulicy się ona
znajduje?
a) Morcinka
b) Różyckiego
c) 1 Maja
3. Siedziba Jeleniogórskiego Centrum Kultury
była kiedyś hotelem, który nazywał się:
a) Bellevue
b) Pod Brązowym
Jeleniem
c) Trzy Wzgórza
Imię

Kontrola hydraulicznego hamulca roboczego polega na:

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 13
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

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

.................................

Adres* .....................................................

Nazwisko

Telefon* .....................................................
* - dane do wiadomości redakcji

.................................
Adres

.................................
.................................
Wyrażam zgodę (nie wyrażam
zgody) na wykorzystanie moich
danych osobowych do celów marketingowych Jeleniogórskiego
Tygodnika Jelonka.com

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 kwietnia 2007 r.
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(Nie)straszna
mała matura

Pierwsze reakcje po egzaminie: telefony do rodziców. – Poszło średnio
– mówili gimnazjaliści z „jedynki”.
Michał Kwiatkowski przyjechał pod szkołę na rowerze. Testu nie musiał pisać, bo jest laureatem konkursu. Ale jego koleżanki i koledzy przez dwa dni
rozwiązywali gimnazjalne egzaminy końcowe.
Kiedy jedni będą z niecierpliwością czekali na wyniki
egzaminów (poznają je dopiero
w połowie czerwca), inni poczują ulgę i dawno zapomną
o jakimkolwiek stresie. Jak to
możliwe?
– Zostałem laureatem konkursu „zDolny Ślązak” – wyjaśnia Michał Kwiatkowski.
– Dopiero teraz to doceniłem.
Po pier wsze nie musiałem
pisać części matematycznobiologiczej, poza tym mogę
bez większego stresu wybrać
dowolną szkołę.
Michał do swoich kolegów
przyjechał na rowerze tuż po
zakończeniu egzaminów. Kiedy
pisali, on mógł się wyluzować
na dwóch kółkach. Już dzisiaj
wie, że dostanie się do wybranego „Norwida”.
Taką pewność mają także
ci uczniowie, którzy zdecydowali się na kont ynuację

Angelika Grzywacz

Belferska nuda

Test, który miał określić poziom
samodzielności w myśleniu absolwentów gimnazjów, okazał się w
wielu kwestiach zwykłym sprawdzianem wiedzy encyklopedycznej,
którą niepotrzebnie na co dzień
zapycha się głowy uczniom. Autorzy pytań chyba zapominają, że
nie żyją w średniowieczu, ale w
dobie powszechnego dostępu do
internetu, gdzie w każdej chwili
można znaleźć definicję czegoś tam.
Wałkowana od wielu lat rozprawka
chyba wszystkim wychodzi bokiem.
Zamiast stosować utarte belferskie
standardy, nie lepiej sprawdzić
możliwości twórcze ucznia? Pewnie
tak, ale nie w polskiej szkole.
Konrad Przezdzięk

Będą bezkolizyjne pasy ruchu
na drodze Jelenia Góra – Bolków
w okolicach Kaczorowa. Prace
przy budowie tego brakującego
elementu „trójki” mają rozpocząć
się jeszcze w tym roku. To skutek
interwencji radnych wojewódzkich regionu jeleniogórskiego
Jerzego Pokoja oraz Marcina
Zawiły. Udało im się przekonać
decydentów o konieczności rozbudowy jezdni.
To właśnie tam, głównie zimą,
jest ona najczęściej blokowana
przez TIR-y, które nie radzą sobie
na podjeździe i przy śliskiej nawierzchni stają w poprzek jezdni
uniemożliwiając ruch.
W innych sezonach brak pasa
wolnego ruchu nie poprawia
bezpieczeństwa jadących w kierunku Wrocławia i z powrotem
kierowców. Droga jest ciasna, a
ruch bywa tam spory.
Zdaniem radnych rozwiązanie
okaże się na pewno skuteczne:
TIR-y pozostawione na takim
pasie nie będą zawadą dla ruchu.
Na co dzień będą mogły także tam
zjeżdżać, aby nie kumulować
ciągu pojazdów zmierzających w
kierunku stolicy Dolnego Śląska i
stolicy Karkonoszy.

(tejo)

JELENIA GÓRA Przedłuża się sprzątanie miasta

Obietnica
z poślizgiem
– W ciągu miesiąca miasto zostanie posprzątane
– zapewniał 25 marca Jerzy Łużniak zastępca prezydenta. Minął miesiąc, a w niektórych miejscach wciąż
widać śmieci.
– Rzeczywiście, nie zdążyliśmy. Winien jestem wytłumaczenie – bije się w pierś Jerzy
Łużniak.
Jak twierdzi, sprzątanie
rozpoczęło się wielką parą
jeszcze w marcu. – W wielu
zakątkach już jest czysto
i mam nadzieję, że mieszkańcy to zauważyli – mówi.
– Jednak okazało się, że aby
posprzątać niektóre miejsca,
trzeba wyłonić wykonawcę w
drodze przetargu.
Procedury trochę trwały i
firmę sprzątającą wyłoniono
dopiero w minionym tygodniu. Wzięła się ona do pracy
dosłownie kilka dni temu.
– Na pewno wkrótce będzie
czysto – mówi Jerzy Łużniak.
– I zapewniam, że nie jest to
jednorazowa akcja. Będziemy
sprzątać systematycznie.
Panu zastępcy prezydenta
wskazujemy miejsca, dokąd
warto się udać, aby tam po-

sprzątać. Choćby tereny przy
skwerze wokół stawu przy ul.
Mickiewicza, podwórka śródmiejskich kamienic, boczne
uliczki starówki lub wysypisko odpadów zlokalizowane
przy zdewastowanym obelisku prof. S. Kulczyńskiego
nieopodal siedziby Stronnictwa Demokratycznego przy
ul. Wolności.

(dob)

Jerzy Łużniak

REGION Ludzie pozbywają się czworonogów

Marny pieski los
W Siedlęcinie ktoś wyrzucił z samochodu młodego
psa podobnego do dalmatyńczyka.
Poinformował nas o tym w minioną środę Czytelnik. Pies jest
spokojny, ale bardzo smutny. Ma
czerwoną obrożę. Widać, że nie
jest bezpański. – Może uda się
rozpoznać zwierzę lub właściciela
publikując jego zdjęcie? – zastanawia się znalazca czworonoga.
Początek ciepłych pór roku to dramat dla wielu psów, które corocznie
wyrzucane są przez właścicieli z
jadących samochodów. Pół biedy,
jeśli pies zostanie porzucony pośród
ludzi. Gorzej, kiedy wywożony jest
do lasu i często przywiązywany
do drzew smyczą, aby nie wracał
śladem swojego „pana”.

– Takie zwierzę często ginie w ją i nie chcą już takiego „przyjaciela”
męczarniach – mówią pracownicy we własnych czterech kątach.
schroniska dla małych zwierząt,
Schronisko przy ul. Spółdzielczej
gdzie trafiają bezpańskie psy.
jest przy tym przepełnione. Z powoCzęsto przynoszą je znalazcy, ale du tłoku placówka nie prowadzi już
bywa, że i właściciele podrzucają tak zwanego hotelu dla psów, w któzwierzęta pod bramy placówki. rym – na czas wakacji – właściciele
– Będą wakacje, a zwierzęcia nie ma za odpowiednią opłatą mogli pozoz kim zostawić w domu. Najprostszy stawić swoje pupile w boksach.
sposób: pozbyć się go.
(tejo)
Są przypadki, kiedy
ludzie przywożą do
placówki zwierzęta i
otwarcie mówią, że
ich nie chcą, bo sobie
z nimi nie radzą. Zwierzę cieszy, dopóki jest
małe i nie ma z nim
większych problemów.
Kiedy ze szczenięcia Wiesz, czyj jest ten pies? Napisz
przeobraża się w olbrzyma, ludzie paniku- na adres instoka@interia.pl

REKLAMA

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

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

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

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

liczba
gazet

cena
prenumeraty

miesiąc
kwartał
pół roku
3 kwartały
rok

1zł
95gr
90gr
85gr
80gr

4
13
26
39
52

4zł
12,35zł
23,40zł
33,15zł
41,60zł

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
Elektronik-automatyk

Mechanik

- wykształcenie minimum średnie techniczne
- mile widziane doświadczenie w branży ceramicznej
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

- wykształcenie minimum zawodowe o profilu
mechanicznym
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

Wymagania:

Wymagania:

Pracownik produkcyjny
Wymagania:

- wykształcenie min zawodowe
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków

CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY lub e-mail : kadry@polcolorit.pl , jkarwin@polcolorit.pl

Fot. Archiwum domowe

W miniony wtorek część
humanist yczna, w środę –
matematyczno-przyrodnicza.
Stawka spora: im lepszy wynik,
tym większe szanse na przyjęcie do upragnionej szkoły
średniej. Porażka nie oznacza
jednak przegranej: Nawet przy
zerowym wyniku uczeń szkołę
kończy, chyba że uzyskał oceny
niedostateczne z przedmiotów
nauczania. Klasę trzecią musi
powtórzyć także ten, kto do
testu nie przystąpił.
– Egzaminy były dużo trudniejsze niż ich wersje próbne,
które przerabialiśmy na lekcjach – ocenili gimnazjaliści
z „jedynki”. – Część humanistyczna była o wiele łatwiejsza
– mówi Przemysław Siwko.
– Najgorzej było z matematyką. Tu nie można było się już
niczym posiłkować, trzeba
było mieć po prostu wiedzę
– dodał.

nauki zagranicą. Jakub Lelo
i Arkadiusz Masalski wybrali
szkołę w Niemczech. Już są do
niej przyjęci, więc nie muszą
się martwić wynikami egzaminów. – Dla nas był tylko formalnością. Przyszliśmy, żeby się
podpisać – zażartowali.

Mniej
korków

Fot. Krzysztof Knitter

Fot. Krzysztof Knitter

REGION Trzecioklasiści po ważnych egzaminach

Zespół budynków koszarowych zbudowany został w latach 20. XX wieku przy ulicy Grunwaldzkiej, wówczas Jeżowskiej, pod osobistym nadzorem ówczesnego premiera Prus Hermanna Goeringa, późniejszego
szefa hitlerowskiej Luftwaffe. Nazista ofiarował placówce posągi jeleni, które do dziś zdobią wejścia do koszar. Koszary były militarnym kompleksem edukacyjnym i jednostką wojskową, po 1945 roku – między
innymi – podchorążówką, Wyższą Oficerską Szkołą Wojsk Radiotechnicznych, w końcu zlikwidowanego w 2003 roku Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Obecnie częścią obiektów przy ulicy Lwóweckiej
włada Kolegium Karkonoskie. W dawnych koszarach są także urzędy, a w niektórych zabudowaniach urządzono mieszkania. Na lotniczym zdjęciu widoczny koszarowy plac defilad, linia kolejowa do Lwówka
Śląskiego z wiaduktem, dawny wojskowy stadion sportowy oraz okolice Jeżowa. W środku kadru znajduje się ulica Grunwaldzka.
(tejo)



„Pod Jeleniami” z wysoka

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot.Marek Tkacz
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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Nietypowe zainteresowania pierwszoklasisty z „Mechanika”

JeleNia góra Wyróżnienie dla miasta

Kronikarz z pasją
w sobie chęć
poznania historii swojej
rodziny.
– Poświęciłem
temu sporo czasu, ale
u wa ż a m , ż e
było warto –

Maciek poszedł do Zespołu
Szkół Technicznych „Mechanik”, bo to pomoże mu zrealizować swoje plany zawodowe.
– Mam zamiar założyć swoją
firmę związaną z motoryzacją – powiedział nam.
– Ale w szkole staram
się spełniać również
inne zainteresowania. Nie ograniczam
się t ylko do tego,
co jest wymagane
na lekcjach. Lubię
brać udział w kon- F
ot.
kursach.
An
W jednym z nich osiąg- gelika
nął sukces. A to za sprawą Grzy
w
czterdziestostronicowej kroni- acz
ki rodzinnej, którą przygotował
na konkurs „Kronika Rodzinna Dolnoślązaka”, zorganizowany przez wrocławskie
inst ytucje: k uratorium
oświaty, wydział edukacji
urzędu miejskiego i CenJedną z pasji Maćka jest
trum Kształcenia Ustawiczgra na gitarze
nego. Jak twierdzi, rozbudził

JeleNia góra Przygotowania do walki z żywiołem

Sposób na powódź
Testowano nowoczesne rękawy przeciwpowodziowe.
pomieścić aż 8 ton wody, dzięki
czemu nie ma obawy, że siła
wody w rzece „zepchnie” go z
wału. Dla porównania, stary
mieści ok. 3 ton wody.
Nowoczesny rękaw kosztuje
1100 złotych. Do zabezpieczenia rzek w najbardziej
newralgicznych miejscach
podczas powodzi potrzeba
ich przynajmniej 150. Miasto
na próbę kupiło 3 sztuki. – Na
pewno wkrótce dokupimy
ich więcej – powiedział Jerzy
Łużniak, zastepca prezydenta
miasta.

Fot. Krzysztof Knitter

Rękawy to nic innego jak
podłużne worki ze sztucznego
tworzywa, kilkunastometrowej długości. Ustawia się je
na wałach i napełnia wodą.
Podwyższają one w ten sposób
wał, powstrzymując rzeki przed
wylaniem. – Jeden rękaw może
zastąpić ok. 900 tradycyjnych
worków z piaskiem – mówił
Włodzimierz Belta, szef wydziału obrony cywilnej.
Miasto ma już takie rękawy,
ale starego typu. Nowe są znacznie wytrzymalsze od starych
na uszkodzenia mechaniczne,
pompuje się je ok. 3-4 razy
szybciej. No i nowy rękaw może

Nowoczesne rękawy mają powstrzymać
rzeki przed wylaniem

(DOB)

mówi Maciek. Na początku
zastanawiałem się, czy w
ogóle wziąć udział, ale jak
już zacząłem tworzyć tą kronikę to mi się spodobało.
Narysowałem drzewo genealogiczne. O swojej rodzinie
dowiedziałem się rzeczy, o
których nie miałem pojęcia.
Najbardziej zainteresowały
mnie losy mojego dziadka.
Okazało się, że zginął on w
czasie wojny. Kiedy wszyscy się chowali, on padł
ofiarą Ukraińców. Był
przez nich katowany i
po ośmiu dniach męki
zmarł.
– W najbliższym czasie pojadę do rodziny
w rzeszowskie,

Jelenia Góra najlepsza na Dolnym Śląsku pod względem pozyskiwania funduszy europejskich.
Nasze miasto otrzymało
pierwszą nagrodę w rankingu
„Europejska Gmina, Europejskie
Miasto”, zorganizowanym przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Gazety Prawnej. Pod
uwagę brano przede wszystkim
umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych i gospodarowanie tymi pieniędzmi. Dotyczy to
działalności w 2006 roku, czyli
okresu rządów władz obecnej i
poprzedniej kadencji.
Czym zasłużyła sobie Jelenia

do Łukawca – planuje laureat
konkursu. – Nigdy jeszcze tam
nie byłem. Zachowałem swoją
kronikę na komputerze i podczas wizyty popytam się swoich
dziadków o kolejne szczegóły
historii naszej rodziny. O te
informacje rozszerzę ją i będę
dopisywał tam wszystko, czego
tylko uda mi się w tym temacie
dowiedzieć – dodał.
Postawy Maćka nie może
nachwalić się polonistka z
„Mechanika” Izabela Jasion.
– Każdy z nas ma swój ślad w
narodowej kulturze, zwłaszcza
w dobie jednoczącej się Europy. Maciej Janasz
z historią swojej
rodziny jest żywym
tego przykładem – podkreśla.

Góra? Pozyskano między innymi pieniądze na „Zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków”,
budowę Książnicy Karkonoskiej
a także na rozbudowę 20 ulic,
13 w Cieplicach i 7 w Sobieszowie.
– Taka nagroda to wielki
zaszczyt – powiedział Marek
Obrębalski. – Jednocześnie
zobowiązuje nas to do dużej
aktywności w 2007 roku w pozyskiwaniu środków unijnych.

(DOB)

JAGNI¥TKÓW Grunwald przestanie straszyć

Ruina do rozbiórki
Są pieniądze na rozebranie „Grunwaldu”, byłego
ośrodka wczasowego, który od lat popada w ruinę.
Budynek, znajdujący się w centrum górskiej dzielnicy Jeleniej
Góry, od kilku już lat zagraża
mieszkańcom. Spadające kawałki murów mogą trafić któregoś z
przechodniów i doprowadzić do
wypadku. Nie wspominając już
o tym, że teren nie jest należycie
zabezpieczony i mogą wejść do
niego dzieci.
Były ośrodek wypoczynkowy
jest w rękach prywatnych, ale
właściciel – delikatnie mówiąc
– nie ma pieniędzy na jego zabezpieczenie. – Rozbierzemy go
na koszt miasta, a teren zostanie

Angela

Chłopak z gitarą
Inną pasją Macieja Janasza, w którą zaangażował się całym sobą już niemal od dziecka, jest gra na gitarze. To dzięki kolegom, którzy często w jego obecności grali.
– Też chciałem chwycić za ten instrument, aż w końcu stało się - wspomina
Maciek. – Kiedyś grałem na gitarze klasycznej, a odkąd przyszedłem do tej
szkoły gram na elektrycznej.
Jakie plany na najbliższy czas? Chce wziąć udział w konkursie piosenki zagranicznej. W szkole mają zespół. Korzystają z instrumentów i organizują próby. W
przyszłości Maciek planuje założyć własną grupę.

obciążony hipoteką – poinformowały władze Jeleniej Góry.
W budynku „Grunwaldu”
przed wojną był niemiecki hotel. Później przerobiono go
na ośrodek wypoczynkowy,
zarządzany przez Fundusz
Wczasów Pracowniczych. Jego
świetność skończyła się w latach
90-tych, kiedy to trafił w ręcej
prywatne.
Jak się dowiedzieliśmy, „Grunwald” ma zniknąć jeszcze w
tym roku.

(DOB)

JELENIA GÓRA Czy lokatorzy będą odnawiali rynek staromiejski?

Prywatyzacyjna zemsta
Rynek powinien być wizytówką miasta, tymczasem
odtrasza turystów. Zanosi
się na to, że może być
jeszcze gorzej pod tym
względem.
Pisaliśmy w poprzednim wydaniu
o brudnych podcieniach arkad, których większość już dawno przestała
pysznić się bielą. Nie lepiej od podcieni wyglądają kolorowe elewacje
frontowych ścian budynków otaczających rynek. Ostatni raz odnowione
zostały, etapami, od 1991 do 1996
roku. Od tego czasu niszczone
przez łobuzów i grafficiarzy straciły
dawny blask i nie są odnawiane.
Dzieje się tak, bo po ustrojowym
przełomie właścicielami mieszkań, a
więc i budynków, stali się lokatorzy,
walcząc wcześniej o to przez długie
lata. To spowodowało, że obecnie
tylko jeden budynek jest zarządzany
przez Zakład Gospodarki Lokalowej
„Północ” (Rynek 10), tuż przed ul.
Jasną. Pozostałe należą do wspólnot
mieszkaniowych, które muszą za
własne pieniądze odnawiać nie
tylko podcienia arkad, ale również,
elewacje. Nie jest to tanie i dlatego
tynki w rynku wyglądają coraz
gorzej, co widać gołym okiem. To
swoista zemsta dawnego systemu z
okresu PRL, który takie roboty kazał

wykonywać – choć w kiepskim stylu,
to jednak – przedsiębiorstwom
komunalnym i lokatora to nic nie
obchodziło.
Trudno sądzić, by w najbliższym
czasie wspólnoty mieszkaniowe w
rynku porozumiały się i przeznaczyły ze swoich budżetów pieniądze
na elewacje.
– Po serii rozmów z wszystkimi
wspólnotami w najbliższym czasie ekipy remontowe uzupełnią
dziurawe tynki w obiektach rynku
i pomalują te miejsca - na koszt
wspólnot - oczywiście. Niestety,
odnawianie elewacji to na razie zbyt
kosztowne dla nich przedsięwzięcie
– powiedziała zastępca dyrektora do
spraw wspólnot mieszkaniowych
ZGL „Północ” Anna Zielińska.
Również miasto nie dołoży pieniędzy do odnawiania elewacji.
Musiałaby zostać podjęta stosowna uchwała rady miejskiej w tej
sprawie. Nie ma też szans na to,
by odnowiono elewacje rynku z
zagranicznych funduszy.
– Na razie przygotowywana jest
dokumentacja tych trenów Jeleniej
Góry, które będą poddane rewitalizacji. Są to, nazwać można, stare
zaniedbane dzielnice zamieszkałe
przez uboższych mieszkańców.
Rynek do takich nie należy i dlatego
nie jest ujęty w tym programie. Nie
znaczy to jednak, że w przyszłości

samorząd nie może się starać o
podobne fundusze unijne w ramach,
na przykład, renowacji zabytków, a
do takich obiekty rynku należą – powiedziała Monika Jabłońska z działu
promocji i polityki informacyjnej
urzędu miasta.

Wynika więc z tego, że w najbliższym czasie elewacje budynków
jeleniogórskiego rynku będą straszyły miejscowych i turystów coraz
bardziej zaniedbanym wyglądem.

Janusz Cwen

Fot. Krzysztof Knitter

– Nie wiedziałem, że dzieje
moich krewnych są takie
ciekawe – mówi Maciek
Janasz, uczeń I klasy technikum mechanicznego.
Napisał historię swojej rodziny i wygrał dolnośląski
konkurs.

Za skuteczność

Lokatorzy wspólnot mieszkaniowych jeleniogórskiego rynku uzupełnią ubytki w elewacjach,
jednak na gruntowny remont ich nie stać

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KARPACZ Szansa na utworzenie regionalnej kolei turystycznej pod znakiem zapytania

Mgliste wizje na szynach
Aby miasto mogło stację przejąć
na zasadach proponowanych
przez PKP, potrzebna jest zgoda
rady. Rajcy nie są w tej kwestii
jednomyślni. Przejęcie dworca
wiąże się bowiem w z kosztami,
nie tylko w postaci czynszu (750
złotych miesięcznie) za nierucho-

mość. W propozycji PKP nie jest
wskazane, kto ma dbać o stację.
Niemal 30-letnia dzierżawa nie
zapewnia też prawa pierwokupu
dworca w przyszłości.
Tymczasem ponowne przywrócenie do życia szlaku kolejowego
z Jeleniej Góry do Karpacza to cel

stowarzyszenia Karkonoskie Drezyny Ręczne. Pomysłodawcom i założycielom organizacji marzą się nie
tylko rekreacyjne koleje sezonowe,
czy przejazdy drezynami. Docelowo
zamierzeniem jest ponowne otwarcie linii dla regularnych połączeń
kolejowych miasta pod Śnieżką.
Zdaniem KDR dzierżawa stacji
przez samorząd może pozwolić na realizację całego programu uzdrowienia i rewitalizacji

szlaków. Adriana Kostka i Rafał
Gersten od dwóch lat sami dbają
o dworzec i część torowiska.
Gdyby nie stowarzyszenie, tory
zostałyby rozkradzione, a stacja
– doszczętnie zdemolowana.
Ich optymizm i chęć działania nie przekłada się jednak na
realne koszty uruchomienia
całej linii. Zakładając remont
infrastruktury, obsługę i minimalne choćby zainteresowanie,

REGION Rajcy sejmiku nie potrafili obronić interesów swoich miast

Razem można więcej
Z 300 milionów unijnej dotacji na inwestycje dla Dolnego Śląska nasze miasto dostało tylko około 6 milionów,
czyli 2 procent, kiedy Wrocław dostał 100 milionów, a
więc jedną trzecią. Winni są sejmikowi samorządowcy
z regionu, w tym z Jeleniej Góry.

Fot. Krzysztof Knitter

Rzecznicy Urzędu Marszałkowskiego mijają się z prawdą mówiąc, że w podziałach następnych
transz dotacji miasto dostanie
więcej. Znowu będzie tak samo,
na łaskę marszałka, że odejmie
swojemu miastu i da Jeleniej
Górze nie ma co liczyć. Chyba że
jeleniogórscy – a z nimi wałbrzyscy, legniccy czy bolesławieccy
– radni zaczną aktywnie walczyć
o sprawiedliwy podział.
Uprzywilejowanie Wrocławia
i gmin bezpośrednio przylegających do stolicy Dolnego Śląska jest naturalnym skutkiem
zignorowania mechanizmów
demokracji przez radnych Sejmiku reprezentujących inne
miasta regionu, w tym i Jelenią
Górę. Mechanizmy demokracji
sprzyjają Wrocławiowi, ale za
pomocą tych samych mechanizmów można było sprawić, żeby
sprzyjały Jeleniej Górze, Legnicy,
Wałbrzychowi czy Oławie.
O tym, jak pieniądze zostały
podzielone, już pisaliśmy. Teraz
spróbujemy odpowiedzieć na dwa
pytania. Dlaczego tak się stało?
Co musi zostać spełnione, żeby w
przyszłości Jelenie Góra otrzymywała tyle, ile jej się należy.

Zwycięzca bierze
wszystko

Wrocław jest około dziesięciokrotnie większy od Jeleniej Góry.
Z prostego przeniesienia tej proporcji wynikałoby, że powinien
dostać dziesięciokrotnie więcej,
a więc 60 milionów. Dostał tymczasem 100 milionów, szesnaście
razy więcej. Jeśli uwzględnić gminy przylegające do Wrocławia,
razem z nim tworzące stołeczną
metropolię – jak choćby malutka
Długołęka, która wzięła dziesięciokrotnie więcej od Jeleniej Góry
– okaże się, że podział jest jeszcze
bardziej niesprawiedliwy.
Podstawą demokracji jest głosowanie. Jego wyniki nie są proporcjonalne do siły uczestników. Ten,
kto dysponuje jednym chociaż
głosem więcej niż inni, może
przeforsować swoje decyzje.
Większość taką tworzą wrocławscy radni Sejmiku, bo ich
liczba jest proporcjonalna do
liczby mieszkańców. Sejmik jest
wprawdzie podzielony politycznie, ale żaden z wrocławskich
radnych – nawet z opozycji – nie
będzie nigdy głosował przeciw
Wrocławiowi, kiedy o dotacje
konkuruje z nim Jelenia Góra czy
Wałbrzych.
Gdyby tak uczynił, straciłby
szanse na mandat w następnych wyborach.
Poza tym urzędnicy decydujący o podziale pieniędzy
– wśród nich i sam marszałek Andrzej Łoś – zdają sobie
sprawę, że ta wrocławska
większość decyduje o ich
posadach. Wykonują więc
jej życzenia i spełniają
oczekiwania. Dzięki temu
wrocławscy radni mają więcej
informacji od tych, co dysponują bieżącymi informacjami,
sprawdzają wnioski, podpowiadają, jak je sformułować.
Głosy radnych innych miast
regionu są rozproszone. Jeśli w
głosowaniach próbują forsować
interesy swojego miasta, przegrywają z największym. Często jednak próbują bardzo miękko, bo
– znowu ta demokracja – decyzje

o tym, że dostali się na listy wyborcze i zostali radnymi zapadają
w dolnośląskich władzach ich
partii, a więc we Wrocławiu, więc
nie chcą sprzeciwiać się swym
partyjnym zwierzchnikom.

Dzielą i rządzą

Wrocławscy radni dla zachowania pozorów rzucając innym
nieprzyzwoicie małe okruchy i
zapewniając, że w przyszłości
rzucą więcej tak długo, jak długo głosy radnych z mniejszych
miast są rozproszone. Wrocław
przegłosowuje bez trudu każde
z pozostałych miast regionu z
osobna, ale z koalicją złożoną z
reprezentantów interesów tych
miast wygrać głosowania już nie
będzie w stanie.
Stworzenie takiej koalicji jest
trudne, bo urzędnicy Sejmiku
stosują rzymską zasadę “dziel i
rządź”. Z koalicji pięciu czy sześciu miast – a taka jest na Dolnym
Śląsku potrzebna – stolica zawsze
może wyrwać jedno obiecując mu
nieproporcjonalnie więcej.
Jest to jednak możliwe, bo nawet koalicjant, który sprzymierzy
się ze stolicą regionu przeciw
innym mniejszym miastom, w
ostatecznym rezultacie na tym
traci. Przekonują o tym sukcesy
lokalnych samorządów państwach o ugruntowanej demokracji, w których takie samorządowe
koalicje działają.
W krajach skandynawskich
na przykład lwia część dotacji i
innych centralnie dzielonych pieniędzy dostaje się nie stolicom
państwa czy regionów, ale
niewielkim nawet gminom, które potworzyły
ponadpartyjne związki
regionalne i lokalne o
sile głosów większej niż
centra. Każdy turysta
oglądając tamtejsze miasteczka i porównując je
ze stolicami może
bez trudu dostrzec, gdzie idzie
więcej pieniędzy
na inwestycje.

przynależność partyjną. Radni
sejmiku tworzą ugrupowania
partyjne, ostro antagonizujące
reprezentantów jednego miasta.
Jeśli nawet reprezentują jedno
miasto, trudno im sie porozumieć.
O ile w parlamencie podziały
takie są pożyteczne, bo tam przesądza się o polityce kraju, o tyle
w samorządach regionalnych nie
odzwierciedlają rzeczywistych
interesów, bo w sejmikach decyzji
o politycznych podstawach nikt
nie podejmuje.
Interes jeleniogórzan – podobnie jak wrocławian czy legniczan
– jest prosty. Im więcej miasto
dostanie pieniędzy, tym lepiej
będzie się żyło mieszkańcom.
Partyjne poglądy nie odgrywają
żadnej roli w głosowaniach nad
tym, kto dostanie pieniądze na
drogę czy budowę wałów przeciwpowodziowych.
Dlatego pierwszym warunkiem
skutecznej walki o dotacje – a
demokracja to walka – musi być
przezwyciężenie podziałów partyjnych w Sejmiku, żeby można
było dogadać się w sprawie koalicji z reprezentantami innych
miast regionu. Obywatele muszą
radnym jednoznacznie powiedzieć, że w następnych wyborach
rozliczać ich będą ze skuteczności
w pozyskiwaniu pieniędzy, a nie z
wierności ich partiom.

Wojciech Jankowski

Drogi są
apolityczne

Polskie samorządy są
podzielone przede wszystkim
ze względu na

Radni Marcin Zawiła i Jerzy Pokój z
PO przekonują, że działają dla dobra
regionu jeleniogórskiego

dające przychody – to na pewno
miliony złotych. Wyremontować
trzeba bowiem nie tylko odcinek
torowiska w Karpaczu, lecz także
pozostałe części biegnące przez
gminę Mysłakowice, Podgórzyn i
oczywiście – Jelenią Górę.
Pomysł rewitalizacji linii i uruchomienie na niej połączeń turystycznych samorządowcy z tych gmin
poparli, ale nie ma mowy o żadnych
deklaracjach materialnych.

Zdaniem członków stowarzyszenia radni powinni mimo
wszystko zdecydować o przejęciu dworca w dzierżawę. Inne
rozwiązanie, czyli na przykład
sprzedaż terenu na przetargu
komercyjnym, może przynieść
całkowitą klęskę pomysłowi na
ratowanie nieczynnych linii Kolei
Karkonoskiej.

(tejo)

JeleNia góra Królowa nauk dla najmłodszych

Kombinowali
matematycznie
Fot. Krzysztof Knitter

Dzierżawa dworca kolejowego w Karpaczu przez 29
lat to propozycja Polskich Kolei Państwowych, którą
ma rozważyć samorząd.

Dla wielu to pierwsze poważne
konkursowe emocje
Dziewięć zadań na godzinę przed uczniami podstawówek.
Trzydziestu zawodników, po
trzech reprezentantów z każdej ze szkół podstawowych w
Jeleniej Górze oraz placówek
z Barcinka i Mysłakowic zmagało się w miniony piątek
z matematyką na wyższym
poziomie. Konkurs zorganizowano w jeleniogórskiej
„dziesiątce”.
– Uczestnicy musieli znaleźć sposób na rozwiązanie
zadań, które wykraczają poza
zakres programowy – mówi
organizatorka konkursu Beata Chmielewska.
– Do tego trzeba było wykazać się sprawnością rachunkową, logicznym myśleniem
i znajomością podstaw kombinatoryki
Czasu nie zabrakło tylko
najlepszym, a i oni mieli
niemało kłopotu z rozwiązaniem wszystkiego. – Ogólnie
nie było tak strasznie, ale nie
wpadłem na to jak rozwiązać
jedno z zadań, dlatego mam

drugie miejsce – powiedział
Tomasz Bigosiński.
Jak mówi organizatorka
konkursu, w mieście odbywa
się wiele takich imprez, ale
matematycznej brakowało.
Ma nadzieję, że będzie ich
więcej. Przyczyniają się do
popularyzacji matematycznej
wiedzy i oswajają najmłodszych uczniów ze sprawdzianami, które czekają ich w
przyszłości
Wygrała Ewelina Joniec ze
Szkoły Podstawowej nr 11.Trzy
drugie miejsca przypadły Tomaszowi Bigosińskiemu (SP
10), Kornelowi Koźbiałowi
(SP 10) i Bartłomiejowi Kryjakowi (SP 8). Dwa trzecie
– Kamilowi Nawrotowi (SP
Mysłakowice) i Katarzynir
Sadeckiej (SP 11).
Wyróżniono Mateusza Stankiewicza (SP 7), Dawida Bienickiego (SP 3) i Beniamina
Sopota (SP 8).

(Angela)

JeleNia góra Naukowcy wyróżnieni

Akademia „De Beściaków”
Podczas wykładów przyjaźni dla żaków.
Studenci jeleniogórskiego
Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nagrodzili ulubionych
wykładowców. W miniony
czwartek statuetki „De Beściaków 2007” w różnych
kategoriach otrzymali: Anna

Baraniecka, Ludmiła Gajdamowicz, Maja Jedlińska, Małgorzata Markowska, Anna
Piwecka-Staryszak, Romuald
Pawluk, Magdalena Rękas,
Artur Więznowski oraz Anna
Zielińska.

(tejo)
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WIADOMOŒCI
RAPORT JELONKI Już dziś warto przejrzeć oferty wakacyjne dla najmłodszych miezkańców miasta i regionu

Tanio i bez nudy
Dwie jeleniogórskie organizacje: Karkonoski Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego (KH ZHP) i Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci (TPD) organizują tani wypoczynek
kolonijny dla dzieci i młodzieży. Kilka innych jeleniogórskich instytucji proponuje atrakcyjne półkolonie.
Agroturystyczna atrakcja

W Brennie, 34 km od Wschowy,
w dawnym województwie leszczyńskim, znajduje się ośrodek
kolonijny nad jeziorem, wzniesiony
w 1949 roku i jeszcze do niedawna
rozbudowywany i modernizowany.
Prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) w
Jeleniej Górze i rokrocznie od
kilkudziesięciu lat wypoczywa tam
na dwutygodniowych turnusach
kilkaset dzieci z Jeleniej Góry i okolic. Ośrodek posiada 21 pawilonów
letniskowych o ponad 200 miejscach, własną stołówkę, sanitariaty
z natryskami, plażę, kajaki, łodzie,
boisko sportowe, świetlicę wyposażoną w DVD, stół do ping-ponga
i sprzęt dyskotekowy. Na miejscu
jest lekarz i pielęgniarka.
W tym roku koloniści będą odwiedzać gospodarstwo agroturystyczne, gdzie znajduje się mikro zoo.
Będzie tam można m. in uczyć się
jazdy konnej na trzech dorodnych
wierzchowcach, obejrzeć strusie i ... świnie wietnamskie oraz
skorzystać z zabawy w ogródku

Janusz Cwen

Przykład do naśladowania
Jeleniogórskie PCK po raz pierwszy w tym roku nie organizuje dla dzieci
kolonii. Wcześniejsze, które odbywały się w Mikoszowie koło Gdańska kosztowały 880 zł, ale część dzieci korzystała z dofinansowania. Natomiast
piękną tradycję w tym względzie kontynuuje zgorzelecki PCK, który organizuje pięć turnusów kolonijnych w pięknym ośrodku „Gród Piastów” nad
morzem dla ponad 500 osób w Dźwirzynie. W tym jeden jest pełnopłatny
(800 zł od osoby), natomiast za pozostałe młodzież z uboższych rodzin,
korzystając z wysokich dotacji, płaci niewiele - nawet 200 zł za turnus.

Półkolonie

Tradycyjnie cztery dwutygodniowe turnusy w ramach półkoloni
(35-45 osób w każdym) organizuje
Polski Czerwony Krzyż w obiekcie
przy ul. PCK 12 (tel. 075 755 13
32). Młodzież korzysta z drugiego
śniadania i obiadu oraz ciekawych
wycieczek i zajęć na miejscu. koszt
– 50 zł/od osoby. Znaczna grupa
młodzieży z uboższych rodzin nie
płaci za to. Decyduje o tym wywiad
środowiskowy pracowników PCK.
Podobne atrakcje szykują następujące ośrodki: Młodzieżowy
Dom Kultury przy ul. Curie Skłodowskiej 12 (tel. 62 24 462) - trzy
turnusy trwające trzy tygodnie
dla 30-40 dzieci w turnusie (koszt
10 zł/dziennie), MDK „Muflon”
w Sobieszowie (0 75 75 53 626)

Za dwutygodniowy wypoczynek nad morzem trzeba będzie
zapłacić ok. 750 złotych

SZKLARSKA PORÊBA Moc imprez pod Szrenicą

JeleNia góra Dołącz do wyprawy

Patriota na rowerze
Bolesław Osipik Święto Konstytucji 3 Maja spędzi...
na rowerze. Wraz z bratem i dwoma kolegami uda
się na tzw. styk trzech granic.
Wycieczka potrwa około trzy
dni. Cała trasa to około 166
kilometrów, a ze zwiedzaniem
to około 285 kilometrów. Organizator zapowiada, że ma kilka
niespodzianek.
Przygoda Bolesława Osipika z
rowerem rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Daty swoich wyjazdów stara się on synchronizować
z ważniejszymi wydarzeniami,
takimi jak święto konstytucji
czy rocznice wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Bolesław
Osipik przejechał już 280 376
kilometrów, z czego 67 820
kilometrów przejechał promując
Jelenią Górę.
– Na rowerze jeżdżę od dzieciństwa – mówi Bolesław Osipik.

(angela)

Fot. Angelika Grzywacz

Brzmi ekstremalnie, ale, jak
mówi organizator wyprawy,
to trasa do pokonania dla każdego. Wycieczka potrwa ok.
trzech dni.
– Z Jeleniej Góry wyjeżdżamy
o godzinie dziesiątej z Placu Ratuszowego. Następnie jedziemy
przez Starą Kamienicę, Mirsk,
Kamień koło Świeradowa Zdroju
– zdradza część trasy Osipik.
Głównym punktem ma być
zwiedzanie zabytków w miejscowościach: Nove Mesto, Zittau, wędrówka wokół trójstyku
granic, udział w miejscowych
uroczystościach.
– Jeżeli tylko ktoś chciałby się
dołączyć do nas to zapraszam.
Gwarantuję, że nikt nie będzie
żałował – zapewnia Bolesław
Osipik.

– cztery turnusy dwutygodniowe
w lipcu i sierpniu dla niespełna
100 dzieci. Koszt turnusu – 140 zł,
ODK Zabobrze (tel. 0 75 75 31 831)
- dwa dwutygodniowe turnusy w
lipcu dla 120 dzieci. Koszt jednego
turnusu - 180 zł. Jeleniogórskie
Centrum Kultury (0 75 64 23 880)
organizuje jeden turnus w lipcu
– koszt około 180 zł.

Bolesław Osipik wraz z bratem i kolegami
wkrótce ruszają na wyprawę

To będzie zabawa
Atrakcyjny długi weekend
w Szklarskiej Porębie.
Majówkowy Zawrót Głowy – to
hasło tegorocznej serii imprez, jakie
z okazji przedłużonego weekendu
majowego proponuje miasto pod
Szrenicą.
Gwiazdą Majówki Artystycznej,
która trwa od soboty, będzie Józef
Skrzek, który z gośćmi wystąpi
5 maja o godz. 20 w parku Esplanada.
Dla miłośników mocnych wrażeń
przygotowano Majówkę Ekstremalną, zaplanowaną na Kruczych
Skałach. Będzie można zmierzyć
swoje siły w wspinaczkach skałkowych i na linowych mostach.
Dawka wielu atrakcji z adrenaliną
zapewniona.
Do tego Planowane Wędrowanie,
czyli gra terenowa dla miłośników turystyki pieszej, uczestnicy
otrzymują komplet materiałów
– mapa, regulamin i zadania do
wykonania. Każdy, kto weźmie
udział w zabawie otrzyma zestaw
wydawnictw o Karkonoszach i
Górach Izerskich.
Wspomnijmy o Walońskiej Majówce (Stara Chata Walońska)
oraz 5 maja – wycieczka szlakiem
walonów, na którą chętni zbiorą
się przed kościołem Niepokalanego
Serca NMP o godzinie 10.
Na Skwerze Radiowej Trójki
– Skołowana Majówka: cykl imprez

dla fanów cyklizmu (od 1 do 5
maja). W parku Esplanada 1 maja
– Cyrkowa Majówka z festiwalem
sztuki cyrkowej. Wreszcie – Śnieżna
Majówka (2 maja) na trasach Pola-

ny Jakuszyckiej, gdzie narciarze po
raz ostatni w tym sezonie posmakują jazdy na nartach i ogrzeją się
podczas biesiady przy ognisku.

(tejo)

Fot. Archiwum

Jeleniogórscy harcerze najchętniej
wyjeżdżają na obóz pod namiotami
nad morzem w Pobierowie przy ul.
Granicznej. Gospodarzem sporego
terenu, porośniętego drzewami sosnowymi ze znakomitym mikroklimatem, znajdującego się w gminie
Rewal, jest KH ZHP (tel. 0 75 6424
755). Z wypoczynku korzysta tam
na czterech dwutygodniowych turnusach (pierwszy od 1 lipca – koszt
– 750 zł) i jednym trzytygodniowym
(19.07 do 8.08. – koszt – 950 zł)
ponad 700 dzieci i młodzieży. Posesja
jest skanalizowana, ma zaopatrzenie
w wodę i energię, zapewniony
wywóz śmieci i znajduje się blisko
rozległej, czystej plaży. W tym roku
korzystać z tego wypoczynku pod
namiotami będą również skauci z
Jeleniogórskiego Hufca Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Harcerze wyjadą w tym roku
także w inne miejsca. – Organizujemy obozy Czernicy w Borach
Tucholskich (50 osób) oraz Krzeczkowie w Lubuskiem – też dla 50
osób – powiedział Marian Łata,
komendant KH ZHP.

jordanowskim i pograć na kortach
tenisowych. Koszt pobytu uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z
Jeleniej Góry dość tani: 510 zł, dzięki
dotacji z ochrony środowiska. Koloniści spoza Jeleniej Góry zapłacą
- 650 zł. Transport własny – tam i z
powrotem.
Zgłoszenia już przyjmuje TPD
przy ul. Piłsudskiego 15, tel. 075
75 22 800, gdzie można uzyskać w
godz. (8.00-15.00) więcej informacji o koloniach w Brennie. Pierwszy
turnus już 25 czerwca.

Rowerowa majówka w ubiegłym roku.

„Niedźwiedź” w Jazgocie
1 V o godzinie 19 w klubie „Jazgot” odbędzie się promocja najnowszej książki
Marka Niedźwieckiego „Lista Przebojów Trójki 1994 – 2006”. W programie m.in.
spotkanie z autorem oraz koncert Marcina Nowakowskiego - topowego polskiego
saksofonosty wraz z muzykami

Z myślą
o zimie
– W sezonie zimowym
mieszkańcom nie zabraknie
atrakcji. Otworzymy sztuczne lodowisko – poinformował prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski. Miasto
chce kupić lodowisko o wymiarach 30 na 40 metrów.
To maksymalne wymiary,
gdyż tafla będzie składała
się z mniejszych modułów.
– Obiekt jest przenośny,
może st anąć w centr um
Jeleniej Góry, a w kolejnym
roku w Cieplicach albo jeszcze innym miejscu – mówi
Marek Obrębalski. – Warunkiem jest dobre oświetlenie
oraz możliwość podłączenia
do prądu.
Przy nim ma funkcjonować
też wypożyczalnia łyżew. Nie
potrzeba mrozów, aby można było na nim pojeździć.
Lód będzie utrzymywał się do
temperatury plus 10 stopni
Celsjusza.
Podobne lodowisko funkcjonowało minionej zimy
na wrocławskim r ynku i
cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
Ko s z t z a k u p u t a k i e g o
obiektu to ok. 600 tysięcy
złotych. Gdzie stanie ono
tej zimy, władze miasta nie
chcą zdradzić. Ma to być
niespodzianką.

(DOB)
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ROZMAITOŒCI / OPINIE
JELENIA GÓRA Włodarze miasta prezentowali nowe trendy w modzie

PLOTKI I FAKTY

Tajni agenci
w misji specjalnej

Tłoczno przed gabinetem prezydenta Marka Obrębalskiego
było w minioną środę i to nie z
powodu dodatkowego dnia, w
którym szef miasta przyjmował skargi i wnioski obywateli.
Przyjmował, owszem, ale kwiaty
i życzenia imieninowe, głównie
od swoich podwładnych urzędników.
Złośliwi licytowali się, kiedy
imieninowe kolejki do biura
szefa były dłuższe: czy za Kusiaka, czy za Obrębalskiego. Doszli
w końcu do konsensusu: za
poprzedniego prezydenta było
więcej chętnych z życzeniami, bo
w magistracie pracowało więcej
osób. Tymczasem tegoroczny
solenizant nieco odchudził już
urzędową kadrę.

Kuszenie zakazanym
Gorąco zapowiada się nadchodzący sezon letni na
dzikich kąpieliskach.
A to za sprawą ogólnopolskiej
akcji „Płytka wyobraźnia to
kalectwo”, do której przyłączyli się jeleniogórscy strażnicy
miejscy. Choć według statystyk
co siódmy skok do wody kończy
się urazem kręgosłupa, pomysłodawcy działań chcą, aby
młodzież nauczyła się korzystać
z dzikich kąpielisk.
Tych bowiem w mieście i
powiecie jest najwięcej. Strzeżonych przez ratowników – jak
na lekarstwo.

Fot. Krzysztof Knitter

Kolejka
z kwiatami

JELENIA GÓRA Płytka wyobraźnia to kalectwo,
tylko czyje?

(tejo)

Komendant Górniak i wiceprezydent Łużniak w terenie

Sporo zamieszania podczas
ćwiczeń sprawności jednostek
antykryzysowych wywołało
pojawienie się dwóch Jerzych:
Łużniaka, zastępcy prezydenta
miasta i Górniaka – komendanta
straży miejskiej.
Przy okazji rutynowych odwiedzin włodarze Jeleniej Góry docenili wysoki poziom umiejętności
i gotowość do pracy podległych
im służb na wypadek wszelkiego
zagrożenia. Dwaj panowie zaprezentowali też najnowsze trendy
mody politycznej obowiązującej
w sezonie wiosna-lato 2007.

Komendant Górniak przykładowo nie założył munduru, jako
elementu bardziej pasującego
i obowiązkowego od września
dla uczniów szkół różnych niż
do strażnika miejskiego. Ubrał
się raczej na luzie w stylu a Bill
Clinton w najlepszych latach
swojej prezydentury (brakowało
tylko saksofonu).
Z kolei zastępca prezydenta Łużniak założył markowy i świetnie
dopasowany garnitur z kamizelką. Strojem swoim wzbudził
powagę i szacunek pośród niezbyt
starannie odzianego otoczenia.
Dwaj panowie mieli do tego
ciemne okulary a la funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Różowych nie

założyli, aby nie przecenić obrazu
rzeczywistości. Za to te przeciwsłoneczne nie tylko skutecznie
ochroniły wrażliwe oczy władzy,
lecz także przyczyniły się do
rzeczowej i wyważonej oceny
kontrolowanych działań oraz do
utrzymania właściwego samorządowcom respektu, który nie
wszyscy i nie wszędzie okazują.
Tymczasem doradcy public
relation w jeleniogórskim magistracie intensywnie myślą nad
kreacją dla prezydenta Marka
Obrębalskiego, który – oficjalnie z
powodu nawału zajęć służbowych
– nie mógł osobiście dokonać
rzeczonej inspekcji.

(tejo)

(tejo)
Fot. Arkadiusz Piekarz

Niespodziewana wizytacja
panów w ciemnych okularach.

Angela

Klapsy za akcję
Organizatorzy akcji (nie tylko w Jeleniej Górze, ale i w całej Polsce) sami niezbyt
się zastanowili, co plotą, a ich działania – legitymizowane mundurem strażników
– zachęcają po prostu do łamania prawa. Bo jak można namawiać do skoków
do wody tam, gdzie głębokie lub bardzo płytkie dno kryje różne „niespodzianki”,
czystość wody nie jest badana, ratownika nie uświadczysz? Widać, można.
Problem leży w marazmie władz, które przez ostatnie dziesięciolecia nie potrafiły
zbudować w Jeleniej Górze porządnego basenu, za to doprowadziły do upadku
dwa istniejące.
Ale po co budować nowe, skoro natura nie poskąpiła najeżonych pułap?kami
glinianek, z których niebawem może zniknąć tabliczka „zakaz kąpieli”. A strażnicy, zamiast przepędzać stamtąd młodzież, będą mieli satysfakcję odwalenia
kawałka dobrej roboty. Dopóki statystyki nie potwierdzą, że przy skokach do
wody urazów kręgosłupa doznaje nie co siódmy, ale – na przykład – co piąty
Polak. Wtedy przyjdzie przebudzenie z ręką w nocniku.

(NIE) pamiętają
Pod hasłami walki z państwem policyjnym oraz dyktaturą bliźniaków w jutrzejszym
pochodzie pierwszomajowym przejdą działacze Ruchu
Społecznego „NIE” z byłym
członkiem zarządu miasta w
latach 1988 - 2002 Józefem
Pawłowskim w roli głównej.
Wszystko byłoby świetnie,
gdyby rzeczony towarzysz
pułkownik Józef Pawłowski
był świetlanym obrońcą praw
człowieka, który jako oficer
polityczny Ludowego Wojska
Polskiego walczył z państwem
milicyjnym w latach 80-tych
PRL oraz domagał się zaprzestania represji dla ludzi gnębionych wówczas za poglądy
polityczne przez wojskową
dyktaturę. Kogo zawodzi pamięć? To pozostawiamy do
oceny Czytelnikom.

– Nie zabraniajmy, ale uczmy
młodzież bezpiecznego zachowania – zachęcał mł. insp. Grzegorz Rybarczyk z jeleniogórskiej
straży miejskiej. Jego zdaniem
zakazy kąpieli w stawach i
gliniankach przynoszą skutek
odwrotny, a pomóc może edukacja w tym zakresie.
W najbliższym czasie akcja
trafi do samych zainteresowanych, czyli uczniów.

Bezpiecznie można skakać na basenie przy
Sudeckiej.

OKIEM NACZELNEGO Współczesny egzamin dojrzałości jest bezbarwny bardziej niż w PRL

Obowiązkowe szczere chęci
W gorącym maju 1986 roku, niebawem po tym, jak w
powietrze wywaliło Czernobyl, w mediach mówiono o
większym zachmurzeniu. Tyle że radioaktywnym. I o
Wyścigu Pokoju, w którym torpedowo finiszował Piasecki. Matura, którą wówczas zdawałem, była gdzieś w tle.
Dziś egzamin trafia na czołówki gazet, a o Czernobylu
i Piaseckim mało kto pamięta.
Wtedy nie było komórek, poza
tymi na podwórkach. Nie było
rewizji przy wejściu do sal szacownego I Liceum Ogólnokształcącego im. Żeromskiego. Można
było mieć ze sobą maskotkę,
nie można było mieć ściąg, ale
i tak mieli. Można było wcinać
przygotowane przez maturalny
komitet rodzicielski kanapki i
napić się herbaty. Załapałem się
na podwójną, bo pierwszą mi
wychowawczyni pani Barbara
Iwańska wylała na maturalne wypracowanie, które właśnie zacząłem przepisywać. Z brudnopisu
oczywiście, bo nie ściągałem.
I za potrzebą można też było

iść, z odpowiednią adnotacją
na pracy. W toalecie podczas
egzaminu pisemnego z historii
dostępna była nielegalna pomoc
naukowa w postaci podręcznika,
z którego – w atmosferze zadymienia przez palącą popularne
częścią absolwentów – można
było skorzystać. Nie skorzystałem.
Na nic mi też była ściąga, w którą
zaopatrzyłem się skopiowaną na
jednej z pierwszych w Jeleniej
Górze fotokopiarek.
Nawet do tego materiału naukowego nie zajrzałem, zajrzał za to
nauczyciel Gruszka Jerzy i mało
mu okulary nie spadły z wrażenia. Ale jakoś się to rozeszło.

Gronu pedagogicznemu zależało,
żeby też nie dało ciała w procesie
edukacyjnym. Dlatego dwójkami
(wtedy z takim stopniem się
oblewało) raczej nie sypano jak
z rękawa, choć rzecz jasna te
noty też były.
Uczono się ze zwykłych książek.
Komputera nikt nie miał, bo jedyna w maszyna licząca typu Odra,
wielkości mniej więcej kilku sal
„Żeroma” stała w stołecznym instytucie czegoś mało znanego, co
wówczas nazywano informatyką.
Rozwoju internetu nie przewidywał nawet w alkoholowym widzie
futurologiczny pisarz fantastyki
naukowej.
No i jakoś się tam zdało.
Podobno maturalna trauma jest
powtarzalna, choć okoliczności
roku pańskiego 2007 – inne zupełnie. Tak oto ci, którzy zaraz
po wielkiej majówce dygocząc
przystąpią do podobno najważniejszego w życiu egzaminu,

udowodnią swoje umiejętności w
sposób nieco bardziej praktyczny.
Pokażą, że umiejętnie potrafią
skorzystać z internetu – skąd
zaczerpnęli większość potrzebnej
wiedzy.
Dadzą dowód swojej zaradności, zamówiwszy wcześniej
po korzystnej cenie maturalną
prezentację. Oczywiście nie wszyscy, ale śmiem twierdzić, że spora
grupa. Na maturze będą mogli
wykazać się także znajomością
historii tańca, co przecież jest
kluczową dziedziną postępowej
nauki.
Na pisemnym nikt im pracy nie
zaleje herbatą, bo picie i jedzenie
jest zakazane. Z podręcznika
w kiblu też nie skorzystają, bo
potrzebę można załatwić tylko
po egzaminie. Chyba że kogoś
przyciśnie, ale i to musi udowodnić zaświadczeniem od lekarza.
Na salę wejdzie objuczony tylko
garniturem, długopisem oraz

wiedzą, bo nic innego wnosić nie
można. A nauczycielski rentgen
wypatrzy u każdego wszystko,
co zakazane. Łącznie z komórką
niczym kombajn zaopatrzoną we
wszystkie możliwe multimedia,
może poza pralnią umysłu.
Pozostanie parę absurdów, których w Polsce nie brakuje w żadnej epoce. Stresik będzie mniejszy,
ponieważ – nawet jeśli delikwent
czegoś tam nie zda – to i tak zda.
Zawczasu pomyślał o tym pan
minister Roman Giertych, ofiarując uczniom – przysługującą
zwyczajowo więźniom – amnestię. Do tego zanim absolwent
dostanie świadectwo dojrzałości,
będzie musiał je przedstawić w
wybranej wyższej uczelni, która
takie sobie wymyśliła terminy naboru, że jakoś jedno do drugiego
nie pasuje.
Moje pokolenie pisało maturę
u schyłku PRL, w szarej rzeczywistości, cztery lata po stanie

wojennym, gdzie niemal wszystko sprzedawano na kartki, a
przyszłość rysowała się nijak.
Nijaki – nie licząc samej oprawy
i incydentów – też był egzamin
dojrzałości.
Pokolenie współczesnych maturzystów jest pierwszą polską
generacją, która wchodzi w dojrzałość bez dziejowych obciążeń.
W kolorowym zwirtualizowanym
świecie, w którym co bardziej
zaradni wiedzą już dziś, co w
przyszłości z sobą poczną.
A matura, mimo udoskonaleń,
wciąż pozostaje bezbarwna i
sucho usystematyzowana. Rzekłbym wręcz bardziej sztuczna od
tej sprzed 21 lat.
Dlatego wartość świadectwa
dojrzałości z roku na rok leci
na łeb. Wciąż jest tylko biletem
wstępu w akademickie życie, ale
później staje się niewiele wartą
bumagą.

Konrad Przezdzięk
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
JELENIA GÓRA Teatr to lekcja dla kompozytora – mówi Jacek Ostaszewski

REGION Wydarzenia i kultura

Klucz do pokory

Będzie się działo
TEATR

Wycieczka szlakiem pałaców
1 V, godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 i
16.00, Pałac Paulinum, bilet: 5 złotych
Wycieczka objazdowa z przewodnikiem
do najbardziej interesujących obiektów;
trasa: Pałac Paulinum – Pałac Staniszów – Pałac Dębowy w Karpnikach
– Pałac Łomnica – Pałac Wojanów.
W Pałacu Wojanów poczęstunek (pieczone kiełbaski, piwo) oraz jarmark, na
którym można kupić pamiątki, wyroby
z rzemiosła
Święto Konstytucji 3 Maja
3 V, godz. 14, Plac Ratuszowy
uroczyste obchody zakończą się mszą
świętą w intencji Ojczyzny w kościele
garnizonowym
Bieg dla dzieci i dorosłych
6 V, godz. 10, stadion przy ul. Lu-

bańskiej
XIX Cross Cieplicki, bieg odbędzie się w
kilkunastu kategoriach wiekowych

Fot. wikipedia.pl

INNE

Ryciny pałaców
30 IV, godz. 9, Pałac Paulinum, wstęp
wolny
„Dolina Pałaców i Ogrodów – historia
wokół nas”, wystawa przedstawiająca
reprodukcje historycznych rycin pałaców i dworów położonych w okolicach
Jeleniej Góry oraz fotografie ukazujące
ich stan obecny

Rozmawiamy z Jackiem
Ostaszewskim, autorem
muzyki, m.in. do spektakli
Krystiana Lupy.

Śpiąca królewna
6 V, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 złotych

Co lubię w Cieplicach?
30 IV, Grodzka Biblioteka Publiczna
Do poniedziałku składania prac do
konkursu literacko-plastycznego
„Moje ulubione miejsce w Cieplicach”, konkurs adresowany jest do
dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół
średnich; rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród w maju

Wojciech Wojciechowski:
Usłyszeliśmy na Pana koncercie w Jeleniej Górze muzykę,
którą napisał Pan do spektakli
„Lunatycy”, „Kalkwerk” i „Wymazywanie” w reż. Krystiana
Lupy. Jaki ma Pan stosunek do
prozy Thomasa Bernharda?
Jacek Ostaszewski: Ja lubię buntowników. Myślę, że Bernhard
należy do tych inteligentnych
buntowników. Bardziej lubię
jego powieści niż dramaty. Na

Pozory Szuttera
do 4 V, galeria „Muflon”
Wystawa malarstwa Edwarda Szuttera
„Pod pozorem codzienności”. Autor
jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w 60
ogólnopolskich i międzynarodowych
wystawach malarstwa.
Zgłoś się na warsztaty
do 18 V, MDK „Muflon”
Zgłoszenia na bezpłatne warsztaty
cyjanotypii – alternatywne techniki
fotograficzne. Warsztaty odbędą się
w dniu 23 i 25 maja w godz. 14.0018.00 (liczba miejsc ograniczona)

przykład „Kalkwerk” jest fascynujący dla kompozytora, ponieważ
temat jest bliski. Główny bohater,
Konrad, pisze dysertacje na temat
słuchu, rozróżnia słuchanie i
słyszenie. Bardziej interesowały
go brzmienia akustyczne niż
muzyczne. To pesymistyczna
powieść i porusza bardzo wiele
spraw i problemów, z którymi
spotyka się twórca.
W.W.: Jak wygląda proces
powstawania muzyki do spektakli Krystiana Lupy?
J.O.: Z Lupą współpracuję już
ponad 15 lat i już znam oczekiwania reżysera. Można powiedzieć,
że rozumiemy się beż słów. Lupa
przykłada do muzyki ogromną
wagę. Poza tym też już wiem, jaka
muzyka jest potrzebna. Krystian
nazywa muzykę w teatrze „powietrzem dla aktorów i teatru”. Moje
zadanie polega głównie na tym,
aby nie przeszkadzać aktorom
i aby muzyka była dyskretna i
wspierająca zarazem. Teatr to
także lekcja pokory dla kompozytora, gdyż ta muzyka jest czasami
na granicy słyszalności. Piszę coś
w pocie czoła dwa tygodnie, a
muzyka jest ledwo słyszalna.

W.W.: Czy zdarzyło się Panu
ingerować w pracę reżysera
i mówić aktorom jak mają
tym powietrzem, stworzonym
przez Pana, oddychać?
J.O.: Była wyjątkowa sytuacja
przy „Kalkwerku”. Lupa jeszcze
nie znał mojej muzyki. Przyniosłem mu moje propozycje i
najpierw się strasznie kłóciliśmy.
Doszło do tego, że wybiegłem z
teatru i potargałem partyturę.
A potem pod wpływem mojej
muzyki, zaczął dopisywać sceny.
Znalazł brzmienia, które otwierały mu nowe sytuacje.
W.W.: Można powiedzieć,
że jest Pan nadwor nym
kompozytorem Lupy. Takich
„związków” w teatrze między reżyserem, a kompozytorem czy scenografem jest
wiele. Czy to jest dobre?
J.O.: Przede wszystkim ułatwia pracę. To też nie jest
kwestia częstotliwości kontaktów tylko zaangażowania
w sprawę. Jest to pewnego
rodzaju walka o świeżość w
teatrze i wyzwanie, które mnie
inspiruje. W teatrze muszę się
ciągle uczyć, poznawać wiele

gatunków muzyki. Każda nowa
sztuka jest wyzwaniem.
W.W.: Nie ma Pan takiego
wrażenia, że tych wyzwań jest
już mniej? Młodzi reżyserzy
miksują utwory The Doors lub
wplatają do spektaklu jeden
z hitów Madonny. Muzyka
pisana specjalnie do danego
spektaklu nie jest już chyba
ważna.
J.O.: Ja nad tym bardzo boleję.
Zauważam to i jest to dla mnie
Ersatz. Bierze się to z biedy albo
pazerności lub z arogancji. Młodym reżyserom się wydaje, że
wiedzą wszystko. Obszar muzyki
jest obszarem wymagającym wieloletniej penetracji. Ale ja nie chcę
krytykować młodych reżyserów.
Sam należałem do awangardy
grając free jazz z Tomaszem
Stańko i chodziłem tylko na
spektakle Kantora. Młodość ma
prawo do poszukiwań, tylko dla
mnie awangarda wiąże się z podejmowaniem własnego ryzyka,
co nie zwalnia także z poczucia
odpowiedzialności.
W.W.: Dziękuję za rozmowę.

JELENIA GÓRA Sztuka w podwójnej dawce

W obiektywie i na płótnie
Fot. Krzysztof Knitter

Honor samuraja
3 – 6 V godz. 19, Scena Studyjna, bilety:
24 i 17 złotych

WIOSNA CIEPLICKA

Wiosna Daukszewicza
4 V, godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilet 10
złotych
program kabaretowy Krzysztofa
Daukszewicza

Parku Zdrojowym
„Cieplicki Kabareton” z udziałem
kabaretu Paka i Grupy Rafała Kmity
– godz. 17.00 w muszli koncertowej
w Parku Zdrojowym

Elita rozśmieszy
5 V, godz. 18, Teatr Zdrojowy, bilet: 10 zł
Występ znakomitego wrocławskiego kabaretu ELITA w składzie: Stanisław Szelc,
Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski

Grzegorz Halama Show
7 V, godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilet
10 złotych
Jeden z najbardziej znanych satyryków
wystąpi w ramach Wiosny Cieplickiej.
Artysta jest czołowym reprezentantem
kabaretowej szkoły zielonogórskiej.

Paka i grupa Rafała Kmity
6 V, godz. 17, muszla koncertowa w

Kino Marysieńka
Małe dzieci
30 IV – 3 V, godz. 17

w Kamiennej Górze z okazji 300.
rocznicy śmierci mistrza barokowego malarstwa Michała Willmanna.
W BWA swoje prace wystawili: Ewa
Andrzejewska, Jiri Grund, Josef
Hledik, Janina Hobgarska, Tomasz
Mielech, Tadeusz Piotr Prociak, Eva
Rennerova, Marcin Wegner oraz

Wojciech Zawadzki.
Ich zdjęcia obrazują okolice Lubawki i Chełmska Śląskiego, z którymi związany był mistrz Wilmann.
Druga ekspozycja to dzieła Brunona Podjaskiego, malarza po 1945
roku związanego z Ziemią Jeleniogórską. Podczas wojny walczył

w Polsce, Francji oraz na froncie
wschodnim. Kilkakrotnie przebywał w niewoli. Nabawił się gruźlicy
płuc.
Prace na wystawie pochodzą
ze zbiorów różnych muzeów w
Polsce.

(tejo)

WA¯NE TELEFONY

KINO

Kino Lot
Pod jednym dachem
30 IV – 3 V, godz. 18
komedia/dramat, prod. czechy 1999,
od 15 lat
Prosto w serce
30 IV – 3 V, godz. 16, 20.15
komedia romantyczna, prod. USA
2007, od 12 lat

Do 22 maja w BWA przy ulicy Długiej gratka dla miłośników fotografii
i malarstwa. Można tam oglądać
dwie wystawy.
Pierwsza, zatytułowana „Dziedzictwo” to efekt zeszłorocznego
pleneru zorganizowanego przez
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

dramat, prod. USA 2006, od 15 lat
Szklane usta
30 Iv – 3 V, godz. 19.30
dramat, prod. Polska 2006, od
15 lat
Kino Grand
Wakacje Jasia Fasoli
30 IV – 3 V, godz. 14, 16, 18, 20,
komedia, prod. Wielka Brytania
2007, od 12 lat

ALARMOWE
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		

997
998
999
985
991
992
993
994
112

POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

75 20 700
75 20 150
75 20 464

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

75 46 101
75 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
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SPORT
SANKT PETERSBURG Oyama karate

Dobre walki
W Łodzi odbyła się kolejna edycja
Shidoligi. W zawodach bardzo
udanie wystartowała trójka zawodników klubu Shidokan Jelenia
Góra.
W kategorii wagowej 65 kilogramów junior Tomasz Kowalski zajął
pierwsze miejsce w grapplingu,
wygrywając dwie walki przed czasem, przez dźwignię na łokieć oraz
duszenie. Swój sukces Kowalski
powtórzył także w thay – boxingu,
również pokonując dwóch swoich
przeciwników przed czasem.
Kolejny junior Daniel Biernat
startujący w kat. wagowej 75 kg.,
w formule MMA pierwszą swą wal-

kę wygrał decyzją sędziów. Jednak
w pojedynku o awans do półfinału
zawodów arbitrzy wyżej ocenili
umiejętności i zaangażowanie
w walkę kolejnego przeciwnika
jeleniogórzanina. Dwie walki
decyzją sędziów wygrał senior
Krzysztof Jutkiewicz i dzięki temu
triumfował w thay – boxingu w
kat. 75 kg.
Dla Jutkiewicza i Biernata występ w Łodzi był debiutem w tego
typu imprezie. Kolejna edycja
Shidoligi odbędzie się 19 maja w
Katowicach.

(KED)

LESZNO Jeździectwo

Srebrna Magda
Jeleniogórska amazonka - Magdalena Kasztelan
zdobyła tytuł akademickiej wicemistrzyni w skokach
przez przeszkody.
Dawida Wojciechowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu w tym konkursie.
Jeleniogórska amazonka trenuje jeździectwo od sześciu lat.
Halowe wicemistrzostwo Polski
jest jej największym sukcesem
w dotychczasowej karierze. W
ubiegłym roku M. Kasztelan była
druga w zawodach jeździeckich w
Jeleniej Górze.

(KED)

Fot. archiwum domowe

W Akademickich Halowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się
w Lesznie, wystąpiło 61 jeźdźców.
Studiująca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu –M.
Kasztelan startowała w kategorii
amatorów (posiadających maksymalnie trzecią klasę sportową), na
koniu Eskobra. Oba konkursowe
nawroty udało się jej pokonać bez
zrzutek , jednak zanotowała nienajlepszy czas przejazdu parkuru
i dlatego musiała uznać wyższość

Sukces juniora

Zawodnik Jeleniogórskiego Centrum Oyama Karate Marcin Bukofaj został
złotym medalistą Pucharu
Europy knockdown karate w Sankt Petersburgu
w Rosji!
W Pucharze Europy Oyama IKF
knockdown karate zorganizowanym przez rosyjską organizację
oyama karate, wzięło udział około
120 zawodników z dziewięciu
krajów. Wśród 16 - osobowej
kadry Polski, kierowanej przez
trenera Rafała Majdę z Jeleniej
Góry, wystąpiła trójka zawodników JCOK. Spośród nich najlepiej zaprezentował się Marcin
Bukofaj, zdobywając złoty medal
w kategorii junior starszy (17-18
lat) w wadze do 65 kg. Droga
M. Bukofaja do zwycięstwa była
imponująca, gdyż po wolnym
losie eliminacjach, w półfinale
pokonał Litwina nokautując go
kopnięciem mae- geri na korpus,

KALENDARIUM

WTOREK 1 V
– piłka nożna, 23. kolejka ligi okręgowej – Karkonosze Jelenia Góra – Sparta
Zebrzydowa, godz. 17.00, stadion przy ul. Złotniczej
– kolarstwo, wyścig o puchar wójta gminy Podgórzyn (1-3 V), szczegółowe
informacje na stronie internetowej www.podgorzyn.pl
CZWARTEK 3 V
– szachy, Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, od godz.
10.00, kawiarnia „Muza” ODK przy ul. Komedy Trzcińskiego 10
SOBOTA 5 V
– karate, Ogólnopolski Turniej Shidokan Karate, od godz. 12.00, sala sportowa
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12
– pływanie, VII Otwarte Zawody Pływackie, od godz. 11.00, basen przy ul. Moniuszki 9
NIEDZIELA 6 V
– biegi, XIX Cross Cieplicki, od godz. 10.00, trasy wyścigu wytyczono wokół
stadionu przy ul. Lubańskiej
– piłka nożna, 20. kolejka klasy B, Chojnik Jelenia Góra – Czarni Strzyżowiec,
godz. 15.00, boisko w Parku Norweskim w Jeleniej Górze – Cieplicach
– piłka nożna, 20. kolejka klasy A, Pub Gol Jelenia Góra – Olimpia II Krzeszów,
godz. 16.00, stadion przy ul. Lubańskiej
– piłka nożna, 24. kolejka klasy okręgowej, Lotnik Jeżów Sudecki – Apis Jędrzychowice, godz. 16.00, stadion w Jeżowie przy ul. Sportowej
Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

Jeleniogórscy reprezentanci na Puchar Europy w
Sankt Petersburgu wraz z trenerem R. Majdą (M.
Bukofaj drugi z lewej).
wystąpił Łukasz Mazur (nauczyciel wychowania fizycznego z
Kamiennej Góry), który w eliminacjach po wyrównanej walce
przegrał w regulaminowym
czasie z zawodnikiem gospodarzy
przez wskazanie.
– Całej naszej trójce należą się
duże brawa za wspaniałe walki
i charakter, jaki pokazali w starciach z najlepszymi zawodnikami
kontaktowego karate na świecie,

jakimi są Rosjanie i zawodnicy
z innych krajów ze wschodu
– mówi trener R. Majda.
Gościem specjalnym zawodów
i mityngu (egzamin mistrzowski
i szkolenie dla zawodników ze
wschodu) był sam twórca oyama
karate Soshu Shigeru Oyama
– 10 dan.

(KED)

RIO DE JANEIRO Siatkówka na siedząco

Pojechał do Rio
Młodzieżowa reprezentacja Polski w siatkówce na
siedząco zajęła siódme
miejsce w Mistrzostwach
Świata w Rio de Janeiro w
Brazylii.

Magda Kasztelan z pucharem za
wicemistrzostwo Polski

zaś w finale w pięknym stylu
znokautował techniką ręczną
zawodnika gospodarzy. Marcin
jest w chwili obecnej jednym z
najlepszych zawodników JCOK
młodego pokolenia. Charakteryzuje się bardzo dobrą techniką,
dużą siłą i świetnym zmysłem
taktycznym w walce. Jest aktualnym mistrzem Polski juniorów i
za miesiąc 26 maja będzie bronił
tytułu w Warszawie na kolejnych
MP. Jest uczniem jeleniogórskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Trochę słabiej w zawodach
powiodło się naszym dwom seniorom. Do ósemki w kategorii
do 70 kg dostał się Maciek Giziński, który swojego pierwszego
przeciwnika górującego nad nim
warunkami fizycznymi, niemal
zmiótł z maty. W walce o wejście
do półfinału po regulaminowym
czasie musiał uznać wyższość
zawodnika z Azerbejdżanu, późniejszego zwycięzcy kategorii
lekkiej. W kategorii do 80 kg

Fot. archiwum jcok

£ÓD Karate Shidokan

W zmaganiach uczestniczyło
dwanaście najlepszych zespołów
ze wszystkich kontynentów, które
organizatorzy podzielili na dwie
grupy po sześć drużyn. W tej
fazie turnieju grano systemem:
każdy z każdym. Polacy wygrali
z Brazylią i Kazachstanem oraz
przegrali z Iranem, Rosją i Bośnią.
Wyniki te nie dały, niestety, naszej
reprezantacji awansu do walki o
medale i ostatecznie została sklasyfikowana na siódmym miejscu.
Tytuł mistrzowski wywalczyli

siatkarze z Iranu, przed Rosją i
Niemcami.
W składzie drużyny narodowej znalazł się jeleniogórzanin
Grzegorz Samczyk. Tegoroczny maturzysta z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 swoją
przygodę z siatkówką na siedząco
rozpoczął przed rokiem i zdaniem
kolegów z drużyny i trenerów jest
dużym talentem w tej dyscyplinie
sportu. Posiada schorzenie narządu ruchu – niedowład kończyny
dolnej. Jak mówi, w siatkówkę na
siedząco gra dla przyjemności i
traktuje to jako hobby. Wyjazd
do Brazylii był pierwszym w jego
siatkarskiej karierze.
– Turniej mistrzowski był
przygotowany znakomicie, a
Brazylijczycy okazali się bardzo

miłymi ludźmi – opowiada.
– W trakcie pobytu w Rio de
Janeiro zorganizowano nam
wycieczkę na wzgórze Głowa
Cukru, obejrzeliśmy górującą
nad miastem figurę Chrystusa. Byliśmy także na meczu
finału mistrzostw Brazylii w
siatkówce kobiet oraz na
plaży Copacabana.

(KED)

Fot. Krzysztof Knitter
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Najlepsze w regionie
Drużyna piłki ręcznej
dziewcząt z Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych
wywalczyła tytuł najlepszej drużyny w regionie w
rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych
W finale wojewódzkim, który
odbył się w Świebodzicach, wystąpiły trzy zespoły z dawnych
województw: jeleniogórskiego,
wałbrzyskiego i legnickiego.
Mistrz wrocławskiego niestety
nie dotarł. Rywalizacja odbywała
się systemem: każdy z każdym.

Jeleniogórzanki pokonały: Zespół
Szkół nr 1 z Lubina 21:19 (14:8)
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących ze Świebodzic 17:9 (9:4)
i pewnie zdobyły tytuł mistrzyń
województwa dolnośląskiego. W
meczu o drugie miejsce Świebodzice pokonały Lubin 10:7 (5:5).
Tytuł najlepszej zawodniczki w
drużynie z Rzemiosł otrzymała
Magdalena Tajerle. Dodajmy, że
kilka dziewcząt, które wystąpiły
w zwycięskiej ekipie, w barwach
MKS PR Finepharm Jelenia Góra
wywalczyło niedawno złoty medal mistrzostw Polski juniorek.

Skład ZSRzA: Anna Kubicka,
Katarzyna Kubicka, Sabina Kobzar, Magda Palewska, Agnieszka
Szalek, Aleksandra Szałańska,

Magdalena Tajerle, Dorota Wawer, Sylwia Matacz. Opiekun
- Izabela Matwiejów.

(tejo)

Jedynka czwarta
Nieco gorzej powiodło się żeńskiej drużynie Gimnazjum nr 1, która wystąpiła
w finale wojewódzkim rozgrywek w piłce ręcznej szkół gimnazjalnych. Jeleniogórzanki w walce o awans do finału zawodów przegrały z Gimnazjum nr 1 ze
Świebodzic 10:22 (6:8). W meczu o brązowy medal „Jedynka” musiała uznać
wyższość rówieśniczek z Kobierzyc ulegając 10:15 (0:13). Najlepszą zawodniczką w jeleniogórskim zespole uznano Krystynę Konarzewską.
Skład Gimnazjum nr 1: Katarzyna Bieńko, Krystyna Konarzewska, Ania Murczak,
Agnieszka Chmielewska, Anna Barnowska, Aleksandra Majocha, Aleksandra
Jamiołkowska, Małgorzata Smoszyńska. Opiekun: Andrzej Sękiewicz.
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Nie udał się piłkarzom lidera klasy okręgowej - Karkonoszom Jelenia Góra wyjazd do Kamiennej Góry
na mecz XXII kolejki rozgrywek. Po emocjonującym
meczu podopieczni Artura Sety musieli uznać wyższość swoich rywali i przegrali 2:3 (0:1).
Mecz był interesującym widowiskiem, którego losy ważyły się
do ostatnich minut. Gospodarze
objęli prowadzenie już w 3 minucie, a strzelcem gola był Łukasz
Bieńkowski. Mimo sytuacji, jakie
na wyrównanie mieli Daniel Kotarba i Robert Turczyk, jednobramkowe prowadzenie gospodarzy
utrzymało się do końca pierwszej
części gry. Karkonoszom udało się
doprowadzić do wyrównania w
53 min., a zdobywcą gola, z rzutu
karnego, był Łukasz Kowalski.
Kolejne minuty należały jednak
zdecydowanie do gospodarzy,
którzy po bramkach Grzegorza
Kuka z rzutu karnego w 64 min.
i Adriana Moszyka w 75 min.
prowadzili już 3:1.W końcówce
niezawodny Kowalski strzelił
kontaktowego gola dla gości. W
ostatnich sekundach gry jelenio-

górzanie mieli nawet szansę na
doprowadzenie do remisu, jednak
piłka po strzale Daniela Kotarby
trafiła w poprzeczkę.
Na szczycie tabeli zostało zachowane status quo. Karkonosze
utrzymują 6 punktów przewagi
nad drugim w tabeli Lotnikiem
Jeżow, który uległ na własnym
boisku Twardemu Świętoszów.
Olimpia Kamienna Góra
– Karkonosze Jelenia Góra
3:2 (1:0)
Bramki: Bieńkowski 3 min., Kuk
64 min., A. Moszyk 75 min. oraz
Kowalski 53 min i 88 min.
Karkonosze: Dubiel – Chrząszcz,
Bijan ( Kowalski-Ciepiela 75),
Wawrzyniak, Siatrak, Smoliński
( Żelazowski 10), Turczyk ( Wojtas
68), Wajda, Kotarba, Walczak,
Kowalski.

(KED)

Zawsze aktualne tabele i wyniki z meczów w internecie na

www.jelonka.com

Goście ze Świętoszowa okazali
się dla Lotnika bardzo wymagającym przeciwnikiem. Twardy
przez długi okres od początku
meczu przeważał, prezentując
lepsze przygotowanie szybkościowe oraz umiejętności techniczne
przy odbiorze piłki. Dopiero
w końcówce, gdy goście nieco
odpuścili oraz opadli z sił, gospodarzom udało się zmniejszyć
rozmiary porażki.
Świętoszowianie zaatakowali
zaraz po gwizdku arbitra rozpoczynającym mecz i już w 10 min.
mogli się cieszyć ze zdobycia
pierwszego gola. Wtedy to bramkarz Lotnika Jarosław Raus odbił
przed siebie strzał z dystansu
jednego z graczy gości. Do piłki
natychmiast podbiegł Dawid
Cygan i pewnie umieścił futbolówkę w bramce gospodarzy. Od
tego momentu goście cofnęli się
na własną połowę czekając na
okazję do kontrataków. Przy piłce
zdecydowanie dłużej przebywali
gospodarze, jednak ich ataki
przypominały przysłowiowe bicie
głową w mur. W 33 min. kibice
obejrzeli zdobycie najładniejszego

Lotnik Jeżów stracił u siebie punkty w meczu
z zawsze groźnym Twardym Świetoszów
gola meczu. Przepięknym uderzeniem w okienko bramki Lotnika
popisał się Sławomir Iskrzak i
ustalił wynik pierwszej połowy
meczu na dla gości.
Pierwsze pół godziny po zmianie
stron przypominało pierwszą połowę. W 60 min. kardynalny błąd
popełnił Jarosław Raus wybijając
po wznowieniu gry piłkę wprost
pod nogi Przemysława Biernata.
Gracz Twardego pociągnął futbolówkę kilka metrów i atomowym
uderzeniem zdobył trzecią bram-

W meczu przedostatniej
kolejki MKS PR II Finepharm Jelenia Góra rozgromił na własnym parkiecie
AZS AWF Warszawa 45:21
(23:8).

Fot. Arkadiusz Piekarz

Mecz z AZS AWF Warszawa
miał dla rezerw MKS PR Finaepharm duże znaczenie,
ponieważ jeleniogórski zespół
dzieliły od strefy spadkowej
jedynie dwa punkty. Trener
Dariusz Jarosz miał do dyspozycji: Martę Dąbrowską, Sabinę
Kobzar, Karolinę Kasprzak
i bramkarkę Monikę Malicz-

kiewicz, znane z występów
w ekstraklasie. Dominacja
jeleniogórzanek w pojedynku
z drużyną z Warszawy była bezdyskusyjna i z przebiegu wydarzeń na parkiecie wynikało, iż
oba zespoły dzieli różnica co
najmniej klasy. W całym meczu
goście prowadzili tylko raz, 2:1
w 2 minucie gry. Począwszy od
siódmej minuty, gospodynie coraz bradizej powiększały swoją
przewagę, która po 30 minutach gry wynosiła już 15 goli
(23:8). szypiornistki AZS AWF
nie radziły sobie ze szczelną i
agresywną obroną gospodyń,

Rezerwy MKS PR Finepharm rozgromiły
rywalki ze stolicy

kę dla swojej drużyny. W 75 min.
było już 4:0 dla świętoszowian,
a gola po kontrataku zdobył
najlepszy gracz meczu - Sławomir
Iskrzak. Od tego momentu inicjatywę na boisku przejęli lotnicy.
W 81 min. na strzał z dystansu
zdecydował się Michał Zieliński
i wpisał się na listę strzelców.
Wynik rywalizacji na 2:4 ustalił
w 88 min. po indywidualnym
rajdzie Jarosław Kondraciuk. W
ostatniej minucie gry doszło do
niemiłego incydentu, kiedy to za

faul bez piłki czerwoną kartkę
obejrzał zawodnik gospodarzy
Kamil Bojanowski.
Lotnik Jeżów – Twardy Świętoszów 2:4 (0:2)
Bramki: Zieliński 81, Kondraciuk 88 oraz Iskrzak 33 i 75,
Cygan 10 i Biernat 60.
Lotnik: Raus – Idzi, Jończy, Rafiński, Gołąb (Marciniak 46), Romaniak (Zieliński 63), Winiarski
(Kowiel 90), Grabski, Hamowski,
Bojanowski, Kondarciuk.

(KED)

SZCZYTNO Sporty siłowe

Funkcjonariusz atleta

Ostre strzelanie

zorientowanych

(KED)

Dotkliwej porażki doznał
w meczu XXII kolejki wicelider - Lotnik Jeżów Sudecki
ulegając na własnym boisku Twardemu Świętoszów
2:4 (0:2).

JELENIA GÓRA I liga piłki ręcznej kobiet

Puchar

W okolicach obiektów
Kolegium Karkonoskiego rozegrano XI Puchar
Karkonoszy w biegach na
orientację.
Organizatorem zawodów
były MKS Paulinum Jelenia
Góra, Urząd Miasta Jelenia
Góra i Dolnośląski Związek
Biegu na Orientację. W
zmaganiach uczestniczyło
prawie 170 zawodniczek
i zawodników z klubów z
Wrocławia, Twardogóry,
Iwin, Raszkowa, Oleśnicy,
Poznania i Jeleniej Góry.
Rywalizacja odbywała się
w kategoriach wiekowych
od 10 do 60 lat, na bardzo
dobrze przygotowanych
trasach.
Spośród gospodarzy z
MKS Paulinum najwartościowsze rezultaty uzyskali:
w kategorii wiekowej M
– 10N zwyciężył Rafał Szafrański, w kat M-12 Mateusz
Dzioba był pierwszy, zaś
Krzysztof Hołub trzeci, w
kat. M-16 triumfował Rafał
Mat y ja przed Łukaszem
Mostkiem, w kat. M-35
wygrał Rafał Fronia, w kat
M-45 drugi był Jan Jagielski,
zaś w kat. open najszybciej
trasę biegu pokonał Robert
Domański.

Lotnik zaskoczony

w której prym wiodła Małgorzata Buklarewicz oraz świetnie interweniująca bramkarka
Monika Maliczkiewicz. W ataku Finepharmu dobrą partię
rozgrywały: Beata Strzelińska
i Kinga Ślusarczyk.
Po zmianie stron w szeregach
MKS II pojawiły się zawodniczki rezerwowe, lecz mimo
to przewaga gospodyń nie
zmniejszyła się. W 50 minucie
po golu, rozgrywającej znakomitą partię Moniki Odrowskiej,
miejscowe prowadziły 34:16 W
końcówce jeleniogórski zespół
grał na dużym luzie, czego
najlepszym dowodem są gole
zdobyte z rzutów karnych
przez bramkarki Monikę Maliczkiewicz i Danutę Skompską.
Ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem MKS II różnicą aż
24 goli . W ostatniej kolejce jeleniogórzanki czeka wyjazd do
lidera tabeli Łączpolu Gdynia.
MKS II Finepharm – AZS AWF
Warszawa 45:21 (23:8)
MKS II: Maliczkiewicz 1, Surma, Skompska 1 – Ślusarczyk 9,
Odrowska 6, Tajerle 6, Strzelińska 6, Kobzar 5, Dąbrowska 4,
Buklarewicz 3, Wasucionek 2,
Stanisławiszyn 2, Łoniewska,
Kasprzak.

(KED)

Z tytułem wicemistrza powrócił z mistrzostw Polski
służb mundurowych w wyciskaniu sztangi na ławeczce
leżąc jeleniogórski policjant - Piotr Wyciszkiewicz.
Zawody, w których uczestniczyło około 80 zawodników (policjantów, strażaków, strażników
granicznych i innych pracowników MSWiA), odbyły się w
Szczytnie. Rywalizowano w ośmiu
kategoriach wagowych. Piotr
Wyciszkiewicz, startujący w kat.
do 67, 5 kg., osiągnął wynik 125
kg, co dało mu tytuł wicemistrza
kraju. Zwycięzca osiągnął wynik
o 10 kg. lepszy.
Srebro zdobyte w Szczytnie jest
kolejnym osiągnięciem sportowym Wyciszkiewicza. W 2005
r. na mistrzostwach Polski w
wyciskaniu sztangi na ławeczce
policjant ze stolicy Karkonoszy
był trzeci, zaś przed rokiem stanął
na najwyższym stopniu podium.
Ponadto dwukrotnie był mistrzem

Polski służb mundurowych w
biegach na orientację, raz w triathlonie, kilkakrotnie triumfował
też w klasyfikacji resortowej w
narciarskim Biegu Piastów. – Przygodę ze sportem zaczynałem w
1982 roku od kolarstwa – mówi
P. Wyciszkiewicz. – Szczególnie
dobrze czuję się w dyscyplinach
wytrzymałościowych. Dobre wyniki sportowe w wielu dyscyplinach
osiągam dzięki ciężkiej pracy,
konsekwencji w realizowaniu
programów treningowych oraz
korzystnym predyspozycjom psychicznym.
Piotr Wyciszkiewicz służbę w policji pełni od 16 lat. Na co dzień pracuje w sekcji prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Fot.Archiwum prywatne

Lider bez punktów

JE¯ÓW SUDECKI Piłkarska liga okręgowa

Fot. Arkadiusz Piekarz

KAMIENNA GÓRA Piłkarska liga okręgowa

Piotr Wyciszkiewicz podczas
wyciskania na ławeczce

(KED)
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JELENIA GÓRA Mistrzynie Polski nakręciły koniunkturę?

JELENIA GÓRA Rozmowa z Małgorzatą Myćką

Sport i charakter
Młoda jeleniogórska koszykarka urodziła się 6 marca. Według „Horoskopu na każdy dzień”, opartego
na przedwojennym wydawnictwie pod tytułem: „Pod
jaką gwiazdą się urodziłeś?” jest – w największym
skrócie - osobą ambitną, przenikliwą, zdecydowaną
– nie zawsze zrozumiałą dla otoczenia, obdarzoną
umiejętnością kierowania swych sił w określonym
celu. Nie wahając się dąży do tego czego pragnie.
Czy to prawda?
Zgadza się, pasuje jak ulał do
mnie. Wiem, co mam robić w
najbliższej przyszłości, jeśli chodzi
o moją karierę sportową i naukę,
nie zamierzam zrezygnować z
tego. Niepowodzenia tylko dopingują mnie do pokonywania
przeszkód w osiąganiu celu.

Twoje zainteresowania poza koszykówką?
Psychologia. Chcę
zrobić pod koniec
studiów specjalizację

Co dalej? Zostajesz w Jeleniej
Górze?
Jeszcze o tym nie zdecydowałam.
Po półrocznym leczeniu kontuzji
lewego łokcia w ubiegłym sezonie,
w tym sezonie niewiele grałam.
Jeśli dostanę propozycję z innego
klubu, być może skorzystam z
tego. Musi to być jednak duże,
akademickie miasto, gdzie będę
mogła studiować psychologię.
Rozmawiał: Janusz Cwen
Fot. Krzysztof Knitter

Jednak takie cechy charakteru u dziewczyny są niemile
widziane przez partnerów.
Masz chłopca?
Nie mam. Jak to się mówi, chodziłam z kolegą w „Żeromie”
przez trzy lata, ale to zakończyło
się po maturze. Niedawno też był
kandydat na sympatię, ale nie
wyszło, bo kiedyś ulegałam zauroczeniu. Teraz jestem ostrożniejsza.
Nie chcę siebie, ani
kogoś, zrazić w razie niepowodzenia.
Zresztą mam niewiele
wolnego czasu. W tygodniu trzy razy chodzę na siłownię, pięć
razy trenuję, jeżdżę
na mecze no i skończyłam pierwszy rok
studiów wychowania
fizycznego w Kolegium Karkonoskim.

z psychologii sportu. To postanowienie podjęłam słuchając
wykładów z tej dziedziny na KK
– mgr Przemysława Piotrowskiego. Stało się tak, bo nie widzę siebie
w przyszłości w roli trenera, ale
psychologa drużyny – owszem.

– Psychologia jest moją pasją
– mówi Małgorzata Myćka

Zatrzymywanie talentów
Prezydent – Marek Obrębalski i przewodniczący
rady miasta – Hubert
Papaj gościli w ratuszu
mistrzynie kraju w piłce
ręcznej juniorek – MKS
PR Finepharm. Zanosi się
na to, że sukces młodych
zawodniczek wpłynie korzystnie na dalszy rozwój
sportu w Jeleniej Górze
we wszystkich prawie
dyscyplinach.
Przy okazji gratulacji i wręczania dyplomów wywiązała się
dyskusja na temat przyszłości
nie tylko żeńskiego szczypiorniaka, ale również, innych
dyscyplin sportu w mieście.
Wypowiadali się, prócz wyżej
wymienionyh, prezes MKS PR
Finepharm – dr Jan Czarnecki
oraz trenerzy – Zdzisław Wąs
i Dariusz Jarosz. Efektem tego
były deklaracje władz, że jeleniogórski sport będzie otoczony
większą, niż dotąd, opieką.
Przede wszystkim obligowani
będą do sponsorowania klubów stosownymi aneksami do
umów inwestorzy, którzy w
najbliższym czasie pojawią się
w mieście.
Ponadto miasto nie wycofuje
się ze stypendiów dla młodych
sportowców oraz sponsorowania niektórych klubów. Władze
czuwać będą nad właściwymi
kierunkami rozwoju sportu w
mieście przy pomocy niedawno
powołanej Rady Sportu (Z. Wąs
– prezes, J. Wolski i J. Lipiński
– wiceprezesi). Dzięki temu zatrzyma się talenty w Jeleniej Górze. Są tego pierwsze oznaki, bo
utrzyma się w dotychczasowym

Fot. Arkadiusz Piekarz
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Czy zdobycie przez MKS PR Finepharm mistrzostwa Polski juniorek
pomoże rozwojowi innych dyscyplin w Jeleniej Górze?
zestawieniu podstawowy skład
drużyny seniorek (ekstraklasa)
i drugiego zespołu (I liga) MKS
PR Finepharm. Dzięki temu
te ekipy będą w stanie zająć
jeszcze wyższe miejsca niż w
ubiegłym sezonie. – Gwiazd
nie będziemy ściągać. Nie stać
nas na to, a ponadto, mamy
na miejscu dobre zawodniczki
– powiedział J. Czarnecki.
– Jest kilka klubów w kraju,
które skutecznie szkolą młode
talenty. Udowodniliśmy w tym
sezonie, że robimy to najlepiej.
Najzdolniejsze juniorki już zasiliły pierwszy zespół. Pozostałe,
uzupełnione przez młodsze
koleżanki, nadal będą występowały w I lidze i będą walczyć
ponownie o mistrzostwo kraju
w kategorii juniorek – powie-

dział Z. Wąs.
Władze miasta obiecały, że
w przyszłym roku szkolnym
stworzone zostaną klasy sportowe piłki ręcznej w szkołach
podstawowych i gimnazjach
nie tylko dziewcząt. Zostanie
też przeprowadzony pierwszy
nabór najzdolniejszych 12 – letnich szczypiornistów. Mówi się,
że ma ich szkolić pochodzący z
Cieplic szkoleniowiec – Adam
Fedorowicz.
Ponadto władze przyjęły do
realizacji projekt Ireneusza
Taraszkiewicza i Leszka Oleksego stworzenia i prowadzenia

gwarancji. Kontakt: tel:0500-219-611,
mail:500219611@wp.pl gg: 5243973
■ Kartę graficzną PCI-X GeForce 6600
256MB/128bit DVI/TV Asus. Kontakt: tel.:
0500-219-611, mail:500219611@wp.pl
gg: 5243973

■ Kangoo, Berlingo lub inny podobny, w
eleganckim stanie, mały przebieg, wypasiony. Tel. 0502 252 724
■ Forda probe z inst. gazowa na raty nr tel.
0500-826-129
■ Katalizatory tel. 0885-588-345
■ BMW wszystkie modele z lat 19701993 mogą być uszkodzone lub bez prawa
rejestracji tel. 0885-588-345
■ Poloneza po 1995 r. kupie tel. 0509
374 224
■ Samochody marki Fiat :Punto ,S-cento,
Uno , Panda, Siena , Palio Weekend. telefon
kontaktowy : 0-505-120-452 Salon Fiata
w Jeleniej Górze
■ Zacisk hamulca do Peugeota 106 rocznik 1992, pojemność 1.1 tel. kontaktowy:
502-860-941
■ Alufelgi 13 14 4x98
do fiata punto
I z oponami lub bez. 0609 674 292

klas sportowych koszykarzy. W
przyszłości planuje się to samo
w przypadku siatkówki dziewcząt i chłopców.
Będziemy na bieżąco informować naszych Czytelników,
czy te plany mają szansę na
realizację i pilnować tego, gdy
dojdzie do konkretnych działań,
czy przebiegają we właściwym
kierunku.
Gra warta świeczki, bo może
wówczas przestaną odpływać
z Jeleniej Góry najzdolniejsi
sportowcy, szukając lepszych
warunków gdzie indziej.

Janusz Cwen

Pół miliona na stypendia
W ubiegłym roku stypendia sportowe prezydenta otrzymywało 124 zawodników
z 11 klubów. Łącznie wydano na to 498 tysięcy złotych.

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Radioodtwarzacz MP3 do auta w rozsądnej cenie e-mail: sebol2_79@ tlen.pl
■ Jeden z podanych tel. SE
k300i,310i,750i,700i. tomlejczak@gazeta.pl
■ Radio samochodowe (tanio) tel. 0508770-465
■ Komputer do 500 złotych nr 0506536-942
■ Niedrogi telefon, w granicach 80 zł.
Interesują mnie wszystkie telefony a
najbardziej Nokia 3200. Propozycje pod
darl@dami.pl
■ Konsole sony playstation 1 lub 2,
przerobiona każdy model Kontakt 0500
101 645
■ Dekoder analogowy, cena 25 zł tel.
0783 299 989
■ Playstation 2 do 400 zł kontakt: gg
– 5076911
■ Komputer za nie duże pieniądze z monitorem nr kontaktowy 0506-536-942
■ Gry na PS2. tel. 0605-491-922
■ Telefony komórkowe nowe i używane w
rozsądnych cenach! 0515-795-999

Drukarkę C64, C66, C84, C86, CX
3600, CX 3650, CX6400 lub CX 6600
w 100% sprawną lub sprzedam do
takich modeli tusze oryginały. Tel. 0609325-082
■

ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Sony Ericssona K310i. Stan telefonu
bardzo dobry. Sim lock z Plusa. Wraz z
telefonem jest wszystko to co dają w
salonie. Cena 280 zł Kontakt: gg:8701387
tel. 0606-277-658
■ Keyboard Yamaha PSR 520,100%
sprawny, stan dobry - cena do negocjacji,
tel. 691-328-832
■ Monitor do komputera 17 cali Liteon
za 200 zł. Stan dobry. Kontakt 0605965-852
■ Głośniki wysoko tonowe ,głośniki średnio
tonowe po regeneracji i zwrotnice głośnikowe do Altusów 140 gwizdki i zwrotnice pasują do innych kolumn tel. 075/7649316
lub 0517-900-425
■ Ksero kopiarkę marki MASUATEC MODEL
-OSM618D CENA 3500 dodatkowy nowy

toner urządzenie cyfrowe stan bardzo dobry
kontakt - 0693-159-305
■ Pamięć ram do notebooka SO - Dimm
64MB PC100 CL2 Micron. Gwarancja 1 m-c.
Kontakt: tel:500219611, e-mail: 0500-219611@wp.pl gg: 5243973
■ Nowy zasilacz ATX 350W/12cm Delta
DPS-350PB-2 wyprodukowany przez
Chieftec’a. Duży 12cm wentylator. Bardzo
cichy. Kontakt: tel.: 0500-219-611, e-mail:
500219611@wp.pl gg: 5243973
■ Dysk twardy 2,5” ATA IBM Travelstar
6,4GB Używany, sprawny w 100%, Gwarancja 1 m-c. Kontakt: tel:500219611,
mail:500219611@wp.pl gg: 5243973
■ Dysk do notebooka 30GB ATA 2,5”
Fujitsu Używany, 100% sprawny. Gwarancja 1 m-c. Kontakt: tel.: 0500219-611, mail:500219611@wp.pl gg:
5243973
■ Nową płytę główną Asus A8NEFM. Gniazdo 939. Kontakt tel.: 0500219-611, mail:500219611@wp.pl gg:
5243973
■ Płytę główną Gigabyte GA-K8U
Uli M1689. Gniazdo 754. Jeszcze na

MOTORYZACJA
Kupię
■ Przyczepkę do 750 kg zarejestrowana
w miarę sprawna opony, oświetlenie czy
wygląd zewnętrzny mało istotne e-mail
spaax@tlen.pl fajnie by było gdybym dostał
foto. Tel. 0500-795-59 2
■ Auta całe lub uszkodzone, każdy model i
rocznik. 0/516-34-64-94 lub sms
■ Podstawę do pompy wodnej, do VW
Polo rok pr.1995,1;9 Diesel, tel. 0502018-171
■ Listwy do Mitsubishi 1992,lewa tylna
czarne plastikowe. Tel. 0605-449-514
■ Samochody uszkodzone od 1988 roku
(audi bmw opel ford nissan i inne) tel.
0885-588-345
■ Obejmy do golfa 3 do baku paliwa bez
rdzy ;p info pod gg 4995666

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Audi; 100 gaz 2,3 benzyna, wspomaganie centralny, el. szyby, szyberdach, hak. srebrny metalik. zadbany,

150KM, właściciel nie palący, tel.
0691-385-780
■ Audi; 80 B3 1-Rok w kraju karta pojazdu
1.8E zloty met wspomaganie kierownicy
cen zamek szyberdach welur stan super
cena 3300zl tel. 0502-550-961
■ Audi; a3 2003 rok , nowy model
,1,6 benzyna(malutko pali) 55 tys. km
przebiegu udokumentowane książką
serwisową prowadzoną do samego końca
, autko posiada bogate wyposażenie m.
in: dwustrefowy klimatronic , esp , pełna
elektryka , radio z systemem audio BOSE
i wiele innych , autko bardzo zadbane i
pachnące nowością ,możliwość wysłania
zdjęć na e-maila, cena 47tys zł + opłaty ,
kontakt: 0504 834 095
■ Audi; 80 B4 1994, 150tys, 2.0 litra
benzyna , srebrny metalik , sportowe
zawieszenie , pełna elektryka, klimatyzacja,
czarna welurowa tapicerka, auto jest w
stanie b .dobrym, jeździła nim kobieta
niepaląca. Podgórzyn k/Jeleniej Góry. cena:
10,500 zł do uzgodnienia tel.: 0665 550
905 lub 0605 106 506
■ Audi; a4 rok 1997 za cenę 15550 tel.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
CENTRUM TECHNICZNE

Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88
SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe

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

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

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

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

WIOSENNE PROMOCJE CENOWE

gwa

żadnych

kosztów

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

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

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
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

dać ogłoszenia

Gratisowe aran¿acje
Zapewniamy dowóz i monta¿

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Atrakcyjne raty
Wykonujemy zabudowy wnêk na okuciach „ Sevroll „

Jelenia Góra
OKRZEI 20

Zapraszamy w Jeleniej Górze

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

ul.Armii Krajowej 23 tel.075/ 752 38 00; 0698 517 873 www.estyma.ig.pl

AUTO KOMIS

Nie
zapomnij

KOSIARKA TURBO PRO 50 S COMBII

ALF
A

CZÊŒCI
SERWIS

y:
ujem
rant

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

Oferujemy bogaty wybór uznanych i nowych
modeli mebli pokojowych, hotelowych,
biurowych , kuchennych, sprzêtu AGD
i materaców

ROWERY

Izabela
Oleksy

Auto Komis Alfa

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

Agro Caentrum Ogrodnicze
ul. Wolności 225
Jelenia Góra

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

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

TEL. 075 / 645 11 95

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
UWAGA! UWAGA! NOWOŒÆ!!!

ul. Sudecka 10 Jelenia Góra
tel.+48 075 646 60 50
www.nkop.com.pl
EDY T Y
1. Cieplice, 3-pok, I-piętro, 74m2, 197.000
2. Umeblowana parterówka z poddaszem użytk., 115m2, 520.000
3. Willowe, 3-pok, garaż, ogródek, 229.000
4. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
5. Osiedle nowych bliźniaków, 180m2 jeden segment, 364.000
6. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
7. Karpacz, okolice Wangu, parter, 90 m, 145.000
8. Piękne mieszkanie, Cieplice, 2-pok, parter, 144.000
9. Sobieszów, willowe poddasze, 230.000
10. Do sprzedaży sklep w Sobieszowie 56 m2, 215.000
11. Pilnie poszukujemy mieszkania 3-pok na Zabobrzu
12. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 35 zł/m2
13. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
14. Cieplice, 80 m2, 4-pokoje, 250.000
15. Zostały trzy nowe apartamenty w centrum, 72 i 78m2
16. Plac Ratuszowy, 4-pokoje, 213.000
17. Za lotniskiem, 2-pok, 53 m2, 99.000
18. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
19. Interesujący dom, 5-pok, wykończony, 450.000
20. Nowe mieszkania 59-101m2 w cenie 2.900 zł/m2

Sklep

„Valdi”oferuje zakupy na telefon

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

sprzedaż
montaż
serwis anten

M

Y

CM

MY

Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY

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.

K

tel. 0-75 644 50 80
kom. 0-603 070 890

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

RAMY
Serafin

Us³ugi dowozu realizujemy od pon.- sob. w godz. 8.00 - 18.00

CMY

do OBRAZÓW

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

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

Zamówienia internetowe

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

realizujemy w dniu nastêpnym.

Na ¿yczenia klienta wystawiamy faktury VAT.

pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH

SlawiNET
PALETY AGD RTV

biuro@slawinet.pl
www. slawinet.pl tel. 514 770 272
Wojcieszyce 23 czynne 10-15

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

Prowadzi nabór do szkół na
rok szkolny 2007/2008
Czekamy na Ciebie, tylko u nas
znajdziesz coś dla Siebie!!!
Tel/fax 075/7553060
Szczegóły
na portalu

Nie jesteś w ciąży??? Przyjdź i zobacz a zapragniesz tego!

UWAGA, UWAGA!!!

Wielki Kiermasz
SPECJALNY KOMUNIKAT DLA LUDZI OSZCZÊDNYCH. WIELKI
KIERMASZ NOWEJ TANIEJ ODZIE¯Y, OBUWIA I SPRZÊTU AGD ZAPRASZA NA SUPER WYPRZEDA¯, OTWARCIE NOWEGO SKLEPU
2 0 - MARCA (WTOREK) JELENIA GÓRA UL. SOBIESKIEGO 14

HITY TYGODNIA:

- koszulka mêska 7,99z³/szt - spodnie dresowe 8,99z³/szt
- bluzka damska 6,99z³/szt - skarpety d/m 0,70z³/szt
- œcierka jedyne 0,99gr/szt

POBIEROWO

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Pn-pt 10.00-19.00
So 10.00-15.00
Galeria Karkonoska
Poziom -1
Ul. 1 Maja 27
Jelenia Góra

tutaj kupisz

C

CHCESZ ZAROBIĆ ?

Atrakcyjna odzież
ciążowa!!!
Ubranka dla niemowląt
i dzieci!!!
U nas cała wyprawka!!!
Akcesoria okresu ciąży
i karmienia!!!
Bielizna ciążowa
i po ciąży!!!
Chusty do noszenia
dziecka!!!
Foteliki, krzesełka,
leżaczki,łóżeczka !!!

4:21:54 PM

www.n.pl

najnowsze oferty:

KR
E
ECZN
T
O
P
I
H

ANTEMON

10/5/06

Grupa ITI

18

blue 05.10.pdf

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!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
0506-536-942
■ BBMW; e36 grafitowy metalic, sedan,
pojemność 2.0 , rok 1992 Oryginalny
przebieg: 260 tyś. Obniżone zawieszenie.
Alufelgi + stalowe z oponami zimowymi
Stan silnika bdb Auto do małych poprawek
lakierniczych Cena: 6400zł Kontakt: 0502
594 420
■ Citroen; saxo, hatchbek, rok produkcji 2002,w Polsce pierwsza rejestracja 2004. Pojemność silnika 1527,olej
napędowy,przebieg 54000 tys.,kolor biały
,centralny zamek, elektryczne szyby, uszkodzony przedni zderzak, cena ok. 14000. Tel.
kontaktowy: 0602-486-418
■ Citroen; C3, 2005, 12 tys. km
przebiegu, kupiony w salonie w Polsce,
serwisowany, na gwarancji, pierwszy
właściciel,poj.1360cm3,4 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, ABS,
kontrola trakcji, centralny zamek + pilot,
immobilaiser, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, blokada skrzyni biegów,
sensor deszczu, klimatronic, komputer
pokładowy, radio z cd welur, podłokietniki.
CENA-31.900,- tel. 0502 322 289/ 503
170 665
■ Citroen; AX, rok 1992, poj.1100cm3,
mały, ekonomiczny. Kolor czarny, przyciemniane tylne szyby, zadbany, eksploatowany
przez kobietę, stan b, dobry. Cena: 2, 700
zł. Tel. 0601-954-177
■ Citroena; ax z90 r z uszkodzonym tyłem
w całości lub na części zarejestrowany tel.
0691-039-973
■ Daewoo; matiz Life. koloru niebieskiego,
nieuszkodzony w stanie bardzo dobrym
Wszystkie informacje pod numerem 0607307-953
■ Daewoo; lanos 1.5 16v na gazie. Samochód ma przejechane 70.000 tyś. km z
tym że, na gazie około 12 tyś.jest w bardzo
dobrym stanie technicznym zadbanym
naprawdę warto. tel. 0501368230
■ Daewoo; tico (ET-LPG)
rocznik1997,przebieg 165 tys, kolor
wrzosowy, ważne oc, przegląd do 2008r
w ciągłej eksploatacji cena 3500 kontakt
0504-726-575
■ Daihatsu; cuore 850 ,kolor czerwony,
ekonomiczny 94/97 rok, uchylne tylne
szyby spala ok 5 litrów na 100km,chetnie
zamienię na większy. cena 1700,00 zł.
kontakt 0504-726-575
■ Fiat; 126p 650e FL, kolor niebieski,
technicznie sprawny, wizualnie OK. W ciągłej
eksploatacji, ważne papiery przegląd do
08.2007 kontakt 0504-726-575
■ Fiat; cc poj.700, 93 r., żółty, uszkodzony
przód, ospoilerowany, opłacony, cena 800
zł tel. 0665-733-364
■ Fiat; marea kombi 1996r. 1.8 16V
niebieski metalik wspomaganie,centr.
zamek,2xAirbag,im mobilajzer, ABS, elektr.
Szyby – lusterka -szyberdach, relingi, roleta,
zadbany, serwisowany, przebieg 157 tys.
km., Cena:7.900 zł. + opłaty 1.200 zł. Tel.:
0604-083-398 lub 0604-083-406
■ Fiat; 126p Rok produkcji 1996, przebieg
82 tys. zielony, drugi właściciel, zadbany,
dużo nowych wymienionych części: szczęki,
cylinderki, zabieraki, przeguby, 2 komplety
opon wraz z felgami. Cena 900zł do negocjacji. Tel.: 0606-415-311
■ Fiat; ducato 2.5D, rok 1991, przebieg
140000 tyś, kolor biały (oryginalny),
bezwypadkowy, 5 - biegowy, po wymianie

rozrządu, olejów, płynów, auto alarm +
centralny zamek, halogeny dalekosiężne,
przerobiony na lawetę wym. 4.80x2.10
pełna platforma wyłożony blacha aluminiowa, wyciągarka, stan tech. b. dobry cena
10000zł + 4500zł (raty) lub zamienię
na przyczepę lawetę do 4000 zł kontakt
pomocdrogowa24@interia.eu
■ Ford; transit z nowymi oponami nową
tapicerkom uszytą w bagażniku na dachu i
jeszcze parę extrasuf więcej informacji tel.
0509-939-873
■ Ford; transit 95r 2.5d krotki podwyższony- 11000 zł tel. 0660 962 664

Ford; escort 1.6 16v rs po
tuningu zawieszenie conni czerwony stan b dobry zarejestrowany
ubezpieczony 94 rok tel. 0694054-544
■

Ford; Sierra na chodzie za 500 zł. Tel.
0667-209-919
■ Ford; escort 81r 1.6b szyberdach
,elektryka, opłacony, zarejestrowany 800zł.
tel. 0660 962 664
■

Ford; galaxy 1996, zielony
metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, obracane
fotele, stoliki, radio, bezwypadkowy. Tel. 0609 042 643
■

Ford; transit 2.5d, Wiadomość tel.
0660 962 664
■ Ford; courier 1.8 d rok 1993 cena ok
3000zl tel. 0609-27-27-04
■ Ford escort 1990/91,poj.1600,benzyna
,moc 115KM,bordowy,5 drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, alram, centralny zamek,
atrakcyjny wygląd, zadbany. Przegląd ważny
do października 2007.Cena do uzgodnienia.
Wiadomość po nr tel. 0503 764 910
■ Forda; mondeo 94r. 2 poduszki, ABS,
Centralny zamek, szyberdach, hak, ciemne
szyby, fajny wygląd, zielony metalik,
zarejestrowany. 5300 zł. Mała Kamienica
10. Tel. 0607-728-190
■ Honda; civic 1.4, 1994, turkusowy
metalic, sprowadzona, zarejestrowana, stan
bardzo dobry. Tel. 0508-079-538
■ Honda; civic 1,5 rok prod. 1994. Tel.
0661 934 797
■ Mercedes; 190 2300cm AUTOMATIC
1987 r SKLADAK ważne opłaty, c-zamek,
el, szyberdach, cena 3400 tel. 0-785636- 540
■

Mitsubishi; colt wersja amerykańska, poj. 1,5, rok prod. 1989,
automatyczne pasy, bez rdzy i
bezawaryjny. tel. 0600-322-830
■

Nissan; Primera z gazem(butla w
kole)!!!Przebieg 192 tyś! Bogata wersja
SLX , podgrzewane siedzenia, CD czerwony,
Sprzedam Pilnie. cena 4800 zł zdjęcia na
e-maila: gary24@wp.pl 0609-325-082
■ Opel; kadet kombi czerwony, przedni
zderzak w kolorze nadwozia lusterka również, auto ma ślady korozji ale silnik jest w
sprawny, silnik 1.6 benzyna samochód ma
wymieniony zbiornik paliwa Samochód jest
z wersji club rocznik 1989 Sprzedam za
niewielkie pieniądze tel.: 075/643-77-87
■ Opel; kadet cabrio poj. silnika 2 l. GSi
1988, składaka (1997r.) - instalacja
gazowa, autofelgi. Do remontu. cena 1700
zł tel. 0604-753-342
■

Opel; corsa 91r., poj. 1,4 zarejestrowany, po wypadku (dachowanie), na chodzie. Zaintresowanym
zdjęcia prześlę mailem. tel. 0505
■

530 518
Opel; corsa 1996 r sprowadzony, w
Polsce zarejestrowany i użytkowany od
lipiec 2005r, karta pojazdu, 2 poduszki
powietrzne, 4-drzwiowy, alufelgi, radio,
centralny zamek, szyberdach, przebieg:
106.300 km, OC ważne do lipca 2007
cena: 9.000 PLN do negocjacji tel.: 0606
111 625
■ Opel; omega B Rok prod. 1996 , poj.
2000 16V (ECOTEC), 136KM . Wyposażenie: centr. zamek , pilot , domykanie
szyb z pilota , el. szyby , el. lusterka , klima
dwu strefowa , drewno , 2xpp , welur ,
komputer pokładowy pełny ,el ustawianie
foteli przednich , halogeny , wszystko 100%
sprawne. Cena 12500 do negocjacji. Tel.
0603-643-621
■ Opel; tigra 1995 r.Stan techniczny dobry, kolor turkus, 165000 km przebiegu, od
9 lat jeden właściciel-kobieta, auto zadbane,
serwisowane w stacji kontroli pojazdów. Tel.
0501-171-870
■ Polonez; Caro 1.6Gli Zielony metalik,
garażowany, alarm, centralny zamek,
blokada dźwigni biegów. Przebieg 152000.
Atrakcyjna cena. GSM 0609 042 643
■

Polonez; caro 1.6GLI. 1996r.
Zielony metalik. Garażowany,
153000 przebiegu. Dobra cena.
tel. 0 609 042 643

■

Polonez caro z silnikiem rovera 1.4 16v
rok produkcji 1996 z przebiegiem 98.000
km. Tel.- 075/761 33 46
■ Renault; 11 poj.1.400+gaz instalacja ma
trzy miesiące zarejestrowany ubezpieczony
rok prod. 1985 stan dobry. tel. 0695-061469 Cena 1.200 zł
■ Renault; thalia 1.4 RT (75KM), rok produkcji 2001, kupiony w salonie, I właściciel,
bezwypadkowy, przebieg 100 tys. km, granatowy metalic, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby przednie , elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
immobiliser, 2 airbag, radio, autoalarm,
centralny zamek, wewnętrzna blokada
drzwi, komplet opon zimowych, oryginalny
bagażnik dachowy, stan dobry, telefon.:
0515 257 041, cena 13.500 PLN
■ Renault; megane - 2002 r gaz sekwencyjny tel. 0667 21 98 98
■ Renault; twingo 93 bordo metalic bez
wypadku zarejestrowany w stan dobry
nie wymaga napraw cena 3700 zł. tel.
0609-437-664
■

Renault; clio 1.2 93 r., centralny
zamek, elektryczne szyby, grafitowy metalik, 5 drzwiowy 14
tys. przebieg cena 3 200 zł. Tel.
0691-586-943
■

Renault; 19 z gazem 1.7 90 koni brak ładowania nie wiem co jest z nim do remontu
silnik, skrzynia w stanie dobrym do zrobienie blacharka oc do końca czerwca przegląd
do marca 2008 wymieniona półośką lewa i
rozrusznik. Tel. 0783-572-254
■ Renault; 5 auto 3 drzwiowe, poj
1400cm,kolor czerwony, alu felgi, do
poprawek lakierniczych. cena 1400zł
lub bez alu felg 1000 zł. Tel. 0785636- 540
■ Renault; trafic rok prod. 1982 ładowność
1 tona telefon tel. 0669-423-322
■ Renault; 19, rok prod.1991, kolor
srebrny, przednie szyby elekt., regulowana
kierownica i fotel kierowcy, centralny zamek. Stan dobry. Cena 2.800 do negocjacji.
■

Tel. 0889 765 664
■ Renault; megane 2002 r., gaz sekwencyjny, bardzo dobry stan, tel. 0667
21 98 98
■ Seat; toledo. Rocznik 1992, benzyna,
5-cio drzwiowy, stan dobry, cena ok. 2.000
zł (do negocjacji). Telefon 0663 838 957
lub e-mail: maga_c@tlen.pl.
■ Skoda; favorit rocznik 1992, pojemność
1300 - benzyna, kolor wiśniowy, przebieg
160 tys. stan techniczny - bardzo dobry,
autoalarm, centralny zamek, radioodbiornik
CD. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: 0600-083-763
■ Skoda: favorit 135 rocznik 1991 z gazem. niedrogo cena do negocjacji. kontakt
0757691051 lub 0783032844
■ Syrenka; 105 Rok 1976, nowy silnik,
nowa skrzynia biegów, tłoki nominalne,
dużo części zapasowych również blacha,
karoseria do małego remontu. Cena: 1500zl
( do uzgodnienia). Tel. 0695 477 224
■ VW; golf III 92/93r 1.9td atrakcyjny
wygląd opł. zarejst 7800 zł. tel. 0660
962 664
■ VW; golf III 1.9td tanio!!!! Wiadomość
0660 962 664
■ VW; golf II Specjal poj.1/8 rok pr.89 stan
dobry cena 1700 tel. 0604-757-982
■ VW; Polo, diesel (SDI), 1997/98 r.,
123.000 km, pierwszy właściciel w kraju
od 3,lat, średnie zużycie w paliwa w tym
okresie 5,1 l / 100 km. Zadbany, serwisowany, 2 komplety kół z ogumieniem oraz
inne. kontakt: 0605 030 050
■ VW; golf II Specjal 1,8 ccm benz. 160
tys. km czarny, 5-dzwiowy,alufelgi,zimowe
koła, stan b. dobry. 2100 zł. Tel. 0511794-147
■ VW; golf III - 95r -silnik VR6 - 2,8cm3
- przeb- 76tyś-czarny , 3 drzwiowy, pełna
elektryka, el.szyby, lusterka, szyberdach,
centralny zamek + pilot(funkcja otwierania
i zamykania szyb z pilota lub kluczyka), klimatronic, ciemna tapicerka, fotele kubełki,
tylna kanapa dzielona, alufelgi, auto na
chodzie, do drobnych poprawek blacharsko - elektr- (kosmetyka).samochód dla
konesera ,super auto do tuningu. cena do
negocjacji - lub zamiana na mały samochód
dla kobiety- np. Seicento. Jelenia Góra -tel.
0691-328-832
■ VW; wento 1,9 TD, silnik po remoncie,
nowe amortyzatory, sworznie, klocki.
Kontakt: e-mail jacek.gajos@gmx.at
■ VW; polo kombi 82r stan bobry blacharka bez dziur, sprawny 100% brak OC
sprzedam, e-mail: pomocdrogowa24@
interia.eu tel. 0889-177-436
■ VW;.golf II rok pr.89 stan dobry-sprzedaje z powodu wyjazdu - cena 1700 zł
0604-757-982
■ VW; golf III 1.9TD z 92 roku. Elektryczne
lusterka, elektryczny szyberdach, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
sportowy wydech, atrakcyjny wygląd. stan
BDB. Cena 7999 zł tel. 0694-644-230
■ VW; t4 long biały 95r. 2.5d opł. zarejst.
atrakcyjny wygląd st.bdb.12000 zł tel.
0660 962 664
■ VW; polo diesel SDI, 1,7, przebieg
123.000 km, bezwypadkowy, serwisowany,
wspomaganie, immobiliser, 2 komplety kół,
radio, 2 poduszki, 3-drzwiowy, żółty. Cena
9.900. Jelenia Góra. tel. 0605 030 050
e-mail: kossa_1@interia.pl
■ VW; golf III 92 r 1,8 automat benzyna
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Chcesz zamieœciæ reklamê

w naszej gazecie Jelonka.com !?
Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:
JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

JAKUB
693 800 490 kuba@jelonka.com

SEBASTIAN
697 740 731 sebastian@jelonka.com

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:

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)

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 kwietnia 2007 r.
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OG£OSZENIA

90km zadbany ściągnięty z Niemiec zarejestrowany w Polsce opłacony 142 tys. km
około 6000 zł info gg 6907691
■ VW; passat rocznik 1991 auto na chodzie, kolor bordowy sprzedam w całości lub
na części kontakt tel. 0663-259-867
■ VW; polo 1991R. 1.0 kolor biały cena do
uzgodnienia – tel. 0665-466-246
■ VW; t2 1.6 przegroda opłacony, zarejestrowany. Cena 5500 zł tel. 0660
962 664
■ Zastawa; 1100 rok. pr 1982 r. tel.
0604-421-335

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Kawalerkę - okolice centrum lub „małej
poczty” do 70 tysięcy PLN - gotówka - bez
pośredników. tel. 695485708
■ W Cieplicach mieszkanie 2-pokojowe
tel. 0607 991 971
■ Dom wolnostojący w Gryfowie Śląskim.
e-mail: kossa_1@interia.pl
■ Działkę budowlaną! chętnie Komarno,
lub inna bliska okolica Jeleniej Góry z
widokiem na Karkonosze!!!! e-mail: kossa_1@interia.pl
■ Zdecydowanie kupię dom lub duże
miezkanie w okolicy I LO lub Akademii
Ekonomicznej. Najchętniej bez pośredników.
Jednak pośrednictwo niewykluczone.
Kontakt Tel. 075-7522714
■ Pensjonat w Karpaczu lub Szklarskiej
Porębie na minimum 45 osób, do 1 500
000zł. Kontakt: Daniel 0661114212
■ Pilnie kupię lokal użytkowy od 30m2
do 60m2. Może być do remontu. numer
telefonu: 503125971
■ Mieszkanie 2,3 pokoje w Sobieszowie
(bez konieczności kapitalnego remontu) w
rozsądnej cenie.Kontakt:606396798
■ Mieszkanie może byc do remontu
rozkładowe 3-pokoje lub więcej na terenie
Jeleniej Góra tel.606793019
■ 2-3 pokojowe mieszkanie w Gryfowie
Śląskim. Tel. 0 604 295 320 E-mail:
marta27-78@o2.pl
■ Szukam działkę w karkonoszach ze
strumieniem! Proszę tylko poważne oferty!
Chętnie ze zdjeciami! Kontakt: tomire@
wp.pl
■ Mieszkanie/dom w Jeleniej Górze bądź
oddalone od niej do 8 km, może być na
wsi, może być do remontu, cena 40 000 zl
(+/- 10 000 zł) tel. 0603278486
■ Mieszkanie do 100000 zł w Jeleniej
lub okolicy do 10km. 2,3 pokoje może
być do odświeżenia ok 60m2 i więcej. Tel.
0602-764-597
■ 3,4-pokojowe w Karpaczu, Jeleniej Górze
lub okolicach.Kontakt-691929546;075/761
6222;wiollinka5@wp.pl
■ Mieszkanie lub dom (ew.pół domu) w
Sobieszowie w rozsądnej cenie. Telefon
kontaktowy:606396798
■ Ziemię rolną kupię niezależnie od
lokalizacji. Bez pośredników. Tel. 0509
326 914
■ Mieszkanie na osiedlu xx-lecie, 2
pokoje,ok.45 m2, cena do 120 tyś.509
223 976
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe w Karpaczu
,Jeleniej Górze lub okolicach. Koniecznie z
balkonem lub ogródkiem. Nie na parterze
. Bez pośredników . 0*693 021 008
skowalczyk1@o2.pl
■ Mieszkanie 3-pokojowe w Jeleniej Górze

w cenie do 160000pln.Bez pośredników.
Tel. kont. 0693348894
■ Mieszkanie bez pośredników na parterze-2 lub 3 pokojowe na Zabobrzu tel.603
042 969
■ Mieszkanie dwupokojowe do 100 tys.
w Jeleniej Górze z bezpiecowym ogrzewaniem, tel. 516-33-66-14
■ Kupię mieszkanie w Jeleniej Górze lub
okolicach do 110 000 zł. Ładne, rozkładowe, do odświeżenia, 2-3 pokojowe. Tel.
602 764 597
■ Działkę budowlaną w Jeżowie Sudeckim.
Tel. 662 009 700
■ Kawalerkę na Zabobrzu lub na Osiedlu
Orlim. Tel. 0662 009 700
■ Mieszkanie 3-pokojowe w Jeleniej
Górze w dobrym stanie technicznym z
centralnym ogrzewaniem, kamienica. Tel.
0508-290-939
■ Mieszkanie, centrum Jeleniej Góry, na
parterze, do remontu 50- 60 MKw. Tel.
0512034474 GG 3030784
■ Poszukuję trzypokojowego w kamienicy w centrum może być do remontu.
tel.0508240832
■ Mieszkanie 3,4 pokojowe w centrum
Jeleniej Góry do 200 tys. tel. 0880585-092
■ Dom lub 1/2 domu (w podziale
pionowym)w Jeleniej Górze lub okolicy,
bez pośredników. Cena do 200-220 tyś.
Tel. 607-578-350
■ Bardzo chętnie kupie stylowa poniemiecka wille(najlepiej secesja) lub poniemieckie gosp. rolne z łukowymi sklepieniami.
slavan1977@interia.pl

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Działkę budowlana Chrosnica gm. Jeżów
Sudecki w pobliżu Łysej Góry znakomity
dojazd kontakt: artvital@interia.pl
■ Obecnie ładne mieszkanie, ale ze względu na lokalizację idealny lokal na biuro,
aptekę lub gabinet lekarski - Świeradów
Zdrój, polecam. Tel. 0508-290-939
■ Ładny dom (150 m kw) na działce ok.
2000 m w trakcie remontu w uzdrowiskowej dzielnicy Świeradowa Zdroju sprzedam.
Tel. 0508290939
■ 54-metrowe na I piętrze po kapitalnym
remoncie do wprowadzenia od zaraz.
tel.508240832
■ 92-metrowe mieszkanie w kamienicy w
ścisłym centrum na ostatniej kondygnacji.
Mieszkanie jest trzypokojowe z widokiem na
góry , posiada instalację alarmową. Idealna
lokalizacja. tel.508240832
■ Kios wolno stojący przenośny o wymiarach 18m2 powierz. wewn. nadający się
również pod camping na działce kontakt
0888-774-486
■ Kawalerkę blisko centrum na 3 piętrze,
po remoncie. Cena 113tyś. 504 289 423
■ Mieszkanie dwu-pokojowe w którym
właściciele wydzielili sobie trzeci pokój
(możliwość demontażu) Pow. 52m2
Stan mieszkania- dobry Cena 155tys tel.
0792-22-06- 06
■ Komfortowe dwupoziomowe w centrum
Piechowic 105 +antresola 0605-449514
■ Dachówkę z rozbiórki cena 0.50gr. za
sztukę. Dziwiszów woj. dolnośląskie (075)
71-37-125
■ Działkę budowlaną na os. Czarnym

1080m/kw, działka jest uzbrojona, położona w pięknym miejscu z ładnymi widokami.
Kontakt: 889-948-736
■ O s i e d l e X X - l e c i a , 6 3 m 2 p o w.
użytkowej,3pokoje, kuchnia, łazienka, wc,
balkon. Cena 150tyś. Tel. 0664 661 155
■ Dwa pokoje, 63m2 powierzchni
mieszkalnej, balkon, piękny widok na
okolicę. Cena 150tyś.Telefon 0664
661 155
■ Trzy pokoje, szóste piętro, 63m2 powierzchni mieszkalnej, balkon, piękny
widok na całą okolice. Cena 150 tyś. Telefon
0664-661-155
■ Mieszkanie na Zabobrzu 52m/2 do
lekkiego odświeżenia. Polecam! Tel. 0662009-700
■ Nową szwedzką przydomową oczyszczalnie ściekow dla 2-4 osób (2000l) Mogę
zainstalować! cena 2000 zł( połowa ceny
kupna!) tel.;0603 100 196
■ Działka 1.3 ha ,przy głównej drodze do
Jeleniej Góry. Decyzja o warunkach zabudowy Informacja tel 511-089-923
■ Działki z pięknym widokiem na góry.
cicha i spokojna okolica. więcej informacji
pod nr telefonu 514 33 23 17
■ Sprzedam działkę budowlaną na os.
Czarnym 1080m/kw, działka jest uzbrojona, położona w pięknym miejscu ładnymi
widokami. Kontakt: Rafał 0889-948-736
■ Mieszkanie własnościowe w Szklarskiej
Porębie w atrakcyjnej, cichej okolicy, blisko
szkoły i punków usługowych i sklepów. Blok
z lat 80’, ocieplony, mieszkanie 50 m2, dwa
pokoje, II z IV pięter, po remoncie, cena 250
tys. kontakt 0 880 845 402
■ Pawilon murowany, podpiwniczony
w centrum Wrocławia nadający się na
sklep, biuro lub usługi. 0603 178 170,
075 75 53711
■ Sprzedam lub wydzierżawię pawilon handlowy w Szklarskiej Porębie ze
stałą lokalizacją tel.075-6432761 lub
0783032707
■ Działki budowlane. Super lokalizacja.
Tel. 602530174
■ Domek wolno stojący o pow. 100m2
z garażem, wyremontowany, pow.
ogrodu 1100m2, ładne widoki na góry.
693056760
■ Dom po kapitalnym remoncie - chałupa
łużycka. Nieruchomość bardzo atrakcyjna, pow. 280 m2.Działka 1.02 ha. Tel.
0501181159
■ Mam do zaoferowania mieszkanie
w Nielestnie w bardzo dobrej cenie. Tel.
0662009700
■ Segment w szeregówce na Zabobrzu,
wykończony, częściowo wyposażony, dwa
poziomy. Bez pośredników. Tel. 0509326-914
■ Ekskluzywną połowę bliźniaka o powierzchni mieszkalnej 125m2, wykończenie i wyposażenie z górnej półki. Garaż.
Działka około 250 m2. Cena 550 tyś zł.
tel.508240832
■ Stan surowy zamknięty o powierzchni
około 160 m2 zbudowany z dobrych
materiałów, okna drewniane Urzędowskiego dębowe, rolety antywłamaniowe na
parterze, alarm, dachówka .Działka około
650m2. tel.508240832
■ Trzypokojowe w Sobieszowie 60-metrowe na niskim piętrze. tel. 508240832
■ Działkę budowlana w Karpnikach.
Tel.060948834

Bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe
na Zabobrzu. bardzo dobra cena, tanie w
utrzymaniu-niski czynsz. tel 508 240 821
■ Ładne 2 pokojowe mieszkanie o pow.
47,5m2 z balkonem na 3 piętrze. Dobra
lokalizacja, blisko sklepy, przedszkole,
szkoła. 504 289 423
■ Mam do zaoferowania mieszkanie w
centrum Sobieszowa 60m/2.Tel. 0662009-700
■ Sziałkę Gmina Podgórzyn z widokiem na
Śnieżkę tel. 0502 530 013
■ Mieszkanie na Zabobrzu, I piętro 35
m, dwa pokoje, do remontu. tel. 507 034
677 po 17-tej
■ Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 4000m2 (0,40ha) w miejscowości Rybnica (10 km od centrum Jeleniej
Góry) 19zł/m2 więcej informacji pod tel.
0608 310 277
■ Pół willi bez pośredników w prestiżowej
dzielnicy Cieplic (Jelenia Góra) z pięknymi
widokami na góry : weranda, balkon,
poddasze, strych, piwnice, garaż i ogród
tel. 600 435 067
■ Mieszkanie przestronne. Okna nowe
PCV. Na podłogach panele oraz kafelki.
Na ścianach gładź gipsowa . Pokoje o
powierzchni 26m2, 25m2 oraz 8,3 m2.
Kuchnia z jadalnią,około 13m2 jasna , z
wejściem z korytarza. Łazienka z oknem,
wykafelkowana, z kabiną prysznicową
oraz WC. Ogrzewanie CO na paliwo stałe.
Bezpośrednie wyjście z mieszkania na
ogród. 501-357-406
■ Mieszkanie rozkładowe, Salon z
aneksem kuchennym, pokój, łazienka ,
przedpokój. Ogrzewanie sieciowe. Okna
stare drewniane (do wymiany), łazienka
wykafelkowana, z natryskiem. Mieszkanie
do odświeżenia. 501-357-406
■ Czteropokojowe mieszkanie z bardzo
dużym balkonem. Pokoje ustawne, przedpokój zaaranżowany na dodatkowy pokój,
natomiast część klatki schodowej została
zabudowana na przedpokój. Łazienka z
wanną, wc osobno - ściany i podłogi kafle.
Okna PCV, ściany kolory pastelowe, na
podłogach wykładziny dywanowe i kafle.
Ogrzewanie sieciowe opomiarowane, ciepła
woda z junkersa. Czynsz wraz z ogrzewaniem 337,- miesięcznie. Mieszkanie jest
sprzedawane w wyposażeniem - meble
pokojowe i kuchenne oraz pianino. 501357-406
■ Dwiedziałki budowlane Siedlęcin Dolny.
Atrakcyjna lokalizacja. tel. 0602-530-174
■ 1/2 domu (do kapitalnego remontu)-w podziale pionowym, stojący na
granicy działki i duży plac - ponad
900m2 w Sosnówce-Czerwona Dolina
- PRZEPIĘKNE MIEJSCE! przy lesie!!!,
cena ok 110 tyś Tel 0692 750 317
e-mail chajna@o2.pl
■ Pięknie położoną dużą działkę w Dziwiszowie. Informacje tel. 0-603-954-845
■ 3 pokoje, 49m2, piwnica, strych rozkładowe. cena 155.000zł tel. 0501-1818-75
■

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Pokoje dla studentów, pracowników z internetem, siłownia, sale
gimnastyczne, gabinet odnowy
biologicznej gastronomia kom.
0603-360-443

Zamienię lub sprzedam mieszkanie własnościowe 30 m. 2 w
Centrum Janowic na większe w
Jeleniej Górze tel. 0694-796-511
■ Tanie kwatery z wyżywieniem
dla grup robotników restauracja „Galery” – Maciejowa tel.
075/75-216-94
■ Małżeństwo bez nałogów z
dwójka dzieci wynajmie min. dwu
pokojowe mieszkanie niedrogo. W
cieplicach lub Jeleniej Górze tel.
0664-127-890
■

Mieszkanie ul. Noskowskiego 6 tel.
0601-910-813 vukojg1@wp.pl
■ 2 pokojowe, umeblowane, na osiedlu
XX-lecia, 650 PLN, szczegóły pod nr.
0512-117-765
■ Oddam w dzierżawę na sezon letni
lokal gastronomiczny wraz z ogródkiem
piwnym, zlokalizowany w bardzo atrakcyjnej nadmorskiej miejscowości Rewal.
Lokal jest całkowicie wyposażony, posiada
koncesję na sprzedaż alkoholu. Tel. kontakt.
0663-840-755
■ Pomieszczenie biurowe o pow. około
20 m2 w Jeleniej Górze ul. W. Pola 10
przy Stacji Kontroli Pojazdów ,kontakt
telefoniczny tel. 0501-171-870
■ Umeblowanego na pół roku na Zabobrzu
/2-3 pokoje/ Szukam tel. 0603-686035
■ Szukam do wynajęcia. hale - garaż z
kawałkiem terenu zdecydowanie chętnie
w Jeleniej Górze lub okolicy bliskiej tel.
0787-233-050 lub pomocdrogowa24@
interia.eu
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia w
centrum Szklarskiej Poręby. Tel. 0695597-946
■ Poszukuję do wydzierżawienia ośrodka
wypocz., hotelu , pensjonatu lub poprowadzę jako kierownik tego obiektu. E-mail :
wert@op.pl kom. 0515 371 555
■ Garaż na motocykl w niedużej odległości
od pętli autobusowej na Kiepury może być
ul Działkowicza ,Padereweskiego lub inne
kontakt tel. 0669-975-750
■ Poszukuję do wynajęcia 2 do 3 pokojowe na Zabobrzu, umeblowane na ok, pół
roku od czerwca tel. 0603 686 035
■ Poszukuję lokalu na działalność gastronomiczną ok.70-120 m kw w Jeleniej
Górze-centrum. Tel.0504-131-604
■ Kawalerka na Zabobrzu. Kawalerka
posiada sypialnie i aneks kuchenny oraz
WC. Kawalerka jest umeblowana z pralką i
lodówką. Cena wynajmu to 400zł.+kaucja
200zł.+ rachunki (gaz. prąd, woda).
Płatne za dwa miesiące z góry. Tel. 0661254-575
■ Para szuka mieszkania dwupokojowego
od czerwca. Umeblowane z pralką i lodówką. Kontakt 785599804 lub sallas@wp.pl
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 1 pokój i kuchnia 41,5 m. Na
mieszkanie o podobnym metrażu.
Parter lub 1 piętro. Może być
zadłużone lub do małego remontu.
Tel. 075/642-03-14 po 19:00
■ Mieszkanie komunalne 72m
kw. I piętro z ogródkiem zamienię
za Zabobrze II lub III tel. 0510290-063

PRACA
Dam pracę
■ Na stanowiska fizyczne i umyslowe oraz do obslugi klienta tel
75/6480620
■ Młodych od zaraz 1200 netto,
nie wymagamy doświadczenia
(przeszkolimy pod kontem rożnych
stanowisk) tel. 75 64 806 40
■ Mam 18 lat i pilnie potrzebuje pracy
mogę zając się domem lub zaopiekować
się dzieckiem tel. 0665-445-182
■ Firma rekrutacyjna poszukuje pielęgniarek i opiekunek do pracy w Niemczech
z praktyką i komunikatywnym językiem
niemieckim kontakt tel. 0500-113-306
■ Zostań konsultantem oriflame za 1zł* a
masz szansę na rabaty w wysokości 90zł.
Napisz gg:6254536 lub zapisz się sama na
www.my.oriflame.pl/nieagnieszka
■ Zatrudnię osoby do sprzedaży
obnośnej Tygodnika Jelonka.com
na terenie: JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, KARPACZ, SZKLARSKA
PORĘBA, KOWARY - dowolne
godziny pracy - wynagrodzenie
zależne od zaangażowania w
prace - dogodne warunki Kontakt
osobisty w poniedziałki i piątki
w godzinach 15:00 - 16:00 w
redakcji ul. Klonowica 9/6 lub tel.
0696-795-008
■ Poszukujemy pracowników : Pokojowa
- pomoc kuchenna kucharka kelnerka
konserwator pracownik do prac remontowo-budowlanych Kontakt osobisty lub
telefoniczny ; kom.515 371 555 tel/fax
075 769 00 23 Ośrodek wypoczynkowy
Monte Cassino Sosnówka k/Karpacza ul.
Złoty Widok 7
■ Przyjmę do pracy kosmetyczkę i fryzjerkę. Tel. 0505-446-939
■ Poszukuję barmanki do pracy w barze w
Karpaczu. Więcej informacji pod nr tel:075
642 44 46
■ PRS Fromako przyjmie do pracy operatorów maszyn mleczarskich. Wymagania:
wykształcenie techniczne, mile widziana
sanitarno-epidemiologiczna książeczka
zdrowia; Oferty prosimy kierować na adres :
gosia@fromako.pl lub fax 0-75 6466411
■ Praca dla rzeźników w Irlandii Północnej.
Bez pośredników, kontrakt bezpośrednio u
pracodawcy. Wypłaty co tydzień, założenie
konta w banku, organizacja zakwaterowania. Osoby zainteresowane proszę o kontakt
na email: picks@op.pl
■ Zatrudnię stolarza do produkcji drzwi,
okien i schodów z Lubania lub okolic.
Oferuje dobre warunki płacy i pracy. Więcej
informacji pod nr tel. 0602 800 185
■ Hotel Fenix zatrudni kelnerów. Tel.
075/64-16-600
■ Poszukujemy osoby do oferowania przetargów, przygotowywania ofert handlowych.
Koniecznie mężczyznę. Osobę inteligentną
przyuczymy. Oczekujemy inteligencji,
sumienności, prawa jazdy, obsługi komputera, doświadczenie mile widziane. Praca w
Jeleniej Górze. Etat, dobre wynagrodzenie,
mila atmosfera w pracy. Na oferty czekamy
na e-mail: rzuf0@op.pl
■ Poszukujemy montera instalacji wentylacyjnych do pracy na terenie Jeleniej
Góry, tel. 075 642 19 46, e-mail: agrarinst@
wp.pl
■ Szukam chętnych osób do pracy w
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ochronie. Licencja nieobowiązkowa. Wiek
do 45 lat. Tel. 0695 821 366
■ Poszukujemy fryzjera na samodzielne
stanowisko. Miejsce pracy-Warszawa.
Informacje pod nr telefonu 0 514200405
■ Potrzebna od zaraz tipserka, warunki do
uzgodnienia, Gabinet kosmetyczny ,fryzjer.
solarium, „M-LUX” w centrum Jeleniej
Góry, przy Pl. Ratuszowym tel. po 11 godz.
0691-266-299
■ Pilnie poszukiwani pracownicy do
produkcji leków u pracodawcy norweskiego.
Wymagania : - wykształcenie w zawodzie
- mile widziana praktyka Oferujemy: - zatrudnienie w stabilnej norweskiej firmie na
umowę o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie
Więcej informacji tel. +48 914347041
Exe-Prof Sp zo.o. 70-423 Szczecin, ul.
Piłsudskiego 7 www.exeprof.pl
■ Wepa Professional Piechowice SA w
Piechowicach ul. Tysiąclecia 49 poszukuje
pracowników na stanowisko: operatora
maszyn przetwórstwa i wytwórstwa oraz
na stanowisko: pracownik transportu z
uprawnieniami do kierowania wózkami
widłowymi. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem kadr - telefon:
075/7547818
■ Praca dorywcza przy roznoszeniu ulotek,
ludzie solidni i odpowiedzialni z Jeleniej Góry
i okolic. kontakt tel. 0503 989 690
■ Zostań konsultantką/tem firmy AVON
Tel. 0692-072-765
■ Poszukiwana młoda kobieta do pracy z
klientem (autoryzowany punkt sprzedaży
Cyfra+, Cyfrowy Polsat - sklep 10-18)pełen
etat ,wymagania: znajomość komputera,
wykształcenie min. średnie, uczciwość,
dyspozycyjność. tel. 0515-287-257 cv
proszę wysyłać biuro@mont-sat.pl
■ Firma budowlana z 25 letnim stażem
zatrudni murarza - tynkarza, spawacza
-hydraulika tel. 0601 77 37 07 lub 76 46
333 w godz. 16-18
■ Jeżeli jesteś młodą, energiczną kobietą,
znasz dobrze j. niemiecki w stopniu komunikatywnym, chcesz być samodzielną osobą
i pracować legalnie w Niemczech. www.
agencja-mdt.pl, tel. 0603-490-888
■ Przyjmiemy muzyka /sax lub gitara/- z
dobrym wokalem do zespołu weselnego.
Zawodowy sprzęt, dużo zleceń-praca od
czerwca. Okolice Kamiennej Góry-Wałbrzycha tel. 0504 550 122
■ Poszukuję wokalistki do stałej współpracy. Jelenia góra i okolice. więcej inf. na
e-mail: musicbandtrio@op.pl gg - 10658613
lub kom.0609-300-912
■ Potrzebuję osobę lub ekipę do remontu
dużego strychu. Więcej informacji pod nr
telefonu 0500 101 645
■ Poszukuję pomocnika do prac budowlanych. TEL: 500 062 371
■ Zlecimy remont dachu w ośrodku
wypocz. Monte Cassino w Sosnówce
k/Karpacza. tel. 0515 371 555 tel. 075
769 00 23
■ Mężczyzna do prostych prac budowlanych, może być na emeryturze kontakt tel.
0501-082-288
■ Zatrudnię kucharza lub kucharkę najchętniej emeryta lub rencistę w Jeleniej
Górze tel. 0601 344 899
■ Poszukuję do pracy kelnerkę do obsługi
imprez oraz gości hotelowych w Rezydencji
Marzenie w Świeradowie Zdroju. Wiadomość pod nr telefonu 600 065 531

Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
i pracowników z terenu Jeleniej Góry,
Gryfowa, Karpacza i okolic. Mile widziane
młode osoby. Licencja nie jest wymagana.
TEL. 0605097861
■ Zatrudnię mężczyznę na stanowisku
pracownik obsługi klienta (podjazd) tel.
075 76 49 153
■ Firma Oriflame przyjmie młode dziewczyny w wieku 16-30 do współpracy
popołudniami i na wakacje , jeśli jesteście
państwo zainteresowani prosimy o kontakt
z nami e-mail: oriflame1983@o2.pl
■

PRACA
Podejmę pracę
■ Stolarz z 30- letnią praktyką
szuka pracy tel. 0692-716-918
■ Studentka, szuka pracy od
23czerwca2007 - do końca września 2007, dyspozycyjna, ambitna,
łatwo nawiązująca kontakty z
ludźmi. Proszę o kontakt pod nr
tel.: 0605-266-791 lub e-mail:
szenszyl@neostrada.pl
■ Szukam pracy dodatkowej biurowej,
ewentualnie jako: sprzedawca, kelnerka,
opiekunka do osób starszych. Wykształcenie średnie ekonomiczne + studium
socjalne .Tel. 0693-153-628
■ Podejmę pracę najchętniej za granicą
w Niemczech bądź też na terenie Polski.
Głównie potrzebuję pracy sezonowej,
gdyż jestem uczennicą. Interesują mnie
oferty pracy w barze, jak i również w
sklepie czy u ogrodników. Oferty proszę kierować na e-maila: paulinabar@
interia.pl
■ Zaradna studentka posiadająca kreatywną osobowość, zmysł artystyczny i
zdolności manualne - poszukuje pracy w
kulturze tel. 0661-726-462
■ Stolarz rencista poszukuje pracy. Tylko
konkretne oferty 10 lat przy antykach kopie
antyków tel. 697-636-097
■ Szukam dodatkowej pracy technik
-ekonomistka ,tel 0693153628
■ Solidna Ekipa budowlano-remontowa podejmnie się prac w zakresieszpachlowanie, gipsowanie, montowanie
płyt(regipsy), malowanie, zakładanie
kasetonów, tapetowanie. Bardzo niskie
ceny Fachowe usługi zapraszamy tel.
0661-852-579
■ Wykonuje prace remontowe łącznie ze
stolarka możliwość wystawienia rachunku
tel, 057 76 101 51 lub 889 242 241
■ Student V roku Akademii Ekonomicznej
podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry.
Znajomość języka rosyjskiego bardzo
dobra, prawo jazdy kat. B,C, kreatywność,
szybkie nawiązywanie kontaktów. Tel. 503
560 470
■ Podejmę pracę na cały etat. Znajomość
obsługi komputera, doświadczenie w
handlu, telemarketingu. Jestem młoda,
uczciwa, odpowiedzialna ,dyspozycyjna.
Proszę o kontakt 0503-312-357 lub
ezukaa@poczta.onet.pl
■ Odpowiedzialna, doświadczona niania
podejmie pracę w Jelenia Górze (w okolicy
Zabobrza). tel. 0600 972 009
■ Szukamy pracy na lotnisku, w hotelarstwie itp. Mamy 21 lat, komunikatywny
angielski, oboje posiadamy doświadczenie
w obsłudze klienta. Szukamy pracy na
okres od początku lipca do końca wrześ-

nia. kontakt: jhania@poczta.onet.pl tel.
0509-215-903
■ Poszukuje pracy za granicą w branży
ogrodniczej ,przemyśle, jako pomocnik
budowlany-pilne tel. 0888-050-171
■ Szukam pracy na wakacje w Jeleniej
Górze i okolicach dobra znajomość niemieckiego i nieco mniejsza angielskiego:)
komunikatywność kontakt: poppy8ster@
gmail.com
■ Podejmę każdą prace(dobrze płatna),
posiadam prawo jazdy kat.B. Termin pracy
od maja do sierpnia z 2 tygodniową przerwa
w II połowie czerwca na dokończenie
nauki. Proszę o propozycje na e-maila:
bunia69@op.pl
■ Technik - ekonomistka szuka pracy
dodatkowej. Tel. 0693-153-628
■ Studentka Pedagogoiki podejmie prace
popołudniami oraz w weekendy. Tel. 0889514-086
■ Poszukuję dodatkowej pracy jako kucharz po godzinie 15-stej.Kontakt pod
numerem tel.698838337
■ Posiadam uprawnienia na wózki widłowe
elektryczne, gazowe, spalinowe. Podejmę
pracę od zaraz! Kontakt tel.: 0513-623-475,
e-mail: cim3k@wp.pl
■ Przyjmę zlecenia na wszelkie roboty
budowlane, stany surowe ,wykończenia
mieszkań, sufity podwieszane ,gładzie,
kafle, łazienki i wiele innych. tel. 0605540-672 i 0661-571-118
■ Poszukuję pracy w charakterze pr.
ochrony, najlepiej w godzinach nocnych.
Posiadam licencje pr. ochrony 1-go stopnia,
pozwolenie na broń, prawo jazdy kat. C,
doświadczenie w zawodzie 10 lat. trzepizur@
tlen.pl tel. 0516-137-390
■ Poszukuje pracy na okres przed wakacjami. Jestem uczennicą. PILNE Kontakt pod
nr 0665-958-835
■ Szukam pracy dodatkowej. Prawo
jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe,
doświadczenie pracy na magazynie art.
spożywczych, dobra znajomość komputera. Proszę o kontakt; dkc5@wp.pl tel.
0608-464-176
■ Podejmę prace na wózek widłowy.
Posiadam uprawnienia do prowadzenia
wszystkich typów wózków + uprawnienia
z Urzędu Dozoru Technicznego. Tel. 0500193-297
■ Świeżo upieczony emeryt lat 45 szuka
pracy dodatkowej. Dobra znajomość środowiska WINDOWS, prawo jazdy kat. B.
Poważne oferty proszę kierować na adres
emerytura2007@gazeta.pl
■ Podejmę pracę w budownictwie (możliwość załatwienia kilku osób) tel. 0605060-748
■ Szukam pracy jako kierowca - prawo
jazdy kat. B,D tel. 0604 720 822
■ Spawacze mig 10-cio letnie doświadczenie, konstrukcje szukają pracy w
Niemczech lub Danii oszusta dziękuję.
e-mail: boguslaw37@poczta.onet.pl
■ Szukam pracy na wakacje w Jeleniej
Górze albo w okolicach kontakt:poppy8ster@gmail.com
■ Szukam pracy sezonowej-zbiory truskawek lub pieczarek w Niemczech tel.
0507-737-423
■ Chętnie podejmę prace na wózek
jezdniowy posiadam uprawnienia na wszystkie typy wózków z egzaminem UDT. tel.
0500-193-297

Podejmę się opieki nad dzieckiem tel.:
0664 498 908
■ Mam 26 lat, mam doświadczenie i szukam pracy na stałe? kom: 0504-953-191
■ Miła, uczciwa i pracowita, 47 lat,
wykształcenie podstawowe, szuka pracy
na pełen etat. Kontakt: 605257028 arami.
b81@vp.pl
■ Studentka anglistyki II roku udzieli korepetycji (szkoła podstawowa,
gimnazjum)15zł/60 min, możliwość
dojazdu tel. 697973900 lub e-mail jadwigamalicka@op.pl
■ Podejmę prace w weekend i popołudniami lat 23 tel. 0502-129-880
■ Podejmę pracę jako kucharz lub pomoc
kuchenna tel.: 0664 498 908
■ Studentka po licencjacie przyjmie
dorywczą prace. Komputerowe przepisywanie prac - dyplomowych - licencjackich
- magisterskich - innych pism skanowanie,.
zapis danych na cd. Kontakt: 512078456
zapraszam. ceny konkurencyjne. sprawdź.
szybkie terminy realizacji , e-mail: brzanka1@wp.pl
■ Jestem zainteresowana praca w charakterze kelnerki badz pomocy kuchennej.
Intersują mnie oferty pracy w weekendy.
Kontakt: katarzyna.debska@vp.pl
■ Kreatywny, otwarty, szybko uczący się
,j. angielski perfekt, j. niemiecki i francuski
podstawy tel. 0500-208-803
■ Studentka pedagogiki zaopiekuje się
dzieckiem w godzinach popołudniowych
oraz weekendy. Tel. 0508 821 027
■ Szukam pracy dodatkowej na terenie Jeleniej Góry. Jestem pielęgniarką z 23-letnim
stażem pracy. 075-64-20-626
■ Szukasz fachowca zadzwoń remonty
,wykończeniówka łącznie ze stolarka
możliwość wystawienia rachunku tel. 075
76 101 51 lub 889 242 241
■ Mężczyzna 37 lat, dyspozycyjny - ślusarz- mechanik elektromechanik (1KV)
z 14-letnim doświadczeniem, tel. 0660
707 657
■ Kierowca z busem. Tel. 660 962 664
■ Rysunki techniczne, projekty: w programie BricsCad, tel. 0512 987 782
■ Mam 21 lat, szukam pracy w Karpaczu.
Kontakt: sylwiaaa86@tlen.pl
■ Mam 26 lat, prawo jazdy kat B, średnie
wykształcenie i znajomość języka angielskiego, podstawy języka hiszpańskiego oraz
niemieckiego. Kontakt: michal_poczta@
interia.eu
■ Uczeń szkoły średniej, poszukuje pracy
po południu lub na weekendy, tel.: 506
985 126
■ Student turystyki podejmie pracę
dodatkową w godzinach popołudniowych.
Tel. 667 026 583
■ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu, centrum Jeleniej Góry. Mam dwuletniego syna, który chętnie bawi się z innymi
dziećmi, tel. 0605 558 759
■ Szukam pracy za granica mam 24l
uregulowany stosunek do sluzby wojskowej
,nie karany ,prawo jazdy kat, B, sumienny,
pracowity wykszt. średnie techniczne tel.
0669 644 659
■ Szukam pracy za granicą mam uprawnienia na koparko-ładowarki prawo jazdy
kat. BiC uprawnienia na wózki spalinowe,
gazowe, elektryczne uprawnienia na
kombajny zbożowe mam praktykę w
jeździe betoniarką mix, wywrotką no i na
■

wózkach mam 29 lat tel.0757621582
kom.515840190 polowczyc@wp.pl
gg3701015
■ Doświadczony 43 letni kucharz znający
nowe trendy kulinarne podejmę pracę w
restauracji lub kuchni hotelowej kontakt
0661-813-072
■ Kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego podejmie prace najlepiej
na terenie Jeleniej Góry mój numer:783
137 786
■ Odpowiedzialna, posiadająca doświadczenie w opiece nad dziećmi niania podejmie pracę popołudniami i w weekendy
(Zabobrze) tel 600 972 009
■ Sumienna, uczciwa i bez nałogów
studentka III roku pedagogiki zaopiekuje
się dzieckiem w weekendy(Jelenia Góra,
Cieplice).Proszę dzwonić codziennie po
godzinie 18.00,tel.0605-112-324
■ Mam 19 lat, uczę się w technikum
hotelarskim. Podejmę każdą pracę w
JELENIEJ GÓRZE LUB OKOLICACH Tel.
0785743429
■ Mam 19 lat. Podejmę pracę, od zaraz,
na każdym stanowisku. Pełna dyspozycyjność i odpowiedzialność. kontakt: e-mail:
rosiak2006@hotmail.com

RÓŻNE
Sprzedam
■ Sprzedam s. ślubną z salonu
„Margaret” R 38 plus dodatki gratis, cena 700 zł – do uzgodnienia
tel. 0502-869-741
■ Lniana odzież damska, męska
producent Siedlęcin 075/71373-38
■ Kosiarki, rowery, używane, po
generalnym remoncie, wyprzedaż
serwisu tel. 075/755-20-50
■ Sprzedam wózek wielofunkcyjny TAKO, beżowo - brązowy,
przekładana i regulowana rączka,
w bdb stanie, torba GRATIS!
0 609-042-697 lub 075/64194-26
■ Sprzedam biurko kolor mahoń
używane 3 m-ce, szer. 1,20 cm
tel. 075/76-17-073
■ Sprzedam lodówkę na chodzie
tel. 0609-494-710
■ Kurtka z prawdziwej skóry,
brązowa, rozmiary 176 - 180, cena
250 złotych do negocjacji, Tel. 691
262 797 lub (075) 642 09 32
■ Wózek wielofunkcyjny Alu SPRINT
+GONDOLA + TORBA. Przekładana raczka,
hamulec z przodu i z tylu, kosz na zakupy.
Tel. 0757557902 ,0513878650
■ Tanio rynny plastik wraz z całym osprzętem - kolana, łuki, opaski
■ Tanio spacerówkę. stan dobry. tel. 075
75310-18
RÓŻNE
Kupię
■ Elementy- jeden lub więcej- ogrodzenia,
kuty, tylko stary, dekoracyjny. Tel. 0668103-658 do 19,00
RÓŻNE
Różne
■ Oddam odzież używaną dużą ilość tel.
0605-547-678
■ Pożyczki gotówkowe 500-30.000PLN
– tel. 609443418
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Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

Znalazłem tablice rejestracyjna a jeżeli
ktoś zna właściciela to proszę przekazać
ze tablic może odebrać pod numerem tel.
0697 380 34
■

RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie wielkoformatowe. Laminujemy materiały o
maksymalnej szerokości 1m i
dowolnej długości. Zadzwoń umów
się wcześniej. Jedyni w regionie
świadczymy takie usługi. tel. +48
696 795 008
■ Studio „Magik” kosmetyka,
fryzjerstwo, solarium, ul. Os.
Robotnicze 5b, Jelenia Góra tel.
075/752-41-41
■ Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów,
wysoka jakość prac. Bezpyłowo,
zachodnie maszyny. tel. 075/76479-90
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego w Państwa Firmie
oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu.
Tel. 0691 824 739
■ Brukarstwo tel. 0502-137019
■ Profesjonalne układanie glazury, remonty tel. 0691 986 259
■ FOTOGRAFIA ŚLUBNA - www.
fotografia.jgora.pl - tel.0 505
810 724
■ Posprzątam, mieszkanie biura
– umyję okna tel. 0609-494-710
■ Zdrowe odżywianie bezpieczna i
skuteczna regulacja wagi ciała. Indywidualne programy odchudzania
tel. 075/647-36-73
EDUKACJA
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.
Info: 0785 535 597
■

Dobre korepetycje z matematyki z
dojazdem do klienta. Kontakt (0)509
503 125
■

DROBNE
Wesela przyjęcia najtaniej – restauracja „Galery” Maciejowa tel.
075/75-216-94
■ Dyskretne pokoje tel. 075/75216-94
■ Oddam gruz budowlany. kontakt osobiście: wieża rycerska
w Siedlecinie, ul.Dluga21 lub
tel.075 713 75 97 od wt. do pt.
w godz.10.00-16.00
■

■

www.VUKO.PRV.PL
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JELONKA WCZORAJ / TURYSTYKA

JELENIA GÓRA Zacieranie przeszłości starówki (III)

Śródmieście w części oparło się niszczycielskim zapędom urbanistów z lat PRL.
Nie wykonano wszystkich planów związanych z tak zwaną przebudową niektórych
kwartałów kamienic, co było równoznaczne z ich wyburzeniem. Czego nie zrobiły
ekipy budowlane wcielające tamte projekty w życie, nadrobił upływający czas i
niemal całkowity brak troski o zabytkowe kamieniczki w centrum miasta.
Z kolei jedną z najbardziej
chybionych inwestycji w śródmieściu z przełomu XX i XXI
wieku było położenie nowej
nawierzchni na części ul. 1 Maja
oraz Konopnickiej. Choć działo

się to już nie w PRL, absurd
całości jako żywo przypominał
tamte czasy.
Najpierw betonową kostkę
położono zamiast cementowych
płyt na chodnikach. Później

Fasady kamienic przy ul. Konopnickiej.
W jednej z nich podczas remontu odkryto
zabytkowe polichromie sufitowe.

tę kostkę, popularnie zwaną
puzzlami, zdjęto. Następnie zdecydowano, i słusznie, o zerwaniu
szpetnego asfaltu.
Jednak, zamiast zostawić stary
i sprawdzony dziewiętnastowieczny bruk, który pod asfaltową kołderką „odpoczywał”
kilkadziesiąt lat, tę nawierzchnię
także zerwano.
Po dokonaniu ślimaczących się
prac przy podziemnych instalacjach, położono nową, drobiutką
granitową kostkę, a roboty przy
tym trwały co najmniej trzy
lata, kiedy to przechodnie brnęli
w błocie po kostki lub przynosili do domów tony kurzu na
ubraniach. Takie były uroki pozbawionej trwałej nawierzchni
centralnej części miasta.
Jeleniogórzanie do dziś nie
są zadowoleni z tego prezentu:
łatwo się na nim potknąć, a
panie z łatwością łamią na tej
kosteczce obcasy. Większość
wytyka ówczesnym włodarzom
niegospodarność: zostawiwszy starą nawierzchnię, sporo
można było zaoszczędzić i zbu-

Fot.K. Piotrowski

Ucieczka przed buldożerem

Komu przeszkadzała dziewiętnastowieczna nawierzchnia z solidnej
kostki kamiennej? Na zdjęciu po odsłonięciu części asfaltu jeszcze
przed postawieniem repliki Bramy Wojanowskiej w 1998 roku.
dować coś bardziej pilnego i
potrzebnego.

Zatrzymana
równia pochyła

I tak to jest w jeleniogórskim
śródmieściu, nie tylko w jego
części, o której wspomnieliśmy. Na każdym niemal kroku
czai się historia. Bo przecież
w miejscu t ychże nowych
kamienic na Szkolnej, jeszcze
zanim powstał wyburzony
potworkowaty pawilon, stało

pięć zabytkowych kamieniczek, których korzenie sięgały
epoki renesansu (zachowały
się piwnice). Obiekt y były
na tyle cenne, że jeszcze za
niemieckich czasów zostały
w ten sposób oznaczone na
geodezyjnej mapie.
Kres ich istnieniu położył
buldożer, któr y zrównał z
ziemią nie tylko niemal całą
zabudowę Szkolnej i Solnej,
lecz także południową ścianę
ulicy Krótkiej, część zabu-

dowy Drucianej, Grodzkiej,
Jasnej… Długo by tak wyliczać
można.
Cieszmy się nowościami, ale nie
zapomnijmy o tym, co przekazują
nam dzieje miasta: niesprawiedliwym byłoby całkowite potępienie
okresu po 1945 roku, kiedy to miasto, a zwłaszcza jego śródmieście
zaczęło staczać się ku równi pochyłej ku stopniowemu upadkowi.
Szczęśliwie proces ten w pewnym
sensie zahamowano.

(tejo)

REGION Gdzie rycerze z malowidła zbierają się przy Okrągłym Stole

Sekrety fresków
Fot.Archiwum

Mieszkalna wieża rycerska w Siedlęcinie kusi
tajemnicami.

Przez lata popadająca w zapomnienie najstarsza w regionie
mieszkalna wieża rycerska coraz
częściej staje się obiektem odwie-

dzanym przez turystów. Nie jest to
już poupadła budowla w otoczeniu
hodowli trzody chlewnej dawnych
pegeerów, ale coraz bardziej fascynujący historią zabytek.
We wnętrzu na trzecim piętrze
zachowały się malowidła ścienne o
tematyce rycerskiej, pochodzące z
czterdziestych lat XIV wieku.
Odkryte przypadkowo podczas
zdejmowania warstw nałożonego
wcześniej tynku i farby. Przedstawiające sceny z legendy o królu Arturze.
Namalowane przez średniowiecznego artystę, anonimowego fascynata
rycerza Lancelota, najbardziej znamienitego z kawalerów Okrągłego
Stołu, który uwiódł Ginewrę oblubienicę swojego chlebodawcy Artura.
Popadł w niełaskę i doprowadził
do konfliktu i śmierci potężnego
władcy.
Na pomysł wykonania dość ekscentrycznej jak na czasy średniowiecznej religijnej ascezy dekoracji
wpadł podobno jeden z książąt świdnickich: Henryk lub Bolko. Mówi się,
że jego książęca mość przeznaczył
komnatę, którą zdobiło malowidło,
na sypialnię. Z kim dzielił łoże? To
już tylko domysły. W każdym razie
freski miały na władcę pozytywne
oddziaływanie.
Co ciekawe zabytek nie cieszył
się wielką sławą obiektu godnego
zwiedzania nawet za niemieckich

czasów, choć zdaniem historyków
stanowił i stanowi coś wyjątkowego.
Wieża złapała drugi oddech stosunkowo niedawno temu, choć
również była bliska upadku i to
spowodowanego przez nieostrożność człowieka. Podczas Festiwalu
Pieśni Dworskiej i Rycerskiej w
1997 roku jedni z gości postanowili
ogrzać się ciepłem z nieużywanego
od lat pieca.
Przygoda zakończyła się zaprószeniem ognia w kominie i nadpalonym stropem ugaszonym po
szybkiej interwencji strażaków.
Festiwal, który był próbą promocji regionu, finansowaną miedzy
innymi przez Euroregion Nysa,
mógł mieć zupełnie odwrotne
skutki.
Ale wieża nie obróciła się w
sterty gruzu i popiołu i zyskała
spory rozgłos na Polskę po tym,
jak stała się areną spektaklu
teatralnego „Lancelot z jeziora”,
eposu obrazującego tragiczną
opowieść o rycerzu Lancelocie i
królowej Ginewrze. Na specjalne
zamówienie gości ze sztuką
w uroczych plenerach siedlęcińskich występują aktorzy z
Fundacji Zamku Chodów, która
zajmuje się wieżą.
Warto tam przyjechać już
16 maja. Wówczas gościem w

wieży będzie Jacek Witkowski,
pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista
sztuki średniowiecznej, gotyckiej
i romańskiej. Doktor Witkowski
zinterpretował siędlęcińskie
malowidła jako opowieści o
przygodach wspomnianego już
Lancelota z Jeziora. Opowie
o tym o godz. 16.30 podczas
wykładu, po którym będzie
można nabyć książkę autorstwa
naukowca.

Organizatorzy zaproponują
także bezpłatne zwiedzanie
wieży, prezentację oferty turystycznej oraz poczęstunek w
średniowiecznych klimatach.
Wycieczka w okolice na pewno wzbogaci eskapadę wzdłuż
Bobrowego Jaru. Zapraszamy
do Siedlęcina, gdzie wciąż czekają na powrót wielkiego Artura,
który obiecał poprowadzić ku
zwycięstwu swój lud.

(tejo)

Jak dojechać?
Z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 15. 20 w kierunku Lwówka Śląskiego.
Cena biletu 3 zł. Wysiąść w Siedlęcinie, skąd spacerkiem do wieży jest około
pół godziny drogi.
Autobusem PKS o godz. 15.50 (odjazd z dworca PKS do Siedlęcina Dolnego,
kierunek Bolesławiec przez Lwówek Śl. Cena biletu 4 złote.
Autobusem miejskim linii nr 5 - odjazd z przystanku Teatr o godz.15.35, w Siedlęcinie (przystanek „Wieża rycerska”) o godz. 15.52, cena biletu - 4,10 zł.
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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

wasze fotki Nasze Pociechy

Jêdruœ

Kasia

Wiktoria

Wiktoria

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres: ul. Klonowica
9, 58-500 Jelenia Góra lub e-mailem: redakcja@jelonka.com

Pół wieku nie wytrzymam
Pracuje Pani w „Karczmie
Staropolskiej” od 1967 roku.
Wcześniej jednak był w tym
miejscu „Bar Polski”. Pamięta
Pani jak wyglądał?
Zgodnie z nazwą i atmosferą
tamtych lat, służył do szybkiej
obsługi spragnionych niedrogiego „kielicha” oraz tradycyjnego
śledzika na zakąskę, a także,
szybkich, tanich dań. W pierwszej
sali stały wysokie stoły bez krzeseł
(były takie w dworcowych barach
PKP) do spożywania na stojąco.
Podobnie było w drugiej sali, do
której wchodzi się po schodkach,
był bufet.
Taki lokal, w którym latały w
powietrzu nie tylko wyzwiska,
ale i talerze, nazywało się knajpą,
a właściwie „mordownią”. Władzom to się nie podobało, bo był
w centrum miasta i postanowiły
to radykalnie zmienić. Wówczas
powstał pomysł stworzenia w tym
miejscu porządnej restauracji pod
nazwą: „Karczma Staropolska”.
Jak to się stało, że zatrudniono Panią w tak elitarnym, jak
na owe czasy, lokalu?
Spotkało mnie rzeczywiście
wyróżnienie, bo kierownictwo
PSS „Społem” wybierało do
„Karczmy” najlepsze kelnerki z
miasta. Ja pracowałam wcześniej
w „Teatralnej” przy Alei Wojska
Polskiego (obecnie „Ha long”).
Uznano, że jestem dobra w za-

wodzie i tak znalazłam się w tym
lokalu od października 1967 r. Byłyśmy ubrane w specjalne bluzki i
spódniczki w staropolskim stylu
i dumne, że w trójkę na jednej
zmianie obsługujemy klientów w
renomowanej restauracji, która
była pełna konsumentów od rana
do wieczora.
Czy od tego czasu coś się
zmieniło w „Karczmie”?
Nic się nie zmieniło. Bufet,
który został przeniesiony na dół,
stoi w tym samym miejscu. Są
nadal te same drewniane stoliki z krzesłami w starym stylu.
Jest nadal kominek i wyłożone
drewnianą boazerią ściany. Tylko ruch jest mniejszy znacznie.
Kiedyś popularność tego lokalu i
większa zasobność konsumentów
powodowała, że nie można było
wyrobić z obsługą. Trafiały do
nas też znane w kraju osobistości.
Gościliśmy Czesława Niemena,
Romana Kłosowskiego, Andrzeja Szczepkowskiego, Krystynę
Prońko, Zbigniewa Wodeckiego
i Grzegorza Lato. Zdarzało się,
że goszczące u nas popularne w
kraju zespoły muzyczne dawały
koncerty za darmo dla konsumentów.
Jak długo jeszcze pozostanie
pani wierna „Karczmie”?
Trudno mi powiedzieć. Teraz lokal prowadzi mój syn – Stanisław,

ja pracuję w kuchni, gdzie nadal
szykujemy dla naszych gości:
kotlety i pieczenie po staropolsku, pierogi sudeckie, żurki
i barszcze z kołdunami.
Wszystko według receptur ustalonych jeszcze w
1967 roku. Jeszcze będę
pomagać synowi, ale chyba nie dociągnę do 50 lat
pracy w „Karczmie”.

Rozmawiał:
Janusz Cwen

tof Knitter

Michaœ

Rozmowa z Kazimierą Siudak z „Karczmy Staropolskiej”

Fot. Krzysz

Malwinka

JELENIA GÓRA

– W restauracji nic się nie zmieniło,
tylko ruch jest mniejszy
– mówi Kazimiera Siudak

REKLAMA

ROSSO

Zapraszamy
do oglądnięcia
prezentowanych
kolekcji w naszym
Sklepie Firmowym

GRETA

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

GAZEL

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

