Jeleniogórski Tygodnik

Proponujemy rowerową wycieczkę malowniczą trasą
wzdłuż Bobru, w kierunku
Janowic Wielkich.
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JELENIA GÓRA Maturzystom przydał się kopniak na szczęście, ale do pełni sukcesu droga daleka

Bój czarnym piórem
– Na chwilę ulżyło – śmieli się Grzegorz Rusoń, Piotr Osuch, Małgorzata
Łęgosz, Arkadiusz Piekarz oraz Anna
Michalak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (na zdjęciu) chwilę
po wyjściu z piątkowego egzaminu
maturalnego z języka polskiego.
Pisali piórami z czarnym atramentem, bo innego nie widzi urządzenie
sprawdzające testy.
W piątek abiturienci wstali prawą
nogą. U dziewcząt czerwona bielizna
była obowiązkowa i podwiązka ze
studniówki także. Nie ścinały włosów
od sierpnia. Panowie nie powinni
się golić w dniu matury. I kopniak
na szczęście konieczny! Wierność
przesądom pomogła, bo były tematy,
których maturzyści się spodziewali:
Żeromski, Nałkowska i Mickiewicz.
Dziś emocji ciąg dalszy. Maturzyści
napiszą test z języków obcych, a stresująca przygoda z maturą skończy się
dopiero pod koniec maja.
Więcej: str. 5

Fot. Krzysztof Knitter
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JELENIA GÓRA Pierwsze komunie święte na starcie

Hitem odtwarzacze MP3,
najlepiej iPody, wracają do
łask złote łańcuszki, chętnie
przyjmowane są koperty
z pieniędzmi. To najpopularniejsze komunijne prezenty dla dziewięciolatków.
Religijny charakter umyka
gdzieś w tle.
Pierwsze komunijne uroczystości odbyły się wczoraj (niedziela)
w kościele Matki Boskiej Królowej
Polski i Św. Franciszka z Asyżu.
Później najmłodszych parafian
czekają doniosłe chwile w innych
świątyniach.
Drugoklasiści do przystąpienia
do komunii przygotowują się
już od kilku tygodni. Przejęci są
rodzice i duchowni. Ci ostatni z
niepokojem obserwują, że ważniejsze są prezenty niż religijny
wymiar.
Jerzy Wasilewski z żoną wydadzą na komunię syna około 1500
złotych (zarabiają razem około
4 tysięcy miesięcznie). – Trzeba
było kupić garnitur, buty. Postanowili wynająć salę w jednej z
restauracji na obiad dla licznych
gości. Alkohol symbolicznie – tylko
po lampce dobrego wina. – To
bardziej praktyczne, bo mamy
ciasne mieszkanie. Przygotowanie
potraw jest pracochłonne – mówi.

Fot. Daria Pyrzanowska

Prawie jak wesele

(tejo)

Masz ciekawe informacje, spostrzeżenia?
Przyjdź osobiście lub zadzwoń

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Nieświąteczne
święta

Wczorajsze uroczystości w parafii przy ulicy Morcinka
Obydwoje szacują, że koszty częściowo się zwrócą w prezentach i
kopertówkach dla syna.
Dzieci nie mogą doczekać się
podarunków. – Dużą popularnością cieszą się odtwarzacze mp3,
najlepiej z największą ilością
bajerów – mówi sprzedawca w
jednym ze sklepów z artykułami
elektronicznymi. Mniej modne
są komputery (większość dzieci
już ma), do lamusa odchodzą

aparaty cyfrowe, nie mówiąc o
tradycyjnych kiedyś zegarkach.
Rośnie cena złota: wracają do
łask łańcuszki z medalikami,
zwłaszcza dla dziewczynek.
Do tego ubranie. Sukienka
dla dziewczynki kosztuje nawet
kilkaset złotych. Garnitur dla
chłopca to wydatek do 300 złotych. Księża w wielu parafiach nie
patrzą przychylnie na wystrojone
jak do ślubu dzieci. Coraz więcej

pierwszokomunijnych dziewcząt
i chłopców zakłada skromne
alby, które nie są również bardzo
tanie.
Jak co roku – mimo nawoływań
duchownych o skromne obchodzenie tego święta – jest raczej
wystawnie i bogato. Niektórzy
jeleniogórzanie biorą nawet
kredyty, aby sprostać temu, co w
komunii jest trendy.

(tejo)

Lokalowa rewolucja
Petenci urzędu miejskiego
mogą mieć kłopoty.
Powód: Część wydziałów zmieniła
nazwy i siedzibę, inne przeprowadziły się z piętra na piętro. Urzędnicy za zmiany przepraszają.
Najważniejsza dotyczy Punktu
Obsługi Interesanta, który z ratuszowej przybudówki przeniósł się
do gmachu urzędu miasta przy
ul. Sudeckiej 29. Wnioski przyjmowane są na parterze budynku w
pokojach 28 – 31.
Biuro miejskiego rzecznika konsumentów zmieniło pomieszczenie
w ratuszu. Mieści się w przybudówce w pokoju nr 108 zamiast 111.
Referat skarg i wniosków znajdujący się także w przybudówce

został przeniesiony z pokoju 112
na 1. piętrze do pokoju 206 na 2.
piętrze.
Nowy wydział promocji i polityki
informacyjnej trafił do ratuszowej
przybudówki do pomieszczeń 109
i 111. W pokojach 105 i 106 pracuje
wydział funduszy.
Wydział zdrowia i polityki społecznej znajduje się przy Sudeckiej
na 1. piętrze w pokojach nr 16,17.
Wydział ochrony środowiska i
rolnictwa mieści się na ulicy Wojska Polskiego 36 na pierwszej
kondygnacji.
Sprawy mieszkaniowe załatwisz
w wydziale gospodarki lokalowej
przy ulicy Ptasiej 2/3 na parterze w
pokojach nr 1, 2, 3, 4. Dotychczasowy wydział gospodarki mieszkanio-

wej zmienił nazwę i wyprowadził
się z ul. Sudeckiej.

(tejo)
Fot. Krzysztof Knitter

Dopiero zimą przyszłego
roku jeleniogórzanie i pobliscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z refundowanej
przez Fundusz Zdrowia terapii
ambulatoryjnej w Uzdrowisku
Cieplice. Zapisy prowadzone są
już dziś. Kłopotem okazuje się
zbyt mała liczba kontraktów
gwarantowanych przez fundusz. Zdrój jest w stanie przyjąć
znacznie więcej pacjentów, ale
nie ma kto za to zapłacić. Za to
na bieżąco w Cieplicach przyjmowani są kuracjusze, którzy
za zabiegi i pobyt płacą z własnej
kieszeni. Jest sporo Niemców.
Szczyt sezonu uzdrowiskowego
za pasem: od maja do końca
wakacji leczy się tu najwięcej
pacjentów z całej Polski.

pn. – śr. w godz. 8 – 10
czw. – pt. 14 – 16

ul. Klonowica 9 tel. (0 75) 75 444 00

JELENIA GÓRA Przeprowadzki w magistracie

Kolejka
w zdroju

Dyżur dziennikarza
Angelika Grzywacz

“Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków i pierzastych
kogucików” zapamiętanych z
dzieciństwa brakowało już kilkanaście lat temu Januszowi Laskowskiemu. Ich czar prysł teraz prawie
zupełnie.
Takie kolorowe jarmarki rozkwitały w niedziele na przykościelnych
placach, kiedy w dniu patrona
parafii ogłaszany był odpust. Dziś
jeszcze, szczególnie na wschód od
Wisły odbywają się takie odpusty
z jarmarkiem, na którym kupić
można czasem to, do czego tęskni
piosenka, ale coraz częściej chińskie masowe produkty.
Tradycyjny odpust jest prawdziwym świętem, obchodzonym
chętnie i bez przymusu dzięki
szczególnej dwoistości. Patrona
parafii czci się i w świątyni, modlitwą podczas specjalnie uroczystej
tego dnia mszy, i wspólną zabawą
na jarmarku, pełnym błyskotek i
wszelkiej tandety sprzedawanej z
kramów wędrownych handlarzy.
Mądra tradycja każe podczas
obchodów wszelkich świąt łączyć
powagę z zabawą. Zabawa przyciąga, dzięki niej ludzie gotowi są
ponieść wysiłek udziału w poważnej ceremoniach. Nie ma święta
bez wspólnej ceremonii, nie ma też
święta bez wspólnej zabawy.
Dlatego poronionym świętem
jest państwowy “Dzień Flagi”,
pozbawiony i ceremonii, i zabawy.
Poronione jest też jeleniogórskie
“Święto Ulicy 1 Maja”, w trakcie
którego jest wprawdzie zabawa,
przypominająca nieco odpustowe
jarmarki, ale nie ma ceremonii. W
rzeczywistości jest to więc zwykły
festyn, nazwany jedynie świętem.
Świętem bez ceremonii jest też
cały “Długi weekend”. Na początku
jest Święto Pracy, które obchodzi
topniejąca z roku na rok z przyczyn
naturalnych garstka postkomunistów, którzy podczas demonstracji
organizowanych w większych
miastach Polski usiłują dowodzić,
że za ich rządów było lepiej. Ce-

remonia jest żałosna, zabawy nie
ma, reszta rodaków ma to święto
głęboko gdzieś.
Potem jest Rocznica Konstytucji
3 Maja, w trakcie której urzędnicy
i politycy organizują ceremonie
z udziałem wojska, policji, strażaków, uczniów i harcerzy. Na
obchody przychodzi poza nimi
garstka – nieco liczniejsza od
postkomunistów – ludzi nastawionych patriotycznie. Ceremonie są
wprawdzie okazałe, ale wspólnej
zabawy nie ma, bo większość
rodaków to święto ignoruje.
Gdyby jednak rząd spróbował
znieść któreś ze świąt, podniósłby
się wielki protest. Ludzie, co nie bardzo wiedzą czego te święta dotyczą,
wołaliby wielkim głosem, że oni
niczego tak nie czczą jak to, co czci
się 1 i 3 maja, pracować w te dni nie
pozwalają im przekonania, a jeśli
rząd będzie się upierał przy zniesieniu świąt, to zostanie zmieciony w
rewolucyjnej zawierusze.
Nie tak dawno przecież próbowano znieść święto 1 Maja.
Protesty były równie gorące jak
zapewnienia, że bez uczczenia
pracy życie w Polsce straci sens.
Święto zostało.
Święta ustanawiane są i przez
państwo, i przez Kościół po to,
żeby przypominały o sprawach
najważniejszych. Przypominają
jednak tylko tym, którzy uczestniczą w obchodach. Jeśli obchodzone
będą tak, jak teraz, i jeśli za parę lat
ktoś przeprowadzi ankietę wśród
rodaków, pytając czego dotyczą
święta 1 Maja i 3 Maja, nie powinien zdziwić się, kiedy większość
odpowie, że nie wie.
W rzeczywistości jedyną treścią
majowych świąt jest dla większości Polaków to, że są dniami wolnymi od pracy. Wolnymi, trzeba
dodać, głównie dla budżetówki,
bo w całej gospodarce, czyli
tam, gdzie tworzy się dochód
narodowy, długiego weekendu
nie ma.

Wojciech Jankowski
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Rośnie czwarty duży sklep w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska przy ul. Różyckiego

Bitwa o klientów
Jeszcze do początku ubiegłego
tygodnia stały tam samochody kupców oraz stragany. Ale
handlowcy musieli się stamtąd
wynieść z powodu rozpoczęcia
budowy pawilonu. Grunt nie
należy bowiem do targowiska,
ale do prywatnego właściciela,
który grzecznościowo udostępniał plac.
Na ryneczku ścisk, bo teren
ograniczony. Denerwują się klienci. – Nie zrobiłam wszystkich
zakupów, bo nie mogłam znaleźć
„moich” stoisk, które były na
tamtym placyku – opowiada
Agnieszka Stolarczuk.
Nie jest wykluczone, że po
otwarciu Biedronki większość
kupców skapituluje i na targu
pozostaną tylko ci najwytrwalsi.
– Biedronka nie sprzedaje odzieży
i obuwia. Jakoś to będzie – uspokaja pani ze stoiska ze spodniami

i koszulami. Czarne wizje mają
sprzedawcy warzyw i owoców
oraz nabiału. Ci konkurencji
obawiają się najbardziej.
Pawilon portugalskiej sieci
Jerónimo Martins Dystrybucja będzie czwartym marketem, który
znajdzie się w promieniu kilkuset
metrów od bazaru. Ma mieć dwa
piętra i bogatą ofertę handlową.
Na wyższej kondygnacji planuje
się otwarcie stoiska z artykułami
gospodarstwa domowego i radiowo-telewizyjnymi.
Ceny żywności w Biedronce bywają niższe niż na straganach. Do
tego jest alkohol. Klienci na pewno wybiorą zakupy w nowym,
ciepłym sklepie w chłodne pory
roku. Tym bardziej, że przejdą tu
bywalcy Biedronki, której sklepik
zlikwidowano w starym pawilonie w dalszej części Różyckiego.
– Na pewno będę tu kupował.

Czy walkę z konkurencją przetrwają
handlujący świeżymi warzywami?

(tejo)

Na byłym parkingu przy targowisku w piątek zwożono ziemię w celu wyrównania gruntu pod budowę pawilonu Na byłym parkingu przy targowisku w
piątek zwożono ziemię w celu wyrównania gruntu pod budowę pawilonu
mogą wygrać z targowiskiem
– uważa pani Anna.
Ludzie podkreślają, że była
szansa, aby targowisko unowo-

cześnić i postawić zadaszoną
halę. Taką propozycję kupcom
dwa razy składała poprzednia ekipa samorządowa, która obiecała
pomoc przy załatwieniu inwestora, ale handlujący musieliby sami
pokryć koszty budowy. Odmówili,
twierdząc, że nie stać ich na taką
inwestycję, która skutkowałaby
podwyżką czynszów za wynajem

i ogólnie zwiększeniem cen oferowanych produktów.
Władze miasta uspakajają, że
od strony formalnej byt ryneczku nie jest zagrożony. Nie mają
natomiast wpływu na to, którą
ofertę wybiorą klienci. Wygrają
prawa wolnego rynku.

(tejo)

Społem bez strachu
Ewa Lendzion, prezes spółdzielni Społem, na razie jest spokojna i nie boi się
konkurencji. – Robimy swoje, dbamy o klienta, staramy się, aby w sklepie czuł się
wygodnie i miał do dyspozycji uprzejmy personel – mówi pani prezes najstarszej
sieci handlowej w Jeleniej Górze. Społem prowadzi w sumie 10 sklepów różnych
branż (w tym popularne Rondo oraz Jubilat) i piekarnię. E. Lendzion przyznaje,
że były przejściowe kłopoty z Jubilatem, kiedy w pobliżu powstał Lidl. Dodaje
też, że nie wszystkie plany inwestycyjne dotyczące budowy innych sklepów w
sąsiedztwie społemowskich są do końca sprecyzowane.

Biedronka może zagrozić także
pawilonowi społemowskiemu Rondo

JELENIA GÓRA Majówkowa „niespodzianka” przewoźnika

Marny los ptactwa

JELENIA GÓRA Pieniądze na kostkę poszły w błoto

Gehenna w autobusach (Nie)wygodniej
Jeździły jak w soboty: młodzież miała kłopot z dotarciem do szkół, a ludzie
– do pracy.

Fot. Dariusz Gudowski

Ktoś „zaopiekował się” ściśle
chronionym gatunkiem ptaka,
który przez przypadek osiadł na
stawie przy ulicy Mickiewicza.
Chodzi o rzadką w naszych stronach gęś berniklę kanadyjską.
Przyleciała latem w ubiegłym
roku i miała się dobrze do tej
wiosny. Ostatnio znikła. Ptaka
widziano podobno na jednej
z posesji na obrzeżach miasta.
Miał przycięte lotki, aby nie
mógł odfrunąć. W końcu gęsi nie
udało się odnaleźć. Osoba, która
ją zabrała, złamała ustawę o
ochronie zwierząt i mogła trafić
do więzienia nawet na rok.
Przy okazji mieszkańcy
ulicy Mickiewicza wytykają
niektórym jeleniogórzanom
dość makabryczne praktyki
w stosunku do dzikich ptaków,
które upodobały sobie gliniankę: zwłaszcza potajemne
polowania na kaczki. Miejscy
kłusownicy zakładają na nie
specjalne sidła. Męczone w
nich ptactwo trafia następnie
na stoły co bardziej „przedsiębiorczych” mieszkańców okolic stawu, znanych z licznych
środowisk patologicznych.

Zraziłem się do ryneczku – deklaruje Andrzej Chudak.
Portugalczycy mogą też poważnie dać się we znaki sieci Społem,
która w pobliżu ma pawilony
Rondo i Jubilat, oraz marketowi
Lidl, który od ubiegłego roku
działa przy ulicy Ogińskiego.
Wielu klientów, którzy jeszcze
chętnie na targowisku kupują,
skarży się na warunki i wygląd straganów. – Przychodzę tu
głównie wiosną, latem i jesienią
po świeże warzywa i jaja ze wsi.
Kupuję głównie od działkowiczów, bo mają smaczne i zdrowe
produkty – zaznacza Anna Kozłowska. – Niestety, handel nie
jest ucywilizowany: po prostu jest
brudno, czasami nieprzyjemnie
pachnie, a to odstrasza wielu
jeleniogórzan – dodaje. Stratedzy
Biedronki, jeśli pomyślą o lepszej
jakości warzywach i owocach,

Fot. Krzysztof Knitter

– To początek końca – obawiają się kupcy z ryneczku na Zabobrzu. Obok wjechały
koparki, spychacze i ciężarówki. Zaczęła się budowa pawilonu Biedronki, który
może poważnie zagrozić bytowi nie tylko straganowych handlarzy.

Tak było w miniony poniedziałek
na początku długiego majowego weekendu. Pomysł
Miejskiego Zakła-

du Komunikacyjnego, który już
wcześniej powiadomił o kursach
autobusów zgodnie z sobotnim
rozkładem jazdy, okazał się niewypałem. Przewoźnik argumentował, że w tym dniu młodzież
nie ma lekcji i jest mniejszy ruch.
Było odwrotnie.
Od rana w pojazdach był tłok, a
ludzie nerwowo stali na przystankach w oczekiwaniu na autobusy. Szczególnie sytuacja
dała się we znaki
dojeżdżającym do
Cieplic. – Kursy
szóstek i siódemek, nie

Jeszcze po południu trzeba było wystać swoje,
aby doczekać się na przyjazd autobusu MZK

dość, że rzadsze, były obsługiwane przez mniejsze autobusy, a nie
większe volvo – denerwował się
jeden z naszych Czytelników.
Nie wszystkim udawało się do
pojazdów wejść, a kierowcy ledwo
zamykali drzwi. – Widziałem
starsze osoby, które musiały się
gnieść i nie miały gdzie usiąść
– dodaje pan Krzysztof. I nie były
to zdania odosobnione: Miejski
Zakład Komunikacyjny pomylił
się w podejmowaniu decyzji o poniedziałkowych ograniczeniach.
Przewoźnik zapewnia, że informację o zmianach w rozkładzie
jazdy podał odpowiednio wcześniej i wynikała ona z rachunku
ekonomicznego. Psioczyli pasażerowie, którzy w poniedziałek
musieli sporo naczekać się na
różne linie chcąc dostać się do
centrum i załatwić różne, w tym
urzędowe sprawy.
Na szczęście w pozostałe dni
przedłużonego weekendu,
mimo ograniczeń w komunikacji, tłoku w autobusach
nie było.

(tejo)

po Pocztowej

Kostka betonowa przy poczcie głównej, choć nie jest
stara, nadaje się tylko do usunięcia.
Zmagają się z tym ekipy
drogowców, którzy położoną na początku lat 90-tych
nawierzchnie muszą zerwać.
Wówczas podobną kostką wybrukowano niemal wszystkie
chodniki w centrum. Z większości już dawno została
zdjęta.
Teraz na Pocztową trafi
nowa, miejmy nadzieję, że
bardziej trwała.

Zmodernizowane będą na
razie tylko chodniki. Pozostanie asfaltowe pasmo na
samej ulicy, która – choć
ma staromiejski charakter
– nie jest wyłączona z ruchu
samochodów. Na razie jest
kłopot z dojściem do poczty
głównej. Ograniczono też
ruch samochodów.

(tejo)

Bez deptaka
Pocztowa w godzinach szczytu często bywa przeładowana samochodami.
Kierowcy wyjeżdżający mają kłopot z manewrowaniem, ponieważ w tym
samym czasie wielu nadjeżdża, chcąc zaparkować przy i tak już zatłoczonych
chodnikach. Stłuczki i kłótnie nie są tu rzadkością, tym bardziej, że nie brakuje
samochodów dostawczych, które tarasują całą szerokość ulicy.
Zmiana organizacji ruchu nie jest jednak przewidywana. Zdaniem jeleniogórzan Pocztowa powinna być przedłużeniem deptaku z ogródkami piwnymi i
miejscem do spacerów aż do kina Lot. Nie jest to jednak możliwe z uwagi na
konieczność zachowania dojazdu dla pojazdów Poczty Polskiej.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Zmęczenie powodem kolizji

Wjechał w autobus
Do stłuczki doszło w sobotę rano na przystanku
przy Aptece pod Koroną w Cieplicach. Prowadzący
osobowego volkswagena uderzył w tylni błotnik
autobusu kursowego PKS.

Fot. Dariusz Gudowski

Kierowca PKS właśnie zabierał
ludzi z przystanku, kiedy pojazdem szarpnęło. W pierwszej chwili
pomyślał, że coś stało się ze skrzynią biegów. Okazało się jednak, że
przyczyną było uderzenie innego
auta w tył autobusu, który stał
prawidłowo na przystanku.
Sprawca kolizji wyszedł z auta
z zakrwawioną twarzą i nogą.
– Powiedział, że zasnął za kierownicą i przeprosił kierowcę
PKS za zdarzenie – relacjonują
świadkowie.

Został zabrany do szpitala przez
pogotowie ratunkowe. Tam mężczyźnie pobrano krew do badań,
aby sprawdzić, czy był trzeźwy.
Stan zdrowia poszkodowanego
nie budzi obaw.
Skutki stłuczki w postaci rozlanego oleju z pojazdu osobowego
uprzątnęli strażacy. Uszkodzonego citroena zabrała pomoc
drogowa.
Autobus z lekkimi draśnięciami
karoserii ruszył w dalszy kurs.

(tejo)

Na szczęście, kolizja nie było bardzo groźna
i autobus kontynuował jazdę

REGION Weekend prawie na trzeźwo

Kierowcy zmądrzeli?
Sześciu pijanych kierujących zatrzymała policja w
długi weekend, czyli od piątku 27 kwietnia do piątku
4 maja.
To rekordowo mało. – Zdarza się, że tylu pijanych zatrzymujemy w ciągu doby – mówi
nadkom. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy policji w Jeleniej Górze.
Dla porównania, w ubiegłym
roku w tym samym czasie,
zatrzymano prawie 30 kierujących. Dane te dotyczą Jeleniej

Góry i powiatu jeleniogórskiego. Pod uwagę brani są
kierowcy samochdów jak i
rowerzyści.
Czyżby nasi kierowcy poszli po rozum do głowy?
– Być może wystraszyły ich
sądy 24. godzinne – mówi
Edyta Bagrowska.

(DOB)

Kronika policyjna
REGION

Wyrzucił narkotyki
Przy ul. Wolności w Jeleniej Górze policja zatrzymała 34-letniego
mieszkańca Bystrzycy Kłodzkiej, który miał przy sobie tak zwaną
polską heroinę, czyli narkotyk ze słomy makowej. W ręce stróżów
prawa wpadł także 21-letni mieszkaniec gminy Mysłakowice, u
którego ujawniono inne środki odurzające. Jechał volkswagenem
golfem. Przy ul. Ogińskiego w Jeleniej Górze natknął się na patrol
policji. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy, którzy zauważyli, że mężczyzna wyrzucił z pojazdu
jakiś pakunek. Jak później ustalili, podejrzany usiłował pozbyć
się z samochodu kilku działek marihuany. Policjanci przeszukali
również auto, w którym dodatkowo znaleźli kilkanaście działek
metamfetaminy.
Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Posiadanie środków
odurzających jest przestępstwem.

JELENIA GÓRA

Łupem rury i kable
Kradzież rur miedzianych o wartości 800 złotych z jednego z jeleniogórskich budynków ma na swoim koncie 18-letni mieszkaniec
miasta. Zatrzymała go policja. Funkcjonariusze ustalili, że złodziej
wcześniej co najmniej pięć razy kradł kable telekomunikacyjne ze
studzienek. Wypalał je i sprzedawał na złom. Sprawcę osadzono w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

(tejo)

REGION Jeden brał łapówki od swoich pacjentów, drugi mógł przyczynić się do
zgonu noworodka

Doktorzy na ławie

Kara więzienia w zawieszeniu i grzywna dla Mariusza Ch., lekarza, który
brał łapówki od pacjentów
i firmy farmaceutycznej.
Szef położnictwa ze Zgorzelca, oskarżony o spowodowanie śmierci dziecka, czeka na proces.
Przed Sądem Okręgowym
w Jeleniej Górze zakończył
się proces Mariusza Ch. Prokuratura oskarżyła medyka
o przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów, którym załatwiał poświadczające
nieprawdę dokumenty oraz
przyjęcia na oddział. Doktor
brał także łapówki podczas
wykonywania praktyki prywatnej.
Jeszcze do niedawna dr Ch.
był ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych.
Po ujawnieniu zarzutów, został
z tej funkcji zwolniony, ale dalej w szpitalu pracował. Teraz
przez trzy lata nie będzie mógł
wykonywać zawodu lekarza.
Ch. wydał, między innymi,
fałszywe zaświadczenie o stanie zdrowia Norberta S., jednego z poborowych, który w ten
sposób chciał uniknąć poboru
do wojska. Zapłacił lekarzowi

200 złot ych. Tyle samo za
przyjęcie na oddział swojej
matki Marii K. dała byłemu
ordynatorowi Eliza M.
Większe kwot y łapówek i
podarunki dr Ch. dostawał od
policjantów. Między innymi
ponad 1000 złotych i butelkę
alkoholu w zamian za sporządzenie niezgodnej z prawdą
dokumentacji medycznej poświadczającej zły stan zdrowia
jednego z funkcjonariuszy,
który zamierzał zaświadczenia
wykorzystać, aby otrzymać
rentę. Ordynator obiecał także
policjantowi obiecał przyjęcie
na oddział.
Wystawił fałszywe zwolnienia
lekarskie funkcjonariuszowi,
który nie stawił się wcześniej
na czekającym go egzaminie.
Ch. przyjmował też drogie
prezenty: na przykład notebook formy Toshiba o wartości około 4300 złotych od
przedstawicieli jednej z firm
farmaceutycznych w zamian za
obietnicę wypisywania pacjentom produkowanego przez nią
preparatu.
Wpadł w lipcu 2004. Stracił
stanowisko ordynatora, ale
nie pracę. Mimo zarzutów dalej
był zatrudniony w szpitalu. Dyrekcja tłumaczyła to brakiem
innych specjalistów i bardzo
dobrą opinią o przygotowaniu
zawodowym neurologa.

Teraz przez trzy lata Mariusz
Ch. nie będzie mógł pracować
jako lekarz. Zakazał mu tego
jeleniogórski sąd okręgowy.
Skazał ponadto medyka na
dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat oraz na karę
grzywny w wysokości 108
tysięcy złotych.

Apelację od tej decyzji zamierza wnieść Prokuratura
Okręgowa w Jeleniej Górze.
Oskarżyciel domagał się dla
oskarżonego wyroku trzech lat
i sześciu miesięcy bezwględnego pozbawienia wolności.
Wyrok nie jest prawomocny.

(tejo)

Fatalny błąd
Czesław P., szef położnictwa Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu może mieć
poważne kłopoty. Lekarza oskarżono o błąd w sztuce i spowodowanie śmierci
dziecka pacjentki Agaty P.
Dramat kobiety rozegrał się w marcu ubiegłego roku, kiedy to z bólami, będąc
w 9. miesiącu ciąży, zgłosiła się na oddział szpitala. Ordynator zdecydował o
wywołaniu porodu, ale w jego skutku doszło do zaburzeń, w wyniku których
dziecko zmarło.
W trakcie prowadzonego śledztwa w oparciu o zeznania świadków i opinie
biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Szczecinie,
ustalono, że 20 marca 2006 Czesław P. błędnie ocenił podczas badania
Agaty P. wiek ciąży i pomimo braku wskazań do wywołania porodu, podjął jego
indukcję, niestosowaną we współczesnym położnictwie metodą mechaniczną
cewnikiem Foleya.
– Takim działaniem naraził dziecko Agaty P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia. Doszło do zaburzeń tętna płodu skutkującego niedotlenieniem i w
konsekwencji – śmiercią noworodka – wyjaśnia prokurator Ewa WęglarowiczMakowska.
Biegli patomorfolodzy stwierdzili, że noworodek był dojrzały i zdolny do życia.
Nie miał żadnych wad rozwojowych. Pojawiła się sugestia, że do śmierci dziecka
przyczyniła się nie tylko błędna diagnoza, lecz także przestarzała i niestosowana
metoda odbioru porodu.
Sprawa dr. Czesława P. niebawem trafi na wokandę Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za
popełnione przestępstwo grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

REGION Z zazdrości omal nie zabił kobiety

Noże w plecach narzeczonej
Na 8 lat więzienia został skazany Gerard B.
za usiłowanie zabójstwa
swojej konkubiny Marty
M. Mężczyzna zadał kobiecie 14 ciosów nożami
kuchennymi. To cud, że
to przeżyła. Wyrok nie jest
prawomocny.
Gerard B. i Marta M. poznali się 3
lata temu w szpitalu w Sieniawce,
gdzie oboje przebywali na leczeniu
odwykowym. Szybko przypadli
sobie do gustu, a od lutego 2004
roku zamieszkali razem, chcieli
rozpocząć nowe życie. Był to
– jak wynika z relacji świadków
– przeciętny związek. Czasem dochodziło między nimi do awantur.
Najczęściej po wypiciu alkoholu.
Gerard za kołnierz nie wylewał,
a po kilku głębszych stawał się
agresywny, chorobliwie zazdrosny
o swoją wybrankę. Kłócili się o byle
co. Kilka razy wyrzucił ją z domu,
ale kiedy wytrzeźwieli – ich życie
wracało do normy. Po tym dniu
jednak nie wróciło.

Nikt nie pamięta

Był 25 lutego 2005 roku.
Gerard przyszedł do domu nad
ranem z pracy, z nocnej zmia-

ny. Był w ciągu alkoholowym,
pił od dwóch tygodni. Po drodze kupił dwie flaszki. Szybko
wypili je ze swoją ukochaną.
A że było mało, jeszcze przed
południem wyszedł do sklepu
po następne. Kupił 2 razy 0,7
litra. Co się działo potem? Tego

do końca nie wiadomo. On
zasłania się niepamięcią ona
też z trudem o tym opowiadała
w sądzie. Chce wymazać to
wydarzenie z pamięci, nie chce
już go znać.
Około godziny 17 Gerard zadzwonił do sąsiada i poprosił o
to, by ten wezwał policję. – Czy
jestem mordercą? Czy ona

będzie żyć? – bełkotał w alkoholowym amoku. – Wbiłem jej
nóż w kręgosłup – odparł na
pytanie sąsiada, co się stało.

Krew na prześcieradle

Gdy jednak jeden z funkcjonariuszy wszedł do domu B.,
zauważył na prześcieradle
olbrzymią plamę kr wi. Po
chwili dostrzegł, że siedząca
na łóżku kobieta ma wbite w
plecy 3 noże kuchenne. Zaczęła
się czołgać, aby wyjść z pokoju.
Zawiadomiono pogotowie,
kobieta przeżyła tylko dzięki
szybkiej pomocy lekarzy.
Jak ustalono podczas śledztwa, Marta M. została ugodzona w plecy 14 razy. Rany
spowodowały liczne obrażenia,
ale – na szczęście – nie były one
śmiertelne.

DNA się zgadza

Gerard B. został aresztowany.
Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna
przez cały czas nie przyznawał
się do winy. Jego zdaniem,
zrobił to ktoś inny, kto był u
nich w mieszkaniu. Nie potrafił
wskazać konkretnej osoby. Jego
wersję wykluczyły badania

kodu DNA z próbek pobranych
z noży oraz kieliszków. Wyniki
wskazują, że w mieszkaniu był
tylko Gerard i Marta.
Do tego świadkowie zeznali, że
Gerard B. nie był zbyt towarzyski.
Bardzo rzadko przyjmował gości
w domu. Jeśli już spotykał się z
kolegami, to zwykle umawiał
się gdzie indziej. No i zazwyczaj
zamykał drzwi na zamek, nawet
jeśli był w domu.

Kara maksymalna

Pierwszy wyrok w tej sprawie
zapadł w październiku ubiegłego roku. Gerard B. został
skazany na 5 lat więzienia.
Zarówno obrońca jak i prokurator odwołali się od niego.
Pierwszy twierdził, że kara jest
zbyt surowa, drugi natomiast,
że jest zbyt niska.
Sąd apelacyjny uchylił wyrok
i przekazał do ponownego
rozpatrzenia. Tuż przed długim
weekendem Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze zakończył
postępowanie i skazał Grearda
B. na osiem lat więzienia. To
maksymalna dopuszczalna
kara za usiłowanie zabójstwa.
Wyrok nie jest prawomocny.

(DOB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 maja 2007 r.



WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Maturzystom przydał się kopniak na szczęście, ale do pełni
sukcesu droga daleka

– Emocje od rana. Nieprzespana
praktycznie noc, a wcześniej sporo
nauki. Praktycznie nie miałam
długiego weekendu – opowiada
Kaśka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida.
– W nocy nie mogłem zasnąć.
Koleżance śniło się, że uczy się
do matury.
– uśmiecha się Piotr Osuch z
„Żeroma”.
Sporo przeżyć także dla dyrektorów szkół. – Bardzo surowy regulamin – mówi Paweł Domagała,
szef ZSO nr 1 w Jeleniej Górze.
Uchybienie choćby w jednym
punkcie może kosztować unieważnienie matury i kłopot dla
uczniów i szkoły.

Poloniści mieli wolne

Na sali nie mogą przebywać
nauczyciele uczący zdawanego
przedmiotu. Dlatego w piątek
dyżurowali, między innymi, matematycy i fizycy. Poloniści mieli
wolne.
Do tego same zakazy: nauczyciel
nie może poruszać się po sali, trzeba
wyłączyć telefony komórkowe, nie
wolno nic jeść ani pić. I obowiązkowo mieć coś do pisania z czarnym
tuszem i atramentem. Tylko taki
jest „widziany” przez urządzenie
do sprawdzania testów.
Po egzaminie wszystkie prace specjalnie zabezpieczone są wysyłane
do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która je sprawdzi. Całość pod
czujnym okiem obserwatorów.
Zagadnienia maturalne

Poziom podstawowy
1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej
przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży
polskiej? Analizując przytoczony fragment „Dziadów”
Adama Mickiewicza zwróć uwagę na sytuację
studentów i ich postawy.
2. Analizując fragmenty „Przedwiośnia” i „Granicy”
porównaj kreacje matek.

Maturzyści na chwilę wyluzowani: dziś napiszą testy z języków obcych
Luz przy piwie

Nic dziwnego, że kiedy prawie
trzy godziny testu mijają, abiturienci
czują ulgę i jak najszybciej chcą ze
szkoły wyjść na plac Ratuszowy,
aby wyluzować się przy małym
jasnym.
Tam dzielą się spostrzeżeniami na
temat najważniejszego do tej pory
egzaminu w ich życiu.
Koło arkad spotykamy Joannę
Hadaś z III LO i Olafa Jurdygę z I
LO. Ona pisała poziom rozszerzony,
on podstawowy. – Czytanie ze zrozumieniem dla mnie było ciężkie
– powiedziała Asia. Tekst był po
prostu okropny.
Dla Olafa natomiast najtrudniejszy
był temat o Granicy i Przedwiośniu.
Do polskiego szczególnie się nie
przykładali, bo nie wiążą z tym
przedmiotem przyszłości. Joanna
marzy o studiach graficznych, Olaf
– o architekturze krajobrazu.
– Chcę pójść na Politechnikę Wrocławską, ale nie wiadomo czy zdam
maturę, bo z polskim to nigdy nie
wiadomo. Kto to sprawdzi i jakie
Określ wzajemne relacje między matką a dzieckiem,
wykorzystując
także znajomość utworów”.
Zrozumienie czytanego tekstu - fragmentów wykładu
prof. Barbary Skargi na temat obywatelstwa.
Poziom rozszerzony
1. Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji
w podanych fragmentach „Pani Bovary” Gustawa
Flauberta i „Republiki marzeń” Brunona Schulza”.

błędy wytknie? – żartuje Jan Kosa
z I LO.
Maturalny stres przeżywał również nasz redakcyjny kolega Arek
Piekarz, który z języka polskiego
wybrał poziom rozszerzony. – Trochę ciężkie tematy, ale myślę, że
będzie dobrze – mówi.

Rozszerzeni
pokrzywdzeni

Przesądy górą

– To absolutny rekord – mówi
Barbara Łagońska z TJ. – Żaden inny
spektakl w historii „Norwida” nie był
grany dwieście razu!
Testosteron to sztuka o problemach
sercowych mężczyzn. Groteskowo i
zarazem bezlitośnie demaskuje mit
mężczyzny typu macho. Sztuka to
nieudane wesele, które przeradza się
w wieczór kawalerski, gdyż panna

Angelika Grzywacz
(tejo)

Moim zdaniem
Utestowienie zabija literaturę i ogranicza możliwości interpretacji tekstów.
A tak właśnie wyglądają egzaminy
maturalne po nowemu. Skazują młodego człowieka na „jedynie słuszną”
wizję autorów egzaminacyjnych
pytań. Z drugiej strony maturzyści
z tego powodu nie protestują, bo po
co się przemęczać? W końcu matura
to przecież zwykły egzamin. Według
nowego nazewnictwa nawet nie jest
egzaminem dojrzałości.
Konrad Przezdzięk

2. Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie
poematu Tomasza Różyckiego „12 stacji”. Jaką
rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do „Pana
Tadeusza”?
Rozumienie tekstu na poziomie rozszerzonym na
podstawie tekstu Teresy Sasińskiej-Klas pt. „Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie”.

Dwusetka Testosteronu
młoda powiedziała „nie”. Na scenie
występują sami mężczyźni.
Jak przyznaje Andrzej Saramonowicz, sztuka została napisana
pod aktorów warszawskiego teatru. Doskonale przyjęła się także
w innych miastach. W Jeleniej
Górze wszystkie bilety na najbliższe spektakle są już wyprzedane.
– Niektórzy chodzą na Testosteron
po 8 razy – przyznaje Barbara
Łagońska. – Ludzie już pytają nas,
kiedy znowu będziemy grać. Na
popularność sztuki jeszcze bardziej
wpłynęła jej ekranizacja.
Jeleniogórska premiera spektaklu

Pytani przez nas abiturienci bardzo poważnie podeszli do typowych
przedmaturalnych przesądów. Mają
nadzieję, że im to akurat pecha nie
przyniesie. – Jesteśmy optymistycznie nastawieni do naszej matury a to
już połowa sukcesu – kwitują.

Znaczna większość uczniów
zdecydowała, że napisze maturę
na poziomie podstawowym, bo
wymagało to mniej wysiłku w
przygotowaniach.
Jednak o ile maturzyści z poziomu łatwiejszego byli zadowoleni z
zagadnień, o tyle nie kryli rozczarowania ci, którzy pisali rozszerzony.
– Nie było ani jednego typowanego
tematu – mówi Sandra Hortas.
Nie mieliśmy nawet żadnej z omawianych na zajęciach lektur. Jak
otworzyliśmy pytania to byliśmy
wszyscy w szoku.
Nie podobały się maturalne zmiany. – Nasi koledzy rok temu mogli pi-

JELENIA GÓRA Kolejny rekord popularnego spektaklu

Sztuka Saramonowicza
w najbliższą niedzielę po
raz dwusetny na deskach
Teatru Jeleniogórskiego
im. Norwida.

sać poziom podstawowy, a następnie
rozszerzony. Porażka pozostawiała
nadzieję na dobrze napisaną część
podstawową. W tym roku wybór
tylko jednego z dwóch poziomów
taką szansę odbierało – mówi Ania
Michalak. – Czujemy się trochę
pokrzywdzeni tą zmianą – dodaje
Sandra Hortas.

miała miejsce we wrześniu 2003
roku.
W Testosteronie występują: Piotr
Konieczyński (Tretyn), Jacek Grondowy (Tytus), Robert Dudzik (perkusista), Jacek Paruszyński (Stavros),
Grzegorz Cinkowski (Janis), oraz
gościnnie Marcin Tomczak i Jakub
Giel (wymiennie grają rolę KORNELA) i Włodzimierz Dyła (ROBAL).
Dwusetny spektakl odbędzie się
w najbliższą niedzielę (13 maja)
o godzinie 19 na Scenie Studyjnej.
Warto zapytać o wejściówkę: może
ktoś wcześniej zrezygnuje.

(DOB)

Fot. Archiwum Teatru Jeleniogórskiego

Pierwsze koty za płoty.
Później już będzie z górki – żartowali w piątek
maturzyści. Dopisywały
humory, bo większości
„podeszły” zagadnienia.
– Tematy jak marzenie,
zwłaszcza na podstawowym poziomie – mówili.

Fot. Krzysztof Knitter

Bój czarnym piórem

Fragment Testosteronu

JELENIA GÓRA Kolejka do eurostołka

Komu prezydentura?
Marek Obrębalski będzie kandydował na szefa Euroregionu Nysa.
To pierwsza oficjalna deklaracja w związku z wyborami
na stanowisko prezydenta
Euroregionu. Odbędą się one
14 maja w Hotelu Mercure.
Nie wiadomo, z kim szefowi
Jeleniej Góry przyjdzie się zmierzyć. Nieoficjalnie w gronie
kandydatów wymienia się
Piotra Romana, prezydenta
Bolesławca i byłego starosty
bolesławieckiego.
– Do tej pory na czele Euroregionu stał szef miasta albo
parlamentarzysta – podkreśla
Marek Obrębalski.
Pierwszym prezydentem
EN był burmistrz Bogatyni
Zbigniew Zaborowski. Po nim

przed 8 lat stery Euroregionu
objął poseł Marcin Zawiła.
Obecnie prezesem jest eksposeł Michał Turkiewicz z
Lubania. Zapowiedział jednak,
że nie będzie ponownie kandydował.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa zajmuje
się rozdziałem środków unijnych na tzw. małe projekty o
charakterze transgranicznym.
W tym jest m.in. dofinansowanie imprez kulturalnych.
Do Euroregionu Nysa należy
kilkanaście gmin z Dolnego
Śląska, Czech oraz Niemiec.

(DOB)

JELENIA GÓRA Rozbudowa schroniska dla psów i kotów

Fortuna dla zwierząt
Czterysta tysięcy złotych na poprawę losu bezdomnych czworonogów.
Jeszcze w tym roku powiększona zostanie o kolejne boksy przeznaczone dla małych zwierząt
placówka przy ulicy Spółdzielczej.
Koszt rozbudowy to wstępnie około 400 tysięcy złotych. Pieniądze
nie będą pochodziły tylko z Jeleniej Góry, lecz także z sąsiednich
gmin zainteresowanych partycypacją w kosztach utrzymania
obiektu.
Jak zapowiada Michał Kasztelan, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, gospodarza schroniska,
po jego rozbudowie i remoncie
znajdzie się miejsce w boksach
dla około 150 zwierząt.
Kiedy na początku lat 90-tych
minionego wieku placówka
powstawała, zaplanowano tam
jedynie 60 miejsc.

Dziś obiekt jest przepełniony:
przebywa tam ponad 100 psów
i kotów stłoczonych w nieremontowanych od kilku lat boksach.
Nierzadkie są przypadki, kiedy psy
się zagryzają z powodu tłoku.
Do placówki trafiają też chore
łabędzie, przynoszone przez ludzi
lisy oraz inne zwierzęta.
Pracownicy dowożą tam bezpańskie zwierzęta nie tylko z
Jeleniej Góry, lecz także z okolicznych gmin powiatu, a nawet
z miejsc poza administracyjnym
działaniem stolicy Karkonoszy.
Teraz zainteresowane usługami
samorządy będą musiały wykupić
specjalny abonament. Już są
wstępne deklaracje niektórych
gmin, choćby Szklarskiej Poręby.

(tejo)

Dużo, czy mało?
400 tysięcy złotych wydaje się kwotą dość sporą, zwłaszcza w zestawieniu
z innymi pozycjami w budżecie Jeleniej Góry na 2007 rok. Dla przykładu, na
wstępne przygotowanie fazy projektowej basenów termalnych przeznaczono
300 tysięcy złotych, tyle samo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ” dostanie 900 tysięcy złotych
dotacji na dopłatę do remontów zrujnowanych mieszkań i kamienic w
części Jeleniej Góry.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION Mieszkańcy Karpnik mają dość działalności pobliskiej kopalni

ZAGADKA NR 14:

Bezprawny transport

Kopalnia wprawdzie istnieje od
dawna, a od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku spełniała
wyłącznie funkcje doświadczalne
dla naukowców Politechniki
Wrocławskiej. Wydobycie było
niewielkie i nieuciążliwe dla
mieszkańców. Jednak wyniki badań naukowców wykazały, że pod
Kapnikami znajduje się bardzo
wartościowy skaleń, świetnie nadający się do produkcji wyrobów
ceramicznych. To spowodowało,
że niewielka kopalnia doświadczalna w ostatnich latach zamieniła się w duże przedsiębiorstwo
wydobywcze. Stało się tak, gdy
odkrywkę przejęła krakowska
firma Skalpol, która wykupiła
tereny od Agencji Mienia Rolniczego oraz prywatne grunty od
rolników. Efektem tych zabiegów
jest coraz większe wydobycie
skalenia.

Niszczą drogi

Skalpol planował, że w tym
roku będzie wywoził 250 tysięcy ton skalenia, czyli 1660 ton
dziennie. Jeden pojazd wywożący
urobek z odkrywki mieści 40
ton skalenia. Gdyby te plany się
powiodły, codziennie ponad 40
pojazdów ciężarowych rozjeżdżałoby Karpniki. Na razie jeździ ok.
10 pojazdów dziennie, ale to tak o
10 za dużo, tym bardziej że jeżdżą,
jak to się mówi, stadem. Robią to
ponadto bezprawnie, bo przejeżdżając przez Karpniki drogami
gminnymi i powiatowymi niszczą

a) pierwszeństwie przejazdu
b) obowiązku jazdy przy prawej krawędzi
jezdni
c) zatrzymaniu i postoju

Fot. Krzysztof Knitter

Karpniki to urocza miejscowość w Rudawach
Janowickich coraz chętniej odwiedzana przez
turystów, a szczególnie
rowerzystów. Urok tego
miejsca jest zakłócony
przez znajdującą się w
pobliżu kopalnię odkrywkową skalenia.

Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów o:

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 14
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

– Przez jeżdżące tędy tiry drogi bardzo szybko się niszczą
– mówią Katarzyna Kamińska i Henryk Zabielski
te trakty, powodują niszczenie
brzegów miejscowej rzeczki. –
Jadą przez cztery mosty, których
wytrzymałość znosi obciążenie
tylko do 15 ton – mówi Katarzyna
Kamińska, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Karpnik.
– Od dawna walczymy z tym
bezprawiem. Powiadamiamy o
tym władze gminy w Mysłakowicach i władze powiatowe w
Jeleniej Górze. Monitowane w tej
sprawie: Powiatowy Zarząd Dróg
oraz wydział komunikacji Starostwa Powiatowego nie reagują
– dodaje Katarzyna Kamińska,
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Karpnik.

Uchwalą plan

Licencję na wydobycie skalenia
krakowska firma Skalpol ma do
2008 roku. Na pewno będzie się
starała o przedłużenie. Stanie
się tak, gdy zatwierdzony będzie
taki wariant w opracowywanym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy. Jeśli rada
gminy to zatwierdzi, Skalpol będzie działał dalej. – Jeśli nie, może

Co w zamian?
Skalpol płaci gminie Mysłakowice niewielkie pieniądze, związane z eksploatacją
kopalni w Karpnikach: 2 zł od tony skalenia oraz niewielki podatek gruntowy.
W poprzednich latach było to w sumie około 15 tys. zł w roku. W tym roku, w
związku ze zwiększeniem wydobycia, będzie to ok. 50 tys. zł. Szkody poczynione
przez tą działalność są wielokrotnie większe. Ponadto nieodwracalne. W kopalni
pracuje zaledwie sześć osób.

się starać o odszkodowanie od
gminy. – Jakie to będą roszczenia,
trudno przewidzieć – mówi wójt
gminy Zdzisław Pietrowski.

Zakaz przejazdu

Jest jednak prostsze wyjście w
rozwiązaniu tego problemu.
Jak powiedział Zenon Bednarz z
Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze,
do połowy maja odbędzie się tradycyjne, comiesięczne spotkanie
z udziałem przedstawicieli jego
urzędu, policji i Powiatowego
Zarządu Dróg, podczas którego
rozważy się między innymi sytuację komunikacyjnego bezprawia
w Karpnikach. Zanosi się na to, że
po wykonaniu ekspertyz dotyczących wytrzymałości mostów w tej
miejscowości, postawi się znaki
zabraniające przejazdu tamtędy
cięższych samochodów niż z
obciążeniem 12 ton. Łamanie
tego zakazu wiązać się będzie

z płaceniem przez kierowców
mandatów w wysokości 300
– 400 zł.

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

Ludzie mają dość

– Trudno uwierzyć w to, że tak
się stanie, bo Skalpol na pewno
nie odpuści. Jednak zmusi to
tę firmę do szukania innego
rozwiązania. Na przykład budowy objazdu, bo mieszkańcy
Karpnik mają naprawdę już
dosyć horroru związanego z
codziennym przejazdem ciężkich
samochodów przez środek wsi.
Niedługo zaczną się rozsypywać
domy – powiedział sołtys Henryk
Zabielski.
W każdym razie, konflikt interesów pomiędzy firmą Skalpol
a mieszkańcami Karpnik musi
być rozwiązany bez dalszego
uszczerbku dla tego miejsca, które i tak zbyt wiele już ucierpiało.

Janusz Cwen

Kolejne łamanie prawa
Karpniki znajdują się na terenie chronionego prawem parku krajobrazowego. Nie wolno
więc tam prowadzić jakiejkolwiek produkcji, a tak się dzieje w przypadku kopalni skalenia.
Urobek jest na miejscu rozdrabniany i składowany na wielkich pryzmach.
Ze wsi turyści najchętniej wyjeżdżają drogą zwaną: aleją lipową. Przyszłość tego
uroczego traktu porośniętego po bokach ponad 200 – letnimi drzewami, stała
pod znakiem zapytania, bo władze gminy chciały wyciąć 25 lip. Wyrok taki wydał
leśnik bez uprawnień dendrologicznych. Spowodowało to protest Stowarzyszenia
Miłośników Karpnik do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i w efekcie lipy
zostały uratowane. Nie mogło być inaczej, bo mają się dobrze. Podczas ostatniej
wichury nie spadła z nich nawet gałąź.

GODUSZYN Piękne kobiety na wspaniałych rumakach

Fot. rylit

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

REGION Rekonesans przed obozem

Wielkie harcowanie
Budowa szałasów, gotowanie na ognisku – to tylko
niektóre zadania, jakie wykonywali jeleniogórscy
harcerze podczas majowego weekendu.
– Korzystamy z wolnego
od szkoły i już rozpoczynamy
przygotowania do zbliżającego
się obozu – mówi Łukasz Strąk,
komendant szczepu ZHP w
Piechowicach. Był on wraz z
dwoma drużynami na majówce w okolicach Jeleniej Góry.
Harcerze sporo czasu spędzili
w lesie. Starsi gotowali na
kuchni polowej, młodsi uczyli się, jak rozstawić namiot.
Były też zajęcia z majsterki.
– Uczyliśmy się, jak wybudować szałas bez użycia gwoździ

– powiedział nam Szymon
Kaczmarek.
Były też marsze na orientację
oraz nocne podchody.
Inne drużyny z jeleniogórskiego hufca ZHP biwakowały
pod namiotami. 8 PDH „Burza”
urządziła sobie wędrówkę Szlakiem Zamków Piastowskich.
Skautów nie odstraszyły nawet
zimne noce. W końcu, muszą
być przygotowani na każdą
pogodę.

(DOB)

Fot. DOB

Gracje w siodle na tle gór
W st ajni „Gost ar” przez
weekend amazonki ujeżdżały
wierzchowce. Powód: otwarte
zawody ogólnopolskie w tej
rzadkiej w naszym regionie
dyscyplinie.
Nienaganne jeździeckie uniformy dumnie siedzących w
siodle pań podobały się wszystkim. Ale ujeżdżenie konia tylko
z pozoru jest łatwe. Widzowie
oglądają efekt końcowy dzieła,
które polega na żmudnych
ćwiczeniach i zapoznaniu się
amazonki z kapryśnymi nieraz
zwierzętami.

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

Jeden błąd na zawodach, moment dekoncentracji niweczy
wiele lat ciężkiego treningu. I
naprawdę trzeba mieć do tego
końskie zdrowie i anielską
cierpliwość, a takowymi cechami jest obdarzona para rumak
i dziewczyna. Uroku imprezie
dodały widoczne z daleka
Karkonosze. Niezapomniany
koloryt, dla którego warto było
przyjechać do podjeleniogórskiego Goduszyna.

(rylit)

Harcerze uczyli się m.in. gotowania w terenie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION JELENIOGÓRSKI Długi weekend w obiektywie i pod krytyczną lupą

Imprezowy zawrót głowy
Wszystkiego ogarnąć nie sposób, bo nie starczyłoby
stron w naszej gazecie. Ale najdłuższy weekend współczesnej Europy pozostanie w pamięci tych, którzy
skorzystali z wielkiej rozrywki.
Góry, zdaje się wszystkiemu
zaprzeczać.
Może właśnie takich jarmar-

Fot. Krzysztof Knitter

Imieniny jeleniogórskiej ulicy
1 Maja przyciągnęły tłumy. I
choć nie zabrakło krytycznych

świetny ubaw mieli i dorośli, którzy się na tej muzyce wychowali,
i młodsi, których uwiodły nowe
aranżacje przebojów sprzed lat.
W końcu pasaż 1 Maja odżył
pełną piersią: przynajmniej na
jeden dzień.
Przerywnikiem były narodowe
święta: Dzień Flagi i rocznica

skiej, której coraz mniej brakuje
do niezapomnianych muzyków
ze zlikwidowanego garnizonu
jeleniogórskiego.
I Wiosna Cieplicka: tradycyjnie
otwarta „Pachnącym majem” czyli kiermaszem roślin i kwiatów
ozdobnych w Parku Zdrojowym.
Na dobrą przystawkę występ krakowskiej Piwnicy pod Baranami, za który wielkie brawa
się należą. Ciepliczanie
z początku sceptycznie podchodzili do
idei kabaretów
w uzdrowisku
stawiając na
muzykę promenadową i
koncerty. Ale
spadkobiercy
Piotra Skrzyneckiego stanęli na wysokości
zadania. Kupili publiczność wysublimowanym humorem
w świetnym stylu.
Oby tak dalej.
W końcu coś z
regionu. Wybraliśmy Szklarską
Porębę i kon-

Rockowe szaleństwo na koncercie Czerwonych Gitar

Paradne stroje muzyków
Orkiestry Dętej Filharmonii
Dolnośląskiej: trzeciomajowa parada

cznych i kolorowych zdarzeń w
stolicy Karkonoszy brakuje?
Hitem okazał się występ Czerwonych Gitar. Przy przebojach
dinozaurów polskiego rocka

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przy ratuszu było z pompą, ale
podobno inaczej się nie da. Kolorowo i dobrze wypadła Orkiestra
Dęta Filharmonii Dolnoślą-

Fot. rylit

głosów pod adresem organizatorów – zarzucano im małomiasteczkowość wydarzenia
– liczba ludzi, którzy wylegli
na śródmiejski deptak Jeleniej

Na jeleniogórskiej „majówce” dla każdego coś miłego
cert zespołu Akurat, popularnej
wśród młodzieży grupy z Bielska-Białej. Występ muzyków na
estradzie parku Esplanada bardzo
się wszystkim podobał. Podobnie
jak inne imprezy Majówkowego
Zawrotu Głowy. Krytycy mogą
się czepiać, że było ich za dużo.
Jednak pomysł okazał się trafiony, bo wielką majówkę w mieście

pod Szrenicą spędziło wyjątkowo
dużo turystów, którzy – dzięki
przezorności organizatorów – nie
mieli okazji do nudy.
Pozostaje niecierpliwie oczekiwać na następną majówkę, miejmy nadzieję, że jeszcze bogatszą
w formie i treści.

(tejo)
Fot. Dariusz Gudowski

Ciepliczanie rozbawieni przez krakowskich artystów z Piwnicy
pod Baranami mimo taśmy oddzielającej ich od sceny

„Akurat” na estradzie
szklarskoporębiańskiej Esplanady

Setki jeleniogórzan i turystów, którzy w miniony wtorek bawili się na święcie ulicy 1 Maja, zapozowały nam do wspólnego portretu. Zgodnie z obietnicą, dziś drukujemy zdjęcie będące swoistym dokumentem
spotkania. Ale to nie wszystko. Dla trzech osób, które rozpoznają się na fotografii oraz przyjdą z aktualnym numerem Jelonki.com i dowodem tożsamości do redakcji naszego tygodnika (ul. Klonowica 9) we
wtorek w godz. 11 – 12, mamy nagrody w postaci firmowych koszulek. Trzej inni uczestnicy, na takich samych zasadach, dostaną „smycze” na klucze z logiem Jelonki.com
Zapraszamy do zabawy.
(tejo)



Rozpoznaj swoją twarz

JELENIA GÓRA Mieszkańcy miasta i goście na wspólnej fotografii

Fot.Krzysztof Knitter

7 maja 2007 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PORTRET JELENIOGÓRZAN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 maja 2007 r.

WYDARZENIA

Koniec promocji na przejazdy jeleniogórskim PKS-em
z Jeleniej Góry do Wrocławia.
Od 30 kwietnia obowiązują
nowe stawki. Bilety podrożały o ok. 2 złote. Normalny
kosztuje 14,50 zł, ulgowy dla
uczniów i studentów – 10,15
zł. Emeryci i renciści zapłacą
11,60 zł.
PKS obniżył bilet y we
wrześniu ubiegłego roku.
Był to sposób na walkę o pasażerów z konkurencyjnym
przewoźnikiem Krychą Bus.
Teraz obaj przewoźnicy
mają mniej więcej takie
same ceny. Kr ycha Bus
pobiera 15 złotych (bilet
normalny) i 10 złot ych
(ulgowy).
Jeleniogórski PKS zawiesił
także kilka kursów na trasie
Jelenia Góra – Wrocław. Od
piątku 4 maja nie jeżdżą
autobusy o 11,30, 16 i 17,30
z Jeleniej Góry i analogicznie 17,10, 18,15 i 21,45 z
Wrocławia. Zawieszono
też kurs z Jeleniej Góry do
Zgorzelca o 13,05 i w drugą
stronę o 15.
Fot. Krzysztof Knitter

(DOB)

Ceny Krychy
zrównają się z PKS

JELENIA GÓRA Rośnie liczba najemców, którzy nie płacą za mieszkania

Cierpią uczciwi

O remontach klatek schodowych czy wymianie
okien mieszkańcy budynków komunalnych mogą
na razie zapomnieć. Zakłady gospodarki lokalowej balansują na granicy
płynności finansowej. Czy
mieszkania komunalne
popadną w ruinę?

wszystko. W ubiegłym roku odłożono kilka pilnych remontów
dachów. O remoncie klatek schodowych w budynkach komunalnych
nie ma co marzyć. Zaliczany jest
on do poprawy estetyki, a nie do
najpilniejszych potrzeb.
Na wymianę drzwi wejściowych
do budynku czeka się ok. 2 lat. Ci,
którym marzy się wymiana stolarki
okiennej, muszą czekać aż 5 lat!

– Od kilku lat czekamy na wymianę dachu – mówią mieszkańcy kamienicy przy ul. Klonowica.
– Cały czas tylko łatane są dziury.
Kapitalnego remontu ZGL nie
chce zrobić.
Mieszkańcy kamienicy przy alei
Wojska Polskiego 87 nie mogą
doprosić się remontu instalacji
wodociągowej. Z kranów woda
ledwo cieknie, nie można się
nawet wykąpać. A płacić trzeba
– mówi Anna Pawłowska. Takich
przykładów jest znacznie więcej.

Przez tych, co nie płacą

Wyremontowali
dwa budynki

Zakłady gospodarki lokalowej nie
mogą poszczycić się wielkimi osiągnięciami w zakresie remontów. W
ubiegłym roku wyremontowano
całkowicie elewacje w zaledwie
dwóch budynkach. Dla porównania, w zarządzie tylko ZGL Północ
są 672 budynki.
W fatalnej kondycji finansowej
jest ZGL Południe, zarządzający
mieniem komunalnym m.in. z
Cieplic. W ubiegłym roku rada
miejska musiała dokonać zmian
w budżecie, by zakład nie stracił
płynności finansowej.
Pieniędzy brakuje prawie na

– Spora grupa mieszkańców
nie płaci za mieszkania, przez
co mamy kłopoty finansowe.
Próbujemy wyegzekwować od
tych ludzi należne pieniądze, ale
bezskutecznie – rozkłada ręce
Lucyna Januszewska, dyrektor
ZGL Północ. Kierowana przez
nią jednostka ma ok. 4 miliony
złotych długów. Ale i sporą grupę
dłużników. Jest ich ponad 3100.
Z tego 1200 to ludzie, którzy nie
płacą w ogóle. Pozostali regulują
zaległości w ratach.
– Przez tych, którzy nie płacą
cierpią uczciwi lokatorzy – mówi
Lucyna Januszewska. – Za nie płacących musimy zapłacić naszym
dostawcom usług. Chodzi na przykład o wodnika. Jeśli nie zapłacimy
za wszystkich, firma ta odetnie
dopływ wody w budynkach. Nie
możemy do tego dopuścić.
Jak twierdzi, mimo trudnej sytuacji, ZGL płaci dostawcom w miarę
na bieżąco. – Zaległości sięgają
najwyżej trzech miesięcy – mówi
Lucyna Januszewska.

Głową w mur

Inna sprawa, że ściąganie zaległości od dłużników przypomina

Fot. DOB

Drożej
za bilety



Remont budynku przy Placu Niepodległości 5 miał zakończyć się
w ubiegłym roku. Zakończy się dopiero w tym
bicie głową w mur. Zgodnie z prawem, ZGL wysyła przykładowemu
Kowalskiemu, który ma zaległości w
płatnościach, wezwanie do zapłaty.
Jeśli to nie skutkuje, sprawa trafia
do sądu. Dopiero po wyroku sądu
ZGL zwraca się do komornika o
ściągnięcie należnej kwoty. Trwa
to dobrych kilka miesięcy, albo i lat.
Ale i komornik jest często bezradny,
bowiem Kowalski nie ma dochodów.
– W takim przypadku nie pozostaje
nam nic innego, jak wypowiedzenie
umowy najmu mieszkania – mówi
Lucyna Januszewska. Wypowiedzeń w Jeleniej Górze stosuje się
kilkadziesiąt rocznie. Ale i one nie
są skuteczne, bo wielu nie płacących
nadal mieszka w zajmowanym
lokalu. Powód? Nie ma ich dokąd

przenieść. Wszystkie lokale socjalne
w mieście są zajęte, a nowych się
nie buduje. Ustawa dopuszcza też
możliwość umieszczeniach ich w
tzw. pomieszczeniach zastępczych.
Takich wolnych też nie ma.
Końcowym etapem tej długiej

Torowiska dla cyklistów

Lwy parkietu
Bardzo dobrze wypadli jeleniogórscy tancerze w XV
Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego o
Złotego Lwa w Legnicy.

Fot. Maciej Kaczmarek

Najlepiej z naszych zaprezenCentrum Kultury i UKTS Lew
towała się para Wiktoria Wior
Legnica
i Jacek Jeschke (Szok Jelenia
(KED)
Góra), którzy w kategorii wiekowej
16-18 lat zwyciężyli
w tańcach standardowych jak i latynoamerykańskich.
W r ywalizacji
open w kategorii
pow. 15 lat drugie
miejsce w tańcach
latynoamerykańskich zajęli Anna
Skibińska i Andrzej
Mącznik (Szok Jelenia Góra).
W r ywalizacji
udział wzięły pary
z 47 klubów z Polski, Czech, Rosji,
Ukrainy, Niemiec Jeleniogórscy tancerze
i Słowacji. Organi- dobrze zaprezentowali
zatorami turniesię w zawodach w Legnicy
ju byli: Legnickie

Demontaż nieużywanych
szyn na nieczynnych liniach kolejowych i budowa
zamiast nich ścieżek rowerowych: To alternatywa dla
drogiej rewitalizacji sieci
pociągów karkonoskich.
Zdaniem naszego Czytelnika z
Kowar to dobry sposób, aby ożywić stare trasy z pożytkiem dla
wszystkich: miejscowych fanów
jazdy na rowerze oraz turystów
cyklistów, dla których oferta spędzenia wolnego czasu w siodełku w
podkarkonoskich miejscowościach
jest ograniczona.
– Po uregulowaniu stanu prawnego z PKP proponuję zdemontować tory i zamienić torowisko
na ścieżkę rowerową. Dla rodzin z
dziećmi, młodzieży. Osób starszych,
dla których z racji wieku tereny rowerowe w okolicach Kowar są mało
dostępne, a ta trasa ma niewielki
procent spadku. Staje się też dostępna dla osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich – proponuje
kowarzanin.
Takie wykorzystanie tras kole-

jowych da okazję do zrobienia
interesów bardziej przedsiębiorczym
mieszkańcom. – Mogą powstać
wypożyczalnie rowerów, czy też
riksz, którymi całe rodziny pojadą
na bezpieczną wycieczkę.
Kowary zyskałyby na atrakcyjności, bo póki co wizyta w zaniedbanym centrum miasta nie jest
turystycznym hitem i goście raczej
je omijają.
– W drodze powrotnej można
wytyczyć trasę alternatywną z okolic
stacji Kowary średnie koło kaplicy
św. Anny dalej ścieżką do centrum.

(DOB)

Lepiej wykupić
– Na pewno będą zmiany w strukturach zakładów gospodarki lokalowej – mówi Jerzy
Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. – Ale rewolucji nie przewiduję, raczej będzie
to ewolucja. Szukamy rozwiązania, jak poprawić ściągalność wierzytelności.
Jak zapewnił, miasto zajmie się szerzej tematem w drugiej połowie bieżącego roku.
Miasto już dziś zachęca mieszkańców do wykupienia lokali komunalnych na
własność. Można je nabyć po promocyjnej cenie za 1 procent wartości. Wkrótce
ma być przygotowana kolejna uchwała. Zakłada się przedłużenie promocji, ale tylko
na jakiś czas. Władze liczą, że ludzie niezdecydowani wykupią mieszkania widząc,
że promocja się kończy.

KOWARY Jest pomysł na wykorzystanie nieczynnych linii kolejowych

LEGNICA Sukcesy w pląsach

drogi jest eksmisja. W ubiegłym roku
ZGL Północ wystosował 94 wnioski
o jej przeprowadzenie.

Zwiększona liczby turystów na
pewno zachęci mieszkańców do
oferowania pamiątek i usług innego
rodzaju niż tylko sklepy spożywcze,
tutaj z pewnością mieszkańcy zaskoczą nas swoją twórczą pomysłowością – sugeruje kowarzanin.
Wizja jest całkiem realna i stosunkowo niedroga w porównaniu
z zamiarem rewitalizacji kolei. Po
dawnej trasie Jelenia Góra – Kamienna Góra nie kursują już od
ponad 20 lat.

(tejo)

Za i przeciw
Samorządowcy z Lwówka, gdzie taka ścieżka już jest, przyznają, że pomysł
był trafiony, bo z roku na rok korzysta z traktu coraz więcej cyklistów..
Pieniądze udało się pozyskać częściowo z funduszy unijnych. Ścieżka
ma być przedłużona do Świeradowa, choć jeszcze nie wiadomo, kiedy
to nastąpi.
Bardziej sceptycznie podchodzą do takiego rozwiązania władze Karpacza.
Burmistrz Bogdan Malinowski wolałby wykorzystanie linii kolejowej do
celów, w jakich została zbudowana. Tam jednak sytuacja jest skomplikowana ze względu na kwestie własnościowe: wciąż nie wiadomo, czy
samorząd kupi od PKP nieruchomość, na której znajduje się dworzec i
część torowiska. Entuzjastami lokalnych kolei turystycznych są także
członkowie towarzystwa Karkonoskie Drezyny Ręczne.

Będzie start

i meta
150 tysięcy złotych miasto
wyda na tegoroczny Tour de
Pologne. Umowę o organizacji wyścigu podpisano w
minionym tygodniu. Jelenia
Góra jest jedynym miastem
w którym będzie i start i
meta wyścigu. Znane są już
także terminy przejazdu kolarzy. 14 września w stolicy
Karkonoszy zakończy się
etap Dzierżoniów – Jelenia
Góra, a następnego dnia
rozpocznie etap Jelenia
Góra – Karpacz. Pieniądze
pójdą na organizację i zabezpieczenie startu i mety.
W zamian stolica Karkonoszy będzie promowana w
telewizji, podczas relacji
na żywo.
Tour de Pologne należy do
elitarnego cyklu wyścigów
Pro Tour. Ta taka kolarska
liga mistrzów, skupia 27
najważniejszych wyścigów
na świecie.

(DOB)
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WIADOMOŒCI /OPINIE
REGION Nie tak łatwo zostać dyslektykiem

REGION Zagrają w liście przebojów?

Raz na ludowo Niepoprawni ocenzurowani
Fot. Krzysztof Knitter

Zaostrzenia w wydawaniu orzeczeń o dysfunkcjach ucznia w szkole.

Szansę na wydanie profesjonalnej płyty ma znany w
stolicy Karkonoszy zespół
Jeleniogórzanie. Starsi mieszkańcy miasta mile spędzają
czas śpiewając różne ludowe
piosenki. A że całkiem nieźli
im to wychodzi, zapraszani
są na różne imprezy. Teraz
pojawiła się możliwość wy-

stępu na falach Polskiego
Radia Wrocław i start w
Ludowej Liście Przebojów.
Nagroda to wstęp do studia
i nagranie profesjonalnego
albumu. W maju Jeleniogórzanie zostaną przesłuchani
przez radiowców. Powodzenia!

(tejo)

Rozczarowanie dla rodziców,
których dzieci mają kłopoty z poprawnym czytaniem i pisaniem.
Orzeczenie psychologa, który
kwalifikował te problemy jako
dysleksję lub dysortografię, jest
coraz trudniejsze do zdobycia.
Nie dostał go gimnazjalista
Rafał, choć od początku podstawówki robi „ortografy”, ale
ogólnie uczy się świetnie. Rodzice
chcieli oszczędzić mu zaniżonych
not na testach kompetycyjnych.
Psycholodzy stwierdzili, że chłopak się nie kwalifikuje. Zalecono
tylko systematyczne ćwiczenia
ortografii.
Na egzaminie nie miał więc
dodatkowych przywilejów, jak
uczniowie z orzeczoną dysleksją.
Ci, nie dość, że mają więcej czasu
na rozwiązanie problemów, to
jeszcze są ulgowo traktowani przy

ocenianiu. – Poszło mi kiepsko
właśnie przez ortografię. Boję
się, że przez to otrzymam mniej
punktów i nie dostanę się do cieplickiego „Norwida” – mówi.
Jak dowiedzieliśmy się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
liczba dyslektyków i dysortografów spada. Ale nie z powodu
raptownej poprawy stanu wiedzy
i umiejętności uczniów, ale z
przyczyny ograniczeń w wydawaniu świadectw o wspomnianych
dysfunkcjach.
To podobno odgórne zalecenie z
ministerstwa, które stwierdziło, że
zaświadczeń wydaje się za dużo.
– Minęły czasy, kiedy wydawano je lekką ręką – mówi jedna
z psychologów. Dokumentów
honorowanych przez szkoły nie
mogą już wystawiać prywatne
poradnie.
Zdaniem prof. Marty Bogdanowicz, światowej sławy psychologa
dziecięcego z Polskiego Towarzystwa Dysleksji przypadłość

jest bardzo poważna i brak jej
zdiagnozowania może zepsuć
życie tym, którzy cierpią na podobne dysfunkcje. – Często to
ludzie zdolniejsi od rówieśników,
tyle tylko, że nie z własnej winy
robią błędy.
Jak się dowiedzieliśmy, „modę”
na szkolne dolegliwości opanowują obecnie inne kłopoty
najmłodszych jeleniogórzan.
Ich rodzice skarżą się szkolne
fobie wśród dzieci i młodzieży
(objawiają się nerwicą żołądka,
wymiotami i złym samopoczuciem na samą myśl, że trzeba
chodzić do szkoły).
Częste są też sugestie, że najmłodsi, zwłaszcza ci, którzy rozrabiają
najwięcej, cierpią na ADHD, czyli
„zespół dziecka nadpobudliwego”.
Wielu pedagogów ma nadzieję, że i
w tych przypadkach stosowne zaświadczenia będą wydawane tylko
w uzasadnionych przypadkach.

(tejo)

Opowie
o Lancelocie
16 maja gościem w książęcej
wieży mieszkalnej w Siędlęcinie będzie Jacek Witkowski,
pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista
sztuki średniowiecznej, gotyckiej
i romańskiej. Dr Witkowski
zinterpretował siędlęcińskie
malowidła jako opowieści o
przygodach Lancelota z Jeziora.
Opowie o tym o godz. 16.30
podczas wykładu, po którym
będzie można nabyć książkę autorstwa naukowca. Liczba miejsc
na spotkanie jest ograniczona.
Szczegóły w Fundacji „Zamek
Chudów” przy ulicy Długiej 21 w
Siedlęcinie tel.: 075 713 75 97.
Z kolei 20 maja przy wieży
powstanie obóz rycerski. Turyści
zwiedzający wieżę będą mogli
zobaczyć jak wyglądało życie
w takich obozach i jak funkcjonowała obozowa kuchnia, a
także przymierzyć dawne stroje
i rycerską zbroję.

(tejo)

REGION Po pierwszym entuzjazmie organizacją piłkarskich mistrzostw 2012, nadejdzie zimny prysznic niepowodzeń

Euro (nie)dobre na wszystko
Fot. Krzysztof Knitter

Według polityków dzięki turniejowi spłynąć ma wszelka pomyślność, dobra koniunktura gospodarcza, lepsze drogi. Futbol ma nawet powstrzymać emigrację
zarobkową, rozwinąć infrastrukturę turystyczną i handlową. Tylko nie w Jeleniej
Górze.

Nie ma co się łudzić: europejski turniej piłkarski w 2012 roku nie rozładuje
jeleniogórskich korków
We Wrocławiu czy w Poznaniu, miastach, w których mają
być rozgrywane mecze wydaje
się to oczywiste, trzeba będzie
przygotować się na przyjęcie zawodników i kibiców, a
więc budować, modernizować,
naprawiać. A to pieniądze i
praca. Władze Jeleniej Góry też
zapowiadają, że miasto weźmie
udział w podziale piłkarskiego
tortu. Tu już pojawiają się
wątpliwości.

Wątpliwa wiedza

Być może wiceprezydent
Jerzy Łużniak wie coś, czego
my nie wiemy, kiedy zapo-

wiada, że Jelenia Góra może
zostać wyznaczona na kwaterę
którejś z reprezentacji. Jeśli
wie, można cieszyć się z takiej
perspektywy.
Wydaje się jednak, że to tylko
życzenie, z całą pewnością
szczere, ale szanse na jego
realizacje są raczej niewielkie.
Miasto nasze ani piłkarskich
tradycji nie ma, jeśli porównywać je z Wałbrzychem czy
Lubinem, ani położeniem nie
zachęca do włączenia go w sieć
ośrodków mistrzostw, ani nie
zachęca piłkarską infrastrukturą, którą trzeba byłoby tu
budować od podstaw.

Przepompowanie
gotówki

Cała Polska potrzebuje gruntownej modernizacji. W PRL
budowało się mniej niż było
konieczne, a tego, co zostało
zbudowane już nikt nie remontował, nie modernizował, nie
unowocześniał. Komunalne
domy w Jeleniej Górze sypią
się dziś dlatego, że dwadzieścia
albo trzydzieści lat temu zaniechano ich naprawy, a teraz
remonty są już znacznie kosztowniejsze, nierzadko droższe
od budowy nowych domów. To
samo jest z drogami.
O ile fabrykę czy sklep można

wybudować od podstaw, bo
przedsięwzięcia te przynoszą
zyski, a więc same się finansują, o tyle tak zwana infrastruktura, czyli to wszystko,
dzięki czemu ludzie mieszkają,
zysków nie daje. Na to, co
kiedyś zaniedbano, dziś trzeba
znaleźć pieniądze, któr ych
właśnie brakuje w budżecie
państwa czy budżetach samorządów. Dlatego wciąż tak
bardzo Polska różni się od
krajów zachodu, w których
zaniedbań nie było.
Mistrzostwa spowodują napływ dodatkowych pieniędzy
na modernizację, ale przede
wszystkim tam, dokąd sięgną.
I bardzo dobrze: regiony objęte
mistrzostwami zmodernizowane zostaną szybciej. Inne też
skorzystają, choć w dłuższej
perspektywie, bo i na nie szybciej przyjdzie kolej.
Już teraz jednak wiadomo,
że tych ekstra pieniędzy będzie
za mało. W regiony, w których
mistrzostwa będą się odbywać,
przepompowane zostaną więc
złotówki z innych części Polski.
Z tych, do których nie dotrą
kibice oraz zawodnicy.

To dla nas zła
wiadomość

Euro 2012 najpierw napędzi
koniunkturę tylko tam, gdzie
będą rozgr ywki, a za nimi
kibice. Dla regionów, do których mistrzostwa nie dotrą,
przyznanie Polsce Euro 2012
było raczej złą niż dobrą wiadomością. Bo dla nich mistrzostwa oznaczają opóźnienie, a
nie przyspieszenie, gotówka
pójdzie do szczęściarzy.

Jest wysoce prawdopodobne,
że Jelenia Góra znajdzie się
poza mistrzostwami. Kibice z
południa Europy przyjadą do
Wrocławia czy Poznania raczej
przez Kudowę, może przez
Lubawkę, wątpliwe czy przez
Szklarską Porębę. Niewielu
zdecyduje się nocować pod Karkonoszami, ponad sto kilometrów od najbliższego stadionu
we Wrocławiu i jeszcze dalej od
Poznania czy Warszawy.
Dlatego roztropniejsze od
liczenia na włączenia się do
mistrzostw byłoby przygotowanie się miasta na tę gorszą
ewentualność. Nie po to, żeby
lamentować nad pechem, ale
po to, żeby jakieś jednak korzyści z europejskiego święta piłki
jednak wyciągnąć.

Możemy skorzystać

Kibice piłkarscy tylko pozornie przypominają turystów. W
rzeczywistości nie interesuje
ich nic poza oglądaniem meczów, może jeszcze zdobywanie
autografów piłkarzy. Można
im sprzedać piwo, fastfooda,
tanie miejsce hotelowe, bilet
autobusowy albo lotniczy,
miejsce parkingowe, akcesoria fotograficzne, pamiątki i
niewiele więcej.
Największe zyski biorą się
przede wszystkim ze sprzedaży powierzchni reklamowych
na wszystkim, czego sięgnie
wzrok kibica bezpośrednio
albo za pośrednictwem telewizji. Żadnej z t ych rzeczy
nie będziemy mieć w Jeleniej
Górze.
Żeby zyskać na Euro 2012
trzeba na mistrzostwa spojrzeć

szerzej. W interesie Jeleniej
Góry będzie rozbudowa przejścia granicznego w Lubawce,
najbliższego nam miejsca związanego z mistrzostwami – bo
tamtędy, a nie przez Jakuszyce
wiedzie naturalna droga z południa Europy do Wrocławia i
tamtędy będą jechać kibice – i
budowa drogi między naszym
miastem a szosą łączącą Lubawkę z autostradą A4.
Dlatego warto pokusić się o
zorganizowanie lobby, które
przeforsuje sprawę przebudowy przejścia w Lubawce na
autostradowe. W zamian za
poparcie Lubawki samorząd
Jeleniej Góry może zażądać
włączenia w program przebudowy kwestii drogi z Bolkowa
do naszego miasta.
Jeśli to się uda, to choć nie
przyjadą do nas kibice z pieniędzmi i reklamodawcy z
jeszcze większymi, zyskamy
to, czego teraz nam najbardziej brakuje: dobre połączenie
drogowe z Polską. To zachęci
inwestorów, dziś ignorujących
Jelenią Górę właśnie z powodu
braku dobrej drogi.
Bo piłkarskie mistrzostwa to
tak naprawdę krótka impreza.
Główna z niej korzyść to nie
doraźne zyski, choćby wielkie,
ale poprawa perspektywy na
gospodarczy rozwój, otwarcie
nowych szans. I o to warto
powalczyć, zamiast liczyć na
to, że ktoś nam podaruje rolę
współorganizatorów.

Wojciech Jankowski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Czesi i Niemcy masowo przyjeżdżają do nas nie tylko na zakupy

Pieszym lżej
Będzie zakaz ruchu ciężkich samochodów na
głównym deptaku.
Kłopotem są nie tylko duże samochody. Mieszkańcy uskarżają
się też na auta osobowe dowożące
towar. Na ul. 1 Maja jest ich coraz
więcej. Problem ten zgłaszał już
radny Wojciech Leszczyk. – Jeżdżą
jak chcą i kiedy chcą. Trakt w
centrum jest zastawiony w samo
południe. Strażnicy miejscy przechodzą obok tych aut obojętnie.
A przecież są określone godziny,
w których można dowozić towar
– mówił radny.
Prezydent zapewnił, że straż
miejska zostanie zobligowania
do wzmożonej kontroli pojazdów
w centrum. – Strażnicy mają też
zwrócić uwagę na firmy ochroniarskie, które zbyt często tam
jeżdżą. Postaramy się ograniczyć liczbę tych przejazdów do
minimum. Na głównym trakcie
najważniejsi są piesi.

Fot. Jelonka.com

(DOB)

W samo południe w centrum Jeleniej Góry
jest mnóstwo samochodów

Taniej i łatwiej
Na rynku i w sklepie często
można poczuć się jak w
obcym kraju. – Stajemy się
atrakcyjnym regionem dla
naszych sąsiadów – mówi
starosta Jacek Włodyga.
– Dlaczego tutaj zdaję? Bo jest
taniej – odpowiada Tobias Peter
z Lochum, którego spotkaliśmy
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze.
Zdawał on egzamin na prawo
jazdy. Udało się za drugim podejściem. Za pierwszym, najechał
na linię na placu manewrowym.
Jak twierdzi, nie ma pretensji
do egzaminatora. – Oni tutaj są
nawet mili w porównaniu do tych
z Niemiec – mówi.
– Codziennie egzaminujemy ok.
5-6 Niemców - mówi Robert Tarsa, dyrektor WORD-u w Jeleniej
Górze. – Liczba ta stale rośnie.
Zapewnia, że egzaminatorzy
nie stosują taryfy ulgowej dla
obcokrajowców. – Zasady są ściśle
określone, a każdy egzamin jest
rejestrowany za pomocą kamer
– mówi Robert Tarsa.
Jak twierdzi Tobias Peter, różnica między egzaminem w Polsce a
w Niemczech jest niewielka. Nie
przeszkadza mu też bariera językowa. Według przepisów, obcokrajowcy mają prawo do wyjazdu
na egzamin z tłumaczem.
– Egzamin u nich jest trudniejszy. To jeden z powodów,
dla którego wybierają Polskę

Fot. Krzysztof Knitter

JeleNia góra Pasaż wolny od aut

Na ul. 1 Maja nie wjadą samochody powyżej 3,5 tony.
– To odpowiedź na sygnały
mieszkańców, którzy uskarżali się na ciężkie samochody
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta. – Duże auta nie tylko
przeszkadzają przechodniom,
ale i powodują zniszczenie kostki
brukowej.
Znaki zakazu zostaną ustawione wkrótce. – Chcemy wpierw
poinformować właścicieli sklepów o ograniczeniach, żeby
mieli czas na zorganizowanie
dowozu towarów innymi, lżejszymi autami – mówi Jerzy
Łużniak. Jak twierdzi, sklepy
przy ul. 1 Maja nie ma potrzeby
wjazdu dużych aut.
Niewykluczone, że podobne
zakazy będą wprowadzone na
placu Ratuszowym oraz placu
Piastowskim.
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Tobias Peter zdawał w Jeleniej Górze egzamin na prawo jazdy
– dodaje Piotr Pękacz, instruktor
nauki jazdy.
Po polskiej stronie Karkonoszy
coraz częściej można spotkać
Czechów. Potwierdza to Krystian
Bromblik z Informacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie. – Przyjeżdżają tutaj całe wycieczki
– mówi. – Ale nie tylko po to, by
pozwiedzać nasz region. Kiedyś
Polacy jeździli do Czech na zakupy, dzisiaj jest odwrotnie.
Co kupują u nas południowi
sąsiedzi? – Pytają o meble – mówi
Krystian Bromblik. – Te polskie są
tańsze no i dobrze wykonane.

Czesi chętnie też kupują nasiona oraz produkty spożywcze.
Trudno oszacować, ile pieniądze zostawiają Czesi w jeleniogórskich sklepach i instytucjach.
Ale o tym, że jest ich coraz więcej
świadczy też fakt, że jeleniogórskie starostwo uruchomiło kurs
czeskiego dla swoich pracowników. W zajęciach uczestniczy
kilkunastu urzędników. – Nasza
współpraca z Czechami stale się
rozwija. Dlatego znajomość ich
języka nam się przyda – mówi
starosta Jacek Włodyga.
Starostwo od kilku lat prowadzi

wymiany młodzieży, organizuje
wspólne imprezy kulturalne.
Niedawno w Jabloncu występowała grupa muzyczna Kowarskie
Wrzosy. W najbliższy weekend na
placu Ratuszowym odbędą się targi turystyczne, na które zostaną
zaproszeni wystawcy z Czech.
Będą mieli swoje stoisko.
Może warto pomyśleć o języku
czeskim w jeleniogórskich szkołach? – Nie ma takiej potrzeby.
Polak w Czechem jakoś potrafi się
dogadać – mówi starosta.

(DOB)

JELENIA GÓRA Czy Castorama rzeczywiście dostanie pozwolenie na budowę swojego marketu?

Awantura o sporny grunt
W narożniku alei Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej
znajduje się grunt o powierzchni ponad 4 ha, który od
dziesięciu lat straszy księżycowym krajobrazem. Dzieje
się tak za sprawą poprzednich władz miasta. Jest szansa,
że wreszcie coś się zmieni.
roku, kiedy wiadomo było, że tam
nie można uprawiać niczego (zabrania tego zarządzenie ministerstwa rolnictwa z 1984 r.), próbują
sprzedać ten teren. W tym miejscu
chciały zainwestować 4 firmy:
Muller (centrum handlowe), Esso
(stacje paliw), Rewe (centrum
usługowo – handlowe) oraz
OBI (materiały budowlane). nie

Dziwne blokady

Kolejne firmy rezygnowały z przedsięwzięć, bo były traktowane niepoważnie przez władze, które ponadto
z uporem maniaka godnym lepszej
sprawy, żądały bezprawnie od właścicieli pieniędzy za przekwalifikowanie
gruntów z rolnych na inwestycyjne.
Potem stawiały im inne warunki nie
do przeskoczenia przed udzieleniem
zezwolenia na budowę.

Fot. Krzysztof Knitter

Grunt należy do Anatola Bustowskiego i Mirosława Górzyńskiego
oraz rodziny Sinkowskich. Od 1997

doszło do tego na skutek problemów, jakie piętrzyły władze miasta
poprzedniej kadencji. Zanosiło się
na to, że podobne kłopoty będzie
miała Castorama.

W tym miejscu do połowy przyszłego roku powstanie hipermarket
Castorama, w którym znajdzie zatrudnienie 200 osób

Najpierw wymyśliły tak zwaną
rentę planistyczną, w myśl której
właściciele gruntów mieli wpłacić
do kasy miasta część pieniędzy
uzyskanych z różnicy pomiędzy
wartością gruntów inwestycyjnych a rolnych. Tylko, że wówczas
Bustowski i Górzyński wydali już
sporo pieniędzy (ponad 200 tys. zł)
na opracowanie operatu wodnego
oraz zmianę planu przestrzennego
zagospodarowania miasta w tym
miejscu. Ponadto właściciele, razem
z potencjalnym inwestorem, wzięli
na siebie również koszty związane
z postawieniem wału przeciwpowodziowego i przełożeniem sieci
wodociągowo – kanalizacyjnych (ponad 2 mln zł).
Nie mogli więc zapłacić
miastu około 4 mln zł w
ramach wspomnianej
renty planistycznej, tym
bardziej że, jak się okazało, miasto żądało tego
niezgodnie z prawem.
Wówczas władze wymyśliły inny „pasztet” do
przełknięcia dla właścicieli gruntów: zapłacenia za
cztery niewielkie działki
należące do miasta (ok.
0,6 ha), a przylegające do
ich gruntów – 2 mln DM

!!! (ok. 4 mln zł) w zamian za zgodę
na inwestycje w tym miejscu. Pismo
w tej sprawie z 30 października 1998
r. podpisała ówczesna prezydent
Zofia Czernow, dodając, że wówczas właściciele, bez dodatkowych
wymogów, otrzymają decyzję o
warunkach zabudowy.

Błędna informacja

Dziwne więc i szkodliwe wydawały
się, wprowadzające opinię publiczną
w błąd, oficjalne wypowiedzi byłej
pani prezydent, a obecnie radnej – Z.
Czernow, która zapowiadała, że nie
zgodzi się na budowę hipernarketu
Castorama, bo w tym miejscu jest
teren zalewowy. To groteskowa
kpina, bo wspomniane grunty
nigdy nie były podtapiane podczas
powodzi przez wody Bobru, tylko
przez wodę ze studzienek wadliwego

systemu wodociągowego, który
modernizowano podczas budowy
obwodnicy. Ponadto Castorama
zgodziła się na budowę wału
przeciwpowodziowego na brzegu
Bobru i przebudowę układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu alei
Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej.
Po co więc był ten cały krzyk?
– Właściwie ta sprawa została zakończona i leży w gestii prezydenta
miasta. Nie musi być poddana pod
głosowanie rady miasta. Niebawem właściciele oraz inwestor
otrzymają warunki zabudowy i nic
nie będzie stało na przeszkodzie w
rozpoczęciu inwestycji w tym miejscu – powiedział Józef Sarzyński,
wiceprzewodniczący rady miasta i
były wiceprezydent, dobrze znający
historię wspomnianego gruntu.

Janusz Cwen

Groźne opóźnienie
Z. Czernow – protestującej przeciwko budowie Castoramy – przyklaskiwało
jeszcze kilku radnych. Była to próba wywrócenia kolejnego inwestora.
Groźna, bowiem mogła opóźnić prace związane z modernizacją oczyszczalni
ścieków przy ulicach: Lwóweckiej i Anieli Krzywoń za ponad 40 mln euro, bo
pod Castoramą będą przebiegały nowe instalacje wodociągowe i ściekowe.
Opóźnienia tych prac mogły spowodować cofnięcie przez europejską
fundację kolejnych transz dotacji. Całe szczęście decyzja obecnych władz
zezwalająca na budowę Castoramy to tylko kwestia czasu.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION Wzniosłe obchody święta 1 Maja i Dnia Flagi

JELENIA GÓRA Feta dla Antka w teatrze

Pierwsi w pracy i do boju

Imieninową imprezę, z której
dochód w całości zostanie przeznaczony na naprawę samolotu
AN-24 zniszczonego przez zimową wichurę, przygotowuje
Aeroklub Jeleniogórski.
Huragan połamał „Antka”
zwanego „Zośką” i nie było
wiadomo, czy maszyna wzbije
się w tym sezonie w powietrze.
Teraz rokowanie są lepsze. Aeroklubowi pomogło Ministerstwo
Obrony, które przekazało nieodpłatnie części. Ale do pełni
szczęścia daleki lot. Stąd pomysł
na wyprawienie samolotowi
imienin.

Życzenia złożą artyści: Wojciech Jarociński, J.J. Band, Jacek
Szreniawa, Jadwiga i Tadeusz
Kutowie oraz inni. Aeroklub liczy
na hojność entuzjastów lotnictwa. I pewnie na obecność Zofii
Czernow, byłej prezydent Jeleniej
Góry, która – wedle nieoficjalnych
wieści – jest przyszywaną matką
chrzestną dwupłatowca. Obecna
specjalistka od finansów w radzie
miejskiej na razie nie potwierdziła udziału w imprezie.
O szczegółach i terminie nietypowych imienin poinformujemy.

(Angela) (tejo)

JELENIA GÓRA Wszystko na jego barki

Radny dobrej roboty

Szczera manifestacja pierwszomajowa w Kopańcu

dziński w ostrych słowach potępił
to złego, co dzieje się teraz w kraju
i w regionie.
A dzieje się bardzo źle. W Jeleniej
Górze doszło do próby sabotażu.
Nieznani wrogowie
porządku publicznego
odwrócili flagę narodową w ten sposób,
że zamiast biało-czerwonej wyszła czerwono-biała.
Odpowiednie organy ścigania zajmują
się tą bulwersującą
sprawą, która żywo
godzi w interes jeleniogórzan na tle reszty
kraju.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mogło
chodzić o bezskuteczne próby obalenia siłą
ustroju i wprowadzeniu porządku na wzór
Kto odwrócił barwy narodowe?
Indonezji lub księstwa

Monako, gdzie wspomniane barwy
są obowiązujące.
Na szczęście zamiar grupki pożałowania godnych przestępców w
porę ujawniono. Trwają intensywne
poszukiwania sprawców.
Ten incydent nie przeszkodził
młodym aktywistom jeleniogórskim
pod wodzą Oliwera Kubickiego w
realizacji tak zwanej żywej flagi

Ogrom obowiązków Zbigniewa Ładzińskiego.
narodowej. Dzięki odzewowi kilkudziesięciu mieszkańców naszego
miasta wspartymi pomocą dzieci
przedszkolnych, żywa „biało-czerwona” załopotała na płycie placu
Ratuszowego. Najlepiej, choć była
wówczas najmniejsza, było flagę
widać z niedostępnej na co dzień
wieży ratusza miejskiego.

(tejo)

Fot. Krzysztof Knitter

Fot. Dariusz Gudowski

Hasła solidarności z bratnimi
narodami w walce o umacnianie
praw najgłośniej zabrzmiały w
podjeleniogórskim Kopańcu. Manifestacja pierwszomajowa, która
przeszła ulicami wsi, przerodziła
się w szczery wiec poparcia. Aktyw
młodzieży gorąco skandował hasła
popierające działanie w słusznej
sprawie. – Piersi w pracy, piersi w
boju – skandowali manifestanci,
którzy w piękny majowy wtorek
przemaszerowali przed trybuną
honorową.
Nie inaczej było w stolicy Karkonoszy. Zebrani pod siedzibą organizacji
partyjnej towarzysze oraz ich liczni
zwolennicy przeszli przed ratusz
jeleniogórski. Tam poseł jeleniogórsko-legnicki gorący orędownik
zmian na lepsze tow. Jerzy Szmaj-

Życzenia i prezenty dla popularnego dwupłatowca.

Fot. rylit

Podniosłymi pochodami i
zobowiązaniem do podniesienia norm efektywności
w ramach współzawodnictwa aktyw uczcił robotnicze święto.

U Zośki na imieninach

Żywa flaga „załopotała” w centrum Jeleniej Góry

Jeden z najstarszych stażem
jeleniogórskich rajców Zbigniew
Ładziński, jak Irena Kwiatkowska
z popularnego serialu „Czterdziestolatek”, jest mężczyzną pracującym i żadnej pracy się nie boi. A
obowiązków ma sporo.
Prowadzi własną firmę, jest starszym cechu Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorców a także prezesem
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Do tego działa w klubie Rotarian.
Udziela się także na sportowo
jako prezes Karkonoskiego Klubu
Sportowego Jelenia Góra. No i
oczywiście zasiada w ratuszowym
fotelu rajcy w sektorze klubu
Lewica i Demokraci. Pewnie w
masie pełnionych funkcji coś nam
umknęło, za co przepraszamy.
W jednej dziedzinie rajca się zaniedbał: odpuścił temat cieplickiego aquaparku, którego pozostaje
gorącym zwolennikiem. Jeszcze
gorętszym był przed jesiennymi

wyborami samorządowymi. Teraz w rzeczonym temacie radny
Ładziński, rodowity ciepliczanin
nabiera „gorącej” wody w usta.
Przygotowuje właśnie jarmark
rzemieślniczy, który podczas
zostanie zorganizowany
podczas Cieplickiej
Wiosny.

(tejo)

Zbigniew Ładziński

OKIEM NACZELNEGO Lenistwo może być grzechem, ale i nadgorliwość cnotą nie jest

Pożytki z nieróbstwa

Po co pracować, jak można leniuchować, a w nas nie
płynie robotnicza krew – rzec można parafrazując
słowa piosenek z rockowej sceny lat ostatnich. Muzycy
raczej się nie zaharowują, bo coś ta muzyka kiepska
im wychodzi. Podobnie jak filmowi twórcy, planiści,
samorządowcy i inni. Choć za wszystko inkasują spore
pieniądze od podatników.
Filozof i historyk idei Marcina
Króla napisał pochwałę lenistwa,
zaś skłonność do przepracowywania się nazwał skandalem.
Okazuje się, że praca nas zniewala, przeczy zaszczepionemu
genetycznie poczuciu wolności
i niezależności, okazuje się źródłem wyzysku i przyczyną wielu
konfliktów społecznych, które
przez dziesięciolecia paraliżują
ludzką historię i godzą w dobro
człowieka. Sami Państwo przyznają, że coś w tym jest.
Lenistwo – polegające na leżeniu przez cały dzień w betach
i nierobieniu dosłownie niczego
– to jeden z grzechów głównych.

Ale umiejętnie wykorzystane
„nieróbstwo” może być źródłem
wielu przyjemnych doznań i spostrzeżeń. Nic nie robiąc, człowiek
ma okazję znaleźć nieco czasu,
aby przyjrzeć się temu, co się
robi i czy jest to rzeczywiście
komuś do szczęścia potrzebne.
W wielu przypadkach przydałoby się więcej takiego lenistwa
samorządowcom, których nadmiernie rozbudzona chęć do pracy przynosi czasami odwrotne od
zakładanych skutki. Takie, na
przykład, jeleniogórskie strategie. Rozpisywane na tysiące
rozdziałów, punktów, założeń,
tez, stron, tomów, opasłe książ-

kowe cegły mają służyć dobru
regionu, a służą niczemu.
Co najwyżej zatruwaniu życia studentom, którzy muszą
zapoznawać się dokładnie z ich
treścią, tracąc przy tym czas,
który można by spożytkować
znacznie przyjemniej.
Strategii dla naszego miasta
opracowano przez ostatnie dziesięciolecie co najmniej kilka.
Kilku też było strategów. Ostatnio jeden z nich, wywalony z
magistratu, wygrał przed sądem
pracy proces o odszkodowanie.
Bo przecież panowie stratedzy
nie pracują charytatywnie.
Ręce mi nieco opadły, kiedy
usłyszałem wypowiedź pana
starosty, który stwierdził, że w
obliczu organizacji Euro 2012 w
Polsce, a konkretniej we Wrocławiu, trzeba przygotować kolejną
strategię….
I tak w większości pozostają
one sztuką dla sztuki. Nikt ich

założeń w życie nie wdrożył.
Może i dobrze, bo miasto – i tak
już w marnej kondycji – by się
zupełnie zawaliło.
Podobnie marnują swój czas
projektanci i architekci, zwłaszcza ci, których dzieła leżą gdzieś
zakurzone w teczkach czekając
na lepsze czasy. Może gdyby byli
mniej pracowici i ambitni oraz
zrezygnowali z gigantomanii,
dawno temu powstałby już cieplicki aquapark? Ten oczywiście
nie powstał, nie tylko z winy
tak zwanych okoliczności obiektywnych, ulubionego wroga
publicznego włodarzy.
Chcieli mieć od razu dzieło
na wzór ósmego cudu świata.
No i jak tu się dziwić, że nie
mają nic.
Świetnie w roli nadgorliwych
pracowników prezentują się
teraz wszelakiej maści opozycjoniści, którzy najpierw byli
decydentami. Za nich to ludziom

żyło się dostatniej i miasto rosło
w siłę, ale – kiedy od koryta
odeszli, urwała się podobno złota
żyła dobrobytu mieszkańców,
których większość za lepszą
robotą od razu uciekła do Anglii
lub Irlandii. Nikt nie zauważa, że
zaczęli wyjeżdżać jeszcze wtedy,
kiedy ancien régime trwał w
ratuszu.
Przykład nadgorliwości gorszej od faszyzmu idzie także z
okienka telewizji publicznej,
która podobno kształtuje świadomość obywateli ceniących
sobie ekranowe igraszki przy
leniuchowaniu.
Włączyłem odcinek zapowiadanej kontynuacji serialu Alternatywy 4 pod tytułem Dylematu
5 i mało z fotela nie spadłem.
Oczywiście nie ze śmiechu, ale
z poczucia beznadziei. Nawet
świetni aktorzy nie uratują fatalnego filmu. Na granicy prymitywnego humoru z magla idio-

tyczna historyjka w konwencji
sitkomowego dna firmowana
sławami Pokor y, Pyrkosza,
Kryszaka, Czerwińskiej woła
o pomstę do nieba.
A pieniążków artyści na pewno pełną kiesę zgarnęli. Lenistwo i zaniedbanie może dla
nich nie byłoby opłacalne, ale
dla widza – na pewno.
Na widok tego, co z kultowego serialu schyłku PRL uczynił
reżyser Warchoł Grzegorz ,
chyba nawet sam Bareja gdzieś
tam z wysoka wyrzucił telewizor przez okno. Mam nadzieję,
że nie spadł na Jelenią Górę, w
której reżyser mieszkał i bardzo ją lubił. I pewnie wszystkim zaleca umiejętne dolce
far niente, czyli słodziutkie
nieróbstwo.
Lepsze ono od nadgorliwie i
źle wykonywanej roboty.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

Będzie się działo
TEATR

Na pełnym morzu
8 V godz. 10 i 9 V godz. 11, Scena
Studyjna, bilety: 17 i 13 zł
Testosteron
9-11 V i 13 V, godz. 19, Scena Studyjna,
bilet: 29 i 21 zł
13 V o godz. 19 – dwusetne przedstawienie!

Transatlantyk wg Witolda
Gombrowicza
11 V, godz. 10, Scena Duża, bilety:
26 i 17 zł
Porwanie w Tiutiurlistanie
9-11 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilet: 10 zł

INNE

Forum ludzi pióra
7 V, godz. 15, Muzeum Miejskie „Dom
Gerharta Hauptmanna”
otwarte spotkanie ludzi pióra, forum
literackie z wiodącym tematem „Mała
Ojczyzna najbliższą inspiracją postaw
twórczych”.
Pielgrzymki Jana Pawła II
7 V, godz. 16, Muzeum Karkonoskie
otwarcie wystawy fotografii Adama
Bujaka „Pielgrzymki Polskie”, będąca
swoistą kroniką pielgrzymek Papieża
Jana Pawła II do Polski w latach 1979
– 2002
Świat „rylita”
9 V, godz. 18, MDK Muflon
Otwarcie wystawy fotografii Ryszarda
Literackiego – „rylita” pt. „Mój świat
w obiektywie”. Autor jest członkiem
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i współpracownikiem
naszego portalu oraz Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com.
Wiedeńskie klimaty
10-12 V, Filharmonia Dolnośląska
Wiedeńskie wieczory muzyczne w
Euroregionie NYSA, 10 V: koncert
inauguracyjny „Odgłosy Wiednia”
pod dyrekcją Aleksandra Grefa; w
programie utwory W. A. Mozarta,
G. Verdiego, J. Straussa, G. Bizeta
(godz. 19, bilety: 40 i 30 zł), 11 V:
Duet fortepianowy Koziel – Schiebel
z Wiednia, słowo o muzyce Elżbieta
M. Terlega (godz. 19, bilety 20 i 10
zł), 12 V: Orkiestra pod dyrekcją
Jana Ślęka, w programie słynne
uwertury operetki wiedeńskiej, arie
i duety (godz. 17.30 i 20.30, bilety
40 i 30 zł)

Targi turystyczne
11 – 12 V, godz. 10-18, Plac Ratuszowy
IX Targi Turystyczne TOURTEC ‘2007
„Aktywnie we wspólnej Europie”
Warsztaty teatralne
12 V, godz. 11-20, JCK sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28
Festiwal Młodego Teatru arttime
– prezentacje teatralne grup szkolnych a także warsztaty impostacji
głosu „Substancja dźwięku i ciszy”
dla chętnych (o godz. 17)
Spotkania z piosenką lwowską
11 V, godz. 16, Galeria Hall – ODK
XI Spotkania z Piosenką Lwowską i
Kresową TA JOJ 2007 – otwarcie wystawy fotografii i starych dokumentów
kresowian „Huculszczyzna”
12 V, godz. 17, Teatr Zdrojowy
koncert kapeli huculskiej „Czeremosz”
Koncert młodych talentów
12 V godz. 16, Teatr Zdrojowy
Duże Koncerty Młodych Artystów;
od 1999 roku w ramach współpracy
prezentacja utalentowanych solistów
oraz zespołów instrumentalnych i
orkiestry szkolnej
Giełda minerałów
12 godz. 10 i 13 V godz. 9, Muzeum
Przyrodnicze
XXX Karkonoska Wystawa i Giełda
Minerałów, Skał i Skamieniałości
Wystawa psów
13 V, godz. 10, stadion przy ul. Lubańskiej
XXXII Karkonoska Wystawa Psów
Rasowych

KINO

Kino Lot
Machuca
7 – 10 V, godz. 17
dramat, prod. Chile / Hiszpania /
Wielka Brytania / Francja 2004,
od 15 lat
Ostatni król Szkocji
7 – 10 V, godz. 19.30
dramat, prod. Wielka Brytania/USA
2006, od 12 lat
Kino Marysieńka
Małe dzieci

7 - 10 V, godz. 17
dramat, prod. USA 2006, od 15 lat
Ryś
7 – 10 V, godz. 19.30
komedia, prod. Polska 2007, od
12 lat
Kino Grand
Spider-Man 3
7 - 17 V, godz. 14, 17, 20
przygodowy, prod. USA 2007,
od 12 lat

JELENIA GÓRA W Cieplicach będzie czeski Queen i chiński chór

Wiosna na całego

Był już kabaret Paka i Grupa
Rafała Kmity. Czekają kolejne atrakcje.
Już dzisiaj (poniedziałek) publiczności zaprezentuje się Grzegorz Halama – showman reprezentujący zielonogórską szkołę kabaretu. Wcześniej
widzowie mogli podziwiać artystów
z krakowskiej„Piwnicy pod Baranami”, którzy w ten sposób uczcili
50-lecie istnienia kabaretu.
Ciekawie zapowiada się „Najazd
Gwiazd”. Przyjedzie znany zespół
coverowy Żuki. Widzowie usłyszą
też kawałki legendarnego Queen,
ale w wykonaniu aczeskich „księżniczek” z zespołu Princess. Będzie
też piknik rodzinny (19 maja) a
w nim m.in. występy zespołów
muzycznych, pokaz motocykli czy
sprzedaż cieplickich pierników
zwanych ciaptakami.
Nie zabraknie imprez sportowych.
W planie jest m.in. turniej badmintona, piłki nożnej. Dla tych, co lubią
popatrzeć na wyczyny innych, jest
międzynarodowy turniej koszykówki żeńskiej.
Tegoroczna Wiosna Cieplicka
potrwa do 28 maja. W ramce obok
przedstawiamy wybrane imprezy.

(DOB)

Fot. rylit

REGION Wydarzenia i kultura

Na dobry początek Wiosny Cieplickiej – występ krakowskich artystów

Co przed nami?
7 V: Grzegorz Halama Show (godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym, bilet 10 zł); 13 V: Koncert Trzech Tenorów (godz. 17.00
w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym) ;18 V: „Najazd Gwiazd” koncert w wykonaniu zespołów: ŻUKI oraz czeskiego
zespołu Princess grającego repertuar grupy Queen (godz. 18.00-21.00 amfiteatr w Parku Zdrojowym); 19 V: Cieplicki
Piknik Rodziny; w programie: zespół JJ BAND, U2 Revival Band z Czech, program dla dzieci, pokazy motocykli, VII Jarmark
Przedsiębiorczości i Rzemiosła (od godz. 10.00 w Parku Zdrojowym); 25 V: koncert chińskiego chóru GUANGYA HIGA
SCHOOL OF GUANGZHOU (godz. 17.00 w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym) Inne: Szereg imprez towarzyszących,
w tym także festiwal piosenki Lwowskiej i Kresowej „TA JOJ” czy wystawa psów rasowych (szczegóły w informatorze).

JELENIA GÓRA Niebanalna sztuka czy kolejny modny schemat?

Próba z Macicą
W ramach cyklu „Czas
na nowy dramat” jeleniogórscy aktorzy pod
opieką reżyserską Marii
Spiss przeczytali kontrowersyjną sztukę Marii
Wojtyszko.
Dramat Marii Wojtyszko, po przeczytaniu w domowym zaciszu, zapowiada się ciekawie. Ale jak to bywa
w teatrze, nie wszystko co ciekawe
na papierze, może wywołać równie
dobre wrażenie ze sceny.
Młoda Wiktoria spodziewa się
dziecka. Próbuje zainteresować tym
swoich najbliższych. Rozmawia z
rodzicami, ale ci średnio są zainteresowani jej sprawami. Ojca bardziej
obchodzi mecz w telewizji.
Bohaterka idzie do babci, która

usilnie namawia ją do zjedzenia
czekolady. Wiktoria rozmawia także
ze swoim ciałem, nieżyjącym ojcem
swego dziecka, który wpadł pod
auto ratując inne dziecko. Spotyka
również swojego nienarodzonego
jeszcze syna. Dodatkowo, w tle
sztuki mamy polską rzeczywistość
ze słynnym becikowym i równie
głośnym ojcem Rydzykiem.
Tekst Wojtyszko nie jest żadnym
manifestem młodej feministki. To
dramat o osobie, która chce tu i
teraz odnaleźć miejsce dla siebie
i nienarodzonego jeszcze dziecka.
To tekst o odpowiedzialności
za podejmowane decyzje. To w
końcu sztuka, która odzwierciedla
kondycję pokolenia ludzi urodzonych w stanie wojennym. Ale to
nie powoduje, że jest to dramat
wyjątkowy.

Na pewno jest to sprawnie
napisana sztuka, momentami
zabawna, którą czyta się szybko
i lekko, co już napawa niepokojem. Mamy tutaj kolejny przykład
młodej Polki, która nie radzi sobie
we współczesnej Polsce, próbuje
odnaleźć swoją tożsamość. Takich
postaw jest w młodej polskiej dramaturgii wiele. Maria Wojtyszko
niestety wpisuje się tylko w ten
schemat. Znowu pojawia się motyw rodziców, którzy bardziej są
zajęci smażeniem niedzielnych
kotletów, niż życiem własnego,
dorosłego już dziecka.
Pojawia się babcia, która przypomina tą z „Dnia świra” Marka
Koterskiego, ale tym razem nie
namawia do jedzenia zupki pomidorowej tylko kusi wywołującą
radość czekoladą. Czy wszystkie

babcie w naszym kraju potrafią
mówić tylko o jedzeniu?
W przypadku „Macicy”, mamy
także do czynienia z dylematem
„rodzić czy nie”. Jeden z uczestników próby czytanej podsumował,
że ta sztuka świetnie nadaje się
na... słuchowisko. Nie oznacza to
porażki, ale taki właśnie zarzut
słyszą młodzi polscy dramaturdzy
z ust większości krytyków, a sami
reżyserzy coraz częściej omijają ich
szerokim łukiem.
Mimo wszystko, warto przypatrywać się rozwojowi młodego
polskiego dramatu. Jest szansa na
znalezienie nowego Mrożka.

Wojciech
Wojciechowski

WA¯NE TELEFONY

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

REGION Klasa okręgowa

Meczem do jednej bramki
były derby powiatu jeleniogórskiego w XXIV
kolejce klasy okręgowej.
Karkonosze Jelenia Góra
rozgromiły na wyjeździe
Woskar Szklarska Poręba
4:0 (2:0).
Przed meczem pomiędzy działaczami obu klubów doszło do
nieprzyjemnego zgrzytu. Prezes
Woskaru Krzysztof Jahn wystąpił
do zarządu Karkonoszy z wnioskiem o przełożenie meczu na 23
maja motywując to względami
bezpieczeństwa m.in. brakiem, z
powodu kończącego się długiego
weekendu, odpowiedniej liczby
funkcjonariuszy do obstawy spotkania oraz koniecznością wykonania pewnych prac porządkowych
na stadionie w Wojcieszycach.
Kierownictwo jeleniogórskiego
klubu nie wyraziło zgody na
zmianę terminu meczu, gdyż
zakłóciłoby to rytm treningowy
drużyny przed decydującymi o
awansie pojedynkami z Lotnikiem
Jeżów oraz Czarnymi Lwówek. W
tej sytuacji K. Jahn podjął dziwną
decyzję rozegrania spotkania bez
udziału widzów.
– Jesteśmy oburzeni decyzją prezesa Woskaru o nie wpuszczeniu
kibiców na stadion – mówił przed

meczem wiceprezes Karkonoszy
- Piotr Kuban. – Nasi kibice byli
na wszystkich meczach wyjazdowych swojej drużyny i nigdzie
nikt nie robił im problemów z
wejściem na stadion, mimo że w
innych miejscowościach nie są te
obiekty lepiej zabezpieczone niż w
Wojcieszycach.
Mecz tylko teoretycznie odbywał
się przy pustej widowni, gdyż
wielu miejscowych kibiców nie
miało większego problemu z
wejściem na teren stadionu, a
w okolicy obiektu aż roiło się od
policjantów. Sympatycy gości zaś
oglądali mecz z sąsiadującego z
boiskiem gospodarstwa rolnego,
którego właściciel pozwolił im
wejść, gdyż – jak stwierdził – jest
kibicem Karkonoszy.
Mecz był jednostronnym widowiskiem, w którym główne
role grali goście z Jeleniej Góry.
Zespół Woskaru na tle Karkonoszy
wypadł bardzo słabo i z taką grą
będzie miał olbrzymie problemy,
aby obronić się przed spadkiem
do klasy A. Karkonosze objęły prowadzenie już w 9 minucie, kiedy
to brak zdecydowania defensywy
gospodarzy wykorzystał silnym
strzałem z 5 metrów pod poprzeczkę Bartosz Chrząszcz. W 19 min.
było już 2:0 dla Karkonoszy, a gola
głową zdobył Łukasz Kowalski,

Fot. Dariusz Gudowski

Derby ze zgrzytem

Fragment meczu Woskar - Karkonosze (0:4)
po błędzie niemrawo interweniującego bramkarza Woskaru
Tomasza Niemca. W pierwszej
połowie jeleniogórzanie mieli jeszcze kilka szans na podwyższenie
prowadzenia, których jednak nie
wykorzystali. Po zmianie stron
przewaga biało – niebieskich zaowocowała zdobyciem przez nich
kolejnych dwóch goli. W 69 min.
strzał z rzutu wolnego Tomasza
Malinowskiego, przed siebie odbił
bramkarz gospodarzy T. Niemiec,
piłkę dopadł P. Walczak i z bliska
wpakował ją do bramki. Dzieła
zniszczenia Woskaru w 87 min.
dopełnił uderzeniem z około 7 metrów Mariusz Kowalski – Ciepiela,
w dziecinny sposób ogrywając

wcześniej jednego z defensorów
gospodarzy.
Woskar Szklarska Poręba – Karkonosze Jelenia Góra 0:4 (0:2)
Bramki: Chrząszcz 9 min, Kowalski 19 min., Walczak 69 min.,
Kowalski – Ciepiela 87 min.
Karkonosze: Dubiel - Chrząszcz,
Bijan, Wawrzyniak, Siatrak, Wajda,
- Suchanecki (Wojtas 76 min.),
Turczyk, Kotarba (Malinowski
66 min.), - Walczak, Kowalski (
Kowalski – Ciepiela 79 min.)
Woskar: Niemiec - Hutnik, Bińczyk, Gawlik, Hornicki - Masłowski,
Woźniak (Jahn 79 min.), Wołczyk,
Tatomir, - Stefanowicz (Karasiński
76 min.), Fałat (Maczek 71 min.).

JELENIA GÓRA Zawody w lądowaniu

Liczyły się wrażenia
Z pasażerem na gapę – pod taką nazwą rozegrano
zawody szybowcowe na lotnisku jeleniogórskiego
Aeroklubu.
W szybowcu znajdował się pilot
oraz pasażer. Był nim jeden z
zaproszonych gości. Musieli oni
tak wylądować, by dolecieć jak
najbliżej ściany, ale nie uderzyć w
nią. Ściana – oczywiście – wykonana była ze styropianu.
Jak mówi dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego Jacek Musiał,
chętnych do startu w zawodach
było zdecydowanie więcej niż
podczas pierwszej edycji, która
odbyła się w roku ubiegłym. Każdy
uczestnik miał swojego pilota, który pomagał nie tylko w lataniu, ale
również, w opanowaniu emocji.
– Podczas lotu były silne podmuchu wiatru co mogło wydawać
się nieprzyjemne, ale obawy były
nieuzasadnione. Wylądowaliśmy
cali i zdrowi i to jest najważniejsze
- powiedział tuż po locie Piotr Bębenek, którego samolot zatrzymał
się około dwudziestu kilku metrów
od ściany. Rywale zatrzymywali się
znacznie bliżej.

– Zderzenie ze ścianą nie jest
groźne Chodzi bardziej o psychiczną zaporę dla pilota i atrakcję dla
pasażera. Już myślimy, co zrobić
w przyszłym roku - powiedział
Jacek Musiał.
Na lotnisku nie zabrakło gości.
Były władze samorządowe, przyjaciele Aeroklubu z teatru jeleniogórskiego i kabaret „Paka”.
Pierwsze miejsce w zawodach
zajęli: Daniel Antosik i Andrzej
Wolniak. Na drugim miejscu uplasowali się Grzegorz Truchanowicz
i Zbigniew Kunaś, a tuż za nimi
Jacek Hołób i Jacek Rozalski.
Obok zawodów było też wiele
atrakcji, m.in. strzelanie z łuku,
wiatrówki, procy, paintball, oraz
bieganie po beczkach i jazda
czterośladami.
– Chcemy pokazać, że lotnisko
jest tak naprawdę dla wszystkich
– mówi Jacek Musiał.

Angela

Fot. Angelika Grzywacz
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JELENIA GÓRA Kolarskie kryterium uliczne

Nasi poniżej oczekiwań
W centrum Cieplic odbyło się kolarskie Ogólnopolskie
Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji „Wiosny Cieplickiej”.

W zawodach wzięło udział około
60 zawodników i zawodniczek,
a ich organizatorem było TKKF
„Orle” Jelenia Góra. Trasa wyścigu
wiodła ulicami Cervi, Cieplicką,
Pułaskiego, Staszica i Cervi, zaś
długość jednego okrążenia wynosiła
1900 m. Wyścig rozgrywano przy
całkowicie zamkniętym ruchu drogowym zgodnie z przepisami PZKol
i obowiązującym regulaminem.
Każde okrążenie było punktowane.

Zwycięzcą kryterium zostawał
zawodnik, który zgromadził największą liczbę punktów i ukończył
wyścig. Rywalizacja odbywała się
w ponad dziesięciu kategoriach
wiekowych (od dzieci w wieku do
8 lat do masters IV – wiek 60-69 lat)
na dystansie od 500 metrów do 38
kilometrów. Najliczniej obsadzoną
kategorią był masters I.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych triumfowali: dzieci do

lat 8 –Szymon Bosiak (Miłowice),
dzieci 9-10 lat – Eliza Podeszwa
(Sobótka), dzieci 11-12 lat – Dawid
Duraj (ŻTC Huragan Żagań), młodzik – Adam Majorek (LKS Ogniwo
Dzierżoniów), seniorka – Kamila
Wójt (TC Chrobry Harfa Harryson
Głogów), juniorka młodsza – Karolina Wójt (TC Chrobry Harfa Harryson
Głogów), juniorka – Anna Szwinta
(Jelenia Góra) , masters kobiet
– Marianna Sikora (Podgórzyn),
masters I – Jacek Jaremko (Wrocław), masters II – Piotr Kondrat (KK
Jarex Sirbud Wałbrzych), masters III
– Tadeusz Drab (KK Ziemi Kłodzkiej

Nowa Ruda), masters IV – Edward
Lascioli (Szklarska Poręba).
Spośród jeleniogórzan najwartościowsze wyniki zanotowali: Alicja
Szwinta – trzecia w kat. dzieci do lat
8, Bartosz Szurwiel – drugi w kat.
dzieci 9-10 lat, Agnieszka Szwinta
– trzecia w kat. dzieci 9-10 lat, Angelika Szwinta – trzecia w kat. juniorka
młodsza, Krzysztof Tyszecki – trzeci
w kat. masters I.
Najlepszych zawodników na
trasie kryterium uhonorowano
pucharami, dyplomami i nagrodami
niespodziankami.

(KED)

SZCZECIN Ekstraklasa piłki ręcznej

Finepharm ósmy
W pojedynku rewanżowym
o miejsca VII – VIII w ekstraklasie piłki ręcznej kobiet
MKS PR Finepharm uległ
na wyjeździe Łącznościowcowi Szczecin 25:30 .

min. było jeszcze po 22. Decydujące
dla rozstrzygnięcia rywalizacji okazało się zejście z parkietu po trzeciej
dwuminutowej karze Anny Dyby.
Po tym zdarzeniu szczecinianki
osiągnęły trzybramkową przewagę.
Mimo ambitnych prób odwrócenia
wyniku jeleniogórzanki nie były już
w stanie dojść rywalek i spotkanie
zakończyło się ich porażką 25:30.
Jeleniogórzanki pojechały do
Szczecina w skromnym, dziesię-

cioosobowym składzie (w tym
były dwie bramkarki), gdyż aż
cztery zawodniczki są w trakcie
egzaminów maturalnych.
Łącznościowiec Szczecin – MKS
PR Finepharm 30:25 (15:14)
MKS PR: Skompska, Maliczkiewicz, - Gęga 7, Oreszczuk 6, Buchcic
5, Dąbrowska 3, Kobzar 2, Kasprzak
1, Dyba 1, Bogusławska.

(KED)

Zawsze aktualne tabele i wyniki z meczów w internecie na

www.jelonka.com

BRZESZCZE Karate

Medalowe żniwo

Duży sukces odnieśli zawodnicy Jeleniogórskiego
Centrum Oyama Karate w rozegranych w Brzeszczach mistrzostwach Polski seniorów w semi-knockdown karate i full-contact (thai-kick-boxing).
Jeleniogórska ekipa zdobyła aż oraz muay thai (boksie tajsiedem medali (1 złoty, 3 srebrne skim).
i 3 brązowe) na ośmioro startuSrebrne medale w tej samej
jących zawodników. W konku- formule wywalczyli: Paweł Oleksy
rencji semi-knockdown brązowe w kat. 85kg, Rafał Olszewski w kat.
medale wywalczyli: Kinga Grzech 90 kg oraz Jarek Wójcik w kat. 65
w kategorii 55 kg, Jakub Hałas w kg (z powodu kontuzji musiał
kategorii 90 kg. Hałas debiutował wycofać się z walki o finał). Na
na tych zawodach i w ładnym sty- najniższym stopniu podium w kat.
lu wygrał dwie swoje pierwsze 85 kg. stanął Paweł Gładysz.
walki, dopiero w trzeciej uległ
Trenerami naszych medalistów
finaliście tej kategorii. Jeszcze są Rafał Majda i Marcin Nowolepiej jeleniogórzanie spisali się sielski.
w thai-kick boxingu. Złoty medal
W turnieju udział
w wadze -75 kg wywalczył Adam
wzięło ogółem praKopeć, broniąc tym samym
wie 130 seniotytuł mistrzowski wywalczony
rów i seniorek z
w ubiegłym roku w Słupsku.
28 ośrodków
A. Kopeć jest nauczycielem wyOyama karate
chowania fizycznego w szkole
z Polski.
podstawowej.Sporty walki
(KED)
trenuje od 8 lat. Jego atutem jest
wszechstronność, gdyż startuje
w kilku formułach: knockdown,
semiknockdown i
Adam Kopeć w Brzeszczach
thai -kick
obronił tytuł mistrza Polski
boxingu

Fot. Archiwum Klubu

W pierwszym pojedynku pomiędzy obiema drużynami, rozegranym w Jeleniej Górze padł remis
po 31. Rewanż w Szczecinie był

dobrym widowiskiem. W Finepharmie wyróżniły się zwłaszcza
bramkarka Danuta Skompska
oraz skrzydłowe: Marzena Buchcic
i Marta Oreszczuk, które w sumie
zdibyły aż 11 goli. Mecz rozpoczął
się od prowadzenia Łącznościowca
5:1 w 5 minucie. Jednak później gra
się wyrównała, a wynik oscylował
wokół remisu. Losy zmagań zdecydowały się dopiero w ostatnich
dziesięciu minutach gry, gdyż w 50

W zawodach wziął udział prezydent Marek
Obrębalski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Władze Sudetów mają dylemat

Simet
w formie

Wahania formy

Wynik Sudetów pozostawia jednak pewien niedosyt ,bo jak wynika
z układu tabeli, wystarczyło wygrać
ostatni wyjazdowy mecz z Nysą
Doralem Kłodzko, aby zakończyć
rywalizację na najniższym stopniu
podium. Jeleniogórzanie nie potrafili
utrzymać stabilnej formy, brakowało
też wartościowych zmienników dla
podstawowych graczy. Podopieczni
trenera Ireneusza Taraszkiewicza
potrafili pokonać drużyny z Rybnika
lub Prudnika lokujące się w ścisłej
czołówce tabeli, by następnie przegrać z niżej notowaną Olimpią Leg-

Celne strzały

Bobrów

Łucznicy z klubu Bobry
Jelenia Góra wzięli udział
w XXII Turnieju Łuczniczym z okazji Bitwy pod
Legnicą.
Zawody w któr ych
uczestniczyło 104 łuczników, odbyły się na boisku
sportowym w Legnickim
Polu. Jeleniogórscy strzelcy z klubu Bobry Jelenia Góra swój występ na
turnieju mogą uznać za
udany, gdyż wielu z nich
zdobyło miejsca na podium. W kategorii apacz
drugą lokatę wystrzelali:
Kornelia Grzech i Albert
Przybylski. W zmaganiach orlików zwyciężyła
Anna Rurak, Adrianna
Trzebińska była druga, a
Maja Kaczmarek czwarta. W kategorii seniorek
zwyciężyła Magdalena
Romaniuk przed Katarzyną Salawą i Aldoną
Grzech. Listę osiągnięć jeleniogórzan uzupełniają
wyniki seniorów: Robert
Kaczmarek był drugi, zaś
Andrzej Trzebiński trzeci.
Trenerem jeleniogórskich
łuczników jest Henryk
Chemicz.
(KED)

nica czy Doralem Kłodzko. W zespole
był praktycznie jeden rozgrywający
Mariusz Matczak, dla którego sezon
spędzony w Sudetach (przyszedł do
Jeleniej Góry przed rozgrywkami z
Zastalu Jelenia Góra) był pierwszym
w poważnej koszykówce. Kiedy był
w słabszej formie, od razu przekładało się do na grę zespołu. Nie do
końca ze swych zadań wywiązywali
się gracze podkoszowi, a zwłaszcza
Przemysław Olszewski. Lider zespołu jakim niewątpliwie był Krzysztof
Samiec grę w koszykówkę musiał
godzić ze stresującą i zmianową
pracą w Areszcie Śledczym. Zadania Sudetom nie ułatwiły ubytki w
składzie, do jakich doszło w trakcie
rozgrywek. Z różnych względów,
także pozasportowych, z Sudetami
pożegnali się Dariusz Połubiński,
Piotr Kozyra i Grzegorz Rahmiel.

Do awansu brakuje pieniędzy

W tej sytuacji drużyna poza pracą
nad stabilizacją dyspozycji sportowej
potrzebuje wzmocnień, zwłaszcza
na pozycji centra i prowadzącego grę. - Pod koniec maja mamy

Koszykarze Sudetów mogliby występować w wyższej lidze.
Przeszkodą jest... brak pieniędzy
zamiar zaprosić do nas kilku zawodników m.in. z Leszna i Zielonej
Góry – mówi prezes Sudetów Jerzy
Wolski. W klubie rozważane jest
także zgłoszenie drugiego zespołu
do rozgrywek III ligi, tak aby zdolni
młodzieżowcy oraz zawodnicy
spędzający mało czasu na parkiecie,
mieli możliwość grania.
Wśród jeleniogórskich kibiców
mnożą się pytania o możliwość
powrotu Sudetów do koszykówki
z „górnej półki”, co najmniej na
poziomie pierwszoligowym. Jest

taka możliwość, gdyż planowana
jest reorganizacja I ligi. – Do gry
w I lidze brakuje nam jednego
– pieniędzy – przyznaje J. Wolski
Budżet klubu wynosi około 300
tysięcy złotych, a według szacunków,
w wyższej klasie rozgrywkowej
kwota ta musiałaby być mniej więcej
dwukrotnie wyższa.

Sięgną po unijne?

– Pukaliśmy do wielu drzwi, jak do
tej pory nie udało nam się pozyskać
strategicznego sponsora – mówi

OPOLE Olimpiada młodzieży w judo

Sukces gwardzistów
Z dwoma medalami powrócili z rozegranego w
Opolu finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży judocy JSS Gwardia
Jelenia Góra.
Na najwyższym stopniu podium
stanął startujący w wadze powyżej 90 kilogramów Marcin Kusz.
Wychowanek trenera Kazimierza
Piecucha w drodze po złoto pokonał kolejno: na punkty (Wwazari)
Macieja Dzikiego (LUKS Jusport
Justynów), przed czasem Karola
Zdrojewskiego (KU AZS Uniwersytet Bydgoszcz) oraz ponownie na
punkty (Juko) Mateusza Meisnera
(Olimpia Poznań). W pojedynku
finałowym M. Kusz pokonał przez
Kokę (po wykonaniu rzutu Seoi
– Nage) Marcina Paszkiewicza
(AZS AWF Wrocław). Sukces
M. Kusza jest tym cenniejszy, iż
treningi judo rozpoczął zaledwie
przed dwoma laty. W opinii trenera H. Piecucha jest zawodnikiem
utalentowanym i zdyscyplinowanym. Aktualnie posiada stopień
3 KYU (pas zielony).W tym roku
mistrz Polski kończy 16 lat i jest w
ostatniej klasie w Gimnazjum nr
1. M. Kusz może się także poszczycić II miejscem na Mistrzostwach
Wielkopolski w Poznaniu oraz
pierwszą lokatą w Mistrzostwach

Szkolnego Związku Sportowego
we Wrocławiu.
W wadze do 60 kg brązowy medal
wywalczył Piotr Płoński. W pierwszej walce pokonał przed czasem
Mateusza Kugandę (UKS Judo
Wolbrom). W kolejnej musiał uznać
przed czasem wyższość Dawida
Feligi (UKS Siódemka Sochaczew)
i szansy na wejście do strefy medalowej poszukał w repasażach, w których poknał Pawła Gądka (Błękitni
Tarnów), Marcina Waliszka (Gwardia Łódź) oraz po dogrywce Adama
Pawłowskiego (Olimpia Poznań).
Co warte podkreślenia, wszystkie te
walki jeleniogórzanin rozstrzygnął
na swoją korzyść przed czasem.

Trenerem P. Płońskiego jest jego
matka Barbara Matiasz – Płońska.
Piotr przygodę z judo rozpoczął
przed ośmioma laty. Wśród jego
najważniejszych sukcesów figurują:
mistrzostwo Wielkopolski wywalczone w Poznaniu, mistrzostwo
Polski młodzików zdobyte w Pile,
zwycięstwo w Międzynarodowym
Turnieju Nadziei Olimpijskich rozegranym we włoskiej Lucanie
oraz drugie miejsce w Otwartych
Mistrzostwach Republiki Czeskiej
w Litomerzycach. W judo posiada
stopień 1 KYU (pas brązowy). Piotr
ma 15 lat i jest uczniem jeleniogórskiego Gimnazjum nr 3.

Fot. Krzysztof Knitter

Rywalizacja w II lidze w sezonie
2006/07 była bardzo zacięta i poza
dwiema ostatnimi ekipami z Leszna
i Ostrowa Wielkopolskiego praktycznie każdy zespół był w stanie wygrać
z każdym. W tej sytuacji szóste
miejsce Sudetów, z bilansem 16 zwycięstw i 9 porażek, można by uznać
za umiarkowany sukces. Zwłaszcza,
że w poprzednim sezonie jeleniogórzanie zakończyli zmagania na 12
miejscu, niemal do końca broniąc
się przed spadkiem z ligi.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Sponsor potrzebny

Na szóstym miejscu zakończyli rywalizację w grupie B
II ligi, w sezonie 2006/07 koszykarze KS Sudety Jelenia
Góra. Ambicje sportowe klubu sięgają jednak awansu do
I ligi. Niestety, pozostają one jedynie w sferze marzeń.
Powodem jest brak pieniędzy.

(KED)
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Jerzy Wolski. – W klubie nie załamują
jednak rąk i zamierzają sięgać po
pieniądze ze źródeł zewnętrznych,
głównie unijnych: na zakup sprzętu
sportowego, organizację imprez
i szkolenie oraz drobne remonty.
Pieniądze z zewnątrz na pewno
przydadzą się także na planowaną
przebudowę hali przy ul. Sudeckiej
(modernizacja instalacji grzewczej,
odnowienie parkietu, wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń
na szatnie).

(KED)

Siatkarze na siedząco Start
– Simet Jelenia Góra wzięli
udział we Wrocławiu w pierszym turnieju półfinałowym
mistrzostw Polski.
W zawodach uczestniczyło
siedem zespołów ze Szczecina, Katowic, Jeleniej Góry,
Poznania, Elbląga, Kielc i
Wrocławia. Poziom zawodów
był bardzo wysoki i wyrównany. Sensacją imprezy była
łatwa porażka najbardziej
utytułowanej w ostatnich
latach ekipy z Elbląga (mającej w składzie czterech reprezentantów w seniorskiej
i dwóch w młodzieżowej
reprezentacjach Polski) z Poznaniem 0:3. Jeleniogórzanie
pokonali: Kielce 3:1, Szczecin
3:2, Katowice 3:2 oraz ulegli
Elblągowi 0:3.
Wyniki cieszą, gdyż drużyna Simetu znajduje się
aktualnie w przebudowie.
Do doświadczonych i utytułowanych graczy dołączyli
nowi i zespół nie jest jeszcze
do końca zgrany. Skład Start
– Simet Jelenia Góra: Adam
Prutis, Zdzisław Kołodziej,
Andrzej Schütz, Krzysztof
Boguszewski, Wiktor Żuryński, Zbigniew Kijowski, Piotr
Tośko, Jarosław Dąbrowski,
Zdzisław Filipiak, Grzegorz
Samczyk, Mirosław Zymek i
Tomasz Jancelewicz.

(KED)

KALENDARIUM

PONIEDZIAŁEK 7 V
– piłka nożna halowa, półfinały Jeleniogórskiej Ligi Biznesu, od godz. 19.00 – hala
przy ul. Złotniczej
PIĄTEK 11 V
– piłka nożna halowa, finał Jeleniogórskiej Ligi Biznesu, od godz. 19.00 – hala
przy ul. Złotniczej
– koszykówka kobiet, X Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Polska
– Basket – Jelenia Góra’2007 – I Memoriał im. Mariana Koczwary, od godz. 11.30
– hala SP nr 10 przy ul. Morcinka.
SOBOTA 12 V
– piłka nożna, XXV kolejka klasy okręgowej, Karkonosze Jelenia Góra – Lotnik Jeżów,
godz. 17.00 – stadion przy ul. Złotniczej
– badminton, turniej „Wiosna Cieplicka” od godz. 10.00 – hala Politechniki w Parku
Zdrojowym w Cieplicach (w przypadku dużej liczby zgłoszeń część pojedynków
zostanie rozegrana w sali Szkoły Podstawowej w Piechowicach)
– piłka nożna, XVII Turniej Piłki Nożnej „Oldboy” Orle 2007, od godz. 10.00 – boisko
przy ul. Orlej 10-12
– koszykówka kobiet, X Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Polska
– Basket – Jelenia Góra’2007 – I Memoriał im. Mariana Koczwary, od godz. 9.00
– hala SP nr 10 przy ul. Morcinka
NIEDZIELA 13 V
– koszykówka kobiet, X Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Polska
– Basket – Jelenia Góra’2007 – I Memoriał im. Mariana Koczwary, od godz. 9.00
– hala SP nr 10 przy ul. Morcinka
– siatkówka, finał Jeleniogórskiej Ligi Amatorów w siatkówce, od godz. 9.00 – hala
przy ul. Złotniczej
(KED)

Marcin Kusz (po lewej) i Piotr Płoński

Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Mateusz już gra z rodzicami

Połączeni koszykówką
Monika Krawczyszyn (AZS Kolegium Karkonoskie)
i Krzysztof Samiec (Sudety Jelenia Góra) są małżeństwem od sześciu lat. Ich dwuletni syn Mateusz już
odbija piłkę koszykową. Trudno się temu dziwić, jego
rodzice poznali się dzięki zamiłowaniu do basketu.
jąc jakby prośbę Moniki. Sroka
zbudował nową drużynę, która
najpierw awansowała do I ligi, a
obecnie występuje w ekstraklasie
żeńskiego basketu jako Kolegium
Karkonoskie AZS.
14 kwietnia 2001 roku Monika
i Krzysztof wzięli ślub w jeleniogórskim Kościele Garnizonowym.
Rok później Krzysztof zrezygnował
z gry w Turowie i wrócił do Jeleniej
Góry, by zasilić miejscowe Sudety.
15 kwietnia 2005 roku urodził
się Mateusz. Skończył niedawno
dwa lata i już udanie odbija piłkę
koszykową, próbując grać z rodzicami, którzy są w najlepszym
wieku do kontynuowania jeszcze przez kilka lat koszykówki.
Krzysztof, mimo skończenia 30
lat, imponuje świeżością i skutecznością. Monika (27 lat) po
skończeniu nauki w Akademii
Ekonomicznej, pracuje od trzech
lat z dziale handlowym „Simetu”,
ale chce w przyszłym sezonie
nadal grać w koszykówkę.

Janusz Cwen

Fot. Krzysztof Knitter

Jak wspomina Monika, poznali
się bliżej z Krzysztofem podczas
ulicznego turnieju koszykówki
w Karpaczu 11 lat temu. Właśnie
jej przypadła rola pilnowania
przyszłego męża w czasie jednego
ze spotkań tego turnieju. Grali
przeciwko sobie, ale od tamtego
czasu grają razem już w życiu.
Oboje byli w szkołach średnich
i przez kilka lat przeszli niełatwą
próbę rozstania. Krzysztof w 1997
roku przeniósł się z Jeleniej Góry,
gdzie rozsypywała się koszykówka
męska do Zgorzelca, gdzie z kolei
budowano solidne podstawy męskiego basketu na bazie III - ligowego wówczas Turowa. Przez pięć lat
razem z tą drużyną i pod wodzą
jeleniogórskiego szkoleniowca
Eugeniusza Sroki awansował
najpierw do II ligi, potem do I
ligi, szkolony już przez Jarosława
Jęchorka i Mirosława Kabałę.
W tym czasie Monika grała w II
– ligowych MKS MDK Karkonosze,
które potem praktycznie przejął
Eugeniusz Sroka, po powrocie
ze Zgorzelca. Zrobił to, spełnia-

Monika, Krzysztof i Mateusz Samiec

REGION Drzwi otwarte do IV ligi piłki nożnej

Komu awans?

Niestety, zapowiada się
nudny finisz wiosennej
rundy rozgrywek jeleniogórskiej klasy okręgowej, zwanej V ligą. Nie
będzie zażartego wyścigu o awans do IV ligi.
Jedynym klubem, który
do tego dąży, są Karkonosze Jelenia Góra.
Pozostali wyraźnie na
to nie mają chęci.
Do takiego wniosku skłaniają
wyniki ostatnich kolejek V ligi
jeleniogórskiego okręgu. Karkonosze Jelenia Góra, uratowane cudem przed bankructwem,
grają w rewanżowej rundzie „w
kratkę”, bo nie przepracowały
należycie zimowej przerwy. To
spowodowało, że drużyna, która jesienią była zdecydowanym
liderem i rzadko traciła punkty
– w rundzie rewanżowej nie
błyszczy formą. Świadczy o
tym remis u siebie z Chrobrym
Nowogrodziec 1:1 i przegrana
w Kamiennej Górze z Olimpią
2:3. Wydawało się, że to wymarzona sytuacja dla znajdujących się „za plecami” jeleniogórzan zespołów: Lotnika Jeżów
i Czarnych Lwówek Śląski.
Przed rozpoczęciem wiosennej
rundy te drużyny rozegrały w
Jeżowie mecz Pucharu Polski
i wówczas wygrał, po twardej
walce i w dogrywce – Lotnik
3:1. Wydawało się, że zgodnie
z zapowiedzią trenera jeżowian
Marka Hercberga, jego zespół
będzie walczył o awans do IV
ligi. To raczej wątpliwe, bo Lotnik nie wykorzystał potknięć
Karkonoszy i przegrał u siebie

Fot. Dariusz Gudowski
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Piłkarze Karkonoszy już dziś mogą się cieszyć z awansu do IV ligi.
Pozostałe drużyny, jak widać po wynikach, nie są tym zainteresowane
z Twardym Świętoszów 2:4,
Czarnymi w Lwówku Śląskim
2:3 w zaległym meczu i z Granicą w Bogatyni 1:2. Gdyby
te spotkania wygrał, byłby na
pierwszym miejscu razem z Karkonoszami, czołówka bowiem
(po 23 meczach) jest taka:

1. Karkonosze
2. Czarni		
3. Lotnik		
4. Olimpia		

53 pkt.
45 pkt.
44 pkt.
40 pkt.

Mogłoby się wydawać, że do
walki mogą włączyć się Czarni Lwówek Śląski, ale ta ekipa
też gra nierówno. Wygrała, co
prawda, ważny zaległy mecz z
Lotnikiem, ale zgubiła punkty w
remisie 3:3 z Olimpią w Kamiennej Górze na rozpoczęcie wiosny
i niedawno przegrała w Lubawce
z Orłem 1:2. Trudno sądzić, że

ten zespół stać będzie w ostatnich
siedmiu kolejkach rozgrywek na
przeskoczenie w tabeli Karkonoszy.
Wydaje się, że w tej sytuacji
jeleniogórzanie są „skazani
są na awans”, bo pozostałych
drużyn nie stać na grę w IV
lidze. Zresztą jak to będzie z
Karkonoszami w IV lidze czas
pokaże, bo utrzymanie zespołu w tej klasie rozgrywkowej
wymaga wzmocnienia, a więc
pieniędzy. Obecne władze
obiecują wsparcie, ale przekonamy się o tym, gdy zaczną
się rozgr ywki w przyszłym
sezonie.
A co dalej z naszą okręgówką? Warto obserwować wyniki w następnych kolejkach
drużyn broniących się przed
spadkiem, z tymi, którym nie
grozi ani awans, ani spadek.
Spadkowiczem już jest Kwisa

Świeradów, ale bronić się będą
przed tym:

9. Apis Jędrzychowice
10. Gryf Gryfów Śl.
11. Orzeł Lubawka
12. GKS Raciborowice
13. Bazalt Sulików
14. Granica Bogatynia
15. Woskar Szkl. Poręba

29 pkt.
29 pkt.
27 pkt.
26 pkt.
26 pkt.
25 pkt.
25 pkt.

Te ekipy będą szukać tzw. łatwych
punktów u drużyn „bezpiecznych”,
czyli: Czarnych Lwówek Śl., Lotnika Jeżów, Olimpii Kamienna Góra,
Chrobrego Nowogrodziec, Twardego Świętoszów, Piasta Zawidów i
Sparty Zebrzydowa.
Krótko mówiąc: kto znajdzie
odpowiednią „kasę” pod koniec
rozgrywek, utrzyma się w „okręgówce”. Biedniejsi spadną do A
klasy.

Janusz Cwen

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Sony ericsson k800 bez sim-locka
do 800zł przydałby się komplet i gwarancja (może być rozruchowa) numer
gg 10305087
■ Samsunga d900 w plusie lub bez simlocka do 800 zł przydało by się komplet i
gwarancja nr gadu-gadu 10305087
■ Aparat cyfrowy tel. 0502 507 290
■ Radia samochodowe tel. 0502 507
290
■ Notebooka, zdecydowanie może być
używany o przyzwoitych parametrach,
chętnie z wi-fi. Tel. 0502-507-290
■ Radioodtwarzacz MP3 do auta w
rozsądnej cenie e-mail: sebol2_79@
tlen.pl
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Konsolę Xbox z dyskiem 80gb.
Konsola jest przerobiona, strąciła gwarancje w serwisie w grudniu br. Nie była
prawie wcale używana. W komplecie
5 oryginalnych gier, 2 pady, pudełko,

okablowanie, konsola(z dyskiem).
Kontakt telefoniczny pod numerem
0692-726-681
■ Motorolę E1 RokR. Telefon na
gwarancji kupiony w salonie plusa
20 lipca ubiegłego roku. Stan dobry.
W do telefonu dołączam ładowarkę,
słuchawki, baterie, kartę pamięci 512
mb, płytę z iTunsem i pudełko. Cena
400 zł. Informacje pod numerem
0601-874-603
■ Pralkę POLAR 5-cio letnią stan
bardzo dobry- mało używana / 800
obrotów/ tel. 0502 731 859
■ 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 0517900-425
■ Komputer amd duron 1800mhz 256
ram ddr geforce 6200 256mbddr tv
out nagrywarka monitor 19 cali nokia
klawiatura myszka brak przednich
zaślepek od napędów cena do uzgodnienia. Tel. 0783-572-254

Motorolę l7 nowa ma gwarancji
z plusa komplet cena 410zł numer
gadu-gadu 10305087
■ Laptopa firmy ASUS. Procesor CELERON,40 GB, karta pamięci 258 MB. Kpl
dokumentów. Tel.: 0512-020-670
■ Nokię 6630, oczywiście na platformie Symbian, pełny komplet oczywiście
ze słuchawkami i karta pamięci 64MB,
stan niemalże idealny, telefon bez blokady sim lock. Komplet w oryginalnym
kartoniku, legalna, jak ze sklepu. Warte
polecenia. Kontakt: 0668 832 889
■ Nowe na gwarancji CB Radio INTEK
M110plus. Radio oryginalne zapakowane wraz z dokumentem zakupu. Posiada
homologację na UE oraz możliwość
przełączani częstotliwości obowiązujących w różnych krajach. Telefon
0601 42 43 01
■ Keyboard Yamaha PSR
520,100%sprawny,stan dobry - cena
do negocjacji, tel. 0691-328-832
■ Sony Ericsson T610. Cena 100 zł.
E-mail: d15b2eg4@o 2.pl
■ Kosiarkę spalinową -- kosiarka
■

Nokię 6230i, komplet z papierami, słuchawki. Karta pamięci 32MB. Telefon używany
w dobrym stanie. Cena: 450zł
Kontakt: 0608-628-670
■ Samsung D800. Telefon z
papierami, bez simlocka w
bardzo dobrym stanie (folia
na wyświetlaczu). Cena 550zl
Kontakt: 0608-628-670

jest uszkodzona /raz odpala raz nie
/ ale można skorzystać z promocji
HUSQWARNY Oddajesz starą kosiarkę
- kupujesz nową ,zwracają 300 zł Czyli
zarabiasz 250 zł Mnie na kupno nowej
nie stać a ty możesz skorzystać z
promocji Tel. 0697 116 573
■ Samsung SGH-X640 z papierami
pudełko i dodatki w idealnym stanie
tel. 0514-293-980

■

■

■

SAMSUNG E330 z papierami
bez simlocka w bardzo dobrym
stanie wizualnym jak i technicznym. Telefon ma widoczne
ślady użytkowania. Cena 190 zł.
Kontakt: 0608-628-670
■ SIEMENS CXV70 z ładowarką
bez simlocka w bardzo dobrym
stanie wizualnym jak i technicznym. Cena 200zł. Kontakt:
0608-628-670
■ SE K700i w idealnym stanie
komplet z papierami. Cena
300zl BEZ SIMLOCKA Telefon z
folia na wyświetlaczu. Kontakt:
tel. 0608-628-670

Sony Ericsson K310i. Stan telefonu bardzo dobry. Simlock z Plusa.
Wraz z telefonem jest wszystko to co
dają w salonie. Cena 280 zł Kontakt:
gg:8701387 tel. 0606-277-658
■ Monitor do komputera 17 cali
LITEON za 200 zł. Stan dobry. Kontakt
0605-965-852
■ Kserokopiarkę marki MASUATEC MODEL -OSM618D CENA 3500 dodatkowy
nowy toner urządzenie cyfrowe stan
bardzo dobry kontakt - 0-693-159-305
■ Pamięć ram do notebooka SO-Dimm
256MB PC100 CL2 firmy Micron.
Kontakt: tel. 0500 219 611, e-mail:
500219611@wp.pl gg: 5243973

MOTORYZACJA
Kupię
■ Auto złomowanie , - nie chcesz
płacić , zadzwoń. Tel. 0783043-706
■ Przyjmę auto w zamian za
wyrejestrowanie lub kupie tanio.
Tel. 0669-022-821
■ Auta kupię całe , uszkodzone
lub do poprawek wszystkie modele marki osobowe dostawcze
ciężarowe odbieram własnym
transportem(jelenia góra i okolice) tel. 0885-588-345
■ Forda Fiestę 1.8D stan obojętny
zarejestrowany w Polsce ZDECYDOWANIE
!!! 787233050 lub pomocdrogowa24@
interia.eu
■ Samochody całe, powypadkowe (również mocno uszkodzone) lub do poprawek
od 1988 gotówka od ręki roku odbieram
własnym transportem z Jeleniej Góry i
okolic (60 km) telefon lub sms 0 515396-594
■ Kadetta kabrio do remontu - zależy mi
przede wszystkim na nieuszkodzonym

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
Izabela
Oleksy

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

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

SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

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

ROWERY
CZÊŒCI
SERWIS

gwar

:
jemy
antu
w

żadnych

kosztó

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

odsetki 0%
wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

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

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12

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

Gratisowe aran¿acje
Zapewniamy dowóz i monta¿
Atrakcyjne raty
Wykonujemy zabudowy wnêk na okuciach „ Sevroll „
Zapraszamy w Jeleniej Górze
ul.Armii Krajowej 23 tel.075/ 752 38 00; 0698 517 873 www.estyma.ig.pl

Nie
zapomnij

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

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

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

AUTO KOMIS

ALF
A

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe

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

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

CENTRUM TECHNICZNE
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Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII
KOSIARKA TURBO PRO 50 S COMBII

Agro Caentrum Ogrodnicze
ul. Wolności 225
Jelenia Góra

dać ogłoszenia
Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

TEL. 075 / 645 11 95

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

CHCESZ ZAROBIĆ ?

SlawiNET
PALETY AGD RTV

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

UWAGA, UWAGA!!!

„Valdi”oferuje zakupy na telefon

Wielki Kiermasz

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

Zamówiony towar dostarczamy do klienta, a koszt dowozu na terenie miasta przy
zamówieniu do 50 z³ wynosi 4 z³. Powy¿ej 50
z³ dowóz bezp³atny. Koszt dowozu towaru
poza granice miasta jest do negocjacji.

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

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

Serafin

RAMY

UWAGA! UWAGA! NOWOŒÆ!!!
Sklep

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

do OBRAZÓW

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

Zamówienia internetowe

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

10/5/06
4:21:54 PM
realizujemy
w
dniu nastêpnym.

blue 05.10.pdf

ANTEMON

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Elektronik-automatyk
Wymagania:

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

Mechanik
Wymagania:

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

tutaj kupisz

C

M

Y

MY

Grupa ITI

CM

www.n.pl

sprzedaż
montaż
serwis anten

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

Na ¿yczenia klienta wystawiamy faktury VAT.

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

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

CMY

K

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

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

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

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH

Pracownik produkcyjny
Wymagania:

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

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

POBIEROWO

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

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!

Szczegóły
na portalu

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

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni
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OG£OSZENIA
dachu. e’mail: krzcho1@wp.pl; tel. 0509356-423
■ Toyote Corolle 88-95rok w sedanie
najlepiej diesel Stan obojętny może
być benzyna ale na wtrysku tel. 0508585-840
■ Zafirę,Berlingo lub Kangoo po 2003 r.
tel.502 252 724
■ Subaru Libero 4WD - sprawny techniczne (aktualne badania) zarejestrowany (nie warunek)- za przystępną
cenę. Ewentualnie inne rozsądne
propozycje dotyczące samochodów
marki Subaru. Ofer ty z numerem
telefonu ma e-mail mmim@tlen.pl
oddzwonię
■ Katalizatory GG 3232209 autoczesci123@vp.pl tel. 0885-588-345
■ Yamahe DT 50 lub dt 80 tel. 0609393-973
■ Felgi aluminiowe najlepiej z oponami
4x100x59 do nissana almery. dam max
1200zł tel. 0696-680-990
■ Forda Mondeo z rocznika 93-95 z
silnikiem 1.8 td lub benzyna, oraz auto
musi posiadać pełną elektryk, szyberdach.
Ford w stanie bdbzarejestrowany w Polsce
lub sprowadzony do 6000zł/ 0605-326885 GG 3245887
■ Nową oponę Firestone F-590
175/70R13 82T tel. 0665-607-864
■ Zadbaną Zafirę po 2003 roku. tel.
0502 252 724

Samochód o pojemności
maksymalnie 2.0. Koniecznie z
klimatyzacja, abs, centralnym
zamkiem, wspomaganiem, elektrycznymi szybami. Interesuje
mnie tylko VW, seat lub japońskie. Cena maksymalnie 20 tys.
Kontakt: 0608-628-670 e-mail:
luxland@gmail.com
■

Berlingo 2000 HDI, po 2003 roku
bogatą wersję, zadbany i z małym przebiegiem tel. 0502 252 724
■ Pasy bezpieczeństwa do fiata uno.
Pasy dla kierowcy.tel. 0509 462 076
■ Przyczepkę do 750 kg zarejestrowana
w miarę sprawna opony, oświetlenie czy
wygląd zewnętrzny mało istotne e-mail
spaax@tlen.pl
■

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Audi; a4 16 benzyna za 15000 zł. tel.
0506-536-942
■ Audi; 80 1987r. Stan Bardzo dobry ,Silnik 2.0 ,Orginalne alu felgi ,przyciemniane
szyby itp. Cena 4500 zł Do uzgodnienia.
tel. 0783-931-964
■ Citroen; picasso, rok produkcji 2003
zakupiony i serwisowany w kraju, użytkowany przez kobietę, garażowany przebieg
56 tys. cena do negocjacji - 15 tys. tel.
0600-785-745
■ Daewoo; Tico z inst. gazową rocznik
1997, przebieg 165 tys, kolor wrzosowy, ważne oc, przegląd do 2008r w
ciągłej eksploatacji cena 3500 kontakt
0504726575
■ Fiat; marea weekend,1.6 benzyna
+gaz,1998r,srebrny met, airbag, alarm,
immobil, blokada skrz, el. szyb. 10.800.
tel. 0602-214-226
■ Fiat; tipo 1400 poj. rok 93 .ważne
przegląd i oc. stan dobry. cena około tel.
0503-305-496.

Fiat; 126p ELX rok prod 1997, kolor
wrzosowy, oryginalny lakier, nowe opony
na gwarancji, nowy akumulator, w ciągłej
eksploatacji, przegląd i OC ważne do 102007, tylne szyby uchylne. cena 1500 zł
lub zamiana na fiata seicento z dopłatą
5000 zł tel 601-428-206
■ Fiat; 126p - w dobrym stanie rok
prod.1996 cena 700 zł. Tel. 0509421-217
■ Fiat; brava 1.2 16V 82KM, przebieg
110.000km, ekonomiczny. kolor granatowy, el. szyby i szyberdach, soczewkowe
reflektory, centralny zamek, imobilaizer,
opony letnie i zimowe, po wymianie
pasków, oleju, płynów, amortyzatorów,
zadbany, zarejestrowany w ciągłej eksploatacji. sprowadzony w 2006r ze Szkocji.
Cena 12.300zł. mogę wysłać zdjęcia na
e-maila. tel. 0604-189-650
■ Fiat; ducato okazja auto w Niemczech stan dobry 2.3 poj rok 02 kol żółty furgonetka diesel tel. 0049/177788
7636
■

Ford; escort 1.6 16v rs po
tuningu zawieszenie conni czerwony stan b dobry zarejestrowany ubezpieczony 94 rok tel.
0694-054-544
■

Ford; fiesta rocznik 80 w ciągłej
eksploatacji stan dobry cena 650 zł tel.
0509-496-427
■ Ford; courier 1.8 d rok 1993 cena ok
3000zl tel. 0609-27-27-04
■ Honda; civic sedan 1,4 ze wspomaganiem, srebrny metalic. Rocznik
1991/96 składak. Zarejestrowana, w
niezłym stanie. Auto w cenie roweru. Tel.
075 6431851
■ Mercedes; 190E-sprzedam 1900r.
pr.1997cm benzyna, czarny, elektryczne
szyby i lusterka, centralny zamek, alarm,
wspomaganie, abs, szeroka listwa, podłokietnik, kierownica i wykończenia
drewniane, cena 7tys do negocjacji tel.
0609-432-181
■ Opel; kadett KOMBI 1996r składak
Ważny przegląd i oc, bagażnik dachowy, hak. Stan blacharki przyzwoity.
5-drzwiowy, 4-biegowy. Tel. 075-6416-534
■ Opel; omega 2.3 TD rok prod. 1993
uszkodzony przód. Silnik, osprzęt, chłodnica wody, chłodnica oleju, interkuler
- nienaruszone. Elekr. szyby, lusterka.
centralnyzamek, hak. Cena 2000 zł Tel.
0604 869 172
■ Opel; astra II Rok produkcji 1999,
pojemność 1,4 16V, kupiony w salonie,
pierwszy właściciel, dwie poduszki powietrzne, halogeny, centralny zamek +
alarm, alufelgi, elektrycznie otwierane
szyby i lusterka, komplet opon zimowych,
instalacja LPG, kolor bordowy metalik,
szyby przyciemnione. Cena 17.000 zł
kontakt: 0693 349 510
■ Opel; kadett 1.6i rok produkcji 1990
stan bardzo dobry, szyberdach, kpl opon
zimowych. tel. 0509-365-625
■ Opel; omega 2.3 TD combi rok 1993
uszkodzony przód cena 2000 zł tel. 0604
869 172
■ 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 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
■ Peugeot; 309 GL rok pr. 1987, poj.
1,3 benzyna kolor granatowy 5-drzwiowy,
cena 1400 Zl. Do negocjacji tel. 509
713 414
■ Peugeot; 205-tkę, która sprowadziłem
w roku 1994 jako samochód po wypadku.
Naprawiłem i zarejestrowałem jako składak 93/94 Dzisiaj po przebiegu 122262
km chciałbym ją sprzedać za ok. 2500 zł
(do negocjacji). Silnik 1,1 (60KM), hak
holowniczy, szyberdach, radio Blaupunkt,
nowy akumulator i przednie zawieszenie.
Tel. 0508-213-130
■ Ranault 19 , przebieg 140 000km,
szyberdach, wymienione amortyzatory,
układ wydechowy, zmienione płyny, oc
do lipca 2007 i przegląd do lipca. stan
dobry, radio z mp3, koła zimowe i letnie.
2300.00 zł cena do negocjacji; tel. 0600
385 165

Renault; clio 1.2 energy , 93
rok, 144 przebieg, 5 drzwiowy,
elektryka szyb, centr. Zamek,
grafitowy met. , do poprawek
lakierniczych. Cena 3000 zł tel.
0691-586-943
■

Renault; 5 91 rok 800 zł poj.
1400cm,kolor czerwony, 3 drzwiowy,
ważne opłaty, tel. 0785-636-540
■ Renault; Laguna II, 2,2 dci, 180km,
75 000 km, pięknie utrzymana, karta
renault, felgi, klimatronick, komputer
pokładowy, welurowa tapicerka z
wstawkami ze skóry, czujniki parkowania itd. Więcej informacji pod numerem
0667-130-728
■ Renault; 11 z instalacja gazowa na
gwarancji poj.1.400 rok prod.1985 stan
tech. dobry cena 1.200 do uzgodnienia
tel. 0695-061-469
■ Renault; clio w bardzo dobrym
stanie. Nie obciążony finansowo.
Ubezpieczony do końca roku. Bezwypadkowy, drugi właściciel, sprowadzony
z Niemiec. Nowe opony letnie, oraz
zimowe. Właściciel niepalący. Brak
korozji. Cena 4300 zł. Nr posiadacza
auta: 606728485
■ Skoda; Octavia 1,6.2001r.sprzedam
lub zamienię na inny. Tel. 0502-100291
■ Suzuki; witara gtx cabrio rok 1992,benzyna gaz, w trakcie eksploatacji. tel.
0880-491-908
■ VW; Golf III 92/93 1.4 benzyna nowa
instalacja gazowa 3 drzwiowy stan b
dobry nie wymaga żadnych napraw tel.
0694-054-544
■ VW; Golf III-95r-silnik VR6-2,8cm3przeb-76tyś-czarny,3 drzwiowy, pełna
elektr, el. szy., lust., szyberd., centr. Zamek
+pilot(funkcja otwierania i zamykania
szyb z pilota lub kluczyka),klimatronic,
ciemna tapic., 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
- Jelenia Góra -tel.0691-328-832
■ VW; golf 1, 78rok, 1.6 Diesel, stan
dobry, cena 700zl, okolice Starogardu
Gdańskiego tel. 0501-785-107
■ VW; Golf II poj.1,3 biały 5-drzwiowy rok
prod.1988 zadbany nie wymaga wkładu
finansowego tel. 0669-392-924 lub
ewelka9@onet.eu
■ VW; golf ii 1.6d 85r po blacharce i
lakierowaniu -1500zł wiadomość 0510
132 050 lub 0660 962 664
■ VW; Transporter(bus),1.9TD,1998
rok produkcji, biały, przyciemniane szyby,9-osobowy w bardzo dobrym stanie.
Cena 21tys. Tel.(075)78-34-133; 787118-592
■ VW; golf III kombi,94r. poj.1.8 benzyna, granatowy, ABS, Airbag, RO, alu
felgi, sprowadzony z Niemiec, cena
6.200+opłaty;tel. 0604-872-893 lub
0513- 844-384
■ VW; passat 1,6 td combi czerwony hak
pilnie 2000 zł tel. 0608-427-486
■ VW; Golf I, rok produkcji 1981, pojemność silnika 1,1 benzyna, kolor złoty.
Auto ma ważny przegląd i oc. Stan dobry.
Cena 800zł (do uzgodnienia). Kościelnik
(koło Lubania) Telefon kontaktowy:
0667-119-520
■ VW bora-2000 rok. auto z salonu, poj.
1,6 benzyna, 100KM, stan idealny, srebrny
metalik. tel. 0602 501 955

MOTORYZACJA
Zamienię
■ Citroena xantie najlepiej na forda
kadet e-mail:natulka86@wp.pl, tel. 0502774-083
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Działkę pod budowę domu o powierzchni 1000-1500 m2 okolice Jeleniej
Góry, np. Wojcieszyce, Jeżów Sudecki,
Staniszów, Podgórzyn, itp. tel. 0600 211
476 lub magda0208@o2.pl
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe w Gryfowie
Śl. Tel. 0 604 295 320 e-mail. marta2778@o2.pl
■ Mieszkanie dwupokojowe w Sobieszowie lub Cieplicach. Telefon kontaktowy:
0606-396-798
■ 2 lub 3 pokojowe mieszkanie w szklarskiej porębie, w miarę blisko centrum,
zdatne do natychmiastowej eksploatacji
tel. 088 9191 316
■ Malowniczą, dużą działkę z widokiem
na góry, może być rolna - Andrzej, tel.
0601-916-042, archi@archi.pl
■ Działkę ok 1500-2000m2 w Dziwiszowie, budowlana, w rozsądnej cenie. Oferty
ze zdjęciem proszę na smakoszjablek@
gmail.com
■ Ziemię rolną na Czarnym lub niedrogą
działkę budowlaną tel. 0604-603-842
■ Mieszkanie 2-pokoje.Może być do
remontu. Jelenia Góra. Tel.: 0605-374953
■ Działkę budowlaną w okolicach Jeleniej
Góry ok 1200 m2 Tel. 0600 211 476
■ 4 pokojowe w Jeleniej Górze w dobrym
stanie, bez pośredników. tel. 0512424-071
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze lub okolicach tel. 0603-454-233
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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

7 maja 2007 r.
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OG£OSZENIA

Mieszkanie 2-3 pokojowe na Zabobrzu,
może być do remontu lub zadłużone, tel.
0694-609-410
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze, 4 pokoje
w dobrym stanie, bez pośredników. Tel.
0512-424-071
■ 2 pok. na os. xx-lecia bez pośredników
Tel. 0500-038-116
■ 2 w dobrym stanie w Sobieszowie,
ewentualnie w Cieplicach. Telefon kontaktowy: tel. 0606-396-798
■ Dwa pokoje z kuchnia w Cieplicach
lub okolicach. Cena do 110tys.Telefon
kontaktowy 0513 124 690
■ 2 lub 3 pokoje-Cieplice lub bliskie
okolice do 130tyś.Może być do remontu.
Tel. 0693-647-372
■ Działkę budowlaną. Proszę o kontakt
pod nr tel. kom. 0605 030 050 lub e-mail:
kossa_1@interia.pl
■ Kawalerkę - okolice centrum lub „małej
poczty” do 70 tysięcy PLN - gotówka - bez
pośredników. tel. 0695-485-708
■

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Mieszkanie w Piechowicach,
dwupokojowe z ogrodem. Tel.
0788-338-743
■ Dom 300 m2 w willowej części Cieplic,
przestronny, pięknie położony, 6 pokoi
plus salon 50 m2 z kominkiem, kuchnia
z jadalnią 33 m2 otwarta na salon, trzy
łazienki, działka 880 m2 Rok budowy
2005 Cena: 1 mln zł. tel.: 0513 088320
e-mail: artdekorjg@poczta.onet.pl
■ Nowy, duży dom w Cieplicach 300 m2
tel. 0 513 088 320
■ Działkę usługowo-przemysłową przy ul.
Lubańskiej. tel. 0509 478 274
■ Dwupoziomowe 100m kw . Tanie w
eksploatacji . W pięknym miejscu . Sprzedam za 260 tys. tel. 0601-559-466
■ Dom 150m, w willowej części Cieplic,
z działką 500m, 5 pokoi, przestronny,
pięknie położony cena : 470tys. edytaturowska@wp.pl
■ Pawilon murowany w centrum Wrocławia nadający się na sklep, biuro lub usługi. 075/7553711, 0603 178170
■ Dwupokojowe mieszkanie w Jeleniej
Górze ul. Karłowicza po remoncie
43 m2- bez pośredników tel. 0603
44 55 35
■ 3-pokoje,kuchnia,łazienka,wc,balkon
(piękny widok na park i okolicę),mieszkanie
słoneczne,6-piętro,63m2 powierzchni
mieszkalnej, ogrzewanie i ciepła woda z
sieci, winda, domofon, wszystkie media.
Cena 193 tys. zł. Bez pośredników. Telefon
kontaktowy 605-374-953
■ Mieszkanie w przedwojennym domu
typu willowego, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. dodatkowo garaż z ogrodem (działka
482 metry kwadratowe). Mieszkanie
znajduje się w Lubawce. Atrakcyjna cena.
Telefon kontaktowy: 0607-806-272 lub
0697-773-134
■ Garaż murowany z prądem 1-go Maja
- Kochanowskiego. Tel. 0697970678 lub
e-mail lesren@interia.pl
■ Działkę budowlaną wraz z dwoma
budynkami w Komarnie . Więcej informacji
pod numerem telefonu: 0603-313-486
■ Działkę budowlaną w Chrośnicy. 800
m2 w pięknym miejscu z widokiem Cena :
24 tys. do negocjacji 0607-729-565

Działkę budowlaną w Jeleniej Górze na os. Czarnym o powierzchni
1080m/kw z pięknymi widokami na
góry. Uzbrojenie - woda, prąd. Kontakt:
0889-948-736
■ Mieszkanie 3 pokojowe w Żarowie
okolice Świdnicy do korekt remontowych,
plastikowe okna, rolety zewnętrzne, ogrzewanie gazowe, panele na podłogach. Do
mieszkania przynależy garaż 24m2.Cena
-150.000 zł kontakt pod numerem telef.
0698-634-741
■ Mały domek w Cieplicach z dużym
ogrodem. domek jest po remoncie na
parterze salon z kominkiem i aneks kuchenny, łazienka. Na piętrze 3 sypialnie.
Powierzchnia całkowita 110 m2. Garaż
wolnostojący. Sprawa pilna. Cena: 250
tys. zł, tel. 0600-785-745
■ Dom w Jeżowie Sudeckim stan surowy
- otwarty. Solidnie wykonany, dobre
materiały. 130m2, działka 1250m, tel.
0609-299 361
■ Działkę budowlaną, ok. 0,5 hektara
w Kopańcu w atrakcyjnym miejscu
blisko drogi. Kontakt pod numerem tel.
0697284785
■ Działki w Janowicach Wielkich tel.
0692-443-286
■ Mieszkanie 2-pokojowe ok. 52 m. kw
w Szklarskiej Porębie, spokojna okolica,
ogrzewanie - piec dwufunkcyjny, tel.
601882748
■ Kawalerkę na Zabobrzu II (I piętro,
komfortowa, po kapitalnym remoncie).
Więcej informacji pod numerem tel.
0601-395-339
■ Działkę 0.45 ha z widokiem na Karkonosze, warunki zabudowy, pozwolenie
na budowę, projekt domu, tel. 0660713-700
■ Kawalerkę 24 m. kw Zabobrze I,
2 piętro, wraz z wyposażeniem, niski
czynsz (160 zł z ogrzewaniem) Cena
do negocjacji: 80.000, kontakt po 20
- 075/642-10-65
■ Ładne mieszkanie po remoncie
39 m. kw , I piętro na os. Orlim. Cena
150 tys. zł - bez pośredników. Tel.
075-7554856
■ Działkę budowlaną w Karpnikach. Tel.
075 61 37 603
■ Termin oddania budynku - wrzesień
2007. Cena do negocjacji. Tel.; 0692873-633
■ Działka pod inwestycje położona przy
głównej drodze Jelenia Góra -Wrocław,
okolice Radomierza. Kontakt tel. 0511089-923
■ Mieszkanie na Zabobrzu 52 m. kw, tel.
0662-009-700
■ Mieszkanie dwupoziomowe 70 m.
kw, blisko centrum. Cena: 220 tys. zł.
0516-493-615
■ Kawalerkę o pow. 35m2 w dobrym
miejscu, blisko szkoły, cicha dzielnica
blisko centrum. Zabudowa kuchenne w
cenie. Polecam! Tel. 0508 240 821
■ Komfortową kawalerkę na Zabobrzu
3. Kontakt na telefon 0508 518 666
ewentualnie 075 642-35-67
■ Działkę budowlaną o pow. 25ar położona w Siedlecinie tel. 0691-039-973
■ Dwie działki 9-cio arowe, media przy
działkach. Położone przy drodze asfaltowej. Cena 45 zł/m2. Telefon: 0692443-286
■

Mieszkanie dwupoziomowe 70m kw.
blisko centrum Cena 220 tys. zł 0516493-615
■ Grunty rolne - łąkę, ok. 2 ha w Kopańcu.
Kontakt pod numerem tel. 0697284785
■ Pawilon usługowo - handlowy, murowany 17 m. kw, po remoncie, piwnica,
atrakcyjna lokalizacja, z wyposażeniem
lub bez, woda, licznik 2 taryfa, idealny
na kwiaciarnię lub sklepik - cena do
uzgodnienia! inf. 0505-679-976
■ Lokal handlowy, hurtownia 90 m2
własność Jagiellońska e-mail: vukojg1@
wp .pl
■

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę ww
■ Do wynajęcia od 10 maja
mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze
I tel. 075/75-25-234, 0660081-310
■ Poszukuje do wynajęcia mieszkania 2-3 pok. na dłuższy okres
czasu od lipca. tel. 0667-749996
■ Młode małżeństwo z synkiem
(3,5l)poszukuje samotnej osoby posiadającej dom lub duże mieszkanie z Jeleniej
Góry ze chcącej przygarnąć nas pod swój
dach w zamian za pomoc w pracach domowych itp. Nie mamy nałogów. Kontakt:
e-mail: natka233@op.pl
■ Szukam pokoju lub mieszkania do
wynajęcia w cenie do 500zł z rachunkami
tel. kontaktowy 0605-131-072
■ Do wynajęcia lokal blisko centrum, kli
matyzacja,alarm,130mkw+parking+taras,
najchętniej na działalność gastronomiczna
ale niekoniecznie, przy bardzo ruchliwej
drodze Jelenia Góra tel. 0506-114-060
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokoje 35m2
tel. 0601-910-813
■ Wynajmę od zaraz mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej Górze (najlepiej na
Osiedlu Robotniczym). Niedrogo (650zł)!!!
Tel. kontaktowy 0516-052-415
■ Poszukuję do wynajęcia niedużego
domku lub niedrogiego mieszkania poza
Jelenią Górą. Nie potrzebuję luksusu, a
jedynie uczciwego właściciela. Tylko jeden
warunek: telefon stacjonarny. Kontakt:
ewajanson4@wp.pl
■ Wynajmę osobie posiadającej stabilną sytuację finansową, nowe w pełni
umeblowane i wyposażone w sprzed
AGD 2-pokojowe mieszkanie przy ul.
Małcużyńskiego. Mieszkanie posiada TV
kablową oraz internet. Więcej info. pod
nr.tel.504 032 410
■ Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
centrum-rynek, 700+opłaty.Tel.0509
305 575
■ Do wynajęcia na dłużej mieszkanie
2-pokojowe , kuchnia ,łazienka w Jeleniej
Górze. ciekawa okolica. zainteresowanych
proszę o kontakt tel. 0788-554-128
■ Szukamy taniego mieszkania do
wynajęcia jednopokojowego, kawalerki,
lub dwupokojowego. Najlepiej w cieplicach lub sobieszowie.Samodzielnego.2
osoby +pies (jest naprawdę grzeczny)tel.
kontaktowy;0785-599-802
■ Pomieszczenie o pow. około 20-25
m2 przy ul. W. Pola 10 /Stacja Kontroli
Pojazdów „EWAL”/ w Jeleniej Górze
■ Miła i sympatyczna osoba szuka
pokoju do wynajęcia w Jeleniej Górze

od września lub października, niedrogo.
Kontakt pod numerami 0661-985-185
lub 0691-584-440
■ Szukam mieszkania do wynajęcia
kawalerki w rozsądnej cenie w Jeleniej
Górze. Tel. 662-235-770
■ Wynajmę mieszkanie od 01.06.07r. 34
m , dwa pokoje , kuchnia, łazienka. Dobra
lokalizacja. Nr tel. 0503 126 933
■ Studentka szuka mieszkania (2 pokoje) w Jeleniej Górze od października,
cena do 300 zł (z rachunkami),tel. 661
149 526
■ Do wynajęcia mieszkanie na ul. Kiepury
2 pokoje, kuchnia 35m2 telefon 0600233-698
■ Szukam mieszkania do wynajęcia w
Lubomierzu. Tel. 0501-650-179
■ Do wynajęcia niedrogie pomieszczenia
biurowe w atrakcyjnej lokalizacji. Tel.
0604 533 089
■ Do wynajęcia samodzielne, niezależne, umeblowane, 2-pokojowe
mieszkanie, 56m kw, okolice sądu
Jelenia Góra. Tel. (075)642-12-76 :
kom 0601-577-211
■ Wynajmę dwa garaże z kanałem 60m
i piwnicę 80m w centrum Sobieszowa.075/7553405
■ Rodzina z dzieckiem szuka mieszkania
do wynajęcia, nie koniecznie w Jeleniej
Górze lub okolicach pilne. kontakt pod nr
telefonu: 0889-537-956
■ Szukam magazynu ca.100-150 m2.tel.
0698-729-543, e-mail: kallus@mx.de
okolice J.G.

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Zamienię lub sprzedam mieszkanie własnościowe 30 m. 2 w
Centrum Janowic na większe
w Jeleniej Górze tel. 0694796-511
■ Mieszkanie komunalne 72m
kw. I piętro z ogródkiem zamienię
za Zabobrze II lub III tel. 0510290-063
■ Mieszkanie w Podgórzynie,
duży strych, komórka, ogród
zamienię na dwu pokojowe w
Jeleniej Górze (oprócz Zabobrza)
tel. 075/762-18-25
PRACA
Dam pracę
■ Restauracja Pizza Hut zatrudni
młode osoby na stanowisko
pracownika kuchni. Szukamy
osób na stałe. Nie wymagamy
doświadczenia.
■ Do obsługi klienta oraz na dział
techniczny, 8 osób tel. 75/64806-40
■ Absolwentów i zaocznych
zatrudnimy do nowego oddziału
1500/mc tel. 75/648-06-20
■ Młodych, dyspozycyjnych od
zaraz. Kat. B, 1200 zł/mc netto.
Tel. 0668-187-645
■ Zatrudnię opiekunkę do dwuletniego
dziecka z dojazdem do Goduszyna tel.
0603-272-507
■ Zatrudnię na stanowisku sprzedawca
części samochodowych w Szklarskiej
Porębie nr tel. 0506-536-942 lub
075/717-20-24

Pilnie poszukujemy kelnerów, kucharzy,
pomoc kuchenną do pracy w restauracji
w centrum Jeleniej Góry, informacje pod
numerem telefonu 075 6415820
■ Zatrudnię młodą, komunikatywną i
dyspozycyjną barmankę do pracy w pubie
(centrum miasta).Najlepiej studentkę
lub osobę uczącą się. Kontakt 0508
821 067
■ Piekarnia w Janowicach zatrudni piekarza na dobrych warunkach informacja
0695-914-011
■ Zarabiaj z Avon-em. Zostań konsultantką, zgarniaj nagrody, darmowe kosmetyki
i wiele innych rzeczy. Możesz również
mieć zatrudnienie na umowę - zlecenie
lub prowadzić swoją działalność gospodarczą. Pomogę, podpowiem i doradzę.
Zadzwoń!!! Odpowiem na każde pytanie.
500 124 188 lub zostaw wiadomość na
gadu-gadu 5741134
■ Zatrudnię barmankę Sosnówka Tel.
0603-585-905
■ Bez względu na to czy jesteś uczniem,
studentem, pracownikiem etatowym-możesz zastosować się do poniższej propozycji i twój czas twoje pieniądze wszystko
zależy od ciebie tel. 0601-547-144
■ Pomocnik na budowę potrzebny od
zaraz! pilnie! telefon: 0501-080-950
■ Firma Oriflame przyjmiemy do pracy
młode dziewczyny w wieku 16-30 popołudniami po zajęciach szkolnych lub i na
wakacje - lub sobie dorobić parę groszy .
Chętne osoby prosimy o kontakt na adres
e- mailowy oriflame1983@o2.pl
■ SECURITY-JOKER zatrudni pracowników ochrony z licencją lub bez licencji na
terenie Jeleniej Góry Kontakt: J. Góra ul.
Górna 3 tel. 075/ 64-20-201
■ Firma Doradztwa Personalnego S.T.&A.
G poszukuje kelnerek oraz pracowników
recepcji do pracy w hotelu w Wielkiej
Brytanii. Wymagania: 20-30 lat, komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie gwarantuje pracodawca. Wyjazd
od zaraz. Chętnych prosimy o przesyłanie
CV: staff@stag-pri.com.pl Kontakt pod
numerem tel: (024) 262 02 73
■ Salon Germanos poszukuje młodej,
ambitnej i chętnej do pracy osoby na stanowisko konsultant sprzedaży. Oferty proszę składać w salonie na ul. Solnej 3 bądź
e-mail jeleniagora198@germanos.pl
■ Pokojowe Jelenia Góra. Praca sezonowa na umowę zlecenie. Zgłoszenia : 126180045 , rekrutacja@prof-us.com.pl
■ Zostań konsultantką AVON-u, zarabiaj
na swoje kosmetyki - łatwa, lekka i
przyjemna praca dodatkowa, Zadzwoń
- pomogę Ci wystartować (075) 75 584
48; 606 736 939
■ Szukam pani/dziewczyny z Mysłakowic lub okolic do sprzątania w domu raz w
tygodniu 5 godz. tel. 0501 065 830
■ Wystarczy 20 minut dziennie spędzone przed komputerem, aby zarobić duże
pieniądze... Nie wierzysz sprawdź sam:
http://pm19.fm.interia.pl/AdBux.htm l
Duże zarobki gwarantowane...
■ Hotel Gołębiewski pilnie zatrudni
zbrojarzy, murarzy, cieśli. Gwarantujemy
atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt :
Biuro Budowy, Karpacz, ul. Szkolna 4. tel.
0757618042. CV można również wysyłać
e-miał: rkgut@interia.pl
■

Fromako poszukuje pracowników na
stanowisko handlowca ( obsługa klientów
hurtowych i sieciowych w woj. śląskim,
małopolskim, lubelski i podkarpackim
). Wymagania: kat. B, doświadczenie w
handlu, gotowość do czterodniowych
wyjazdów, wykształcenie min. średnie. Oferty prosimy kierować na adres:
goetze@fromako.pl
■ Fomako poszukuje pracowników na
stanowiska Van-sellerów ( sprzedaż
i dystrybucja jogurtów ) na terenie
byłego województwa jeleniogórskiego.
Wymagania: kat. B,C, doświadczenie w
handlu. Oferty prosimy kierować na adres:
goetze@fromako.pl
■ Przyjmę kucharza z doświadczeniem
do hotelu. Więcej informacji pod nr
telefonu 0603-861-357
■ Adwokat lub kandydat na adwokata
mówiący po angielsku, poszukiwany
do funkcji reprezentacyjnej - interesów
firmy holenderskiej w Jeleniej Górze,
praca part - time. Prosimy o kontakt:
info@palesta.com
■ Pilnie zatrudnię stolarza z Lubania lub
okolic. Oferuje dobre warunki płacy i pracy.
Więcej pod nr tel. 0602 800 185
■ Poszukuje kucharza w Jeleniej Górze.
Tel. 0512-308-158
■ Hotel Fenix w Jeleniej Górze zatrudni
kelnerów i cukiernika. Tel. 075-64166-00
■ Poszukujemy osób chętnych do pracy
w Niemczech, przy zbiorze owoców. Praca
sezonowa, legalna. Kontakt 509420357
lub 513416105
■ Dam pracę dla studenta lub ucznia
dziennego. Min. 18 lat skończone. Praca
lekka, tylko w weekendy. Możliwość
dopasowania czasu pracy. e-mail: parkingjg@ op.pl
■ Galeria kolonialna, zatrudni dziewczyny
do pracy w Karpaczu. Miła aparycja,
języki obce mile widziane. Tel. kontaktowy;
0501-391-443
■ Zatrudnię odpowiedzialne osoby do
obsługi parku linowego w Karpaczu.
Zapewniamy szkolenia na instruktora
Parków Linowych. Kontakt: 0693 366
308
■ Zatrudnię na zasadzie umowy o dzieło
/ umowy o współpracę konsultantów ds
sprzedaży reklam. Duży pakiet usług.
zarobki - prowizja od sprzedaży. Wszystkie
zainteresowane osoby proszę o kontakt
: gabi_office@wp.pl lub telefonicznie
0669 543 025
■ Zatrudnię na stanowisku ekspedientki
w sklepie spożywczym w Piechowicach.
Kontakt tel. 506 030 558
■ Zatrudnimy osoby (najchętniej z
doświadczeniem handlowym) do pracy
w markecie Biedronka w Karpaczu. Na
okresie próbnym (maksymalnie 1 mies.)
1300 zł brutto. Po tym okresie co najmniej
1400 zł. Tel. 0600 444 288
■ Zatrudnimy od zaraz w Ośr. Wyp.
Monte Cassino w Sosnówce k/ Karpacza:
pokojowe, pomoce kuchenne, pracownik
gospodarczy. kom. 0515 371 555 tel.075
769 00 23 e-mail:karkonosze@op.pl
■

Zatrudnię osoby do sprzedaży
obnośnej Tygodnika Jelonka.com
na terenie: JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, KARPACZ, SZKLARSKA
PORĘBA, KOWARY - dowolne
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
godziny pracy - wynagrodzenie
zależne od zaangażowania w
pracę - dogodne warunki tel.
0696-795-008
Mężczyznę do prostych prac budowlanych, może być na emeryturze kontakt
tel. 501-082-288
■ 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 0600
065 531
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracowników z terenu Jeleniej Góry,
Gryfowa, Karpacza i okolic. Mile widziane
młode osoby. Licencja nie jest wymagana.
TEL. 0605-097-861
■ Zatrudnię mężczyznę na stanowisku
pracownik obsługi klienta (podjazd) tel.
075 76 49 153
■ Mam 18 lat i pilnie potrzebuje pracy
mogę zając się domem lub zaopiekować
się dzieckiem 0665-445-182
■ Firma rekrutacyjna poszukuje pielęgniarek i opiekunek do pracy w Niemczech
z praktyką i komunikatywnym językiem
niemieckim kontakt tel. 0500-113-306
■

PRACA
Podejmę pracę
■ Jako opiekunka do dziecka, kontakt :
eb131@wp.pl
■ Pilnie poszukuję pracy na teranie
Karpacza lub Jeleniej Góry. Jestem komunikatywna i szybko nawiązuje znajomości.
Tel. 0514-084-232
■ Zaopiekuje się dzieckiem w Jeleniej
Górze i okolice tel. 0662-645-794
■ MGR EKONOMII - SZUKA PRACY.
TEL.0504/804-104
■ Szukam pracy - dyspozycyjny 25 latek
bez nałogów z własnym samochodem
prawo jazdy kat B, znajomość handlu,
doświadczenie w prowadzeniu własnej
firmy, tel. kontaktowy 605-131-072
■ Szukam legalnej pracy za granicą
tel.515344717
■ Szukam pracy opiekunki w Holandii
lub innym kraju UE. Zaopiekuję się
dzieckiem lub osobą starszą. Mam 40
lat. magja4@op.pl
■ Szukam pracy - doświadczenie w
obsłudze biura (reklama), obsługa programów do fakturowania, praktyka w handlu
prawo jazdy kat.B. Kontakt:aga11244@
wp.pl lub 0607-592-100
■ Szukam pracy w charakterze księgowej
w okolicach lub samej Jeleniej Górze, tel.
0602-851-464
■ Mam 18 lat i szukam dodatkowej
pracy w okresie weekendów. Jelenia
Góra-Cieplice, tel. 669262740
■ Mam 19 lat, zajmowałam się charytatywnie dziećmi z rodzin patologicznych,
bardzo lubię dzieci i umiem się nimi zająć,
potrafię nauczyć dziecko poprzez zabawę,
bardzo dobrze znam język angielski, proszę o kontakt pod nr telefonu: 0 605 180
538 lub e-mail: rybcia74@amorki.pl
■ Uczciwy bez nałogów, z 18 - letnią
praktyką w renowacji mebli zabytkowych.
Posiadam dużą wiedzę w kopiowaniu
mebli, w renowacji, intarsji i politury. Tel.
515 184 588

Szukam pracy jako kierowca kategorii
B w pizzerii lub inne propozycje tel.
0783-572-254
■ Podejmę od zaraz pracę w charakterze
pokojowej, pomocy kuchennej lub kelnerki. tel. 0 785-599-802
■ Poszukuję pracy w hotelu lub pensjonacie na terenie Karpacza, Szklarskiej
Poręby lub Jeleniej Góry. Mam 26 lat,
wyksztalcenie średnie techniczne, prawo
jazdy kat. B. Znam jęz. niemiecki w
stopniu komunikatywnym i podstawy jęz.
angielskiego. Nie palę. Jestem pracowita,
sumienna i odpowiedzialna. Dyspozycyjna.
anna25l@o2.pl
■ 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
■ Szukam pracy na wakacje, posiadam
znajomość języka niemieckiego, kontakt
0509 072 098
■ Podejmę dodatkową pracę w księgowości - popołudnia, weekendy. e-mail:
ewama46@wp.pl
■ Malowanie mieszkań i nie tylko tanio i
solidnie 0515-344-717
■ Szukam różnej pracy np. sprzątanie, kelnerowanie, roznoszenie ulotek,
pilnowanie dzieci. Proszę o kontakt
kom.507542781 e-mail palusia@poczta.
onet.eu
■ Szukam pracy na wakacje jako pomocnik przy rożnego rodzaju pracach. Tel.:
0663 922 499
■ Podejmę pracę jako opiekunka do
dziecka (u siebie w domu) lub osoby
starszej. Tel. 75 64 27 901
■ Szukam pracy za granicą jako spawacz, znam biegle niemiecki. Posiadam
20 lat pracy. Bez nałogów i uzależnień, tel.
056-46-823-14 lub 0781333519
■ Podejmę się drobnych prac domowych,
(posprzątam mieszkanie, umyję okna,
skopię ogródek i tym podobne). Mam 17
lat. Telefon kontaktowy 0693-502-172
■ Podejmę staż w biurze. Interesuje mnie
agencja reklamowa, agencja nieruchomości itp. Skończyłam liceum z wyróżnieniem
o profilu zarządzanie informacją. Kontakt:
603 648 523
■ Mam 40 lat, szukam stałej pracy
jako kierowca, posiadam duże doświadczenie na trasach krajowych. Prawo
jazdy kat B,C. Pracodawco wspomóż,
daj szansę podjęcia pracy, zadzwoń
teraz a zyskasz lojalnego, uczciwego
pracownika.( Praca w delegacji nie będzie przeszkodą ). Posiadam aktualne
badania okresowe i psychotechniczne
dla kierowców, książeczkę sanepidu,
tel.+48694-365-347
■ Bus 8+1 lub towar. Możliwość przewozu osób niepełnosprawnych podjazd, VAT
Podejmę prace sezonowe zbiory inne na
terenie UE 500 103 115
■ Młody szczudlarz podejmie pracę!
Wynieś swoją reklamę ponad wszystkich,
kontakt: 667556827 johrel@kulturka.
jgora.pl
■ Szukam pracy jako opiekun/wychowawca na koloniach lub obozach.
Pozsiadam dokumenty uprawniające do
tego zajęcia. Proszę o kontakt 0608743-255
■

Jestem dyspozycyjny, szukam dodatkowej pracy (każde 2 z 3 kolejnych
dni - pracuję w systemie 24/48).
Posiadam prawo jazdy B i C, dobrze
znam środowisko windows, office,
posiadam swój samochód, laptopa i
dostęp do internetu. Jestem sumienny,
uczciwy i szybko nawiązuję kontakty z
ludźmi. Nie przeraża mnie żadna praca.
mjeremenko@wp.pl
■ Mam 19 lat uczę się w technikum
hotelarskim, poszukuje pracy w Jeleniej
Górze lub bliskich okolicach. W maju
jestem do pełnej dyspozycji czasowej.
Tel. 0501-183-562
■ Szukam pracy na okres od czerwca
do września. W sklepie, pizzerii, barze
lub do opieki nad dzieckiem itp. ewelina_z1@vp.pl
■ Podejmę pracę jako OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI Z PRAWEM JAZDY
B i C oraz z praktyką na samochodach
betoniarki, posiadam uprawnienia na
wózki widłowe, mam 29 lat i jestem
bez nałogów, tel. 0757621582, kom.
0515-840-190
■ Podejmę pracę jako kierowca kat.
B pełna dyspozycyjność tel. 0693800-490
■ Szukam pracy, znajomość jęz. niemieckiego i nieco mniejsza angielskiego
kontakt: poppy8ster@gmail.com
■ Podejmę się pracy w Jeleniej Górze/
okolice lub pracy za granicą. Jestem
osobą bardzo obrotną i sumienną. Mam
ukończoną szkołę średnią, a pracę chcę
zacząć od czerwca, ponieważ w maju mam
jeszcze maturę. Kontakt pod numerem tel.
0788-080-078
■ Świeżo upieczony emeryt - lat 45
podejmie pracę dodatkową. Dobra znajomość środowiska WINDOWS, prawo
jazdy kat. B. Kontakt: emerytura2007@
gazeta.pl
■ Poszukuję jakiejkolwiek pracy od
lipca, mam 19 lat i chcę zarobić na
studia i mieszkanie w Jeleniej Górze.
Jestem punktualna, sumienna, pracowita. Proszę o kontakt: justysia1887@
buziaczek.pl
■ Technik - ekonomistka, szuka pracy
dodatkowej, tel. 0693-153-628
■ Stolarz rencista poszukuje pracy.Tylko
konkretne oferty. 10 lat przy antykach,
kopie antyków, tel. 697636097
■ 2 pełnoletnie, atrakcyjne i ambitne
dziewczyny poszukują pracy w charakterze pokojówki/sprzątaczki w miejsco■

wościach nadmorskich. Szukamy pracy
na okres cały lipiec-połowa sierpnia. Mile
widziane zakwaterowanie. W razie potrzeby wysyłamy zdjęcia. Kontakt telefoniczny
lub na maila:- 500-605-688
■ Mężczyzna 37 lat, dyspozycyjny- ślusarz- mechanik - elektromechanik(1KV) z
14-letnim doświadczeniem z posiadanymi
uprawnieniami do obsługi urządzeń dźwigowych podejmie pracę na terenie Jelenia
Góra-Cieplice lub w okolicach. Praca nie
musi wiązać się z moimi kwalifikacjami
(konserwator, smarownik, ochrona itp).
Zainteresowanych proszę o pozostawienie
informacji na e-mail lub pod numerem
telefonu tel. 0660-707-657
■ Szukam pracy jako operator koparko
- ładowarki z prawem jazdy B i C z uprawnieniami na wózki jezdniowe wszystkie z
praktyką w jeździe i obsłudze betoniarki
kom 0515-840-190
■ Cukiernik podejmie pracę w zawodzie.
Tel. 693123957
■ Szybko, tanio i solidnie wykonam prace
budowlane koparko - ładowarką m-ki JCB
3CX. Posiadam również wywrotkę m-ki
Skoda. Poważne oferty kierować na adres
bad-company1960@o2.pl
■ Brukarz ze stażem podejmie pracę
0698-618-355
■ Wykonam remonty ogólnobudowlane
od A do Z. Nr tel.0503-439-714
■ Poszukuję pracy jako kierowca na przewozy krajowe, kat. A, B, C Doświadczenie.
Tel. 0512-248-715 lub E-mail mir76@
poczta.onet.pl
■ Dekarze blacharze budowlani podejmą
pracę. Wykonujemy pokrycia dachowe,
trapezowe, blachy dachówkowej i rąbka
stojącego. 0504-971-747
■ Studentka pierwszego roku poszukuje
pracy w okresie od 1 lipca do końca września na terenie Jeleniej Góry i okolic. Dyspozycyjność, pracowitość, sumienność. O
kontakt proszę pod nr tel. 695 564 249
bądź na e-mail urszula-ula@wp.pl
■ Spawacz mig 10-cio letnie doświadczenie szuka pracy w Belgii, Holandii i
Niemczech boguslaw37@poczta.onet.pl
■ Potnę drewno na opał, wytnę drzewa.
Czekam na oferty pod nr 0887 751 700
lub e-mail jaco_1977@wp.pl
■ Podejmę pracę w maju w godzinach
popołudniowych e-mail: aganuta@o2 .pl
■ Młoda mila dziewczyna przyjmie prace
w weekendy z Cieplic najlepiej opiekę
nad dzieckiem a potem na wakacje, tel.
0515-274-807

Szukam pracy dodatkowej biurowej,
ewentualnie jako sprzedawca, kelnerka,
opiekunka do osób starszych. Wykształcenie średnie ekonomiczne + studium
socjalne. Tel. 0693153628
■ 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
■ Wykonam kompleksowo całą hydraulikę m.i. centralne ogrzewanie, wodę,
kanalizację, i wiele innych prac budowlano-remontowych tel. 0696-483-956
■ Zaradna studentka, posiadająca kreatywną osobowość, zmysł artystyczny i
zdolności manualne - poszukuje pracy w
kulturze (tel. 661726462)
■ Szukam dodatkowej pracy jako technik
- ekonomista, tel. 0693-153-628
■ Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 0665445-182
■ Podejmę pracę jako sprzątaczka,
opiekunka bądź pomoc kuchenna. zarobki
do uzgodnienia. Więcej informacji pod
numerem telefonu 075-6422741
■ Solidna ekipa budowlano-remontowa
podejmie się prac w zakresie: szpachlowanie, gipsowanie, montowanie płyt (regipsy), malowanie, zakładanie kasetonów,
tapetowanie. Bardzo niskie ceny Fachowe
usługi zapraszamy 661852579
■ Wykonuję prace remontowe łącznie
ze stolarką, możliwość wystawienia
rachunku tel. 057 76 101 51 lub 889
242 241

Stomatolog

■

RÓŻNE
Sprzedam
■ Sprzedam suknię ślubną z
salonu „Margaret” R 38 plus
dodatki gratis, cena 700 zł – do
uzgodnienia tel. 0502-869-741
■ 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
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weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

Siedlęcinie, ul. Długa 21 lub tel.
075/713-75-97 od wt. do niedz.
w godzinach 10 - 16
RÓŻNE
Usługi
■ Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów,
wysoka jakość prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. tel.
075/764-79-90
■ Brukarstwo tel. 0502-137019
■ Profesjonalne układanie glazury, remonty tel. 0691 986 259
■ Zdrowe odżywianie bezpieczna
i skuteczna regulacja wagi ciała.
Indywidualne programy odchudzania tel. 075/647-36-73
■ Fotografia ślubna - www.
fotografia.jgora.pl - tel.0 505
810 724
■ Budowlane usługi. Budowa domów od podstaw, wykończenia,
remonty tel. 0788-338-743
■ Remonty tel. 0660 980 003
■ Łazienki kompleksowo tel.
0668-321-943
■ Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Profesjonalny transport pianin, maszyn
i urządzeń. 075-76-73-971;
0694-559-227
■ Profesjonalne układanie glazury, remonty tel. 0691 986 259
EDUKACJA
Chemia dla gimnazjum korepetycje(także I klasy LO i
technikum), bardzo dobry poziom,
miła i przyjazna atmosfera, tanio.
Info: 0785 535 597
■

DROBNE
Budowa murków granitowych Zlecę
budowę murków z granitu w Jeżowie
Sudeckim. tel. kom. 0603-163-839, tel.
stacjonarny 075/611-80-58
■

RÓŻNE
Oddam gruz budowlany. Kontakt osobiście. Wieża rycerska w
■

będziemy wszędzie tam,

gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem jakiegoś
WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:
075 75 444 00
075 643 2556
0663 233 041
0515 790 900
0697 740 731
0504 726 575
redakcja@jelonka.com

..................... nie czekaj!!!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 maja 2007 r.
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JELENIA GÓRA Jedni żyli w slumsach, inni opływali w luksusy w wygodnych willach

Fot.Archiwum

Cztery kąty w Hirschbergu
okresie oczywiście, rozbudowa
Filharmonii Dolnośląskiej trwała
co najmniej lat 15 – jak nie więcej,
szpital wojewódzki budowano
20 lat, a niektóre dość skromne
inwestycje kamieniczne na starym
mieście nie wychodzą z powijaków
co najmniej od lat 10.
W latach 1890 – 1906 z rozmachem rozrastają się peryferyjne dla
ówczesnej Jeleniej Góry dzielnice:
Cunnersdorf biegnący wzdłuż ulicy
Wolności (Warbrunerstrasse), Rosenau (Różane Błonia) – zaczątek
dzielnicy przemysłowej, powstają
kamienice na przedmieściach od
strony Bobru jako zaczątek nigdy
do końca nie zrealizowanej przez
niemieckich urbanistów koncepcji
zabudowania tej części miasta
ograniczonej wsią Straupitz (Raszyce) oraz łąkami, na których
od lat 60-tych wieku minionego
rozrasta się osiedle Zabobrze.

Secesyjne kamienice przy Kaiser Friedrich-strasse (Matejki) niedługo
po wybudowaniu, co zajęło Niemcom zaledwie kilka lat.

Jak mieszkali dawni jeleniogórzanie w czasach największego rozkwitu miasta? Krążą
o tym legendy. Prawda jest po środku, bo przecież były nie tylko luksusowe rezydencje,
ale i zawilgocone, bez podstawowych wygód kamienice oraz lepianki w oficynach.
Czas największego przedwojennego boomu gospodarczego
Niemiec, w tym Jeleniej Góry,
przyniósł miastu prawdziwą budowlaną rewolucję.
Zważywszy ówczesne zaawansowanie technologiczne, dostępne
materiały budowlane, techniki
wykonania obowiązujące w epoce
fin de siecle’u – w tempie godnym
pozazdroszczenia dla najbardziej

wydajnych stachanowskich trójek
murarskich w czasach realizmu
socjalistycznego – postawiono
mniej więcej jedną trzecią zachowanych do dziś kamienic,
rezydencji, gmachów użyteczności
publicznej w mniej lub bardziej
wystawnym stylu.
Wtedy, zaledwie przez kilka
lat, powstaje lwia część kamienic
przy najdłuższej w ówczesnych

Ręką mistrzów
stworzone

granicach miejskich Hirschbergu
Wilhelmstrasse (Wojska Polskiego). Budowa ogromnego jak
na tamte czasy gmachu Kunst
und Vereinshaus (Dom Sztuki i
Stowarzyszeń, dzisiejszy Teatr Jeleniogórski) zajmuje około pięciu
lat. W tym samym mniej więcej
tempie powstają inne sztandarowe
budowle tamtych czasów .
Dla porównania, już w polskim

Dziś – oglądając powstałe wówczas fasady – trudno nie wyjść z
podziwu dla kunsztu dawnej sztuki budowlanej, w większości będącej dziełem rąk a nie łączonych
prefabrykatów wytworzonych
maszynowo.
Zakładom specjalizującym się w
budownictwie zależało na bardzo

starannym wykończeniu szczegółów, bo estetyka ludzi zamawiających nie była jeszcze spaczona
bylejakością pseudo nowoczesności i banalnością formy.
Stąd te pieczołowicie wmontowane w elewacje sztukaterie:
sceny, secesyjne maski i portrety,
szczególiki wypieszczone najpierw
w projekcie, a potem – podczas wykonania. Pełne aluzji do mitologii
antycznej rzeźby przy domach, w
wykuszach, gzymsach, częściowo
tylko zachowanych.
Jak choćby figura Erato, muzy
poezji miłosnej z lirą i wieńcu
laurowym w wykuszu rezydencji
przy obecnej ul. Norwida (Schoenaustrasse). Przez wiele powojennych lat zdobiła siedzibę Komitetu
Miejskiego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, a po upadku
przewodniej siły narodu, pozostaje
nieco kuriozalnym, choć pięknym
elementem dekoracyjnym w zestawieniu z siedzibą wydziałów sądu
rodzinnego.
Wiele z rzeczonych ozdób rozkradziono przy okazji remontów
lub ot, tak po prostu. I to nie
tylko w czasach PRL. Już po 1990
roku złodziejska ręka zrabowała
figurkę amorka, ozdobę dawnych
ogrodów jednej z willi przy ul. Wojska Polskiego, przekształconej w

biurowiec zakładów mleczarskich,
a później – w zespół kancelarii
adwokackich.

Salony na pokaz

Za to reprezentacyjnym wnętrzem zawsze był pokój: najczęściej
ten największy, nawet w stosunkowo tańszych lokalach urządzony z
klasą. Gipsowe stiuki przy suficie,
secesyjne laurowe kręgi przy żyrandolach. Meble, dziś o antycznej
wartości, wtedy powszechnie
dostępne w stylu powszechnej
secesji.
W nich mnóstwo ukochanych
przez Niemców bibelotów:
figurki porcelanowe, wazoniki,
sceny rodzajowe. Na ścianach
koniecznie obrazy i obrazki,
także nieodzowny element
tamtejszych wnętrz. Nie dzieła
wielkiej sztuki, ale proste płótna pokryte olejem, najczęściej
z karkonoskim krajobrazem.
Pamiątki rodzinne, obrazki
wydawane z okazji różnych
świąt z datą ich powstania.
Meble i ozdoby masowo zresztą przez Polaków wyrzucane
i sprzedawane za bezcen w
latach obowiązywania trendu
na meblościanki. W naszych
czasach wracające do łask.
Ciag dalszy za tydzień.

(tejo)

REGION Współczesnymi śladami wielkiej przeszłości Miedzianej Góry i okolic

Miasteczko starte z mapy
Najpierw zobaczysz wieżę kościoła
św. Jana Chrzciciela migającą pośród
mijanych drzew. Później – łąki,
zdziczałe sady i resztki istniejących tu
jeszcze w latach 70-tych zabudowań
najmniejszego ongiś miasteczka
Prus Kupfenberg, później osady
zwanej Miedzianką.
Nagrodą za brak możliwości odpoczynku w cieniu kamieniczek
startego z powierzchni ziemi rynku
będzie wspomnienie o historii osady
i okoliczne, wspaniałe pejzaże Rudawskiego Parku Krajobrazowego,
Janowickiego Przełomu Bobru i rysujących się w tle Gór Ołowianych.
Jedno, najwyżej dwupiętrowe
zabudowania, które możemy tylko
w wyobraźni odtworzyć, stały jedno
przy drugim wzdłuż wąskich uliczek
ze skierowanymi w ich kierunku
drzwiami. Za nimi krył się świat
ogrodów i gospodarstw. Uroku
Miedziance nadawały nasadzone
lipy (część z nich się uchowała).

Nie było większych placów poza
szerszym rynkiem. Nad całością
górowały wieże dwóch kościołów
– jak w większości niemieckich osad
– katolickiego i protestanckiego. – I
wszystko albo w górę, albo w dół.
W miasteczku nie było praktycznie
równo położonego terenu – wspomina Dora Puschmann, jedna z
mieszkanek jeszcze niemieckiej
Miedzianki.
Jeśli porównać dawne Kupfenberg
do któregoś z miasteczek regionu, na
myśl przychodzi Lubomierz, choć
przecież większy i o bogatszych
dziejach
A historia Kupfenbergu na miedzi
stała. Założyli miejscowość górnicy,
którzy czerpali minerał z licznych
wzgórz i nazwali osadę Miedzianą
Górą (lub Miedzianą Kopalnią). W
1519 król czeski Władysław Jagiellończyk nadał Miedziance prawa miasta
górniczego. I prawa miejskie miała
aż do 1945 roku.

Jak dojechać
Wyprawa rowerem w spacerowym tempie pozwalającym na oglądanie
okolicznych krajobrazów zajmie w jedną stronę około półtorej godziny. Przez
Miedziankę kursują także autobusy PKS w relacji Jelenia Góra – Marciszów.

Złoża miedzi w końcu się wyczerpały, ale miasteczko nie upadło, bo
odkryto inne bogactwo mineralne:
kobalt, bardzo przydatny w okolicznym przemyśle farbiarskim. I kobaltu kres też nastał, ale Miedzianka się
trzymała.
Mimo tragicznego pożaru, w
którym w latach 20-tych XIX wieku spłonęła niemal doszczętnie
cała drewniana zabudowa. Ale
Kupfenberg podniósł się z popiołów
i sto lat później postawił na rozwój
turystyczny. Przekształcił się w dość
znane wypoczynkowe miasteczko,
zachęcając do przyjazdu w sezonie
tysiące gości. Chlubą Kupfenbergu
stało się miejscowe piwo zwane
„Złotem z Miedzianki”, produkowane w lokalnym browarze.
Letnicy budowali na obrzeżach
domki. Wszystko byłoby świetnie,
gdyby nie II wojna światowa.
Po niej miejscowość traci rangę
miasteczka, staje się wsią i ląduje
na obszarze Ziem Odzyskanych.
Ale już nie kontynuuje obranego
turystycznego kierunku rozwoju,
wzbudza za to zainteresowanie
Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich złożami uranu, wydobywanymi w ścisłej tajemnicy w
latach 1945- 54. Podobno ruda z
Miedzianki i Kowar posłużyła jako
podstawa do wykonania pierwszej sowieckiej bomby atomowej.
Na pewno stała się „bombą” z

opóźnionym zapłonem dla samej Miedzianki. Przy eksploracji
nie zastosowano odpowiednich
zabezpieczeń górniczych i wieś
zaczęła się rozsypywać. Choć
wciąż jakoś tam się trzymała. Był
nawet browar produkujący lichej
jakości jasne pełne niepasteryzowane piwo.
Dotrwała jeszcze oficjalnie do
1972 roku, kiedy to dość pechowego 13 maja 1 maja Wojewódzka
Rada Narodowa we Wrocławiu
podejmuje decyzję o przesiedleniu ludności Miedzianki na
nowopowstające osiedle Zabobrze
w Jeleniej Górze. I wyburzeniu
zabudowań.
Ostał się tylko kościół św. Jana
Chrzciciela o strzelistej wieży i

dwujęzyczny obelisk upamiętniający istnienie w tym miejscu osady
od 1311 roku.
Tak oto przechadzając się wzdłuż
„miedziańskich” chaszczy (wyprawy w ich środek nie polecamy: pełno
tu ukrytych pułapek w postaci dziur
po dawnych piwnicach i łatwo o
kontuzję) „wspominamy” dawne
czasy Miedzianki określanej miejscowością bez mgieł – z powodu
wysokości położenia nie sięgały
tam szarugi.
Wracamy do Janowic, gdzie po
odpoczynku i posileniu się, wolniutko jedziemy w stronę Jeleniej

Fot.Archiwum

Wsiądź na rower, dojedź do Łomnicy, a potem wzdłuż
malowniczego Bobru – do Wojanowa, Trzcińska i
Janowic Wielkich. Trochę w górę, trochę z górki. Wyjeżdżając z wsi w kierunku Ciechanowic dotrzesz do
miejscowości, której nie ma: Miedzianki.

Warto zobaczyć w pobliżu
Średniowieczny krzyż pokutny – pozostałość po średniowiecznym systemie
wymiaru sprawiedliwości.
Klasycystyczny kościół św Jana Chrzciciela z 1829, jedyna w pełni zachowana
zabudowana dawnej Miedzianki świadcząca o niegdysiejszej liczbie parafian.
Dziś w sporym wnętrzu bywa jedynie garstka okolicznych wiernych.

Kiedyś było miasteczko, ostały się łąki i ugory

Góry, raz jeszcze podziwiając piękno
rzeki Bóbr i myśl techniczną budowniczych pierwszej linii kolejowej
Wałbrzych – Jelenia Góra, która od
1866 roku łączy nasz region z resztą
świata. Mijamy kilka mostów, w pobliżu – tunel pod Tunelową Górą.
Podziwiamy też pałace i dawne
rezydencje magnackie, między
innymi w Wojanowie Bobrowie
oraz w Łomnicy. Trasa jest dobrym
wypadowym miejscem na wycieczki
szlakiem zamków piastowskich:
najbliższe to ruiny zamków Bolczów
i Sokolec.

(tejo)
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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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wasze fotki Nasze Pociechy

Agatka

Julia

JELENIA GÓRA

Strażak z sercem

Piotr Wincenty po wojsku
szukał ciekawej pracy jako
kierowca. Został... strażakiem. Od osiemnastu lat
pełni swoją służbę i jest
zadowolony z wyboru.

Helenka

Makary

Julka

Julka

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

Rozmowa z Piotrem Wincentym, dowódcą grupy wodnonurkowej w PSP

Powiedział Pan, że tegoroczny dzień strażaka przynosi w
prezencie wiele wątpliwości
na przyszłość. O co dokładnie
chodzi?
Piotr Wincenty: Niepokoją mnie
zmiany w systemie emerytalnym.
Do tej pory po trzydziestu latach pracy była przewidziana dla strażaków
pełna emerytura. Teraz planowana
jest praca do sześćdziesiątego roku
życia. Nie wyobrażam sobie mojego
czynnego udziału w akcjach ratowniczych w tym wieku. Wiadomo, że
każda akcja wymaga od strażaka
wyjątkowej sprawności fizycznej.
Obowiązujące teraz przepisy są
dobre i uważam, że nie trzeba ich
zmieniać.

wym realizuję swoje pasje, poznaję
nowych i ciekawych ludzi.
Mimo że praca strażaka jest niebezpieczna, daje mi sporo
satysfakcji. Niestety,
zabiera mi też sporo
czasu. Jako dowódca grupy
wod-

Czyli, żałuje Pan swojego życiowego wyboru?
Nie, wręcz przeciwnie. Pracując w
straży pożarnej miałem i mam możliwość rozwijania się. Ukończyłem
studium aspiranckie w Centralnej
Szkole Pożarniczej w Częstochowie,
dzięki czemu zostałem dowódcą
zmiany. Poza rozwojem zawodo-

nonurkowej muszę być dyspozycyjny
niemal przez całą dobę. Powinienem
być przy wszystkich działaniach na
wodzie i pod wodą.

nie chodzimy na wspinaczki górskie i nad wodę. Udało mi się nawet
namówić córkę na wyprawę do
jaskini.

Czy pozostaje Panu jeszcze
jakikolwiek czas na życie prywatne?
Nie za dużo.
Wolny czas spędzam z córką,
najczęściej
na świeżym powietrzu.
Wspól-

Mówi się, że strażak musi być
wyjątkowo twardy i odporny.
Czy to prawda?
Tak. Rzeczywiście, na co dzień
spotykamy się z ludzka tragedią.
Wymaga to od nas przede wszystkim
odporności psychicznej. Praca w
straży nauczyła mnie nie poddawania się emocjom podczas podejmowania decyzji zarówno w pracy, jak
i w domu. Nie jestem wyjątkowo
twardy, ale potrafię zapanować nad
swoimi emocjami.

Fot. Angelika Grzywacz
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Kocha zwierzęta
Piotr Wincenty poza standardowymi akcjami ratowniczymi zajmuje się
ratownictwem wodnym (jest kierownikiem robót nurkowych). Dodatkowo
o kilkunastu lat jest instruktorem ratownictwa przedmedycznego. Razem ze
swoją dziesięcioletnia córką Martynką kochają zwierzaki i ekstremalne sporty.
W domu trzymają królika uratowanego z pożaru altanki, którego właściciel
nie chciał dłużej trzymać. Mają też kanarka i agamę błotną.

Jakie są plusy i minusy bycia
strażakiem?
Do plusów zaliczyłbym, że jest to
pewna państwowa praca, dająca
możliwości rozwoju zawodowego.
Idąc na służbę nie wiemy co nas
spotka, więc nie można tu mówić o
monotonii. Natomiast do minusów
zaliczyłbym ciągły stres. Ciężko
znosi się działania prowadzone w
różnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień, jak i w nocy
niezależnie od tego czy są to święta
, weekendy czy dni powszednie.
Niemniej jednak, nie zamieniłbym
tej pracy na żadną inną.
Dziękuję za rozmowę.

Angelika Grzywacz

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
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