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48 lat temu w NJ

Czytaj: „Turyści omijają Cieplice” - str. 7

Udała nam się linia autobusowa Jele-
nia Góra-Jeżów - tak mówi dyrekcja MPK. 
Od czasu otwarcia linii, dzień w dzień, 
autobusy cieszą się dużą frekwencją 
pasażerów, a w dni targowe, kiedy wielu 
mieszkańców Jeżowa i uczniów Oficer-
skiej Szkoły Radiotechnicznej szuka 
rozrywek w Jeleniej Górze - autobusy 
przepełnione są do ostatniego miejsca.


Kilka lat trwała budowa pralni che-

micznej i farbiarni w Jeleniej Górze przy 
Osiedlu Robotniczym. W końcu jednak 
spółdzielnia „Czystość” zainstalowała 
nowoczesne urządzenia pralniczo-far-
biarskie, zatrudniając jednocześnie 56 
osób. Prawdziwą rewelacją będzie super-
ekspres. Proces czyszczenia będzie trwał 
tylko 2 godziny. Dla klientów korzysta-
jących z tego systemu, oddana zostanie 
do użytku poczekalnia z aktualną prasą 
i... czarną kawą.


Zapadła decyzja o zastąpieniu w Jele-

niej Górze wozów tramwajowych autobu-
sami. Nastąpi to wtedy, gdy powstanie 

zaplecze w postaci nowoczesnej bazy 
autobusowej. Będzie ona zlokalizowana 
przy ul. Wolności, naprzeciw dyrekcji 
JPBM. Istnieje również konieczność 
wybudowania nowego dworca PKS z 
poczekalnią, kasami biletowymi i bazą 
technicznej obsługi taboru.


Opryskliwa bufetowa, brud i chmara 

pijaków, to obraz restauracji „Teatralna”, 
mieszczącej się w centrum miasta, przy 
reprezentacyjnej ulicy. Wystarczy zresztą 
jedno spojrzenie na salę, by przekonać 
się, że podstawową działalnością „Te-
atralnej” nie jest karmienie, a pojenie 
jeleniogórzan.


Wydział Handlu Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej dysponuje pewną 
ilością samochodów osobowych marki 
Warszawa, Syrena, Skoda i in., przezna-
czonych do sprzedaży osobom prywat-
nym. Podania w sprawie kupna należy 
składać do wydziału.

Ukradli mi kilka godzin i 
76 zł. Stało się to pewnego 
wakacyjnego przedpołudnia, 
kiedy to system zmusił mnie do 
stawienia się w jeleniogórskim 
wydziale komunikacji, bo po 
przybiciu sześciu pieczątek 
po corocznych przeglądach 
technicznych auta skończyło 
się miejsce na kolejne. System 
uznał, że po sześciu latach 
posiadania auta należy prze-
ćwiczyć z cierpliwości i pokory 
obywatela, który ma karnie 
poświęcić czas i pieniądze, aby 
dostać nowy karteluszek na 
pieczątki. Jakie to ma uzasad-
nienie? Dlaczego po sześciu, 
nie po trzech albo nie po dwu-
nastu? Podejrzewam, że naród 
biega w tym właśnie rytmie do 
urzędów komunikacji tylko dla-
tego, że komuś się tam kiedyś 
tak, a nie inaczej narysowało 
układ dokumentu pn. dowód 
rejestracyjny. Gdyby policzyć 
czas urzędników, posiadaczy 
aut, pieniądze, to ów bezsens 
w skali makro okaże się bardzo 
kosztowny. 

Ileż tego typu absurdalnych, 
niepotrzebnych procedur do-
pełnia się w naszych urzę-
dach każdego dnia. Miliony. 
A ostatnio sporo więcej, jeśli 
zważyć, że za Donalda Tuska 
administracja zwiększyła się o 
ponad 60 tys. urzędników. Całe 
to gadanie o klasie próżniaczej, 
o „jednym okienku” okazało się 
opowiastką dla naiwnych.

Tymczasem kręcą bat na 
urzędników - podpisana wła-
śnie przez prezydenta noweli-
zacja KPA i ordynacji podatko-
wej ma dać narzędzia i możli-
wości karania tych pracowni-
ków rozmaitych administracji, 
którzy źle wypełnią swoje 
obowiązki. I znowu wielki szum, 
wielkie straszenie i... mijanie 
się z problemem. Rozbudowy-
wanie procedur, systemu nad-
zoru, karania jest widowiskowe, 
ale mało skuteczne. Tkwi w 
tym do tego dziwne przekona-
nie, że oto krnąbrny urzędas 
stawia sobie za cel zrobienie 
krzywdy petentowi i jak nie 
będzie miał bata nad sobą, to 
zaraz mu jakiś numer wykręci. 
Tymczasem w urzędach - nie 
uwierzycie - znakomita więk-
szość chce wypełniać swoje 
obowiązki rzetelnie i czerpać z 
tego satysfakcję, spokój i pew-
ność zatrudnienia. Problem 
jest - to już truizm - w jakości 
prawa. Jego zmienności, nie-
jednoznaczności, podatności 
na rozmaite interpretacje. Ale 
władzy ustawodawczej łatwiej 
przeforsować przepisy o tym, 
jak to należy karać, stanąć niby 
po stronie szarego człowieka, 
niż uczynić prawo przejrzyst-
szym, prostszym. 

Sławomir Sadowski

Mocno odchudzony zostanie roz-
kład jazdy MZK. Od czwartku zniknie 

„zerówka”, nie dojedziesz też miej-
skim autobusem do Tesco. To efekt 
oszczędności w Miejskim Zakładzie 
Komunikacyjnym. Z drugiej strony 
rośnie administracja - od miesiąca jest 
nowy członek zarządu spółki.

- Zlikwidowano linię „0”. To jedyna linia 
łącząca Zabobrze z dworcem kolejowym 

- niepokoi się Mieczysław Wójtowicz, 
przewodniczący Związku Zawodowego 
Pracowników Komunikacji Miejskiej.

Ograniczenia są znacznie większe. 
Autobusy linii nr 2, 12 i 27 nie będą 
jeździły już przez Tesco. Będą zatrzy-
mywały się na przystanku „Grunwaldz-
ka” przy alei Jana Pawła II.

„Odchudzono” też rozkład kilkunastu 
linii, w tym tych popularnych, jak 1, 4, 9 
czy 15. Z dwóch par autobusów nocnych 
pozostanie jedna. Dla przykładu, pomię-

dzy godziną 12.30 a 16 do Podgórzyna 
Górnego nie jeździ ani jedna „czwórka”.

Zmiany są też na innych liniach. - 
Nie został zmieniony rozkład 6, 7 i 
17 - mówi Mieczysław Wójtowicz. - A 
to właśnie te linie jeżdżą podobną 
trasą, co powoduje zjawisko jazdy 
autobusów stadami.

Nici wyszły też z nowych linii, które 
zapowiadały kilka miesięcy temu wła-
dze miasta.

Związkowcy denerwują się, że taka 
polityka nie prowadzi do rozwoju ko-
munikacji miejskiej, a do ograniczenia 
działalności MZK. Tym samym boją się 

o pracę, bo - wiadomo - mniej kursów 
to mniej potrzebnych kierowców.

Prezes MZK Marek Woźniak tłuma-
czy, że to nie on decyduje o kształcie 
rozkładu jazdy. - Organizatorem 
przejazdów jest miasto, my - tylko 
wykonawcą - mówi. - Możemy pod-
powiadać miastu pewne rozwiązania 
i robimy to, ale ostateczną decyzję 
podejmuje prezydent.

Nie chciał mówić, jakie rozwiązania 
zaproponowało MZK.

Zapewnił jedynie, że ograniczenie licz-
by wozokilometrów nie spowoduje zwol-
nień kierowców. - W ostatnich miesią-
cach zmniejszyliśmy grupę kierowców 
o 12 osób i to wystarczy - powiedział. 
Będą jednak odejścia na emeryturę, a 
także nieprzedłużone zostaną umowy 
tym, którzy mają je na czas nieokreślo-
ny. Na koniec września w zakładzie ma 
pracować ogółem 157 osób.

Tymczasem od 1 sierpnia zwiększył 
się skład zarządu Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego. Nowym członkiem 
zarządu został Jerzy Wrona, związany 
mocno z Platformą Obywatelską. 
Wcześniej pracował on w ZGL-u 
Północ. To zaskoczenie także dla pra-
cowników. Zarząd MZK od wielu lat 
był jednoosobowy - był tylko prezes. 

- Skąd takie zmiany? - Odpowiedzi na 
to pytanie proszę szukać u właściciela 
spółki, czyli w mieście - powiedział 
prezes M. Woźniak.

Prezydent w przesłanym do nas 
oświadczeniu podkreślił, że oszczęd-

ności w tzw. wozokilometrach MZK w 
granicach Jeleniej Góry są relatywnie 
najmniejsze, sięgają raptem 10,3 
proc. w porównaniu do innych gmin. 
Ograniczeń nie poczyniła tylko gmina 
Janowice Wielkie, ale tam jest niewiele 
kursów. Podobne oszczędności jak 
Jelenia Góra wykonały też Piechowice 
(10,8  proc.). - Ale już Jeżów Sudecki 
zmniejszył liczbę wozokilometrów o 
blisko 20  proc., Mysłakowice - 27,58 
proc. Największe oszczędności po-
czynił Podgórzyn - aż o 33,40 proc. 
Łącznie z ponad 4,5 mln „wozokilo-
metrów” wielkość przejazdów będzie 
skorygowana o grubo ponad 500 
tys. „wozokilometrów” - czytamy w 
oświadczeniu prezydenta.

Nie zostały ograniczone m.in. linie 6, 
7 i 17, a to dlatego, że są najbardziej 
oblegane przez pasażerów. Tak wynika 
z badania potoków pasażerskich. - 
Naczelną zasadą była rezygnacja z 
przejazdów, które wcale bądź prawie 
wcale nie miały pasażerów, albo też w 
ostatnim czasie nastąpiły w ich otocze-
niu takie zmiany, które sprawiły, że pa-
sażerów nie ma i nie będzie - czytamy. 
Przykład? Nocny autobus odjeżdżający 
spod dworca PKP, na który w tym 
czasie już nie przyjeżdżają zatłoczone 
pociągi. - Autobus nocny będzie 
kursował, ale na trasie Zabobrze - So-
bieszów - czytamy. - Ponadto - coraz 
więcej ludzi ma własne samochody i 

wielu jeleniogórzan rezygnuje z auto-
busów na rzecz prywatnych dojazdów, 
nieco droższych, ale wygodniejszych. 
To trend widoczny od lat.

Według dokumentów księgowych, 
działalność MZK bilansuje się. Za pierw-
sze 15 miesięcy funkcjonowania, od 
przekształcenia w spółkę do końca 2010 
roku, przyniosła 253 tysiące złotych 
zysku. Za pierwsze półrocze 2011 roku 
zysk jest trochę większy - 268 tysięcy 
złotych. Zostanie on zainwestowany w 
tabor. Po co zatem ograniczenia?

- Zysk nie zależy tylko od liczby kur-
sów - mówi prezes. - Przychody MZK 
pochodzą z dwóch źródeł: sprzedaży 
biletów oraz dotacji miejskiej. Cena 
nie jest skalkulowana według kosztów, 
tylko według polityki cenowej miasta. 
Te ceny nie zmieniały się od wielu lat, 
a koszty choćby paliwa wzrosły. Do-
tacja z miasta z kolei to tak naprawdę 
rekompensata za ulgi, proponowane 
w taryfie itp. Miasto uznało, że nie 
może dokładać tak dużej kwoty do 
przejazdów.

Nowy rozkład jazdy jest już rozklejony 
na przystankach autobusowych, ma 
wejść w życie z dniem 1 września, czyli 
w czwartek. Od 7 września natomiast 
mieszkańców czekają kolejne przykre 
zmiany: zaczyna obowiązywać nowy 
cennik. Kilka biletów potanieje, ale więk-
szość podrożeje o kilkanaście procent.

Robert Zapora

Podwyżki i cięcia

Pasażerowie MZK muszą liczyć się z cięciami - od czwartku 
wchodzi w życie nowy rozkład jazdy.

TAK JEST TERAZ TAK BĘDZIE OD 7 IX

Jednorazowy na jedną strefę - normalny 2,24 zł 2,60 zł

Jednorazowy na jedną strefę - ulgowy 1,27 zł 1,30 zł

Jednorazowy na dwie strefy - normalny 4,10 zł 4,10 zł

Dopłata za bilet kupowany u kierowcy 0,40 zł 0

Bilety okresowe na okaziciela (normalny, 
na 1 dzień, strefa miasta Jeleniej Góry)

6,60 zł 10 zł

Miesięczny imienny sieciowy na 
wszystkie dni (strefa Jeleniej Góry)

63,20 zł 90 zł

Jak podrożeją bilety

Podwyżki i cięcia
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- W przeciągu ostatniego roku 
pięciokrotnie ktoś strzelał z wia-
trówki do moich kierowców - 
mówi Marek Woźniak, dyrektor 
jeleniogórskiego Miejskiego Za-
kładu Komunikacyjnego. - Na 
szczęście nie ucierpieli fizycznie. 
Pękły tylko szyby. Ale gdyby tak 
szaleniec trafił kierowcę lub pasa-
żera w oko?!

O tajemniczym snajperze dużo 
więcej opowiadają mieszkańcy 
podwórza na rogu ul. Wolności i 
Morcinka. Pierwszy raz zaatako-
wał pod koniec ubiegłego roku:

- Robiłem coś za garażem - 
wspomina jeden z mężczyzn. 

- Nagle poczułem ból w nodze. 
Schyliłem się i zobaczyłem leżący 
obok śrut. 

Od tego czasu podobnych zda-
rzeń było więcej. Ostatnio aż dwa. 
Najpierw w nogę postrzelony 
został jeden z chłopców - dwu-
nastolatek. 

- Biegł z kolegą i myślał, że 
tamten kopnął niechcąco w niego 
kamień - opowiada świadek zda-
rzenia, kobieta, która odpoczywa-
ła wtedy na podwórzu. - Dopiero 
później okazało się, że ktoś do 
niego strzelał.

Tego samego dnia snajper 
„zapolował” na podwórzu po raz 
drugi. Tym razem jednego z męż-
czyzn trafił w brzuch. Od tego 
czasu minęły dwa tygodnie - ślad 
po śrucie jest jeszcze widoczny.

- Zatelefonowaliśmy po poli-
cję - opowiada poszkodowany. 

- Przyjechała, spisała zeznania 
i w sumie na tym się sprawa 
zakończyła.

Jesienią ubiegłego roku z wia-
trówki strzelano również do pra-
cownika PZMOT. Firma ta mieści 
się po drugiej stronie ulicy. On także 
oberwał w nogę. Prócz niego tego 
samego dnia śrut ugodził w ramię 
kierowcę, który do PZMOT przyje-
chał samochodem na przegląd.

- Wiem o jeszcze jednym przy-
padku - mówi inny z mieszkańców 
ul. Morcinka. - Strzelano do prze-
chodzącego chodnikiem mężczy-
zny. On ucierpiał najbardziej. Zo-

stał po prostu ranny. Postrzelono 
również kota.

Mieszkańcy podwórza są prze-
konani, że snajperem jest 28-letni 
mężczyzna z budynku obok. 
Wydedukowali to, choć twardych 
dowodów nie mają. To z jego 
mieszkania okna wychodzą na 
trzy strony: ul. Wolności, podwó-
rze i siedzibę PZMOT.

- Dziwny jest - przekonuje je-
den z mężczyzn. - To na pewno 
jego sprawka.

- Moja?! - dziwi się oskarżany. - 
Ja nie jestem szaleńcem! Ludzie 
zazdroszczą mi samochodu, 
tego, że umiem coś przy nim 
zrobić… Kiedy przyszła do mnie 
policja, chciałem, by przeszuka-
ła mieszkanie. Nie mam wiatrów-
ki! Poszedłem z policjantami do 
tych, co mnie szkalują, a wtedy 
wycofali się z pomówień. Jeden 
wypomniał nawet policjantom, 
że zdradzili tajemnicę, kto mnie 
oskarża…

Z oskarżeń śmieje się też jego 
żona i rodzice. Ojciec odsłania okno 
i wskazuje dwie kamery - jedna za-
montowana jest na PZMOT, a druga 
na ulicznej sygnalizacji świetlnej.

- Nie mogą sprawdzić, co zano-
towały? - pyta. - Oskarżają nas, a 
to tam, na to podwórze, ciągle 
przyjeżdża policja i straż miejska!

Rzeczywiście, na podwórzu 
dzieją się prawdziwe cuda. Naj-
pierw dwie starsze panie oskar-
żały innych o balangi; opowiadały, 
że pod garażami jest głośno, pite 
jest piwo itd. (pisaliśmy o tym 
tydzień temu). Teraz okazuje się, 
że sprawa jest bardziej złożona.

- Ktoś z okna oblał kota wrząt-
kiem - słyszymy. - Pod wejściem 
do klatki schodowej rozłożono 
kiedyś drut kolczasty i pokaleczy-
łam sobie o niego nogi.

Choć trudno uwierzyć, że uczy-
nić mogły to dwie ponadosiem-
dziesięcioletnie kobiety, to właśnie 
one są o wszystko oskarżane: o 
rozbijanie butelek na chodniku 
(by ktoś na nie nadepnął), o dwu-
krotne wymazanie zaparkowanych 
samochodów wapnem; rozbicie w 
jednym przedniej szyby, obrzuca-
niu aut jajkami, a nawet o wyrzu-
canie z piętra nocą śmieci wprost z 
mieszkania - na ul. Wolności.

- Tu dzieją się prawdziwe cuda 
- śmieje się jedna z lokatorek. - 
Najgorsze jest zaś to, że policja 
nie potrafi tego ukrócić.

- Znamy sprawę i intensywnie się 
nią zajmujemy - mówi Edyta Ba-
growska, oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Zbigniew Rzońca

Tak twierdził mężczyzna, który 
zgłosił sprawę policji. W jego 
ocenie nieuczciwość polegała 
na tym, że na te listy wpisywano 
dane osób, które zgłosiły się 
do stowarzyszenia po pomoc 
żywnościową.

- Nic o tym nie wiem, bo mnie nie 
ma w Jeleniej Górze - powiedział 
nam w miniony piątek w rozmowie 
telefonicznej, Janusz Jędraszko, 
szef JSOB. - Na pewno nikt nie 
zbierał podpisów. To może jakaś 
podpucha albo prowokacja.

Mężczyzna, który zgłosił 
sprawę policji, powiedział, że 
przyszedł do lokalu stowarzy-
szenia przy ulicy Wolności, po 
darmową pomoc. Organizacja 
wydaje bezrobotnym artykuły 
żywnościowe. 

- Jego dane zostały spisane 
na dwóch listach. Z tym, że ta 
druga lista, jak się okazało, była 

listą z nazwiskami osób udzie-
lającymi poparcia kandydatowi 
do senatu - mówi podinsp. 
Edyta Bagrowska, rzeczniczka 
jeleniogórskiej policji. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli 
dwie listy z danymi wielu osób. 
Jedna zawierała podpisy pod na-
zwiskiem Ryszarda Matusiaka, któ-
ry miałby kandydować do Senatu 
pod szyldem Polskiej Partii Pracy. 
Druga była niejako in blanco.

Osoba, która zawiadomiła po-
licję, uznała to za nadużycie, bo 
gdyby chciała, to dobrowolnie 
podpisałaby taką listę.

Tymczasem sam Ryszard Ma-
tusiak mówił nam w ubiegłym 
tygodniu, że jeszcze nie podjął 
decyzji o kandydowaniu i kan-
dydatem PPP nie jest.

- Słyszałem o tej sprawie, ale 
informacje przekazane policji 
przez tę osobę nie potwierdziły 

się i nazwiska tej osoby na 
listach nie było. Zresztą, nie 
jestem rzecznikiem policji, więc 
nie będę się na ten temat wypo-
wiadał - ucina R. Matusiak.

Na drzwiach lokalu JSOB 
widnieje informacja, że stowa-
rzyszenie przyjmuje zgłoszenia 
chętnych do pracy w komisjach 
wyborczych w zbliżających się 
wyborach parlamentarnych. Ja-
nusz Jędraszko, szef JSOB, 
mówi, że wolno mu taką dzia-
łalność prowadzić. Dodaje, że 
podpisy pod listami poparcia dla 
kandydatów też może zbierać, 
bo jest pełnomocnikiem Polskiej 
Partii Pracy. Sam też będzie kan-
dydował do Sejmu z listy tej partii.

A policja sprawdza, czy w 
zgłoszonym przypadku nie do-
szło do przestępstwa przeciwko 
wyborom.

GOK

W smutnych okolicznościach miesz-
kańcy Zgorzelca dowiedzieli się o 
odejściu Mariana Szałeckiego - współ-
twórcy i wieloletniego dyrektora 
Ogólnopolskich Spotkań Amatorskich 
Teatrów Jednego Aktora. 

76-letni, emerytowany pracownik 
kultury - poeta, reżyser, dramaturg, 
publicysta, założyciel Klubu Literackie-
go „Inspiracje”, współtwórca i opiekun 
wydawnictwa „Obrzeża” oraz kwar-
talnika literacko-artystycznego o tym 
samym tytule - został odnaleziony we 
własnym mieszkaniu, wraz z 73-letnią 
małżonką. Oboje nie żyli od wielu dni. 

Policję zaalarmowała sąsiadka, która 
zwróciła uwagę na wydobywający się 
z mieszkania państwa Szałeckich odór. 
Kobieta, pełna złych przeczuć, przy-
znała też, że od dłuższego czasu nie 
widziała starszych państwa na ulicy. 
Niestety, potwierdziły się najgorsze 
obawy. Po sforsowaniu drzwi okazało 
się, że ciała małżonków znajdują się w 
daleko posuniętym rozkładzie. Nie żyli 
prawdopodobnie od kilkudziesięciu dni. 

Rzecznik prasowy zgorzeleckiej 
policji, Antoni Owsiak, potwierdza, że 
wstępne postępowanie wykluczyło 

udział osób trzecich w tragicznym 
zdarzeniu. W mieszkaniu nie było 
śladów włamania czy obcej ingerencji. 
Z oceną faktów trzeba się więc wstrzy-
mać do momentu uzyskania wyników 
sekcji zwłok, a na te przyjdzie pocze-
kać ok. 2 - 3 tygodni. Sąsiedzi, ludzie z 
najbliższego otoczenia, snują domysły:

- Był chory, miał zaawansowaną 
cukrzycę. Kto wie, może postanowili 
odejść razem, po cichu? - zastanawia 
się mieszkanka tej samej ulicy. - Wie 
pani, on pisał wiersze dla swojej żony…

- A może jedno umarło, a drugie 
postanowiło, że nie chce zostać samo? 

- domyśla się inna pani. - Kto to wie? A 
może gaz się ulatniał, albo jeszcze co 
innego? To byli dobrzy ludzie; szkoda, 
że tak… 

Wydaje się, że dosłownie przed 
chwilą pan Marian obchodził podwój-
ny jubileusz: siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin oraz dwudziestolecie działal-
ności Klubu Literackiego „Inspiracje”. 
To już było pożegnanie. Zgorzeleckie 
OSATJA dogorywały. Po 36-letniej 
historii wyemigrowały znad granicy. 
Świat się zmieniał. 

(mat)

Odszedł Marian SzałeckiKombinowali przy zbieraniu podpisów?
W siedzibie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w nie do 
końca uczciwy sposób zbierano podpisy pod listami poparcia dla kandydatów 
do parlamentu. 

W Jeleniej Górze snajper strzela do ludzi z wiatrówki

Szaleństwo w okolicy Małej Poczty
Co najmniej jedenaście przypadków strzelania z wiatrówki do kierowców, przechodniów, pracowników i klientów PZMOT. 
Rozciąganie drutów kolczastych, o które ludzie kaleczą sobie nogi, wybijanie szyb w samochodach, a nawet polewanie kota 
wrzątkiem oraz wyrzucanie śmieci przez okna… To nie fikcja. Tak dzieje się w okolicach Małej Poczty.

Ktoś już 11 razy strzelał do ludzi w okolicy Małej Poczty.
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Masz sprawę do dziennikarza? Zadzwoń!
Jelenia Góra   - 501 465 588
 -  535 922 221
powiat jeleniogórski  - 502 205 732
 - 601 572 243
powiat bolesławiecki  - 601 444 416
powiat kamiennogórski  -  601 543 538

powiat lubański  - 606 665 454
powiat lwówecki  -  694 792 203 
powiat zgorzelecki -  606 665 454
powiaty: jaworski i złotoryjski - 605 533 855

redakcja - 75 642 44 10

W każdą środę od 10 do 14.00 w biurze na ul. Skłodowskiej-Curie na Czytelników czeka nasz dziennikarz.

Przy redakcyjnym telefonie dyżurowała Iwona Stasiewicz, licencjonowany 
zarządca nieruchomości

O najczęściej występujących pro-
blemach w funkcjonowaniu wspólnot 
mieszkaniowych, o obowiązkach 
współwłaścicieli nieruchomości, a 
także o tym, czy wspólnota musi 
korzystać z zewnętrznego administra-
tora nieruchomości, rozmawialiśmy z 
naszym gościem.

Zdaniem Iwony Stasiewicz, współ-
właściciele nieruchomości są coraz 
bardziej świadomi tego, że bycie 
właścicielem mieszkania w budynku 
wielorodzinnym rodzi w zasadzie 
więcej obowiązków niż praw.

- Wspólnota mieszkaniowa w budynku 
wielorodzinnym powstaje w chwili, 
gdy chociaż jeden lokal ma innego 
właściciela. W zależności od tego, ile 
jest lokali i jaką procentowo część 
całej nieruchomości stanowi każdy z 
nich, tyle udziałów w nieruchomości 
ma dany właściciel. Wspólnotę tworzą 
właściciele mieszkań. Lokale stanowią 
własność odrębną, a wspólną własno-
ścią są te elementy budynku, które służą 
wszystkim, na przykład dach, klatka 
schodowa, instalacja C.O., piony wod-
ne i kanalizacyjne, elewacja, czy teren 
przyległy do budynku. Właściwie już nie 
zdarzają się takie sytuacje, w których np. 
lokator z parteru nie chce partycypować 
w kosztach remontu dachu, bo „jemu 
nie cieknie” - mówi I. Stasiewicz.

Problemem wielu wspólnot, zwłasz-
cza w starych zasobach, jest brak fun-
duszy na remonty. A skala potrzeb bywa 
ogromna, idąca w setki tysięcy złotych.

- Celem wspólnoty powinno być 
dążenie do utrzymania budynku w 

jak najlepszym stanie technicznym, 
a nawet podnoszenie tego stanu, bo 
to z kolei wpływa na wzrost wartości 
nieruchomości na rynku. Remonty 
części wspólnych powinny być finan-
sowane z funduszu remontowego. To 
pula pieniędzy, którą współwłaściciele 
odkładają co miesiąc. Przyjmuje się, 
że na fundusz remontowy powinno 
się odkładać po minimum 2 złote za 
każdy metr kwadratowy mieszkania 
co miesiąc od każdego właściciela. Im 
starszy budynek, tym stawka będzie 
wyższa, bo potrzeby są większe.

Poważne inwestycje, np. remont 
dachu, elewacji, czy inne prace wspól-
nota może sfinansować z kredytu 
bankowego. Wspólnota mieszkaniowa 
nie ma osobowości prawnej, ale może 
zaciągać zobowiązania. Banki chętnie 
udzielają kredytów, i to atrakcyjnie 
oprocentowanych. Odpowiedzialność 
majątkową za zobowiązania dotyczące 
nieruchomości wspólnej ponosi za-
równo wspólnota mieszkaniowa, jak i 
jej poszczególni członkowie. Przy czym 
wspólnota za powyższe zobowiązania 
ponosi odpowiedzialność bez ogra-
niczeń, natomiast każdy z właścicieli 
lokali odpowiada wprawdzie całym 
swoim majątkiem osobistym, niemniej 
tylko do wysokości udziału przysługu-
jącego mu w nieruchomości wspólnej 
(odpowiedzialność osobista). 

- Wiele wspólnot chętnie zagospoda-
rowuje przyległe do budynków podwór-
ka, ale zdarzają się sytuacje konfliktowe. 
Dochodzi do nich najczęściej w po-
dwórkach otoczonych kilkoma dużymi 

budynkami. Sposób zagospodarowania 
podwórka, usytuowania śmietników, 
miejsc do parkowania, lokalizacji 
placów zabaw - to najczęstsze punkty 
sporne. Są jednak miasta w Polsce, 
gdzie udało się to kompleksowo roz-
wiązać. Może miasto powinno zająć 
się uporządkowaniem tych spraw i - na 
przykład - obciążyć wspólnotę kosztami 
użytkowania podwórka, gdy żaden 
kompromis, co do zagospodarowania 
i utrzymania takiego terenu nie jest 
możliwy - uważa I. Stasiewicz.

Jeden z czytelników, właściciel 
mieszkania w kilkurodzinnej kamie-
nicy, chciałby zająć część wspólnego 
korytarza, z którego korzysta dwoje 
innych lokatorów, by włączyć do 
swojego lokalu w ten sposób toaletę 
znajdującą się na zewnątrz.

- Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy 
są techniczne warunki na postawienie, 
na przykład, ścianki i poszerzenie 
swojego lokalu. Najważniejsze jest 
jednak uzyskanie prawnego tytułu do 
tych kilku dodatkowych metrów kwa-
dratowych powierzchni lokalu. Klatka 
schodowa jest własnością wspólną, 
więc właściciel mieszkania będzie 
musiał uzyskać zgodę wspólnoty na 
odkupienie tego kawałka korytarza. 
Będzie to wymagało podjęcia stosowa-
nych uchwał, a w konsekwencji dopro-
wadzi do procentowej, niewielkiej - co 
prawda - zmiany wysokości udziałów 
w nieruchomości wszystkich współ-
właścicieli, które trzeba będzie odno-
tować w księgach wieczystych. Jest 
też prostszy sposób - zainteresowany 

właściciel mieszkania może wystąpić 
do wspólnoty o zajęcie potrzebnej mu 
dodatkowej powierzchni części wspól-
nej i użyczenie mu jej - odpłatnie lub 
też nie - do wyłącznego korzystania.

Jedna z czytelniczek dzwoniła z 
problemem związanym z trudnością 
uzyskania rozliczenia kosztów pono-
szonych na rzecz wspólnoty, po tym 
jak sprzedała mieszkanie. Twierdziła, 
że zarządca nie chciał jej udostępnić 
tego rozliczenia.

- Jeśli w regulaminie wspólnoty jest 
zapis, a tak jest w większości przypad-
ków, o tym, że koszty rozliczane są 
raz w roku, to, niestety, ta pani będzie 
musiała poczekać na koniec roku i 
rozliczenie na pewno dostanie. Na 
pewno odnotowała sobie wskazania 
liczników mediów na dzień spisania 
umowy notarialnej sprzedaży lokalu, 
więc z tym nie powinno być kłopotu.

Warto pamiętać, że we wspólno-
cie mieszkaniowej występuje tzw. 
odpowiedzialność zbiorowa za zobo-
wiązania. Oznacza to w praktyce, że, 
gdy jeden właściciel mieszkania ma 
zaległości w należnych opłatach, to 
uszczupla przychód wspólnoty, która 
zobowiązana jest regulować w pełnej 
wysokości, np. płatności za media. In-
nymi słowy, w takiej sytuacji pozostali 
współwłaściciele płacą za długi nieso-
lidnego mieszkańca. Wspólnota może 
wtedy wnioskować o windykację długu.

Notował Grzegorz Koczubaj 

Właściciele bardziej świadomi

75/64-24-485

W środę od godz. 10 do 14 
czekamy na sygnały 

od czytelników o tym, 
co drażni, niepokoi i wymaga 
dziennikarskiej interwencji
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Starówka centrum Kowar przypomi-
na plac budowy. Nad Jedlicą powstają 
tereny spacerowe, a deptak, stano-
wiący dużą część ulicy 1 Maja, jest 
przedłużany o ulicę Pocztową. Dzięki 
przebudowie starówki uruchomione 
zostaną warsztaty terapii zajęciowej dla 
dorosłych inwalidów.

Na Pocztowej asfalt zamienia 
kostka, podobnie urządzana jest 
również pobliska ulica Górnicza, 
która łączy deptak na 1 Maja z ulicą 
Władysława II Jagiellończyka. Wy-
remontowana zostanie także brama, 
przez którą wielu ludzi przechodzi 
z deptaka w kierunku Biedronki na 
Jagiellończyka oraz położonego za 
nią osiedla.

Zupełnie inaczej będzie wyglądać 
część terenów pomiędzy Jedlicą 
a ulicą Pocztową. Z nieużytków z 
komórkami zamienią się w teren 
spacerowy. Efekty prac budowlanych 
zaczynają być już widoczne. Wszyst-
kie roboty, które składają się na tę 
część przebudowy starówki, mają 
być gotowe do 15 listopada 2011. 

Druga część rewitalizacji centrum 
miasta polega na przebudowie, bar-
dzo gruntownej, budynku urzędu 
miasta, sąsiadującego z kowarskim 
ratuszem. Według planu ten dom, w 
nowej formie, ma być ukończony rów-
nież do 15 listopada bieżącego roku.

- Są opóźnienia, spowodowane złym 
stanem technicznym budynku. Prace 
mogą się przedłużyć - uprzedza bur-
mistrz Kowar, Mirosław Górecki.

Dom obok ratusza nadal będzie 
służyć sprawom publicznym. Będą 
w nim załatwiane sprawy związane z 

dowodami osobistymi oraz urządzona 
zostanie sala ślubów. Znajdzie się też 
miejsce na siedziby stowarzyszeń i 
warsztaty terapii zajęciowej. 

- Prosimy o zgłaszanie się niepełno-
sprawnych, którzy ukończyli osiem-
naście lat i są mieszkańcami Kowar, 
Karpacza oraz gminy Podgórzyn i 
Mysłakowice. Zwracaliśmy się o te dane 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
który odmówił ich podania, tłumacząc 
się ustawą o ochronie danych osobo-
wych - twierdzi burmistrz.

W przebudowywanym budynku 
powstaje też sala wystawiennicza. Eks-
pozycja, która zagości w niej na długo, 
poświęcona zostanie historii Kowar. 
Okazja będzie wyjątkowa - przypada-
jące na rok 2013 pięćsetlecie miasta. 

Na przebudowę starówki kowarski 
samorząd pozyskał około 4,2 mln zł z 
Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego, czyli z 
puli dzielonej przez Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski. Ta dotacja stanowi oko-
ło 70 procent kosztów przedsięwzięcia.

(kos)

Pokryta kostką ulica Pocztowa stanie się deptakiem, czyli prze-
dłużeniem tego, który jest częścią ulicy 1 Maja.
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Kowary wypięknieją w centrum Do końca października z ulicy Bace-
wicz i Alei Jana Pawła II mają zniknąć 
bariery utrudniające poruszanie się 
rowerzystów. Chodniki, zjazdy i uskoki 
mają być tak przebudowane, by jazda 
rowerem po chodnikach dopuszczonych 
do ruchu cyklistów nie była kłopotliwa.

Roboty za niespełna 116,5 tysiąca 
złotych wykona Kółko Rolnicze z 
Siedlęcina. Na ulicy Bacewicz zostaną 
wykonane fragmenty nowego chodnika, 
krawężniki, wymienione znaki, pojawi 
się też oznakowanie poziome. Najwięk-
szy zakres prac przeprowadzony zo-
stanie na Alei Jana Pawła II od dworca 
PKS do estakady nad torami.

Problemem dla rowerzystów są 
wysokie krawężniki, na przykład, przy 
wyjeździe ze stacji paliw Statoil. Chod-
nik między stacją a wjazdem na esta-
kadzie będzie poszerzony, bo niemal na 
środku stoi wiata przystankowa i słup 
oświetlenia ulicznego. Dla rowerzystów 
zostanie wykonany przejazd za wiatą. 
Przy McDonald’s natomiast chodnik 
zostanie poszerzony. Uzupełnione 
zostanie oznakowanie poziome.

W ramach tego samego zadania 
na placu Ratuszowym i przy ulicy 
Bankowej ustawione zostaną stojaki 
na rowery, każdy na minimum pięć 
jednośladów.                              GOK

Od śmierci 6-latki w Klinice Lalek w 
Wolimierzu minęło ponad 1,5 miesią-
ca, a prokuratura nadal nie postawiła 
nikomu zarzutu doprowadzenia do tej 
tragedii. Jak powiedział nam prokurator 
rejonowy z Lubania Andrzej Nestorowicz, 
najpierw wypowie się w tej sprawie bie-
gły od konstrukcji drewnianych. Jego za-
daniem będzie ocena przymocowania ha-
maka, w którym przebywała dziewczynka, 
gdy przygniótł ją 370-kilogramowy kloc 
drewna. Hamak ten był przytwierdzony 
właśnie do tego kloca.

Przypomnijmy: do tragedii doszło 
10 lipca 2011 w trakcie pobytu dzieci z 
jednego z poznańskich domów dziecka w 
Wolimierzu w gminie Leśna w powiecie 
lubańskim. Dzieci brały udział w warsz-
tatach teatralnych, prowadzonych przez 
prywatny teatr Klinika Lalek.           (kos)

Obnażał się 
przed dziećmi

Zdejmował spodnie i pokazywał 
penisa maluchom, które bawiły się na 
placu zabaw. Mężczyznę zatrzymała 
jeleniogórska straż miejska. Okazało 
się, że sprawca ma... 77 lat!

Było to w miniony czwartek ok. 
godz. 17.30 na placu zabaw przy ul. 
Okrzei. - Otrzymaliśmy zgłoszenia od 
oburzonych rodziców - mówi Artur 
Wilimek, rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej w Jeleniej Górze.

Na miejscu strażnicy zastali starsze-
go mężczyznę, który obnażał się przed 
bawiącymi się tam dziećmi. - Został 
zatrzymany i przewieziony do Komi-
sariatu I Policji - mówi rzecznik straży.

Nie wyklucza się, że mężczyzna 
może być chory psychicznie. Wiado-
mo, że był trzeźwy.

Najprawdopodobniej nie uniknie kary. 
Oburzeni rodzice zapowiedzieli strażni-
kom, że złożą oficjalne zawiadomienie. 
Jeśli tak się stanie, mężczyzna odpowie 
za nieobyczajne zachowanie w miejscu 
publicznym. Traktowane jest to jako wy-
kroczenie i zagrożone jest karą grzywny, 
ograniczenia wolności bądź aresztu.  (rob)

Śmierć 6-latki: 
brak podejrzanych

Ułatwienia  
dla rowerzystów
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JELENIA GÓRA 92 krzewy ukradł z 
Parku Zdrojowego 29-letni mężczyzna. 
Sprzedał je, pieniądze przepił. Za zło-
dziejstwo czeka go sąd i kara - do 5 lat 
za kratkami.

Taka sama kara może spotkać 19-lat-
ka za kradzież nowych rynien z budynku 
przedsiębiorstwa. Łup, wart blisko 1200 
zł, miał być sprzedany w punkcie skupu 
złomu, a zysk wydany na alkohol.

26-latek okradł mężczyznę wracają-
cego nocą z imprezy towarzyskiej. Zabrał 
mu 300 zł, dokumenty i kartę bankoma-
tową z numerem PIN. Natychmiast wy-
płacił z bankomatu 270 zł. Złodziej został 
zatrzymany przez policję, na podstawie, 
m.in., nagrań z monitoringu. 

KOWARY 34-latek ukradł drewno 
z lasu, warte ponad 4 tys. zł. Policja 
znalazła je na jego posesji. Grozi mu do 
5 lat więzienia.

MYSŁAKOWICE 16-latek ukradł są-
siadce klucze do samochodu, co szybko 
wykorzystał, by się przejechać, ale został 

zatrzymany przez policję. Przyznał się 
też do dwóch prób włamania do jednej 
ze szkół. Jego postępowanie oceni sąd 
rodzinny i dla nieletnich.

WĘGLINIEC 37-latek ukradł z warsz-
tatu samochodowego lawetę z samocho-
dem czekającym na naprawę. Umieścił 
lawetę w swoich pomieszczeniach i 
zaczynał już rozkręcać auto na części, 
gdy wpadła policja. W sądzie może do-
stać 5-letnią odsiadkę. Wartość lawety i 
samochodu - 53 tys. zł.

ZGORZELEC Gdy działkowcy praco-
wali na grządkach, 20-latek kradł ich 
pozostawione bez nadzoru portfele. Nie 
gardził też sprzętem ogrodniczym. W su-
mie okradł co najmniej piętnaście altanek 
na ogródkach działkowych. Wartość łupu 
to około 5 tys. zł, a dopuszczalna kara za 
te kradzieże - 10 lat więzienia.

Tym razem w Zgorzelcu grasowały 
oszustki, podające się za pracownice opie-
ki społecznej. Wprosiły się do mieszkania 
starszego małżeństwa pod pretekstem wy-
wiadu zdrowotnego i badania kręgosłupa. 
Jedna odwróciła uwagę starszych państwa, 
a druga splądrowała mieszkanie, kradnąc 
znaczną sumę pieniędzy. 

(kos)

Basen kryty i odkryty, centrum 
medyczne oraz co najmniej 300 
miejsc noclegowych chce budo-
wać na 5,5-hektarowej działce na 
osiedlu Skalne w Karpaczu biz-
nesmen z Wiednia. Musi jednak 
dogadać się z radnymi, a w prak-
tyce - z mieszkańcami, którzy nie 
chcą słyszeć o nowych hotelach.

Biznesmen to Jerry Nowikovsky, 
a działka - łąka pomiędzy ulicami 
Skłodowskiej-Curie i Staszica - 
jedyny wolny teren tej wielkości 
w Karpaczu, nadający się do 
zabudowy. W planie zagospoda-
rowania figuruje jednak jako teren 
zieleni rekreacyjnej, co oznacza, 
że nic dużego nie można na nim 
budować. Inwestor z Wiednia 
próbował przekonać radnych 
poprzedniej kadencji do zmiany 
planu i zgody na budowę nowego 
centrum hotelowo-konferencyjno-
usługowego z deptakiem, 240 
lokalami mieszkalnymi oraz 128 
pokojami i 4 apartamentami w 
hotelach. Całość miała koszto-
wać około 300 milionów złotych. 
Rada miasta odrzuciła jednak 
zmianę planu pod naciskiem 
mieszkańców, których znaczna 
część - po powstaniu „Sandry” 
i „Gołębiewskiego” - ma dość 
potężnych budowli w Karpaczu. 

Jerry Nowikovsky był bardzo 
rozczarowany, a jego przedsta-

wiciel, tuż po głosowaniu, mówił, 
że 300 milionów może w takim 
razie pojechać gdzie indziej. In-
westor z Wiednia podjął jednak 
kolejną próbę, ale zmienił taktykę 
i... przedstawicieli. Po pierwsze, 
rozmowy rozpoczął od mieszkań-
ców, po drugie: deklaruje zmianę 
koncepcji zabudowy, po trzecie: 
do doprowadzenia do zmiany 
planu wynajął innych ludzi: Pawła 
Połońskiego z Warszawy, który 
przedstawił się jako pochodzący 
z Jeleniej Góry, oraz Michała 
Stępnia, który prowadzi duże je-
leniogórskie biuro nieruchomości.

Ten drugi popełnił jednak fal-
start, mówiąc ludziom, że działka 
przeznaczona jest pod usługi 
i mieszkaniówkę. Natychmiast 
zaprotestowali, przypominając o 
swojej walce o to, by taka właśnie 
ta działka nie była. Paweł Połoń-
ski przekonywał, że inwestor chce 
zrobić dobrze nie tylko sobie, ale 
i mieszkańcom. Mirosław Rzepka 
ze Stowarzyszenia Ochrony Kra-
jobrazu i Architektury Sudeckiej 
odpowiedział na to badaniami, 
z których wynika, że 54 procent 
mieszkańców woli, by teren przy 
Skłodowskiej-Curie i Staszica 
pozostał zielony i był wyłączony 
z zabudowy.

Paweł Połoński zapewniał, że 
zmiana koncepcji polega na 

innych proporcjach - na działce 
mają powstać baseny kryty i od-
kryty oraz centrum medyczne na-
stawione na urazówkę, a funkcja 
hotelowa ma być ograniczona do 
400-500 miejsc. Michał Stępień 
poprawił go, że miejsc do spania 
ma być tylko 300.

Wśród około trzydziestu miesz-
kańców, którzy byli na spotkaniu 
(w hotelu „Relax”), ujawnił się 
tylko jeden, który jest gotów za-
akceptować nawet 500 nowych 

miejsc noclegowych - były prze-
wodniczący Rady Miasta Karpa-
cza, który żyje także z wynajmu 
pokoi, Lucjan Szpila. Pozostali 
nie chcą w ogóle słyszeć o za-
budowie działki na Skalnym albo 
dopuszczają jedynie jej funkcję 
rekreacyjną. Marek Arcimowicz, 
z wykształcenia planista, zapro-
ponował, by Jerry Nowikovsky 
wybudował najpierw baseny i 
inne obiekty rekreacyjne. Gdy 
to zrobi, mieszkańcy będą mogli 

rozważyć, czy nie wydzielić z jego 
terenu kawałka gruntu, na którym 
mógłby postawić jakiś mały hotel 
bądź pensjonat.

Mieszkańcy mówili też, że jest 
im nawet szkoda wiedeńskiego 
inwestora, który za grube milio-
ny kupił 5,5 hektara, na którym 
nie może budować tego, co 
chce. Wiedział jednak, na co 
ten grunt jest przeznaczony w 
planie. Dlaczego więc wydał 
wielkie pieniądze na jego zakup? 
Ludzie są pewni, że ktoś musiał 
mu obiecać, że przepchnie przez 
radę miasta zmianę planu. Tym 
samym wsadził wiedeńczyka na 
biznesową minę.

Problem bowiem w tym, że 
mieszkańcy Karpacza widzą, 
jak postępują zamożni właści-
ciele innych cennych terenów. 
Podsumowała to starsza pani, 
obecna na wszystkich spotka-
niach w sprawie działki na Skło-
dowskiej-Curie i Staszica: - Nie 
może być tak, że przychodzi 
wielki kapitał, przekręca prawo 
i robi to, co chce!

Co dalej z działką na Skal-
nym? Emisariusze biznesmena 
z Wiednia obiecali, że przekażą 
mu uwagi mieszkańców, by mógł 
uwzględnić je w nowej koncepcji 
zabudowy. 

(kos)

Inwestor z Wiednia deklaruje budowę basenów na osiedlu Skalnym

300 milionów wraca do Karpacza

Marek Arcimowicz (z prawej) proponuje, by inwestor wybudował 
baseny. Jak ludzie je zobaczą, zdecydują, co dalej. Obok Sławo-
mir Lange ze Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury 
Sudeckiej.

L.
 K

O
S

IO
R

O
W

S
KI

Szokującego odkrycia dokonali w 
ubiegłym tygodniu robotnicy zatrudnieni 
przy pracach porządkowych na drodze 
wojewódzkiej nr 355, na odcinku między 
Koźminem a Zawidowem. W niezabudo-
wanym, zalesionym terenie, w przydroż-
nym rowie spoczywały ludzkie szczątki. 

Policja przez kilka godzin prowadziła 
czynności związane z oględzinami miej-
sca zdarzenia oraz zabezpieczaniem do-
wodów. Szczątki znajdowały się w stanie 
daleko posuniętego rozkładu, widoczne 
były fragmenty odsłoniętych kości. 

- Nic nie wskazuje na udział osób trze-
cich w zdarzeniu - poinformował rzecz-

nik zgorzeleckiej policji, Antoni Owsiak. 
Z całą pewnością osoba, której szczątki 
odnaleziono, nie była ofiarą napaści, 
bowiem w resztkach ubrania znaleziono 
pokaźną kwotę - około tysiąca zł. 

Policji udało się już ustalić, że odna-
leziona przypadkowo osoba figurowała 
od ubiegłego roku jako zaginiona. Była 
to starsza pani, mieszkanka Bogatyni. 
Przyczyna jej śmierci nie jest jeszcze 
znana, policja czeka na oficjalne wy-
niki sekcji zwłok. Dla rodziny ważne 
jest jednak, że przynajmniej wiadomo 
już, co się stało z bliską, zaginioną w 
ubiegłym roku osobą.                  (mat)

Ludzkie szczątki w rowie

Była dyrektorka skazana została 
na 6 miesięcy pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 2 lata, dwa tysiące 
złotych grzywny (100 stawek po 20 
zł), prawie dwa tysiące złotych zwro-
tu kosztów miastu Szklarska Poręba 
oraz ponad tysiąc złotych kosztów 
sądowych.

Adwokat byłej dyrektorki Woj-
ciech Witkowiak domagał się unie-
winnienia. Dowodził, że sąd pierw-
szej instancji popełnił błąd, dając 
wiarę zeznaniom byłego burmistrza 
Arkadiusza Wichniaka oraz urzęd-
niczki od oświaty. Oboje zeznali, że 
burmistrz nie przyznał nagrody Ewie 
M. i że nie mogła ona od nikogo 
dostać informacji, jakoby tę nagrodę 
jej przyznano. Oskarżona tłumaczyła 
się, że wiadomość o nagrodzie 
przekazała jej właśnie urzędniczka 
od oświaty, czemu ta zdecydowanie 
zaprzeczała. 

Mecenas Witkowiak twierdził, że 
zeznania urzędniczki są fałszywe, a 
obciążała ona Ewę M., bo miała w 
tym prywatny interes - kiedyś prze-
grała z nią w konkursie na dyrektora 
szkoły, a po usunięciu Ewy M. ze 
stanowiska, ponownie brała udział 
w takim konkursie. Skończyło się 
jednak na tym, że w styczniu 2011 
urzędniczka dostała wypowiedzenie 
z urzędu miasta.

Po co z kolei Arkadiusz Wichniak 
miałby wrabiać Ewę M.? Był w kon-
flikcie z jej mężem - opozycyjnym 
radnym. Dlatego - wynikało z wywo-
dów adwokata - szukał na nią haków. 
Pozbył się jej dopiero po nabraniu 
podejrzenia, że uczniowie oglądają na 
szkolnych komputerach pornografię. 
Okazało się to - mówił adwokat - nie-
prawdą. Decyzja burmistrza o odwo-
łaniu Ewy M. ze stanowiska została 
unieważniona przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.

Reprezentujący gminę Szklarska 
Poręba mecenas Jan Kiliszkowski 
twierdził, że gdyby dyrektorka rze-
czywiście dostała nagrodę, to na 
prośbę księgowej ze swojej szkoły 
pokazałaby jej dokument uprawnia-
jący do wypłaty nagrody. Nie zrobiła 
tego. Mówiła, że nie musi. Pokazała 
za to księgowej, ale nie dała nawet 
do ręki, dyplom od burmistrza z 
informacją o przyznaniu nagrody. 
Księgowa miała wątpliwości, ale 
na polecenie szefowej wypłaciła jej 
na tej podstawie pieniądze. Biegły 
potwierdził, że informacja na jej 
dyplomie miała inną czcionkę niż 
na pozostałych, które dostali dyrek-
torzy szkół. Kto umieścił tę informa-
cję? Tego nie ustalono.

Sąd odrzucił spiskową teorię 
obrońcy dyrektorki, jakoby stała 

się ona ofiarą kłamstw byłego bur-
mistrza i urzędniczki. Zeznania tych 
świadków uznał za wiarygodne i 
zwrócił uwagę na zachowanie dyrek-
torki, która nie pokazała księgowej 
dokumentu, z którego wynikało, że 
burmistrz ją nagrodził.

Sprawa byłaby o wiele prostsza 
do oceny, i być może nie trafiłaby 
nawet do sądu, gdyby w Urzędzie 
Miasta w Szklarskiej Porębie prze-
strzegano ściśle procedur przyzna-
wania i wypłaty nagród burmistrza. 
Podczas procesu wyszło na jaw, że 
dyrektorzy o nagrodach dowiadywali 
się wcześniej - przed uroczystością, 
podczas której dostawali dyplomy 
z informacjami o nich. To dlatego 
możliwa była sytuacja, w której 
urzędniczka informuje telefonicznie 
dyrektorkę o nagrodzie. To twierdze-
nie stanowiło podstawę linii obrony 
skazanej dyrektorki.

Ewa M. wygrała wprawdzie sprawę 
o unieważnienie administracyjnego 
zarządzenia burmistrza dotyczącą 
jej odwołania, ale czekają ją jeszcze 
werdykty w postępowaniach dys-
cyplinarnym i w sądzie pracy. Dla 
obu kluczowe znaczenie miał jednak 
wyrok karny. Ma prawo starać się 
jeszcze o kasację tego wyroku w 
Sądzie Najwyższym. 

(kos)

Teoria spiskowa obalona
Ewa M. jako dyrektorka podstawówki w Szklarskiej Porębie wyłudziła 
1008 złotych brutto nagrody burmistrza. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego.
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Serdeczne podziêkowania
Kolegom i Wspó³pracownikom z MZK

w Jeleniej Górze, rodzinie, przyjacio³om,
znajomym, s¹siadom oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

œp. Tomasza Matyszkiewicza
sk³ada rodzina

LOKALE

ZAMIENIÊ lub sprzedam mieszka-
nie w³asnoœciowe 90-metrowe 4-poko-
jowe na 50-metrowe, 793-092-817.

E5130-G
DO WYNAJÊCIA wyposa¿ona Przy-

chodnia Weterynaryjna przy ul.
G³owackiego lub pod aran¿acjê na gabi-
nety lekarskie. Tel. 697-079-190;
75/75-245-72. E5131-G

DO WYNAJÊCIA parter, witryna,
centrum, tanio, 511-043-209. E5150-G

WYNAJMÊ umeblowane, dwupoko-
jowe na Zabobrzu, 1100 z³+ media,
502-434-704. E2336-K

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojo-
we. Kontakt 609-547-875. E2337-K

SPRZEDA¯

DREWNO kominkowe, brzoza, ol-
cha, du¿e iloœci, 607-571-230. E5144-G

US£UGI

BRUKARSTWO solidnie termino-
wo, 883-664-388; 501-429-502.

E2334-K
STUDNIE -wiercenie, czyszczenie,

pog³êbianie, 604-619-589. E5138-G

PRACA

PA£AC na Wodzie w Staniszowie za-
trudni studentów studiów zaocznych na
stanowisko kelnera. Oferujemy stabilne
zatrudnienie. CV prosimy przesy³aæ na
adres: info@palacnawodzie.pl E5125-G

NAUKA

EMERYTOWANA nauczycielka pomo-
¿e w odrabianiu lekcji, przygotuje do te-
stów szóstoklasitê, 693-816-419.E5134-G

KOREPETYCJE- wszystkie przed-
mioty, kursy maturalne, gimnazjalne-
Centrum Korepetycji, 75/64-70-008;
600-153-322.

KURSY dla opiekunek do Niemiec z
jêzykiem niemieckim+ zasady opieki-
wszystkie zawody, 600-153-322. E5152-G

TOWARZYSKIE

POKOJE na doby, godziny- cen-
trum, 511-043-209. E5149-G

PORZ¥DNY
CZ£OWIEK
Porz¹dny cz³o-

wiek mówimy o
kimœ, kogo zna-
my. O cz³owieku,
o którym wiemy,
¿e postêpuje
uczciwie; wie, cze-
go chce - cele
swoje osi¹ga szlachetnymi œrodkami.
Tak¹ wyra¿aj¹c opiniê - niejako sob¹
poœwiadczamy: mo¿na na tym cz³owie-
ku polegaæ - nie zawiedzie. Wykona,
co obiecuje. Sprosta obowi¹zkom.

Na marginesie, ale w tym kontek-
œcie: PORZ¥DNY KANDYDAT. Tak na-
prawdê, którego z kandyduj¹cych cho-
cia¿ trochê ZNAMY? No to, czym siê
kierujemy, oddaj¹c swój g³os? Przeto
trzeba siê nieco o kandydatach dowie-
dzieæ: Kim byli? Co i jak robili? Czym
siê sami chwal¹? Kto ich proponuje?
Jakie snuj¹ siê za nimi wspomnienia:
negatywne czy pozytywne z miejsc pra-
cy i stanowisk, jakie dot¹d zajmowali?
Co sob¹ reprezentuj¹ jako ludzie - w
rodzinie, w s¹siedztwie?

PORZ¥DNY kojarzy siê ze szczegól-
nymi cechami. Inaczej mo¿na rzec: sta-
ranny, przyk³ada siê do roboty, rzetel-
ny, s³owny i systematyczny. Przeci-
wieñstwem porz¹dnoœci jest - nieste-
ty, wszechobecne - niechlujstwo, ba³a-
ganiarstwo, zapominanie i ró¿ne for-
my bagatelizowania spraw. Czêste od-
k³adanie roboty na póŸniej. A kiedy siê
spiêtrzy jej nadmiar - rozk³adanie r¹k i
bezczelna wymówka: „Przecie¿ wszyst-
kiego naraz zrobiæ siê nie da.”

PORZ¥DEK. W mieszkaniu, w piw-
nicy i na strychu. W gara¿u, w szopie i
w obejœciu. W prowadzonych w kalen-
darzu zapiskach: osobistych i tych
zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹. Usil-
nie, za wszelk¹ cenê staraæ siê byæ bez
zarzutu - zw³aszcza w tym, co dotyczy
innych ludzi. Zawsze wywi¹zywaæ siê
rzetelnie z wszelkich wziêtych na sie-
bie obowi¹zków - tak¿e najbardziej b³a-
hych. A nawet - to szczyty bycia po-
rz¹dnym cz³owiekiem - wychodziæ NA-
PRZECIW ludzkim oczekiwaniom.

Bardzo wielu jest ludzi, którzy baga-
telizuj¹ ma³e sprawy - „odpuszczaj¹ so-
bie”. Wydaje im siê, ¿e w sprawach
istotnych potrafi¹ byæ rzetelni. Nic bar-
dziej fa³szywego. Tak mówi¹c czy my-
œl¹c - sami siê oszukuj¹. U £ukasza w
Ewangelii mo¿na przeczytaæ stwierdze-
nie Jezusa: Kto w drobiazgach rzetelny
- ten i w wa¿nych sprawach nie uchybi.
Kto lekcewa¿y drobne sprawy - ten i w
wiêkszych okazuje siê nieuczciwy
(16,10).

Nie ma spraw ma³ych i wielkich,
drobnych i ogromniastych - wszystko
jest równie wa¿ne. Do wszystkiego
jedn¹ przyk³adaæ musi cz³owiek miarê
- wykonywaæ rzetelnie i zaanga¿owaæ
siê ca³ym sercem - to w³aœnie znaczy:
PORZ¥DNIE.

W ka¿dym razie - w ten sposób ka¿e
nam swoje ludzkie sprawy widzieæ i
rozumieæ Ewangelia. Dopiero wtedy,
kiedy ma siê w ¿yciu wszystko nale¿y-
cie pouk³adane - mo¿na uwa¿aæ, a na-
wet byæ przekonanym, ¿e jest siê po-
rz¹dnym cz³owiekiem.

Konstatacja jest prosta - to puenta
mojego pisania: pytanie podsuwane na
zakoñczenie felietonowych myœli - trze-
ba stale nad sob¹ pracowaæ. To jest,
Czytelniku, Twoje najwa¿niejsze ¿ycio-
we zadanie: w dniach powszednich i w
œwiêta, w pracy i w czas wypoczynku -
pod wozem i na wozie: BYÆ w porz¹d-
ku.

- Starasz siê...?
 Kubek

Gdyby Waldemar Andrulonis z Ko-
³obrzegu nie dosta³ ¿eberek jako ostat-
ni, przez co by³y one bardzo gor¹ce,
jego wynik by³by pewnie jeszcze lep-
szy. Ale i tak zwyciê¿y³ w II Mistrzo-
stwach Polski w Jedzeniu ¯eberek - w
30 minut zjad³ prawie 1,5 kg ¿eberek.

Zawody odby³y siê w Dinoparku w
Szklarskiej Porêbie. Organizatorzy z
Dinoparku mieli pecha - tu¿ przed roz-
poczêciem zawodów rozpada³o siê.
Rywalizacja odbywa³a siê pod paraso-
lami w obecnoœci oko³o 50 kibiców.

Waldemar Andrulonis obj¹³ prowa-
dzenie na pocz¹tku rywalizacji i po-
wiêksza³ je z ka¿d¹ kostk¹. Starannie
oddzieli³ miêso od kostek i równym
tempem wcina³ jeden kawa³ek po dru-
gim, popijaj¹c co parê minut piwem.
Pod koniec zawodów nieco go przy-
tka³o i nawet piwo nie pomaga³o w
przepchaniu ¿o³¹dka. Mia³ jednak tak

du¿¹ przewagê, ¿e wygra³ bezdysku-
syjnie. Tym bardziej, ¿e rywale tak¿e
mieli doœæ, choæ walczyli do ostatnich
sekund. Pawe³ Kozio³ z Osiecznicy zjad³
o æwieræ kilograma mniej ¿eberek ni¿
zwyciêzca. Trzeciego w koñcowej kla-
syfikacji Piotra Szewczyka pokona³ za-
ledwie o piêædziesi¹t gram.

W mistrzostwach uczestniczy³o
oœmiu mê¿czyzn i jedna kobieta. Pani
zrezygnowa³a przed koñcem konkur-
su, ale zd¹¿y³a zjeœæ ponad pó³ kilo-
grama. Przed koñcem rywalizacji od-
pad³ jeszcze jeden zawodnik. Reszta
dzielnie jad³a przez trzydzieœci minut.

Organizatorem zawodów by³ Dino-
park. Zwyciêzcy wygrali pobyty w luk-
susowych hotelach i w Dinoparku, a
zdobywca pierwszego miejsca tak¿e
dwieœcie puszek piwa.

 (kos)

Mistrzowie jedzenia ¿eberek
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Waldemar Andrulo-
nis zdeklasowa³
konkurentów.

Tysi¹ce martwych ryb pojawi³o siê
w zbiorniku w cieplickim Parku Nor-
weskim. - To bomba ekologiczna, po-
winien zaj¹æ siê tym prokurator -
grzmi¹ okoliczni mieszkañcy i kura-
cjusze.

- W parku jest masakra, smród nie-
samowity - powiedzia³a nam pani Ka-
tarzyna, która mieszka w pobli¿u. -
Niemcy chodz¹ i robi¹ zdjêcia.

- To bomba ekologiczna, powinny
siê tym zainteresowaæ odpowiednie
s³u¿by - dodaje El¿bieta Kosecka. -
Jeszcze jakieœ choroby siê rozprze-
strzeni¹. Powinna siê zaj¹æ tym proku-
ratura.

Widok zbiornika rzeczywiœcie wo³a
o pomstê do nieba. W stawie jest
spuszczona woda, na dnie widaæ œniê-
te ryby. S¹ ich tysi¹ce, jeœli nie dzie-
si¹tki tysiêcy.

Stawem opiekuje siê ko³o „Fampa”
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w
Cieplicach. - To przypadek, ktoœ nam
zrobi³ przykrego psikusa - t³umaczy
Eugeniusz Kopeæ, skarbnik ko³a
„Fampa”. Jak mówi, ko³o prowadzi³o
od³ów ryb ze stawu. To dlatego, ¿e

wkrótce koñczy siê umowa dzier¿a-
wy tego stawu. W³aœciciel - miasto
Jelenia Góra - nie przed³u¿y³o jej,
gdy¿ planuje rewitalizacjê parku i
zbiornika.

- Od³owiliœmy wiêksze ryby i prze-
nieœliœmy je w inne miejsce - powie-

dzia³. - W stawie zosta³a tzw. drobnica,
mieliœmy j¹ zostawiæ.

Jak mówi, w nocy z soboty na niedzielê
ktoœ jednak zakrêci³ wodê w instalacji za-
silaj¹cej staw. By³o za ma³o wody, co za
tym idzie - tlenu. No i ryby zwyczajnie
podusi³y siê. By³y to okonie i p³otki.

Rura zasilaj¹ca biegnie wzd³u¿ po-
bliskich wa³ów, a zaczyna siê na
ogródkach dzia³kowych. Najprawdo-
podobniej jeden z dzia³kowców za-
krêci³ kurek, gdy¿ sam chcia³ mieæ
wiêksze ciœnienie wody przy podle-
waniu ogródka.

- Ko³o wêdkarskie bêdzie musia³o
zebraæ œniête ryby i przekazaæ je do
Zak³adu Utylizacji Odpadów Zwierzê-
cych - powiedzia³a naczelniczka Wy-
dzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Œrodowiska w Jeleniej Górze. Nie
bêdzie ¿adnych kar? - To nie le¿y w
naszych kompetencjach - powiedzia³a
naczelniczka.

- Rozpoczêliœmy postêpowanie w tej
sprawie - powiedzia³a nam Leokadia
Mazur, kierownik dzia³u inspekcji dele-
gatury Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Jeleniej Górze.
- Nasi inspektorzy byli na miejscu.
Ustalamy, co by³o przyczyn¹ œniêcia
ryb. Rozmawiamy ze œwiadkami oraz z
zarz¹dc¹ stawu. Jeœli uda siê ustaliæ
winnego, skierujemy sprawê do pro-
kuratury.

Jak wstêpnie szacuj¹ wêdkarze, w
stawie by³o ok. 150 kilogramów ryb. E.
Kopeæ zapewni³ nas w poniedzia³ek, ¿e
jeszcze tego samego dnia martwe ryby
zostan¹ przewiezione do utylizacji.

(ROB)

Kto uœmierci³ ryby?
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Mnóstwo œniêtych ryb i olbrzymi smród - to smutny widok
w Parku Norweskim.
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- Byliśmy w pobliżu, więc po-
stanowiliśmy odwiedzić Cieplice. 
Jesteśmy zaskoczeni - mówi Wie-
sław Joachimiak, który przyjechał 
do Parku Zdrojowego z żoną i 
synem. Spotkaliśmy go w pobliżu 
głównej alei parku.

Z Parku Zdrojowego, pomimo 
tablic z zakazem wstępu, nikt niko-
go nie wygania, ale roboty trwają 
w najlepsze, więc spacerowanie 
po nim nie ma sensu. Odbija się 
to na ruchu turystycznym, który 

- w dużej mierze z tego powodu 
- mocno się w tym sezonie zmniej-
szył. Eleonora Chłąd - dyrektorka 
hotelu Caspar, ocenia skalę tego 
spadku na 30 procent. 

Na słaby ruch zwracają też 
właścicielki dwóch nowych miejsc 
noclegowych w Cieplicach - Apar-
tamentów Royal i Magnolia. Kami-
la Rodak z hotelu Pod Różami ar-
gumentuje, że dużym problemem 
staje się nieobecność Niemców, 
których brak możliwości spacerów 
po Parku Zdrojowym zniechęca 
do przyjazdów do Cieplic. 

- Bije nas to bardzo po kieszeni. 
Niemcy - jak wiadomo - są pa-
miętliwi, więc długo będą nieufni 

- mówi Kamila Rodak.
Hotelarze starają się ratować ak-

cjami promocyjnymi, w ramach któ-
rych obniżają ceny. W Casparze, na 
przykład, obniżki sięgają 25 procent. 

Do „Edwarda” tylko po trawie
W obiektach Uzdrowiska Cie-

plice nie narzekają goście ze 
skierowaniami na kuracje. Inaczej 
zachowują się klienci pełnopłatni. 

Za niedogodności, z powodu prac 
budowlanych, chcą dodatkowych 
rabatów. 

- Gdy ich pretensje są uzasadnio-
ne, staramy się załagodzić sprawę, 
proponując dodatkowe usługi, na 
przykład masaże - mówi prezes 
Uzdrowiska Cieplice, Roman Jałako.

Na brak gości, z powodu prze-
budowy Parku Zdrojowego, pre-
zes Jałako nie narzeka, ale na 
obniżenie jakości własnej oferty 

- jak najbardziej. 
- Nie ma miejsc spacerowych, a 

od trzech tygodni, z powodu prowa-
dzonych robót, zajęte są wszystkie 
trzy alejki prowadzące do pawilo-

nu „Edward” - opowiada prezes. 
- Wytyczone zostało prowizoryczne 
przejście po trawie. Spełnia swoje 
zadanie, gdy jest sucho. Gdy popa-
da, robi się makabra.

- Zrobiliśmy wszyst-
ko, by dostęp był za-
pewniony, ale zwrócę 
na tę sprawę uwagę 
kierownikowi robót - 
mówi Roman Tomalik, 
menedżer projektu z 
ramienia wykonawcy 
przebudowy (firmy 
Anti SA z Wrocławia). 

Termin zakończenia 
niepewny

R o m a n  J a ł a k o 
podkreśla, że abso-
lutnie nie jest prze-
ciwnikiem przebu-
dowy Parku Zdrojo-
wego i zdaje sobie 
sprawę, że podczas 
tak szeroko zakrojo-
nych robót nie da się 
uniknąć utrudnień, a 
Cieplice nie są wyjąt-
kiem pod względem 
takich problemów. 

Niedawno pisaliśmy o podobnej 
sytuacji w Świeradowie Zdroju, 
przebudowywany jest również 
park w Polanicy. W tych trzech 

miejscowościach samorządy 
pozyskały pieniądze unijne na 
rewitalizacje parków, więc muszą 
je wykorzystać. Prezes Jałako 
jest jednak przekonany, że prace 
w cieplickim parku mogłyby być 
lepiej zaplanowane.

Eleonora Chłąd z Caspara ma 
nadzieję, że roboty w parku zakoń-
czą się we wrześniu. Wtedy będzie 
można liczyć na to, że wiosną sytu-
acja wróci do normy, a goście znowu 
będą zadowoleni, więc przyjedzie 
ich więcej. Czarny scenariusz to 
opóźnienia robót i przełożenie do-
kończenia ich na wiosnę. Oznaczać 
to będzie kolejny gorszy sezon. 

Termin zakończenia prac wy-
znaczono na 30 września 2011. 
Wykonawca zwrócił się do władz 
miasta o przełożenie go na póź-
niej. Jak tłumaczy Roman Toma-
lik, powodem jest jednocześnie 
wpuszczenie przez inwestora 
(czyli miasto) na teren budowy 
innych wykonawców. Chodzi o 
firmy, które prowadziły bądź jesz-
cze prowadzą roboty w Teatrze 
Zdrojowym i Muszli Koncertowej. 
Wykonawcy mimowolnie nawza-
jem sobie przeszkadzali, więc 
tempo prac się spowolniło. 

Jaki nowy termin wchodzi w 
grę? Roman Tomalik nie podał 
nam tej daty, ale zaznaczył, że 
jeśli nie zajdą nieprzewidziane 
okoliczności, na przykład wejście 
kolejnych obcych firm na plac 
budowy, Park Zdrojowy będzie 
gotowy w tym roku. 

Leszek Kosiorowski

Wykonawca przebudowy Parku Zdrojowego chce przełożenia 
terminu zakończenia prac

Turyści omijają Cieplice
Brak możliwości spacerowania po Parku Zdrojowym w Cieplicach, z powodu jego przebudowy, doprowadził do 
zapaści turystycznej w tej części Jeleniej Góry. Gości jest znacznie mniej, a wśród tych, którzy przyjechali, nie 
brakuje rozczarowanych.

Będzie jak dawniej
Przebudowa Parku Zdrojowego ma na celu przywrócenie jego 

historycznej postaci - bez asfaltu, z alejkami o nawierzchni kruszy-
wowej i z kostki granitowej, a także dywanami kwiatowymi, 236 
ławkami i 172 latarniami. Park ma być ogrodzony i przeznaczony 
do chodzenia oraz siedzenia na ławkach, dlatego nie zaplanowano 
ścieżki rowerowej i placu zabaw dla dzieci. Znaczną większość 
kosztu przebudowy Parku Zdrojowego pokrywa dotacja unijna.

Turysta Wiesław Joachimiak był zaskoczony, że Park Zdrojowy nie nadaje się 
do spaceru. - Przydałaby się jakaś informacja na wjeździe i bramie - mówi.
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Jeleniogórska Spółdzielnia 
mieszkaniowa administruje na 
Zabobrzu ponad 150 blokami. 
Mirosław Garbowski, wiceprezes 
JSM, mówi, że w ciągu ostatniej 
dekady z zasobów spółdzielni wy-
prowadziło się około 3,2 tys. osób. 
Gdy doliczyć do tego tych, którzy 
opuścili mieszkania należące do 
innych właścicieli, okaże się, że 

„zniknęło” malutkie miasteczko.
- Do końca nie jestem jednak 

przekonany, czy liczby te nie 
kłamią - zastanawia się Marian 
Leńko, prezes JSM. - Część z 
nich rzeczywiście pewnie się 
wyprowadziło, ale inna część 
najprawdopodobniej mieszka 
tak jak mieszkała bądź opuściła 
mieszkania tylko czasowo.

Prezes Leńko tłumaczy, że 
obecnie, jak chyba nigdy dotąd, 
mieszkańcy Zadobrza skrupu-
latnie zaglądają w swe portfele. 
Zanim wydadzą złotówkę, kilka-
krotnie ją oglądają. Co z tego 
wynika? Otóż, część rachunku za 
wodę, rachunek za wywóz śmieci 
oraz za korzystanie z windy za-
leży od ilości zamieszkałych w 
lokalu osób. 

- Co tydzień średnio dwie osoby 
pytają nas, czy mogą wymeldo-
wać studiujące we Wrocławiu 
dzieci, przebywających za grani-
cą rodziców i tak dalej - wyjaśnia 
prezes Leńko. - W ten sposób 
zamierzają oszczędzić.

Pieniądze pozostające w kie-
szeniach są znaczne. Za wodę 
(różnica pomiędzy wskazaniem 
licznika głównego a licznikami w 
mieszkaniach) płaci się średnio 
miesięcznie za jednego zameldo-
wanego lokatora 4 zł, za windę 17 
zł, a za wywóz śmieci 11 zł. W su-
mie daje to 32 zł. Jeśli wymelduje 
się dwie osoby, oszczędności się 
podwoją.

- Wiemy też, że wiele osób wy-
prowadziło się, ale mieszkań nie 
sprzedało - mówi Marian Leńko. - 

Wynajmują je studentom, lecz nie 
zgłaszają tego nikomu…

Niemniej to, co rzuca się w 
oczy, zwłaszcza na Zabobrzu 
II i Zabobrzu III, to duża ilość 
przeznaczonych do sprzeda-
nia mieszkań. Konkurencja na 
zubożałym rynku jest tak duża, 
że informacje o sprzedaży wy-
wieszane są z okien na wielkich 
transparentach. 

- Zabobrzu może grozić zamie-
nienie się w dzielnicę socjalną 

- przyznaje prezes Leńko. - Ja jed-
nak pesymistą nie jestem: jeszcze 
niedawno na Zabobrzu I przewa-
żały osoby starsze. Dziś ta część 
osiedla staje się najmłodszą. 
Mieszkania kupują w niej bowiem 
ludzie młodzi oraz osiedlają się w 
nich dzieci dawnych właścicieli. 
Teraz starzeje się Zabobrze III. 

Mirosław Garbowski mówi, że 
JSM nie rozbudowuje się, bowiem 
całą swą energię skupia na po-
lepszanie zabobrzanom komfortu 
życia. Tylko w ten sposób można 
bowiem zatrzymać ich na osiedlu.

- Kończymy docieplanie ostat-
nich bloków - rozpoczyna wyli-
czanie. - Cały program pochłonął 
36 mln zł. Niedocieplone są tylko 
te budynki, w których lokatorzy 
tego sobie nie życzyli. Rozpoczę-
liśmy likwidację w mieszkaniach 
junkersów. Gorącą wodę prosto 
z kranów mają już mieszkańcy 
niektórych bloków przy ul. Elsne-
ra i Noskowskiego…

Spółdzielnia wymieniła też 
prawie połowę z 60 wind. Teraz 
buduje nowe śmietniki i, wresz-
cie, parkingi samochodowe. Na 
te ostatnie chce wydać 2 mln zł. 
Choć inwestycja jest potrzebna, 
towarzyszą jej czasami protesty 
miejscowej ludności. Tak się bo-

wiem składa, że samochód chcą 
postawić na parkingu wszyscy, 
ale nikt pod swoim oknem…

- Na Zabobrzu brakuje inwe-
stycji miastotwórczych - ocenia 
prezes Leńko. - Nie ma kina, pra-
wie nie ma ban-
ków, potrzebny 
jest duży basen, 
kawiarnie, klu-
by, restauracje, 
przedszkola i no-
woczesny dom 
kultury. Bez tego 
zawsze będzie-
my postrzegani 
jako sypialnia 
miasta!

Prezydent Mar-
cin Zawiła zgadza 
się z taką diagno-
zą. Zaznacza, że 
sytuacja powinna 
się zmienić. Mia-
sto zawarło na 
przykład umowę 
z Politechniką 
Wrocławską na przejęcie (za 
budynek przy ul. Piłsudskiego, w 
którym mieści się akademik) tak 
zwanego „pałacyku”. Jeśli tylko 
wyda na to zgodę minister skarbu, 
obiekt zostanie przejęty, a później 
powstanie w nim dom kultury na 
miarę potrzeb Zabobrza.

- Chcielibyśmy, by koncentrowa-
no się w nim na pracy z młodzieżą 
i na osobach starszych - mówi 
Marcin Zawiła. - Ma być nasta-
wiony na multimedia i budzenie 
u młodzieży zainteresowania na-
uką oraz na wypoczynek. Wokół 

„pałacyku” istnieje piękny park. 
Chciałbym, by znalazła się w nim 
siłownia na świeżym powietrzu. 

Na Zabobrzu III powstanie też 
przedszkole. W tym roku będzie 
zaprojektowane. III LO posiada 
już „białego” orlika. Lodowisko 
powinno być czynne całą zimę. 

Trzecim elementem podnoszą-
cym atrakcyjność Zabobrza mają 
stać się nowe ścieżki rowerowo- 
spacerowe. 

- Z jednej strony chcemy, by 
spacerkiem można było dojść 
do centrum, a z drugiej na Górę 
Szybowcową - mówi Marcin Za-
wiła. - Zamierzamy ożywić teren 
wzdłuż Bobru w okolicach ul. 
Wiejskiej. Jest piękny, lecz obec-
nie zapuszczony.

Zabobrze, wbrew pozorom, nie 
tyle więc pustoszeje, co zmienia 
swój charakter. Najlepiej świad-
czą o jego popularności na pniu 
sprzedawane mieszkania w nowo 
wybudowanych kamienicach.

- W budynku przy ul. Kiepury 
mieliśmy 48 lokali do sprzedaży - 
mówi pracownik Biura Sprzedaży 
Mieszkań. - Zostało tylko sześć! 
Dziś była pani, która prosiła, by 
jedno z nich zatrzymać dla niej 
do następnego tygodnia.

Marcin Zawiła nie dziwi się 
temu. Opowiada, że sam zna 
kilku entuzjastów tej dzielnicy 
miasta.

- Cenią sobie bliskość wiel-
kich sklepów, wygodę, zieleń i 
sąsiedztwo Gór Kaczawskich - 
wylicza. - Zabobrze na tle innych 
podobnych osiedli w kraju, pre-

zentuje się bardzo dobrze! JSM 
działa sprawnie i budzi zaufanie. 
Uważam, że z Zabobrzem jest 
całkiem nieźle!

Niebawem mieszkańcom JSM 
powinno żyć się jeszcze lepiej. Do 
końca tego roku w mieszkaniach 
zostaną wymienione wszystkie 
liczniki zużycia wody i mierniki 
zużycia ciepła.

- Koszt tego będzie minimalny, 
a efekt niesamowity! - mówi wi-
ceprezes Garbowski. - Odczyty 
prowadzone będą wyłącznie dro-
gą radiową. Do drzwi przestaną 
już pukać inkasenci!

- Należy też pamiętać, że ciągle 
jeszcze w kolejce po mieszkanie 
czeka u nas około 400 osób - 
dodaje prezes Leńko. - Rocznie 
tylko dla kilku z nich znajdujemy 
mieszkania - z ruchu ludności. 

Zbigniew Rzońca

Mieszkania na sprzedaż i do wynajęcia znajdują się w co drugim bloku.

- Mieszkańcy ciągle cenią sobie wygodę mieszkania na Zabobrzu.

- Zabobrze, na tle innych dzielnic Jeleniej Góry, cieszy się dużym 
zainteresowaniem klientów naszej agencji - usłyszeliśmy w ABN 
Stępień Nieruchomości. - Najczęściej poszukują oni mieszkań 
dwupokojowych o powierzchni 40 - 50 m kw. Na rynku wtórnym 
cena metra kwadratowego takiego lokalu waha się od 2,5 tys. zł 
do 4 tys. zł. Ludzie cenią sobie mieszkanie na Zabobrzu ze wzglę-
du na łatwy dojazd do śródmieścia autobusami MZK, z powodu 
bliskości hipermarketów oraz ogólnego wysokiego komfortu życia. 
Uważają, że w tej dzielnicy żyje się spokojniej niż na przykład w 
ścisłym centrum, gdzie jest i głośniej, i dochodzi do większej ilości 
kradzieży, wybryków chuligańskich itd. 

Dzielnica wymiera czy może zmienia oblicze?

Zabobrze na sprzedaż
W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba mieszkańców Zabobrza zmniejszyła się o około 3,5 tys. To tak, jakby znikły całe 
Piechowice! Największa dzielnica stała się niemodna i skazana jest na powolne wymieranie? Nic bardziej mylnego! 

- Likwidujemy zsypy, tworzymy eleganckie 
śmietniki - pokazuje Mirosław Garbowski.
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- Rozpoczyna się nowy rok szkolny. 
Jakie zmiany zauważą uczniowie i 
nauczyciele po przyjściu do szkół?

- Nie zmarnowaliśmy tych wakacji. W 
wielu placówkach przeprowadziliśmy 
remonty. Powiększane jest boisko w 
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych; 
zapadła decyzja o zwiększeniu prac na 
boisku SP 8. Ściana wspinaczkowa w 

„Ekonomie” powstanie do końca sierpnia; 
trwa remont generalny w Przedszkolu nr 
19, położono nowe pokrycie dachowe 
w Przedszkolu nr 27; w SP nr 2 oraz 
w Gimnazjum nr 1 położyliśmy nowe 
dachy. W SP2 planujemy też odnowienie 
auli i ocieplenie stropów. SP3 została 
ogrodzona. W czterech podstawówkach, 
nr: 2, 3, 8 i 11 powstają place zabaw. 
Koszt jednego to 250 tys. zł. w SP 11 
wyremontowaliśmy nawierzchnię sali 
gimnastycznej. Wiele dobrego wyda-
rzyło się także w szkołach ponadgim-
nazjalnych. W „Mechaniku”, w ramach 
unijnego projektu, powstało 14 pracow-
ni Centrum Kształcenia Zawodowego, a 
w „Handlówce” powstaje 8 pracowni 
gastronomicznych. Będą tam między 
innymi restauracja, sala barmańska, 
kelnerska… W tej samej szkole młodzież 
otrzyma też nowe toalety. 

- Ile te remonty kosztują?
- Wszystko pochłonie kilka milionów 

zł. Tylko na remont bursy przy ul. 
Kilińskiego wydamy około 5 mln zł. 
Zakończy się najpóźniej w październiku. 
W bursie przy ul. Łazienkowskiej budu-
jemy zaś kotłownię. W 19 placówkach 
konserwowaliśmy boiska ze sztuczną 

nawierzchnią… Zakres prac w naszych 
szkołach jest naprawdę imponujący.

- Jak przebiegło łączenie „Elektroni-
ka” z Gimnazjum nr 3? Nie udało się 
wykonać parkingu samochodowego 
przed szkołą…

- Remont szkoły zakończy się przed 
pierwszym dzwonkiem; pozostaną do 
wykonania tylko drobne prace w tak 
zwanej zewnętrznej sali gimnastycznej. 
Drobne opóźnienia pojawiły się na skutek 
kiepskiej pogody i rozszerzenia zakresu 
prac remontowych. Ponadplanowo 
musieliśmy na przykład wymienić część 
poziomów centralnego ogrzewania. Jeśli 
chodzi o nowy parking, to jego budowa 
wymaga niemałych nakładów finanso-
wych. Tymczasowo zorganizowany zo-
stanie po drugiej stronie ulicy. Połączenie 

„Elektronika” z Gimnazjum nr 3 pozwoli 
nam zmniejszyć koszty ich prowadzenia o 
100 tys. zł rocznie. Chciałbym powiedzieć, 
że połączyliśmy też dwie inne placówki 

- Gimnazjum nr 2 i Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. CKU zajęcia będzie pro-
wadziło po południu. Nie będzie zatem 
kolidowało z zajęciami gimnazjalnymi. 

- W szkołach jest niż. Które placówki 
odczują go we wrześniu najmocniej?

- Na pewno Gimnazjum nr 2. Tam są po 
trzy oddziały, a mogłoby być po jednym 
więcej. By zmniejszyć dla nauczycieli 
skutki niżu, podjęliśmy decyzję, by w kla-
sach uczyło się maksymalnie 28 uczniów. 
Wcześniej dopuszczaliśmy, by było ich 
nawet 33 uczniów. Dotyczy to wszystkich 
szkół. Teraz lepiej będzie się pracować i 
nauczycielom, i młodzieży. Odnotowa-

liśmy również mniejszy nabór w 
szkołach ponadgimnazjalnych. W 

„Norwidzie” jest o jedną klasę mniej 
niż dotychczas. Udało się tam otworzyć 
pięć, a nie sześć klas pierwszych Chęt-
nych ,co prawda, nie brakowało, 
lecz dyrekcja chciała utrzymać 
poziom i nie obniżyła progu 
punktowego przyjęć. 

- Ilu nauczycieli mniej 
rozpocznie pracę w sto-
sunku do liczby sprzed 
wakacji?

- Będzie to wiadomo w końcu września. 
Zlikwidowano szkołę uzdrowiskową. 
Zatrudnionym w niej nauczycielom udało 
się na szczęście znaleźć pracę. Generalnie 
jednak nauczycieli w Jeleniej Górze praco-
wać będzie na pewno mniej niż jeszcze w 
czerwcu. Już w kwietniu dyrektorzy niektó-
rym z nich pozmniejszali wymiary etatów... 

- Czy nauczyciele mogą liczyć na 
podwyżki płac zależne od władz 
samorządowych? 

- Nie będzie takich podwyżek. Nic się 
tutaj nie zmieni. Dodatki w porówna-
niu do innych gmin są u nas wysokie.

- Czy w czasie tego roku szkolnego 
przeprowadzane będą jakieś zmiany?

- W szkołach prowadzone są różne 
projekty unijne, marszałkowskie itd. 

Mają zwiększyć atrak-
cyjność nauki i zajęć 
pozalekcyjnych.  

W „Żeromie” i „Mechaniku” takich pro-
jektów jest pięć, trzy są w „Handlówce”... 
Dzięki nim szkoły wzbogacają się również 
o projektory, tablice interaktywne i kompu-
tery. Rozpoczniemy remont Zespołu Szkół 
Rzemiosł Artystycznych, a dokładniej 

- wymianę dachu. Dyrektor tej szkoły chce 
też zacząć kształcenie uczniów w nowych 
zawodach rzemieślniczych. Chcielibyśmy 
wznowić działalność Jeleniogórskiej Rady 
Oświatowej i doprowadzić do reaktywacji 
Młodzieżowej Rady Miasta. 

- Co z pomysłem połączenia Porad-
ni Pedagogiczno-Psychologicznej z 
Dolnośląskim Ośrodkiem Doskona-
lenia Nauczycieli?

- W najbliższych latach, do 2015r., 
samorząd prawdopodobnie stwo-

rzy z ODN, Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej i Biblioteki Pedago-
gicznej - Centrum Rozwoju Edukacji. 
Nie musi ono przy tym mieścić się 
w jednym miejscu. Los cieplickie-
go budynku Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej nie jest więc wcale 
przesądzony. Niekoniecznie zatem 
placówka ta zostanie przeniesiona do 
gmachu DODN. Poradnia może istnieć 
na przykład razem z Przedszkolem nr 
14 przy ul. Junaków. Niewykluczone też, 
że pozostanie tam, gdzie jest obecnie. 

- Aktualne jest połączenie szkół za-
wodowych z ul. Leśnej i z Sobieszowa? 

- Nic na ten temat nie wiem. Na razie 
decyzji nie podjęliśmy. Połączenie wy-
kluczone nie jest. W Sobieszowie nabór 
do klas pierwszych był w tym roku 
bardzo przyzwoity. Widać, że szkoła 
oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia.

- W jakich szkołach odbędą się 
konkursy na dyrektorów?

- W Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych 1 i 2, w połączonym Elektroniku 
i Gimnazjum nr 3 oraz w szkołach 
podstawowych 2, 6 i 7. 

- Jak ocenia pan kondycję jelenio-
górskiej oświaty na tle innych miast 
podobnej wielkości na Dolnym Śląsku?

- Porównywaliśmy to z Legnicą. 
Wypadamy troszkę gorzej. Musimy 
zastanowić się teraz, co poprawić, 
na co zwrócić uwagę i jak naszym 
szkołom pomóc. Obraz nie jest jednak 
pesymistyczny. Na tle Dolnego Śląska 
wypadamy bardzo dobrze.

Rozmawiał Zbigniew Rzońca 

z Pawłem Domagałą, naczelnikiem Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jeleniej Góry

Milionowe inwestycje w szkołach
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REKLAMA I PROMOCJA

Jelenia Góra
1 września o godz. 17 w Galerii 

„Promocje” ODK na Zabobrzu wystąpi 
zespół z nurtu poezji śpiewanej „Pu-
dełko zapałek”. Koncert towarzyszy 
rozstrzygnięciu konkursu literacko-
fotograficznego pt. „Ślady”.

Muzeum Przyrodnicze zaprasza 
1 września o godz. 19 na prelekcję 
z przezroczami Stanisława Dąbrow-
skiego. Rzecz będzie o... „Limie 
Cuzsco”. 

Wernisaż pokonkursowej tra-
dycyjnej wystawy „Jelenia Góra i 
Jeleniogórzanie” zaplanowano na 2 
września na godz. 17 w Galerii „Hall” 
ODK na Zabobrzu. 

Zdrojowy Teatr animacji za-
prezentuje 2 września o godz. 16 
i 18 na placu Ratuszowym „Tury-
styczno-Historyczną Letnią Szopkę 
Jeleniogórską”.

Galeria BWa organizuje 3 wrze-
śnia o godz. 18 spotkanie z artyst-
ką i historykiem sztuki - Joanną 
Rajkowską. 

3 i 4 września cieplicki plac Pia-
stowski zdominują... pszczelarze. 
Inaugurację XII Międzynarodo-
wych Warsztatów Pszczelarskich 
zapowiedziano na 3 września na 
godz. 14. W drugim dniu, 4 wrze-
śnia, na Mszy św. w Kościele Jana 
Chrzciciela o godz. 10 wystąpi 
zespół góralski. W południe na 
placu zagra Orkiestra Dęta Filhar-
monii Dolnośląskiej. Warsztatom 
pszczelarskim towarzyszyć będą 
przez dwa dni występy zespołów 
folklorystycznych. 

Cieplicki hotel i restauracja Ca-
spar zaprasza 4 września o godz. 18 
na wernisaż wystawy Małgorzaty Rak 

„Maska” oraz koncert w klimatach 
jazzujących w wykonaniu duetu: 
Ewelina Gorayska (wokal) i Damian 
Rypiński (piano). 

4 i 5 września (od godziny 9 do 
17) na tarasie Muzeum Przyrodnicze-
go można będzie podziwiać wystawę 
świeżych grzybów (to już XXIII edy-
cja wystawy). 

4 września o godz. 17 na placu 
Ratuszowym z koncertem muzy-
ki chrześcijańskiej wystąpi grupa 
młodzieżowa z Kościoła Bożego w 
Chrystusie. 

BolesłaWieC
5 września o godz. 19 w BOK-u 

zabrzmi koncert w ramach Wratisla-
via Cantans. 

sZklarska PoręBa
klub Jazgot zaprasza 2 września 

na koncert „Loop In Time”, a 3 
września formacji „Zakręt”. Koncerty 
rozpoczynają się o godz. 21. 

ŚWieradóW ZdróJ
3 września o godz. 16 w Hali Space-

rowej Domu Zdrojowego letni spektakl 
teatralny zaprezentuje Teatr Zdrojowy. 

GoerliTZ
2 września o godz. 14 w Neisse 

galerie w Goerlitz zaplanowano wer-
nisaż wystawy poświęconej poecie 
Tadeuszowi Różewiczowi. Ekspozycję 
zorganizowano w ramach 3. Ogólnokra-
jowej Wystawy Saksońskiej „via regia”.

MPP 

Już od września - 
co miesiąc - w wielu 
miejscach związanych 
z kulturą, kultowych 
pubach i wartych od-
wiedzenia miejscach w 
Jeleniej Górze, Szklar-
skiej Porębie i Karpa-
czu będzie można od-
bierać bezpłatne kul-
turalne koperty POKA 
POKA z plakatem w 
dużym formacie i kul-
turalnym rozkładem 
jazdy w Karkonoszach 
(i nie tylko) na cały 
miesiąc. Do ogólnopol-
skiej akcji promowania 
kultury w niecodzienny 
sposób dołączyły Kar-
konosze z inicjatywy 
Szymona Kurowskiego 
(Karkonoski Dom Nu-
mizmatyczny - Kurowski Group) i 
jego ekipy. Siedziba firmy - budy-
nek dawnego Pogotowia Ratun-
kowego - stała się... Pogotowiem 
Kulturalnym, czyli sercem karko-
noskiej dystrybucji POKA POKA. 

Informacje o koncertach, spek-
taklach i szeroko pojętej kulturze 
mają się zmieścić w kopercie 
razem z gadżetami, plakatem 
artystycznym, ulotkami. Ten nie-
codzienny sposób dystrybucji 
informacji o wydarzeniach kultu-
ralnych wymyślono w Londynie 
przed 15 laty, wprowadzono w 
Krakowie trzy lata temu. Dziś 
koperty POKA POKA rozpro-
wadzane są w 15 miastach w 
Polsce. Miesięcznie drukowa-
nych jest 130 tysięcy kopert w 
Polsce. I choć dystrybucja ma 
zasięg ogólnopolski, informacja 
skierowana jest do społeczności 
lokalnej zainteresowanej nie 
kulturą masową - a niszową, w 
dużym stopniu undergrundową. 

Darmowa Kulturalna 
Koperta POKA POKA

Karkonoska koperta kulturalna 
będzie zawierała kalendarz wy-
darzeń kulturalnych polecanych w 
Karkonoszach, z uwzględnieniem 
kilku ogólnopolskich wydarzeń. O 
najciekawszych propozycjach im-
prez i festiwali u stóp Karkonoszy 
będzie można z kolei przeczytać 
w kopertach kulturalnych innych 
miast i regionów Polski. Pogoto-
wie Kulturalne w Jeleniej Górze z 
czasem ma wydawać własny in-
formator, tymczasem korzysta ze 
współpracy z instytucjami kultury. 

- Mam nadzieję, że zmienimy 
tym samym zwyczaj turystów, 
którzy kierując się w Karkonosze, 
przez Jelenią Górę tylko przejeż-
dżają. Zachęceni w nietypowy 
sposób, wieczorem będą chcieli 
zjechać z gór na ciekawe imprezy 

- Kamil Dawid Gałuszka, z zawo-
du... aktor, dołączył do Pogotowia 
Kulturalnego Szymona Kurow-
skiego. Od 1 lipca zamieszkał w 
Jeleniej Górze. 

POKA POKA to nie tylko promo-
cja wydarzeń kulturalnych, ale też 
lokalnych artystów. Autorami co-
miesięcznych plakatów z czasem 
będą twórcy lokalni. Wrześniowa 
koperta kulturalna ma kryć w 
środku plakat Tadeusza Kantora. 

- Turysta, wracając z Karkonoszy, 
będzie mógł zabrać kopertę z 
plakatem artystycznym do domu 

- przekonywał w Jeleniej Górze 
grafik z agencji krakowskiej, która 
wprowadziła produkt do Polski. 
Okazuje się bowiem, że nawet w 
dobie internetu chęć „namacal-
nego” przebywania z informacją 
kulturalną jest bardzo silna.

- Mam chęć i energię na działa-
nia wykraczające poza Karkono-
ski Dom Numizmatyczny. POKA 
POKA w Karkonoszach zrodziła w 
pewnym sensie „miłość do małej 
ojczyzny”... - tłumaczył się z pasji 
i promowania lokalnej kultury 
Szymon Kurowski. 

MPP

Dawna siedziba Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze zamieniła się ak-
tualnie w Pogotowie Kulturalne promujące koperty rozmaitości POKA POKA.
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Spektaklem gospodarzy - 
„Portretem” Mrożka w reżyserii 
Krzysztofa Jaworskiego - 24 
września na deskach Teatru Nor-
wida rozpoczną się 41. Jele-
niogórskie Spotkania Teatralne. 
Dziewięć wieczorów teatralnych 
wypełnią spektakle od mono-
dramu, przez pantomimę i spek-
takle kameralne po produkcję 
legnickiego teatru rozgrywającą 
się w hangarze Aeroklubu Jele-
niogórskiego. Jeden wieczór w 
ramach 41. JST należeć będzie 
do Młodzieżowej Sceny Dra-
matycznej, którą przy teatrze 
prowadzi aktor Tadeusz Wnuk. 

Do Jeleniej Góry monodram 
„Wokół Szekspira” (kompilacja 
najbardziej znanych tekstów an-
gielskiego dramaturga) przywie-
zie Andrzej Seweryn. Krakowscy 
młodzi aktorzy z Teatru Nowego 
zaprezentują „Filozofię w budu-
arze” Markiza de Sade, kontro-
wersyjny i ostry spektakl tylko dla 
dorosłych. Przedstawicieli mło-
dego pokolenia aktorów będzie 
okazja zobaczyć także w spekta-
klu reżysera... jeleniogórzanom 
dobrze znanego. Grzegorz Mrów-
czyński (prowadził jeleniogórską 
scenę pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych) na tegoroczne JST 
przywiezie dyplomowy spektakl 
warszawskich studentów szkoły 
aktorskiej Machulskich z 2010 
roku - „Matkę” Witkacego. 

Na scenie Teatru Norwida po-
jawi się zespół Wrocławskiego 
Teatru Pantomimy im. Henryka 
Tomaszewskiego z Wrocławia 
- niegdyś nieodłączny element 
jesiennych jeleniogórskich ma-
ratonów teatralnych. Scenariusz 
napisał i spektakl „Statione 
Termini” wyreżyserował Marek 

Oleksy. Akcję najnowszej pro-
dukcji zespołu pantomimy umie-
ścił w przestrzeni terminalu ko-
lejowego, gdzie pejzaż ludzkich 
charakterów widać wyraźnie. 

Sceny działające poza teatra-
mi instytucjonalnymi reprezento-
wać będzie... Teatr Nasz Jadwigi 
i Tadeusza Kutów oraz Stowa-
rzyszenie Teatralne Badów. Teatr 
z Michałowic na Dużej Scenie 
uwodzić będzie widzów progra-
mem przygotowanym z okazji 
jubileuszu działalności pt. „The 
Best of XXL”. Aktorzy animujący 
życie teatralne w folwarku w Ba-
dowie w Jeleniej Górze pokażą 
sztukę „Gargantua i Pantagruel” 
Francois Rabelais w przekładzie 
Boya-Żeleńskiego. Spektakl 

„pełen przaśnego humoru i rado-
ści, apoteozę człowieczej wolno-
ści i cielesności” wyreżyserował 
Piotr Bikont.

Legnicki Teatr im. Modrzejew-
skiej kilkakrotnie gościł widzów 
Jeleniogórskich Spotkań Teatral-
nych na własnej scenie. Tym ra-
zem swój najnowszy spektakl „III 
Furie” zaprezentuje w... hangarze 
na lotnisku przy ul. Łomnickiej w 
Jeleniej Górze. To opowieść „o 
współczesnej Polsce tkwiącej 
korzeniami w wojennej traumie i 
ponadczasowej ciemnocie”. 

Na finał 41. Jeleniogórskich 
Spotkań Teatralnych na scenie 
studyjnej gombrowiczowskie 
przedstawienie „Biesiada u Hrabi-
ny Kotłubaj” zagrają aktorzy... nie-
mieckiego teatru z Zittau. Spektakl 
wyreżyserował Robert Czechow-
ski, scenografię opracowała Elż-
bieta Terlikowska. Konfrontacje 
teatralne w jeleniogórskim teatrze 
zakończą się z października. 

MPP

41. JST w pigułce
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1 września koncertem AUKSO Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją 
Marka Mosia rozpocznie się XIV FESTIWAL 

„SILESIA SONANS” w Kościele Łaski Pod 
Krzyżem Chrystusa w Jeleniej Górze. Na 
siedem muzycznych wieczorów złożą się 
recitale organowe, koncerty kameralne, w 
tym dwa połączone z recytacjami aktorów, 
projekt jazzowy, a na finał tradycyjny popis 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego. Festiwal potrwa 
do 7 września. Koncerty rozpoczynają 
się o godzinie 19.30 (niedzielny godzinę 
później). W tym roku wszystkie koncerty 
na festiwal są nieodpłatne!

AUKSO na inaugurację
Podczas koncertu inauguracyjnego za-

brzmi muzyka Josepha Haydna („Siedem 
Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu”, 
wersja oryginalna na orkiestrę) z recyta-
cją Bogdana Kocy (aktor, dyrektor Teatru 
Norwida). Wystąpi jeden z najciekawszych 
europejskich zespołów kameralnych. 
AUKSO tworzą od 1998 roku absolwenci 
Akademii Muzycznej w Katowicach pod 
batutą Marka Mosia. AUKSO w języku 
greckim znaczy „wzrastanie”. Orkiestra 
koncertuje w kraju i za granicą, podejmuje 
się śmiałych projektów, wykonuje muzykę 
nie tylko klasyczną. W swoim repertuarze 
ma dzieła współczesne, także z pogra-
nicza jazzu, rocka. Muzycy koncertowali 
choćby z Możdżerem, Dudziak, Stańką, 
Urbaniakiem! 

Od recitali organowych po jazz
Drugi festiwalowy wieczór (2 września, 

w piątek) poświęcony będzie pamięci 
Czesława Miłosza w roku setnych urodzin 
poety. Przy organach zasiądzie Michal 
Novenko, profesor praskiego konserwa-
torium. Zabrzmi muzyka między innymi 
Chopina, Moniuszki, Foerstera. Teksty 
Miłosza recytować będzie aktor Michał 
Chorosiński. 

W sobotę, 3 września, w Kościele Łaski 
zaśpiewają... księża wokaliści, absol-
wenci rozmaitych akademii muzycznych. 
Razem występują od 2004 roku, tworzą 
Zespół Śpiewaków Servi Domini Cantores 
- Śpiewający Słudzy Pana. Towarzyszyć 
będą recitalowi organowemu Romana 
Peruckiego. 

Razem z szefem artystycznym Festiwalu 
Silesia Sonans - Andrzejem Chorosińskim 

- w niedzielnym koncercie (4 września) słu-
chaczy Silesii Sonans uwodzić będzie mu-
zyka w wykonaniu Kwartetu Klarnetowego 
Claribel, który tworzą muzycy lubelscy. 

Poniedziałkowy (5 września) recital 
Agnieszki i Jarosława Tarnawskich, duetu 
organowego i duetu... na życie, organiza-
torzy XIV edycji jeleniogórskiego festiwalu 
rekomendują jako „show na cztery ręce 
i cztery nogi”. Wszystkie koncerty orga-
nowe będą w tym roku transmitowane 
na telebimach. Poniedziałkowy koncert 
zatem ma cieszyć nie tylko zmysł słuchu, 
ale i wzroku. 

Przedostatni wieczór festiwalowy (6 
września, we wtorek) zdominuje jazz. 
Maciej Obara pochodzi z Jeleniej Góry. 
Projekt „Tribute to Komeda” przygotował 
specjalnie dla festiwalu wraz z Dominikiem 
Wanią, objawieniem polskiej pianistyki 
jazzowej.

Ostatni akord muzyki organowej pod-
czas tegorocznej edycji Silesii Sonans 
należeć będzie do Witolda Zalewskiego. 
Festiwal zakończy się mocnym brzmie-
niem za sprawą Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
pod batutą Grzegorza Mielimąki. 

Festiwalowe nowinki
Transmisje koncertów organowych na 

telebimie, festiwalowa strona internetowa 
(na której można posłuchać już ponad 
dwudziestu nagrań z udziałem muzyków 
poprzednich Silesii Sonans, takich jak: 
Katarzyna Trylnik, Agnieszka Rehlis, 
Ryszard Karczykowski, Dariusz Machej 
czy Tomasz Strahl), a także obecność 
festiwalu na Facebooku... festiwalowe 

nowinki ucieszą miłośników muzyki or-
ganowej i jeleniogórskiego wydarzenia 
w Kościele Łaski. 

Koncerty bezpłatne!
W tym roku wstęp na wszystkie 

koncerty Festiwalu Silesia Sonans jest 
NIEODPŁATNY. Do wejścia na koncert 
uprawniają wejściówki, które można 
pobierać u wolontariuszy bezpośrednio 

przed koncertami. Osoby, które zakupią 
pamiątkowe cegiełki w cenie minimum 
10 zł z przeznaczeniem na konserwację 
Kościoła Łaski i zabytkowych organów, 
otrzymają wejściówki specjalne, gwaran-
tujące priorytetowe wejście na wybrany 
koncert i miejsce na parterze. Cegiełki 
można już nabywać w Tramwaju na placu 
Ratuszowym oraz w Punkcie Pielgrzym-
kowym Kościoła Łaski.                    MPP 

Pod patronatem „Nowin Jeleniogórskich”

Od czwartku SILESIA SONANS w Kościele Łaski! 

REKLAMA I PROMOCJA
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Miasto Jelenia Góra i Jelenio-
górskie Centrum Kultury zaprasza-
ją na piknikową inaugurację 53. 
Września Jeleniogórskiego. Już 
w najbliższą sobotę, 3 września, 
na lotnisku Aeroklubu Jeleniogór-
skiego odbywać się będzie wielki, 
plenerowy festyn pod hasłem 
FAYER&BAYER. Impreza przy-
gotowana specjalnie na huczne 
otwarcie dorocznego święta mia-
sta rozpocznie się w południe i 
potrwa do północy. 

Od południa na piknikowiczów 
czekac będzie moc festynowych 
atrakcji dla dzieci z parkami zabaw 
i wesołym miasteczkiem. Na zain-
teresowanych czekać też będzie 
szereg atrakcji lotniczych oraz 
bogata oferta gastronomiczna 
pozwalajająca na uzupełnienie 
wrażeń odpowiednią dawką kalorii.

Od 12.00 rusza też atrakcyjny 
blok wydarzeń estradowych, pro-
wadzony przez znany, jeleniogór-
ski Kabaret PAKA, który w trakcie 
imprezy zaprezentuje także swój 
najnowszy program. W zestawie 
koncertowych atrakcji występy 
młodych wykonawców z jelenio-
górskiego MDK, estradowy show 
dla dzieci pt. „SMURFY”, „CY-
GAŃSKIE WARIETE”, czyli mu-
zyczna biesiada w wędrownych 
klimatach cygańskiego folkloru 
oraz koncert HAKUNA MATATA 

- afrykańskie klimaty na koniec 
lata w wykonaniu egzotycznych 
gości. Na finał koncertowej części 
programu zaplanowano występy 
gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
Najpierw zagra zespół HURT 
znany m.in. z takich przebojów, 
jak „Tak jak Bolek i Lolek”, „Sta-

tek kosmiczna miłość”, „Jesteś 
mały”, czy „Lecę nad chmurami”. 
Później przed jeleniogórską pu-
blicznością zaprezentuje się gru-
pa HEY z charyzmatyczną Kasią 
Nosowską śpiewającą największe 
przeboje znanej i lubianej forma-
cji muzycznej.

Na spektakularny finał wydarze-
nia zaplanowany jest wielki po-
kaz fajerwerków, jakiego w Jele-
niej Górze jeszcze nie było. Nad 
głowami widów przez ponad 20 
minut rozgrywać się będą efek-
towne spektakle pirotechniczne 
przygotowane przez specjalistów 
z Polski i Czech. Ognisty finał in-
auguracji tegorocznego Września 
Jeleniogórskiego jest przymiarką 
do organizacji w przyszlym roku 
sierpniowego festiwalu pirotech-
nicznego, dla którego teren jele-
niogórskiego lotniska wydaje się 
być idealną areną. Nocne pokazy 
pirotechniczne ubarwi muzyka DJ 
TEKU, który do północy prowa-
dzić będzie party pod gwiazdami. 

Uwaga! Wejście i wjazd na te-
ren lotniska wyłącznie od strony 
ul. Wincentego Pola. Wstęp na 
imprezę jest bezpłatny. Płatny jest 
jedynie parking dla samochodów 
(5 zł). Dla tych, którzy wolą ko-
rzystać z komunikacji publicznej, 
jeleniogórskie MZK przygotowuje 
dodatkowe kursy autobusów na i 
z przystanków przy ul. W. Pola - aż 
do godz. 24.00. 

Wrześniowy FAYER&BAYER 
finansowany jest z budżetu Mia-
sta Jelenia Góra. Sponsorem 
imprezy jest Firma Gaz-System 

- System, który łączy. 
TS

Wrześniowy FAYER&BAYER!
REKLAMA I PROMOCJA

W najbliższy weekend warto wy-
brać się na plac Piastowski w Jeleniej 
Górze Cieplicach, gdzie świętować 
będą pszczelarze. W bogatym pro-
gramie dwudniowej imprezy (3 i 4 
września br.) każdy znajdzie coś dla 
siebie. Ponadto będzie można kupić 
rozmaite miody i produkty pszczele 
oraz sprzęt pszczelarski.

Uroczyste otwarcie dwunastej 
edycji Międzynarodowych Warsz-
tatów Pszczelarskich, których 
celem jest promocja polskiego 
pszczelarstwa oraz wymiana wiedzy 
praktycznej i teoretycznej pomiędzy 
pszczelarzami z sąsiednich krajów, 
zaplanowano w sobotę o godzinie 
14. Potem najbardziej zasłużeni 
dostaną odznaczenia. Po nich na 
scenie pojawią się „Jeleniogórzan-
ki” i dzieci z przedszkola „Okrą-
glaczek”, zespoły folklorystyczne 

„Wojcieszowianki” i piechowickie 
„Szklarki”. Po raz pierwszy w histo-
rii imprezy odbędą się prezentacje 

kół terenowych, „Pszczelarz” z 
Mirska (godz. 17.30) i w niedzielę 
od godziny 12.40 koła „Czarny Bór” 
(połączona z występem zespołu gó-
ralskiego „Janicki”). Dzień pierwszy 
pszczelarskiego święta zakończy 
mirski zespół muzyczno-taneczny 

„Familia”.
Po niedzielnej mszy św. z udzia-

łem zespołu góralskiego (godz. 10), 
z kościoła pw. Jana Chrzciciela 
poczty sztandarowe i goście z orkie-
strą dętą Filharmonii Dolnośląskiej 
przemaszerują na plac Piastowski. 
W samo południe jeleniogórscy mu-
zycy zagrają utwory łatwe i przyjem-
ne. Przed pokazem miodobrania w 
wykonaniu rodziny Dawidowiczów, 
na estradzie zaśpiewają zgorzeleckie 

„Malwy” i zatańczy zespół „Girls” ze 
Starej Kamienicy. Ciekawie zapowia-
da się konkurs „Poznaj smaki miodu 
i ich walory zdrowotne” i kolejne 
prezentacje kół pszczelarskich. W 
niedzielnym bloku artystycznym 

nie zabraknie zespołów folkowych 
„Sokoliki” z Karpnik i „Szklarki”, a 
także zabobrzańskiego „Agatu” z 
ODK i zespołu „Bolkowianie”. Prze-
widziano występ kabaretu „Seniority” 
i konkursy z nagrodami, które po-
prowadzi Grzegorz Rybarczyk.

- Na międzynarodowe warsztaty 
przyjedzie sześciuset pszczelarzy z 
naszych trzynastu kół terenowych 
wraz z rodzinami oraz działkowicze, 
rolnicy i ogrodnicy - zapowiada 
prezes Regionalnego Związku 
Pszczelarzy w Jeleniej Górze Kazi-
miera Góra. - Będą 50- 80-osobowe 
grupy z zaprzyjaźnionych związków 
pszczelarskich w Berlinie i Dolnej 
Saksonii, w Czechach i na Słowacji. 
Zespół góralski zaśpiewa „Pieśń 
Pszczelarza”,  do ołtarza będą 
niesione dary. Dzieci, młodzież i 
dorosłych z Dolnego Śląska, tury-
stów i kuracjuszy zapraszamy do 
wspólnej zabawy.

Henryk Stobiecki 

Pszczelarze pokażą miodobranie

Mieszkaniec Leśnej poszko-
dowany w czasie ubiegłorocz-
nej powodzi dopiął swego - po 
jego interwencjach prokuratura 
musi wszcząć śledztwo w spra-
wie ewentualnego niedopeł-
nienia obowiązków przez bur-
mistrza i zastępcę burmistrza 
Leśnej poprzedniej kadencji. 
Prokuratura odmówiła wszczę-
cia tego śledztwa, ale Cezary 
Świerczyński złożył zażalenie 
na tę decyzję do sądu, który 
uznał jego argumenty za uza-
sadnione.

Cezary Świerczyński uwa-
ża, że władze zlekceważyły 
ostrzeżenie meteorologiczne, 
które zawierało informacje o 
możliwości wylania rzek. W 
efekcie miasto było do powodzi 

kompletnie nieprzygotowane 
- zarówno służby odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo ludzi i 
mienia, jak i sami mieszkańcy, 
którzy nie mieli pojęcia, że coś 
im zagraża. 

Ówczesny burmistrz Mirosław 
Markiewicz bronił się, że atak 
powodzi był tak gwałtowny, iż 
nie dało się przewidzieć jego 
skali. Dowodził, że postępował 
zgodnie z prawem.

Cezary Świerczyński to radny 
gminy Leśna. Mirosław Markie-
wicz zniknął z życia publicznego. 
W wyborach samorządowych 
w 2010 roku nie kandydował. 
Jego ówczesny zastępca Jacek 
Flaszyński jest dziś zastępcą 
wójta gminy Sulików. 

(kos)

Będzie śledztwo  
w sprawie powodzi
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Ponad 1,6 miliona złotych mu-
sieli dopłacić fiskusowi podatnicy 
z regionu jeleniogórskiego. To 
efekty ponad 200 kontroli prze-
prowadzonych przez Urząd Kon-
troli Skarbowej w ubiegłym roku. 
Przedsiębiorcy oszukują przede 
wszystkim na zaniżaniu przycho-
dów, zaniżają wynagrodzenia 
pracownikom lub zatrudniają ich 
na czarno albo zawyżają koszty 
prowadzonej działalności.

Inspektorzy skierowali do sądów 
23 akty oskarżenia przeciwko nie-

uczciwym podatnikom. Skutecz-
ność kontroli wyniosła 75 procent, 
co oznacza, że u trzech czwar-
tych skontrolowanych podmiotów 
stwierdzono nieprawidłowości.

W jaki sposób najczęściej oszu-
kuje się fiskusa? Na przykład 
poprzez nieewidencjonowanie 
całości sprzedaży. Przedsiębiorcy 

„nie wbijają” wszystkich transakcji 
na kasę fiskalną albo nie wy-
stawiają faktur vat. Powszechną 
praktyką jest zawyżanie kosztów 
prowadzonej działalności go-

spodarczej. W internecie kwitnie 
handel kosztami, a w obrocie 
są „puste” faktury za niewyko-
nane usługi niematerialne lub od 
fikcyjnych wykonawców. Część 
przedsiębiorców zalicza w koszty 
firmy wydatki niezwiązane z wyko-
nywaną działalnością, na przykład 
własne wydatki konsumpcyjne.

- Szczególnie wśród firm zaj-
mujących się skupem złomu 
lub obrotem paliwami dość 
powszechny jest proceder włą-
czania do transakcji tzw. słupów, 

czyli fikcyjnych podmiotów. Efek-
tem tych działań jest wyłudzanie 
podatku vat - informuje Michał 
Karczmarek, rzecznik Urzędu 
Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.

Na jednej z kontrolowanych 
stacji benzynowych wykryto 
powszechną praktykę niewy-
dawania osobom fizycznym 
tankującym paliwo paragonów 
fiskalnych. Wartość sprzedaży 
wykazana na tych paragonach 
była powtórnie używana do 
wystawiania fikcyjnych faktur 

vat sprzedawanych dla legalnie 
działających firm. Dzięki temu 
podmioty te mogły zawyżać 
koszty uzyskania przychodów, a 
tym samym zaniżały podatek do-
chodowy i nienależnie odliczały z 
tych faktur podatek vat.

Kontrolerzy skarbowi u 23 
kontrolowanych w ubiegłym roku 
firm znaleźli 814 fikcyjnych faktur 
na łączną kwotę prawie 13 milio-
nów złotych. VAT z tych „lewych” 
faktur wynosił 2,5 miliona złotych.

GOK

- Co komu do tego, gdzie zrobię wpła-
tę? To ja wpłacam pieniądze i ponoszę 
ewentualne ryzyko, że nie trafią do ad-
resata. Tymczasem lwóweccy urzędnicy 
zadecydowali, że mogę to zrobić tylko 
w dwóch miejscach: w kasie urzędu i 
banku spółdzielczym. To niedopuszczal-
ne - żali się petent wydziału komunikacji 
w starostwie powiatowym w Lwówku, 
którego czas skłonił do skorzystania z 
jednej z placówek przyjmujących wpłaty 
znajdujących się w tym samym budynku. 
Od pracowników wydziału dowiedział 
się, że dokonane tam wpłaty nie są ak-
ceptowane i musi pójść zrobić wpłatę w 
miejscach określonych przez urzędników. 

- To jakieś dziwy, żeby urzędnicy określali, 
która z legalnie działających placówek 
jest przez nich uznawana, a która nie. 

W trosce o petentów?
Wydział Komunikacji i Dróg Powia-

towych lwóweckiego starostwa rzeczy-
wiście potwierdza wprowadzone ogra-
niczenia. Bez szczegółów - kierownik 
wydziału jest na urlopie. Przyznał tylko, 
że faktycznie akceptowane są wyłącz-
nie wpłaty dokonane w kasie starostwa 
i w Banku Spółdzielczym w Lwówku 
Śląskim. Takie polecenie otrzymał 
telefonicznie z Wydziału Budżetu i 
Finansów i po szczegółowe informacje 
odsyła do skarbnika powiatu. 

Skarbnik powiatu Bogdan Jurczak nie 
zaprzecza. Ale jak zapewnia: wszystko w 
trosce o petenta. - Chodzi nam tylko o 
to, żeby jego pieniądze były bezpieczne. 
Jeśli wpłaci w kasie urzędu albo w 
banku spółdzielczym, w którym mamy 
konto, to i on, i my mamy pewność, że 
pieniądze trafią tam, gdzie powinny. Sły-
szał pan pewnie o różnych agencjach, 
gdzie można dokonywać wpłat, które ni-
gdy nie trafiały na konta przeznaczenia? 
Ludzie płacili, a potem żałowali. Chcemy 
ich przed tym uchronić. 

Troska godna pochwały, ale czy nie 
przesadzona? Urzędnicy z wydziału 
komunikacji mówią interesantom 
wyraźnie o kasie urzędu i banku spół-
dzielczym. Czy to oznacza, że godne 
zaufania nie są np. placówki PKO BP 
lub BZ WBK działające w Lwówku? A 
co z przelewami internetowymi? 

Skarbnik powiatu, jakby wahając 
się: - Wpłaty w takich bankach jak PKO 
lub internetowe powinny być uznawane 

- przyznaje. Ale zaraz dodaje: - to wynika 
z kwestii technicznych. Akceptujemy 
wpłaty na konto, a te są automatyczne 
tylko w naszej kasie i banku spółdziel-
czym. Wszędzie indziej interesant tylko 
wydaje dyspozycje wpłaty, ale nigdy nie 
wiadomo, czy do niej dojdzie.

To dość pokrętna argumentacja, 
bo zakładająca nieuczciwość pracow-
ników wszystkich innych placówek 
przyjmujących wpłaty poza kasą 
starostwa i bankiem spółdzielczym... 

Rozmowa staje się jeszcze trud-
niejsza, gdy pytamy o formalny zapis 
ograniczenia akceptowanych miejsc 
dokonywania wpłat i podstawę prawną 
takiej regulacji. Niestety, skarbnik 
nie potrafi wskazać ani jednego, ani 
drugiego. Nie potrafi, bo dokumentu 
sankcjonującego wpłaty tylko w pla-
cówkach określonych przez powiat nie 
ma na pewno. Prawdopodobnie nie ma 
też podstawy prawnej, która pozwalałby 

na wprowadzenie takich decyzji. Nam 
przynajmniej nie udało się jej znaleźć.

Skarbnik przyznał, że nie ma żad-
nego pisma w tej sprawie. Warto więc 
przypomnieć, że akty wydawane przez 
organy administracji w formie okólników, 
wytycznych, instrukcji, zaleceń, przesy-
łane bezpośrednio podległym organom i 
nigdzie niepublikowane nie mają żadnej 
mocy sprawczej. Są po prostu bezpraw-
ne. To właśnie prawo powielaczowe.

Nie udało nam się dowiedzieć, czy 
ograniczenia dotyczą tylko wpłat doko-
nywanych za czynności urzędowe wy-
działu komunikacji, czy też wszystkich 
opłat na rzecz starostwa. Skarbnik na 
to pytanie po prostu nie odpowiedział. 

Punkt widzenia zależny od…
Co sądzi o ograniczeniach wprowa-

dzonych przez lwóweckiego skarbnika 
powiatowego, zapytaliśmy jeleniogór-
ską rzecznik praw konsumenta Jadwigę 
Reder-Sadowską. Nie miała wątpliwo-
ści. To absolutnie bezprawne działanie 
urzędu, który nie ma żadnych podstaw 

by oceniać wiarygodność legalnie 
działających podmiotów. - Urzędnikom 
nic do tego, kogo wybieramy jako 
pośrednika w przekazywaniu naszych 
pieniędzy do adresata, jeśli tylko jest to 
legalnie działający podmiot. A jeśli takie 
regulacje się pojawiły, powinniśmy 
natychmiast zażądać, na piśmie, wy-
jaśnień od starosty z powiadomieniem 
rady powiatu oraz poprosić o interwen-
cje rzecznika praw konsumentów, w 
tym wypadku lwóweckiego. 

Pani rzecznik ma też wątpliwości, 
czy prawdziwym celem tych powiela-
czowych regulacji jest troska o dobro 
interesantów. - Gdzie tu ich interes, 
skoro petenci nie mogą korzystać np. 
ze znacznie tańszych wpłat wykony-
wanych za pośrednictwem własnego 
banku, albo z placówek oferujących 
niższe opłaty za przelew? A ludzie są 
już znacznie mądrzejsi i nie korzystają 
z usług mało wiarygodnych punktów. 

To samo usłyszał rzecznik praw 
konsumenta w powiecie lwóweckim 
Jest pracownikiem zatrudnianym przez 

starostę, więc nie zdziwiło znacznie 
mniejsze zainteresowanie tematem niż 
u rzecznika jeleniogórskiego. - Wpłata 
dokonywana za czynności urzędowe 
jest czynnością z zakresu prawa ad-
ministracyjnego i w związku z tym nie 
podlega ocenie rzecznika praw konsu-
menta - odpowiedział i na nic zdały się 
próby przekonania, że jest inaczej.

Jadwiga Reder-Sadowska nie zgadza 
się z tym. - To prawda, że w wąskim 
rozumieniu wpłata na rzecz urzędu 
nie jest czynnością konsumencką i 
jako taka nie podlega ocenie rzecznika 
praw konsumenta. Oprócz ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów 
jest jeszcze kodeks cywilny i usta-
wa o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom i można z nich bez trudu 
wywieść kompetencje rzecznika w 
tej sprawie, trzeba mieć tylko na to 
ochotę. Starostwo wprowadzając opi-
sane ograniczenia, stosuje nieuczciwe 
praktyki rynkowe i występuje w pozycji 
monopolisty. Każda droga, by ukrócić 
takie bezprawne działania, powinna być 
wykorzystana i nikt nie powinien uchy-
lać się od podjęcia działań w tej sprawie. 

Efekty czuć…
- Nas też poinformowano tylko 

telefonicznie - mówi nam pracownica 
jednego z punktów przyjmujących 
wpłaty (z pewnych względów chce po-
zostać anonimowa). - Ktoś z wydziału 
komunikacji powiedział mi, żebym nie 
przyjmowała opłat od ludzi, bo i tak nie 
zostaną uznane. Niczego więcej się nie 
dowiedziałam, rozmówca dodał tylko, 
że to decyzja skarbnika.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Z dnia na dzień liczba tego typu wpłat 
spadła do zera. - A trochę tego było, 
około 50 dziennie - mówi pracownica. - 
Obdzwoniłam wszystkie urzędy w okolicy, 
by dowiedzieć się, na jakiej podstawie 
mogły być wprowadzone takie ograni-
czenia i czy u nich też są stosowane, ale 
wszędzie robili wielkie oczy. Co ciekawe, 
opłaty za recykling można dalej u nas do-
konywać. Napisałam do starosty z prośbą 
o wyjaśnienie sytuacji, bo naprawdę nie 
mogę pojąć, skąd wzięła się taka decyzja.

Marek Lis 

Kiwanie fiskusa

Skarbnik lwóweckiego starostwa 
dzieli firmy na lepsze i gorsze

Wpłacaj, gdzie 
ci każemy!
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- Natalia wysiadła ze szkolnego auto-
busu - wspomina jej mama, Beata Po-
kora. - Kiedy przechodziła przez drogę, 
potrąciło ją jadące z naprzeciwka auto. 
Wypadek był okropny…

Lekarze dawali dziewczynce kilka 
dni życia. W śpiączce pozostawała 
przez trzy i pół tygodnia. Kiedy od-
zyskała przytomność, nie poznawała 
najbliższych. Jej rehabilitacja trwa 
do dzisiaj.

- Codziennie jeździmy z nią na za-
biegi - mówi tato, Andrzej. - Wiemy, 
że przed nami jeszcze długa droga… 
Cieszymy się z każdego sukcesu. 
Najpierw nauczyciele leczyli ją u nas 
w domu, teraz jeździ już do nich. 
Wierzymy, że wróci do zdrowia, lecz 
obliczone jest to na lata…

Do wypadku doszło w przysiółku 
Nowogrodźca, dawnej jego kolonii, a 
obecnie wsi włączonej do miastecz-
ka i nazwanej ulicą Nowogrodzką. 
Stoi przy niej niewiele domów, ale 
mieszka w nich około 20 dzieci w 
wieku szkolnym. Troje z nich - sied-
mioletni Bartek, Natalka i jej starsza 
o dwa lata siostra - to dzieci Beaty i 
Andrzeja.

Ulica Nowogrodzka należy do ru-
chliwych. Jeżdżą nią tak samochody 
osobowe, jak i wypełnione ciężkimi 
ładunkami tiry. Zazwyczaj nie zwalnia-
ją między budynkami.

- Najgorsze jest jednak to, że wzdłuż 
drogi nie było chodnika - mówi Beata. 

- Dzieci na przystanek autobusowy, z 
którego zabiera je szkolny autobus, 
mają około 400 metrów. Droga po-
zbawiona jest w dużej części pobocza, 
więc czasami chodzą rowami… 

Po wypadku mieszkańcy zebrali 
podpisy z petycją o budowę chodnika. 
Zanieśli ją burmistrzowi miasta. Zbie-
gło się to z planem przebudowy drogi 
w ramach jednego z ogólnopolskich 
projektów. Koszt przebudowy ocenio-

no na 4 mln zł. Połowę kwoty stanowi-
ła dotacja, na pozostałą część złożyły 
się gmina i bolesławieckie starostwo 
(droga ma charakter powiatowy). 

- Byliśmy przekonani, że chodnik po-
prowadzony zostanie do naszego domu, 
ostatniego we wsi - mówi Andrzej. - Nie-
stety, kończy się sto metrów przed nim! 
Ostatnie metry są zaś najniebezpiecz-
niejsze, bowiem wiodą pod górkę i kie-
rowcy niewiele widzą. Niejednokrotnie, 
zwłaszcza zimą, jedyną ucieczkę przed 
autem stanowi skok do rowu…

- Od czasu wypadku Natalii dzieci 
nasze mają psychiczny uraz - dodaje 
Beata. - Boją się chodzić wzdłuż drogi. 
Wozimy je do szkoły codziennie i co-
dziennie z niej odbieramy. Myśleliśmy, 
że jak będzie chodnik, to wszystko 
wróci do normy. Chodnik jednak nie 
powstanie!

Beata i Andrzej mówią, że dwukrot-
nie pisali w tej sprawie do burmistrza 
miasta i trzykrotnie z nim rozmawiali. 

- Najpierw obiecywał, że chodnik 
zrobi, a potem już przestał obiecywać 

- mówi Beata.
- Prosiłem i przekonywałem, że 

mogę pomóc w jego budowie - doda-
je Andrzej. - Burmistrz się uśmiechał i 
niczego nie obiecywał. Kilka dni temu 
zaproponował, by dzieci znalazły 
sobie drogę na przystanek na skróty, 
przez pola…

- Sąsiedzi mówią o nas, że zostali-
śmy ze wsi wykluczeni - konkluduje 
Beata.

Burmistrz Nowogrodźca, Robert 
Relich, informuje, że projektu nie da 
się już zmienić, gdyż inwestycja zbliża 
się ku końcowi. Jej finisz przewidziano 
na październik. 

- Dopiero po jej rozliczeniu będziemy 
mogli pomyśleć o budowie brakują-
cych 100 metrów chodnika - twierdzi. 

- Nie mamy na to obecnie pieniędzy. 
Może uda się w przyszłym roku…

Zdziwiony całą sytuacją, i to z kilku 
względów, jest Cezary Przybylski, 
starosta bolesławiecki. 

- Nic nie wiedziałem o sytuacji 
państwa Pokorów - przyznaje. - 
Oczywiście, że chodnik mógł być 
zrobiony! Tym bardziej, że ostatecznie 
inwestycja okazała się tańsza, niż 
zakładaliśmy. Szkoda, że burmistrz 
nie poinformował rodziców dziew-
czynki, by zwrócili się z problemem 
do mnie. Teraz rzeczywiście nic nie 
da się już zrobić. Trzeba będzie jednak 
pomyśleć, jak rozwiązać problem po 
zakończeniu inwestycji. Szczerze tym 
państwu współczuję i przyrzekam 
zająć się sprawą.

Pokorowie nie bardzo już jednak 
wierzą, że chodnik kiedykolwiek 
powstanie. Jeśli nie zbudowano go 
teraz, gdy na miejscu są maszyny 
budowlane i robotnicy, to zbuduje 
się go, gdy potrzeba będzie więcej 
na to pieniędzy? - nie dowierza 
Andrzej. 

O koszt budowy chodnika zapyta-
liśmy burmistrza innej gminy - Wleń. 

- Szacuję, że metr kwadratowy 
kosztowałby około 100 zł - ocenia 
burmistrz tego miasteczka, Bogdan 
Mościcki. - Gdyby u mnie zdarzyła się 
jakaś dramatyczna historia, pieniądze 
na taką inwestycję bym znalazł.

Zbigniew Rzońca

Wykluczeni z Nowogrodźca
Jesienią 13-letnią Natalię potrącił samochód. Trzy i pół tygodnia leżała w śpiączce, teraz powoli wraca do zdrowia. Po wypadku 
mieszkańcy wsi zebrali podpisy z petycją, by władze Nowogrodźca zbudowały wzdłuż drogi, którą dzieci chodzą do szkoły, 
chodnik. Zbudowały. Kończy się… sto metrów przed domem dziewczynki.

Bartka i Klaudię rodzice codziennie wożą do szkoły i przywożą 
z niej, bo dzieci boją się chodzić drogą, na której samochód 
potrącił ich siostrę.

Z.
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- Nie mamy nic przeciwko parkingom, 
ale niech zrobią tu porządny plac zabaw, 
postawią nowe zabawki - mówi Małgo-
rzata Górak-Pniak, jedna z mieszkanek 
budynków przy Noskowskiego. Na 
placu często bawią się jej dzieci. - Te 
zabawki pamiętają lata 80., nasze czasy 
dzieciństwa - mówi kobieta. - Od tamte-
go czasu niewiele się zmieniło. Jak coś 
się popsuje, to przychodzą i spawają. 
Proszę popatrzeć, jakie są zdezelowane 

- pokazuje podrdzewiałą huśtawkę.
Przy Noskowskiego są tak napraw-

dę dwa place zabaw, po obu stronach 

podwórka, które jest w kształcie 
rogala. Przedziela je asfaltowa droga 
wewnętrzna. To właśnie przy niej mają 
powstać sporne parkingi.

- To nie jest bezpieczny plac, pod 
huśtawkami jest beton. Dzieci często 
przebiegają przez tę drogę z jednego 
placu zabaw na drugi - mówi. Rysują 
kredą na asfalcie, bo nie mają gdzie 
rysować, tam też jeżdżą na rowerkach 
czy hulajnogach - dodaje Ewa Bednarz.

- W lutym byłyśmy z koleżanką u pre-
zesa spółdzielni i po długiej rozmowie 
wymogłyśmy, że postawi ogrodzenie 
przy piaskownicy - mówi pani Ewa. - 
Chciałyśmy też ogrodzenia całego 
placu i wymiany tego betonu pod 
huśtawkami. Powiedział, że tego nie 
obiecuje, ale się postara. Do tej pory 
mamy tylko ogrodzoną piaskownicę.

- Cokolwiek byśmy nie chciały od 
spółdzielni, od razu mówią nam, że 
podniosą nam fundusz remontowy. A 
przecież i tak płacimy duże czynsze po 
400-500 złotych - mówi M. Górak-Pniak.

- Szkoda mi trochę tych drzew, ale 
rozumiem, że gdzieś tu powinien po-
wstać parking - mówi Małgorzata Gó-
rak-Pniak. - Najgorsze, że nadal chcą 
utrzymać place zabaw po obu stronach 
ulicy. Jeden zostanie bez zmian, drugi 

- tam gdzie będzie parking - ma być 
pomniejszony do kilku zabawek.

- Można byłoby zrobić jeden porząd-
ny, bezpieczny, ogrodzony. I wreszcie 
skończyłby się ten temat - mówią matki.

Nie wszyscy na osiedlu myślą 
podobnie. W tygodniu zadzwoniła 

do nas kobieta, która kategorycznie 
sprzeciwiła się wycince drzew. 

- W tym tygodniu wycięli piękny dąb, 
sięgał do siódmego piętra - mówi. - To 
osiedle było dobrze zaprojektowane, 
nie powinno się do wewnątrz wpro-
wadzać samochodów. Teraz będzie 
smród spalin, no i nie będzie bezpiecz-
nie, bo ruch jest większy.

Jak mówi, spółdzielnia powinna 
odżałować pieniądze na zlecenie 
profesjonalnej koncepcji zagospoda-
rowania osiedla. - Takie opracowanie 
to koszt rzędu 500 złotych - mówi. 

- Tymczasem w spółdzielni każdy 
uważa się za fachowca i chce robić 
to, co sobie wymyśli.

Kobieta miała wiele do powiedzenia, 
ale nie chciała się przedstawiać, bo - 
jak mówi - boi się, że ona i ci, którzy 
myślą podobnie, będą nękani przez 
innych mieszkańców. 

Pan Franciszek, mieszkaniec bloku 
numer 3, proponuje, by urządzić dodat-
kowe miejsca parkingowe kilkanaście 
metrów dalej, kosztem części boiska.

- Ale pan kierownik administracji po-
wiedział nam, że to teren zielony, czyli 
chroniony. Więc jak to jest? Podwórze, 
z drzewami i placem zabaw, to nie 
jest teren zielony i tu nie ma żadnej 
ochrony - pyta lokator.

- To właśnie jest największy kłopot na 
tym osiedlu - mówi Marian Leńko, pre-
zes Jeleniogórskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. - Są grupy mieszkańców, 
z których każda ma inne zdanie. My 
możemy wykonać to, co zechcą, tylko 
niech dojdą do konsensusu i uzgodnią 
wspólną koncepcję, ale spójną dla ca-
łego osiedla. Nonsensem jest budowa 
placu zabaw tylko dla mieszkańców 
Noskowskiego 1 czy 2. To musi być 
plac, który obsłuży całe osiedle. Tam 
mieszka ponad tysiąc osób.

Jak mówi, są ludzie, którzy chcą 
parkingów, inni placu zabaw, jeszcze 
inni utrzymania zieleni.

- Osiedle było projektowane w cza-
sach, kiedy w jednym bloku, w którym 
mieszka sto rodzin, było 16 samocho-
dów - mówi M. Leńko. - Teraz prawie 
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Dwa lata czekał Łukasz Szymczak na 
przydział komunalnego mieszkania do re-
montu. Gdy wreszcie miasto przyznało mu 
mieszkanie, wyremontował je, podpisał 
umowę najmu i poszedł się zameldować 
w urzędzie, dowiedział się, że w lokalu ma 
zameldowanego jeszcze jednego lokatora.

- Włożyłem w ten remont sporo pieniędzy 
i własnej pracy. Mieszkam sam z 5-letnim 
synem. To nasze pierwsze, „własne” 
mieszkanie. Gdy dowiedziałem się, że 
mam „na stanie” lokatora, który przebywa 
w zakładzie karnym, przeraziłem się. A co 
będzie, gdy ten człowiek wyjdzie z więzienia 
i będzie miał jakieś roszczenia do mojego 
mieszkania? - zastanawia się Łukasz 
Szymczak. Jeleniogórzanin chciałby więcej, 
w miarę możliwości, zainwestować w to 
mieszkanie, ale w takiej sytuacji ma obawy.

- No bo po co mam wydawać pieniądze, 
nie mając pewności, czy nie okaże się, że 
jednak poprzedni lokator wywalczy jakoś 
sobie prawo do tego mieszkania. Wcześniej 
mieszkałem i byłem zameldowany z dziec-
kiem u swojej babci, ale tamten budynek 
szedł do rozbiórki. Mnie przydzielono ten 
lokal, a babci inne mieszkanie. Nie chciałem 
się stamtąd wymeldowywać, gdy dowie-
działem się, że tutaj jest jeszcze ktoś zamel-
dowany. Ale powiedzieli mi, że jeśli się nie 
wymelduję, to babci nie dadzą mieszkania. 
Nie miałem wyjścia - opowiada mężczyzna.

Jak to się stało, że urząd miasta 
przyznał mieszkanie nowemu najemcy z 
zameldowaną w nim osobą?

Lokal w Cieplicach, który przydzielono 
Łukaszowi Szymczakowi, był niemal 
zrujnowany, bo poprzedni lokator urzą-
dził w nim melinę. Pozostali mieszkańcy 
kamienicy skarżyli się notorycznie nie 
tylko w ZGL-u i urzędzie miasta, ale 
też często prosili o pomoc policję. Za-
dłużenie mieszkania rosło, dewastacja 
postępowała, a ludzie nie mieli spokoju.

ZGL wystąpił do sądu z wnioskiem o 
eksmisję i uzyskał prawomocny wyrok 
eksmisyjny. Życie, jak się wydawało 
urzędnikom, ułatwiło bieg spraw, bo 

mężczyzna trafił do zakładu karnego. 
W czasie gdy lokal stał pusty, doszło 
tam do jakiejś awarii kanalizacji i ZGL 
w asyście policji, komisyjnie, wszedł do 
mieszkania, by usunąć usterkę. 

Błędem ZGL-u było niezrealizowanie 
formalne tytułu eksmisyjnego poprzez 
oddanie sprawy komornikowi. Komisja 
stwierdziła, że w lokalu nie było żadnych 
rzeczy lokatora i w oparciu o wspomnia-
ny wyrok eksmisyjny ZGL wystąpił o 
wymeldowanie mężczyzny z urzędu.

- Lokator został wymeldowany, ale 
odwołał się do wojewody od tej decyzji, 
a wojewoda ją uchylił. Uznano bowiem, 
że ZGL nie wykonał prawidłowo wyroku, 
a pozbawienie wolności lokatora jest 
okolicznością tymczasową i dodatkowo 
przysługuje mu ochrona - wyjaśnia Danu-
ta Ryndzionek z wydziału spraw obywa-
telskich Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Sprawa eksmisji wróciła do ZGL-u, 
który przekazał tytuł do egzekucji komor-
nikowi. Ten w marcu br., już dla samej 
formalności, odwiedził lokal zamieszkiwa-
ny przez Łukasza Szymczaka i odnotował, 
że w lokalu nie przebywa oraz nie ma 
żadnych rzeczy poprzedni lokator.

Urząd miasta ponownie wymeldował 
byłego mieszkańca z tego adresu, ale ten, 
zza krat, odwołał się znowu do wojewody. 
Decyzja ma przyjść na dniach. - Musieliśmy 
przygotować dla poprzedniego lokatora 
inny lokal socjalny, oczywiście wyremon-
towany - dodaje Magdalena Sielużycka, 
kierownik referatu lokalowego.

Łukasz Szymczak miał złożyć wniosek 
o wykup mieszkania, by skorzystać jesz-
cze z jednoprocentowej ulgi. Ale mówi, 
że w tej sytuacji chyba nie wykupi lokalu, 
bo po co mu mieszkanie z kłopotami. 
Urzędnicy zapewniają jednak, że sprawa 
z meldunkiem poprzedniego lokatora 
będzie rozwiązana i nowy najemca nie ma 
się czego obawiać, bo żaden organ czy 
instytucja nie kwestionuje faktu, że były 
lokator utracił już dawno tytuł prawny do 
lokalu i tu się nic nie zmieni.          GOK

Dali mieszkanie 
z lokatorem

- Boję się, że były lokator przyjdzie któregoś razu w środku nocy 
i powie, że on ma tu prawo przebywać - mówi Łukasz Szymczak.

Kłótnie pod blokiem
Jedni mieszkańcy chcą przy blokach dodatkowych miejsc postojowych, inni 
bezpiecznego placu zabaw, kolejni utrzymania terenu zielonego. Lokatorzy 
dużego bloku numer 3 przy ulicy Noskowskiego na jeleniogórskim Zabobrzu 
nie mogą się porozumieć co do sposobu zagospodarowania terenu przed 
budynkiem. Każda z grup za wszystko wini władze spółdzielni mieszkaniowej.

każda rodzina ma samochód, a niektóre 
nawet po dwa. Zmieniły się potrzeby.

Spółdzielnia musi też zrobić śmietniki 
na zewnątrz, gdyż chce zrezygnować ze 
zsypów w blokach. - Przewidziano je dla 
suchych odpadów, a niektórzy nawet 
zupy tam wylewają - mówi M. Leńko. - To 
powoduje, że taki zsyp „żyje” i w klatce 
roznosi się uciążliwy zapach dla miesz-
kańców. W innej części Zabobrza zrezy-
gnowaliśmy ze zsypów i mieszkańcy są 
zadowoleni. Ale to też wymaga pewnych 
uzgodnień, bo nie można śmietników 
postawić obok placu zabaw dla dzieci.

Prezes dodaje, że wczesną wiosną 
mieszkańcy Noskowskiego 3 otrzy-
mali propozycję zagospodarowania 
spornego rogala. 

- Były dwie, może trzy uwagi. 
Uwzględniliśmy je - mówi. - Kiedy 
przyszło do prac, każdy chce coś in-
nego i już mamy prace oprotestowane.

Leńko zapewnia, że nie będzie ko-
nieczności podwyższania funduszu re-
montowego. - Mamy pieniądze, m.in. z 
zysków spółdzielni - dodał. - Możemy 
przebudować osiedle w kilku etapach: 
w tym roku parkingi, w przyszłym 
plac zabaw. Jeśli jednak mieszkańcy 
Noskowskiego nie dojdą do porozu-
mienia, wydamy je gdzie indziej, bo 
potrzeby spółdzielni są duże.

Mieszkańcy natomiast boją się, żeby 
nie skończyło się tylko na parkingach. 

- Zrobią je w tym roku, a potem powie-
dzą, że był słabszy rok i plac zabaw mu-
simy odłożyć na kolejne lata - mówią.

Robert Zapora/GOK

„Redakcja „Nowin Jeleniogórskich” ni-
niejszym przeprasza Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej 
Porębie za opublikowanie w artykule 

„Nieprawidłowości w ZOL-ach. Bez kolejki 
i drożej” w nr. 32 tygodnika, w sierpniu 
2010, nieprawdziwej informacji, że w 
działaniu SP ZOZ w Szklarskiej Porębie 
pojawiły się „Nieprawidłowości w zakresie 
przyjęcia 41 osób poza kolejnością”, mimo 
że przyjmowanie pacjentów odbywało się 
zgodnie z przepisami prawa, który to za-
rzut pozwani podtrzymali w sprostowaniu 
zamieszczonym w nr. 34 tygodnika”.
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Część mieszkańców chce parkingów, 
ale i placu zabaw, a część nie chce 
żadnych zmian.
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Joanna (imię zmienione) mówi, 
że jej historia zaczęła się banal-
nie: od wielkiej miłości. Ona miała 
28 lat, on był o pięć lat młodszy. 

„Wtedy nie wyglądałam tak jak 
teraz” - śmieje się. „Byłam szczu-
pła, podobałam się mężczyznom. 
Jemu też, inaczej nie wziąłby 
mnie przecież za żonę”.

On całe życie mieszkał na 
podjeleniogórskiej wsi, ona w 
Legnicy. On był milicjantem, ona 
wynajmowała w Jeleniej Górze 
stancję i pracowała w Confeksie. 
Poznali ich znajomi. Zakochali się 
w sobie od pierwszego wejrzenia. 

- Nie zastanawiałam się nawet, 
czy za niego wyjdę, czy nie - znów 
się uśmiecha. - To nie podlegało na-
wet dyskusji! Patrzył mi w czy, obie-
cywał miłość, wierność, dobroć…

Przyjechali na wieś. Wtedy po-
znała przyszłą teściową. Joanna 
nie spodobała się jej: nie znała 
się na roli, nie umiała doić krów 
i przede wszystkim była dla jej 
ukochanego syna za stara. Dla 
niego wymarzyła inną - córkę 
sąsiadki: może niezbyt urodziwą, 
ale gospodarną i z hektarami. 

- No i dawała mi na każdym kroku 
do zrozumienia, że mnie nie zaak-
ceptuje - opowiada Joanna. - Trak-
towała mnie jak parobka: przynieś, 
wynieś, pozamiataj. Mąż początko-
wo tego nie akceptował. Po trzech 
latach zaczęliśmy więc remontować 
dla siebie stajnię w budynku obok. 
Przeprowadziliśmy się najszybciej, 
jak tylko było można.

W ich małżeństwie było jednak 
zamiast coraz lepiej, to coraz go-
rzej. On w milicji zaczął ostro pić. 
Czasami po imprezach prowadził 
nawet samochód po pijanemu. 
Raz, wspomina, przyjechał w takim 
stanie, że przed mostem zasnął. 

Choć nie miała prawa jazdy, na 
podwórze musiała wjechać sama.

- Początkowo wydawało mi się, 
że jak zacznę pić razem z nim, to 
nie będzie się do mnie rzucać - 
opowiada. - Razem więc piliśmy 
z pięć lat. Pewnego dnia przestra-
szyłam się, że wpadnę w nałóg. 
Postanowiłam przestać. Tym bar-
dziej, że sama pochodzę z rodziny 
alkoholików. Mama piła, ojciec pił, 
ojczym pił i moi dwaj bracia pili. 
Wiedziałam, co to alkoholizm.

Joanna urodziła trzech synów. 
Mówi, że teściowa śmiała się z 
niej i w niczym nie pomagała. Ona 
za to musiała dwa razy dziennie 
robić jej zastrzyki z insuliną, bo 
sama nie umiała. Do tego co-
dziennie zakupy w mieście. 

- Pracowałam na poczcie w Jele-
niej Górze - wspomina. - Nie było 
mi łatwo. Najgorsze było jednak 
to, że mamusia wszystkim o mnie 
opowiadała bzdury. Ludzie zaczę-
li się ode mnie odwracać plecami. 

Mąż też. Raz uderzył ją w twarz. 
Za drugim razem, gdy po pijane-
mu po prostu ją zbił, pojechała 
do lekarza i zrobiła obdukcję. 
Zagroziła, że jeśli zrobi to jeszcze 
raz, pójdzie z tą obdukcją do 
komendanta. Od tego czasu ręki 
na nią nie podniósł, zaczął za to 
znęcać się nad nią psychicznie.

- Opowiadał sąsiadom i kolegom, 
że jestem głupia, a mamusia mu 
wtórowała - mówi. - Nazywała mnie 
brudasem. Kiedyś usłyszałam, jak 
mąż razem z kolegą się ze mnie 
śmiali. Kolega nazwał mnie drew-
nianą babą, on starą wiedźmą. Nie-
długo potem wpadłam w depresję.

Przez tydzień nie wychodziła z 
łóżka. Po tygodniu zapytał, czy cze-
goś się napije. Nie zainteresował 
się, dlaczego nie chodzi do pracy. 
Na jej zwolnienie dyscyplinarne 
zareagował szyderczym śmiechem.

Wylądowała w szpitalu psychia-
trycznym w Bolesławcu. Dzieciom 
powiedział, że mama zwariowała. 
Żadnego współczucia.

- I powoli synowie odsuwali się 
ode mnie - opowiada. - Tato był 
dobry, ja zła. O samobójstwie my-
ślałam tylko raz. Powiedziałam mu 
o tym. Razem z mamusią śmiali 
się i rozpowiadali sąsiadom…

Otrzymała rentę. Depresja wra-
cała jak bumerang. On co pewien 
czas wyjeżdżał do pracy do Nie-
miec. Jak wracał, wyganiał ją z 
domu. I śmiał się.

- Czuję do niego obrzydzenie 
- mówi. - Nie mogę na niego pa-
trzeć. Kiedyś nie dawał mi przez 
dwa tygodnie spać. Chodził w 
nocy po mieszkaniu i mnie budził. 
Znów wsiadłam do autobusu i 
pojechałam do szpitala. Z pierw-
szego tygodnia w Bolesławcu 
niewiele pamiętam.

Dla dzieci on jest dobry, ona 
to wariatka. Dzieci są zresztą wy-
kształcone - najstarszy mieszka w 
Warszawie, średni jest dziennika-
rzem we Wrocławiu. Najmłodszy 
uczy się w liceum. 

- Ojciec dobry, babcia dobra, ja 
stuknięta - wylicza. - Tak ich na-
uczyli. Był moment, że myślałam, 
by wziąć nóż i go nim na moście 
przy domu zabić…

Przestała się odzywać do ludzi. 
Pokazywano ją we wsi palcami: 

”Drewniana baba!” - wołały za nią 
dzieci. Tak nazywają ją zresztą 
do dziś.

Pięć lat temu wygoniła pija-
nego męża z łóżka. Od tego 
czasu z nim nie spała. Od roku 
mają oddzielne budżety. Ona 
mieszka w pokoju z jednej strony 
kuchni, on z drugiej. Prawie się 
nie widują. 

- Znów jest w Niemczech - mówi. 
- Wystarczająco długo, bym wresz-
cie poczuła się dobrze. Zaczęłam 
wychodzić do ludzi, śmiać się. 
Chce mi się żyć! Teściową omijam 
z daleka. Niech żyje w spokoju 
poza moim wzrokiem! Niedawno 
zadzwoniłam do jednego z synów. 
Powiedziałam mu, że wystąpię do 
sądu o alimenty. Zakomunikowa-
łam mu, że chcę od wszystkich 
po 150 zł miesięcznie. Mam 
zamiar za to wynająć sobie w 
Jeleniej Górze mieszkanie. Tak się 
przestraszyli, że zaraz przyjechali 
mnie „zbadać”. Komiczne to było. 

Nie chce wyjechać ze wsi, w której 
mieszka już 28 lat. Pokazuje zasa-
dzone przez nią bzy, kwiaty w ogro-
dzie, latające wokół nich pszczoły.

- Nie odejdę stąd - śmieje się. - 
A jemu się już nie dam! Jemu i 
mamusi. 

Zbigniew Rzońca 

Po wielu latach udręki stanęła wreszcie na nogi

Synek mamusi
Pobił ją tylko raz. Wolał znęcać się psychicznie: czy napije się herbaty, zapytał, gdy przez tydzień nie wstawała 
z łóżka. Innym razem dwa tygodnie nie dawał jej spać. Była w takim stanie, że wsiadła do autobusu i sama 
pojechała do szpitala psychiatrycznego. „Teraz chce mi się wreszcie żyć!” - mówi. - „A od niego i dzieci zażądam 
płacenia na mnie alimentów”. 

REKLAMA I PROMOCJA

- Teściowa i mąż zrobili ze mnie wariatkę - mówi.
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Cały składa się ze sprzecz-
ności. Jest poetą i górnikiem 
jednocześnie. Jako zatwardziały 
ateista wydał trzy płyty ze swoją 
twórczością i każdą zadedykował 
Janowi Pawłowi II. Zawsze bronił 
i cenił prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Satyryk, akordeonista 
i samorządowiec Dla jednych 
stanowi polityczną egzotykę, dla 
innych nietuzinkowego lokalnego 
przywódcę. 

Pierwszy raz radnym został 
w roku 1978. Do dziś trzyma 
poświadczającą to legitymację. 
Jest lekko zniszczona i bardzo 
czerwona - jak okres, z którego 
pochodzi. 

- Nie wstydzę się swojej prze-
szłości - mówi Zbigniew Szat-
kowski. - Do PZPR należałem do 
roku 1989. Potem wstąpiłem do 

„Solidarności ‘80”. Dlaczego do 
niej? Ponieważ wydawała mi się 
bardziej pryncypialna i niezależna 
w głoszonych hasłach.

- W sumie nie chcę rozmawiać 
o panu Szatkowskim, bo to dla 
mnie egzotyka - mówi Andrzej 
Grzmielewicz z PiS, burmistrz 
Bogatyni. - Powiem tylko tyle, że 
należał chyba do wszystkich moż-
liwych partii politycznych.

Może nie dosłownie, ale rze-
czywiście, trochę ich było… Wy-
dawać by się mogło, że po 
upadku PZPR i po „romansie” z 
populistyczną „Solidarnością ‘80” 
powróci do korzeni i zwiąże się 
z SLD. Nigdy jednak formalnie w 
niej nie był.

- Złożył deklarację członkowską, 
ale, niestety, gdzieś ją zawieru-
szyliśmy - wspomina Paweł Ka-
miński, przewodniczący bogatyń-
skiego SLD. - Zbyszek wtedy się 
trochę na nas obraził i powiedział, 
że w takim razie zapisuje się do 
Unii Pracy. 

W partii tej zaszedł bardzo 
wysoko - był nawet w jej central-
nych władzach. Wtedy też spo-
tkał się z Ryszardem Bugajem i 
Tomaszem Nałęczem. Kontakty 
z obu profesorami wspomina z 
największą atencją.

Jako członek UP został wi-
ceburmistrzem Bogatyni. Bur-
mistrzem był wówczas Gerard 
Świstulski z SLD. Całą kadencję 
1998-2002 współpraca między 
nimi układała się wzorowo. Tak 
dobrze, że po kolejnych wygra-
nych wyborach przez Świstul-
skiego, Szatkowski nadal był jego 
zastępcą. Powoli jednak relacje 
między nimi się psuły. Wicebur-
mistrz coraz częściej zamykał się 
w pokoju i godzinami z niego nie 
wychodził. Na korytarzu oddzie-
lającym jego gabinet od gabinetu 
burmistrza rzucała się w oczy - jak 
to plastycznie ujmuje jeden z pra-
cowników urzędu - „zawieszona w 
powietrzu siekiera”…

- Był nielojalny w stosunku go 
Gerarda - słyszymy w ratuszu. - 
Wystarczyło, że ktoś wszedł 
do Zbyszka, a ten już zaczynał 

przeciwko Gerardowi spiskować. 
Wszyscy zastanawialiśmy się, 
dlaczego Świstulski tak długo to 
znosi. Wreszcie go jednak odwo-
łał. Było to w roku 2006.

Szatkowski twierdzi, że stosun-
ki między nim a jego szefem były 
fatalne wcale nie dlatego, że był 
wobec niego nielojalny. Powód 
miał naturę merkantylną:

- Nowinom Jeleniogórskim po-
wiedziałem, że nie może być 
tak, iż w firmach należących do 
miasta siedzą ludzie z partyjnego 
klucza - tłumaczy. - Krytykowałem 
także to, że zarabiają dużo więcej 
niż władze miasta. O to poszło!

Zbigniew Szatkowski mówi, że 
później, już po jego odwołaniu ze 
stanowiska zastępcy burmistrza, 
jeszcze kilkakrotnie spotykał się 
z dawnym szefem. Podali sobie 
ręce. Nie przyjaźnią się jednak.

Zanim doszło jednak do owe-
go uścisku, Szatkowski powołał 
własny komitet wyborczy - Wspól-
nota Samorządowa Bogatyni. W 
dużej mierze to, iż burmistrzem 
został w 2006r. Andrzej Grzmie-
lewicz z PiS, a nie po raz kolejny 
Świstulski, było zasługą właśnie 
Zbigniewa Szatkowskiego.

- Jeszcze przed wyborami, ja 
i reprezentowane przeze mnie 
1620 osób podpisaliśmy umowę 
z kandydatem do stanowiska 
burmistrza, Andrzejem Grzmie-
lewiczem - wspomina. - Obiecali-
śmy go poprzeć, pod warunkiem 
że będzie rządził inaczej niż jego 
poprzednik: zerwie z nepoty-
zmem, postawi na fachowców, a 
gmina będzie funkcjonować w 
sposób przejrzysty. W rzeczywi-

stości okazało się, że nepotyzm 
był jeszcze większy. Współpracę 
więc zerwaliśmy.

- Jestem nauczycielem history-
kiem - mówi Andrzej Grzmiele-
wicz. - Pod koniec lat 90. wice-
burmistrz Szatkowski starał się 
mnie usunąć z pracy. Wiem to, 
bo mówiono mi o tym. Potem, 
już po wygranych przeze mnie 
wyborach, zaczął mnie oczerniać 
na swoich portalach interneto-
wych, nazywał mnie na przykład 

„śmieciem”. Dwa razy przegrał ze 
mną proces sądowy. Musiał mnie 
przepraszać. 

Przeprosił. Zobowiązany został 
również do usunięcia z Internetu 
sześciu poświęconych mu artyku-
łów. Nie składał apelacji, ponie-
waż czuł, że niewiele by mu dała. 
Zamiast tego złożył na burmistrza 
doniesienie do prokuratury i… 
Julii Pitery. W urzędzie pojawiła 
się kontrola z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

- Potwierdziła moje zarzuty - 
mówi Szatkowski. - Miałem z tego 
powodu moralną satysfakcję.

Zanim jednak między Grzmie-
lewiczem a Szatkowskim zaczęło 
być tak jak wcześniej między 
Szatkowskim a Świstulskim, Szat-
kowski był przedstawicielem 
Grzmielewicza w Radzie Nad-
zorczej Bogatyńskich Wodocią-
gów i Oczyszczalni. Twierdzi, że 
Grzmielewicz odwołał go za to, 
że chciał spółkę uporządkować.

- Bzdura - odpowiada Grzemie-
lewicz - odwołałem go, bo zaczął 
działać na niekorzyść firmy! 

- Okres współrządów pana 
Szatkowskiego nie zapisał się w 

mieście niczym nadzwyczajnym 
- ocenia Daniel Fryc, sekretarz mia-
sta; - Może tym, że to Szatkowski 
jest odpowiedzialny za przesiedle-
nie części mieszkańców Wigancic 
do dawnego hotelu „Energetyk”. 
Znaleźli się tam w fatalnych warun-
kach, a mogli dostać od kopalni i 
elektrowni eleganckie mieszkania 
gdzie indziej…

Zbigniew Szatkowski w swojej 
samorządowej karierze był nie 
tylko wiceburmistrzem, ale też 
przewodniczącym i wiceprze-
wodniczącym rady miasta. Teraz 
jest radnym wybranym z listy 
Platformy Obywatelskiej. Nie 
jest jednak jej członkiem - jak 
podkreśla. Dlaczego związał się 
z PO? Partia ta podoba mu się 
ze względu na jej politykę go-
spodarczą - przekonuje. A inne 
partie? PZPR to dla niego „szla-
chetne idee i bezpieczeństwo 
ludzi”. PiS: „stracona szansa 
na rzeczywiste państwo prawa i 
sprawiedliwości”. SLD: „otwarcie 
i nowoczesność”.

- Nie jestem wypalony, ale do 
żadnej partii już się nie zapiszę - 
twierdzi. - Koniec! Wystarczy! 

Zbigniew Szatkowski całe doro-
słe życie związany jest z jednym 
zakładem pracy - Kopalnią Tu-
rów. Zaczynał w niej pracę jako 
robotnik fizyczny. Później został 
referentem, a następnie kierowni-
kiem działu socjalnego. Dziś jest 
starszym specjalistą do spraw 
administracyjno-gospodarczych. 
O mało jednak nie został z kopal-
ni zwolniony.

- Poszło o alkohol - wspomina 
były radny. - Zbyszek w pewnym 

okresie życia zaczął go nad-
używać. Pojawił się wniosek o 
zwolnienie go z pracy. Był jednak 
radnym i dyrektor kopalni musiał 
poprosić o zgodę radę miasta. 
Odbyło się tajne posiedzenie i 
głosowanie. Jeden głos zadecy-
dował, że zwolniony nie został.

- Mój - twierdzi Andrzej Grzmie-
lewicz. - Byłem jedną z osób, 
która go broniła.

Prywatnie Zbigniew Szatkowski 
to dowcipny i dobry kompan do 
zabawy. Jest samoukiem gry na 
akordeonie. Uwielbia nie tylko 
grać, ale też śpiewać biesiadne 
piosenki: z żoną, sąsiadami, 
kolegami.

- Kiedyś przyłączył się do zaba-
wy z Kołem Gospodyń Wiejskich 

- opowiada Paweł Kamiński. - One 
śpiewały, a on im przygrywał. 
Znany jest też z dużego poczucia 
humoru. Aż pięciokrotnie był lau-
reatem Turnieju Łgarzy! 

- To prawda - śmieje się Szat-
kowski. - Poznałem wtedy między 
innymi kabareciarzy z Elity i Dauk-
szewicza. Piękne wspomnienia! 

Lokalnie, ale nie tylko, znany 
jest jednak przede wszystkim 
jako zaangażowany społecznie 
poeta. Ze swoimi wierszami wy-
dał trzy płyty CD. Pierwszą tuż po 
śmierci Jana Pawła II, ostatnią 
wiosną tego roku. Wszystkie są 
zresztą papieżowi dedykowa-
ne: „Dziękuję Ci, Ojcze Święty”, 

„Przebudź się, Ojcze”, „Natchną-
łeś mnie, Ojcze”.

- Poemat zawarty na pierwszej 
płycie napisałem dzień po śmierci 
papieża; w lesie w Jasnej Górze, 
ale tej koło Bogatyni - wspomina 
i przyznaje. - Jestem ateistą. Nie 
chodzę do kościoła. Ale Jan Pa-
weł II był dla mnie kimś niesamo-
wicie ważnym!

Ważnym był dla Szatkowskiego 
także prezydent Lech Kaczyński. 
Bronił go przed atakami niektó-
rych mediów za życia, po śmierci 
w jednym z wierszy napisał zaś: 

Trzeba jednak przedwcześnie 
odejść,

By po czasie usłyszeć…
Tyle ciepłych, pięknych i spóź-

nionych słów,
Których wcześniej nie wypo-

wiedziano.
Dlaczego właśnie tak?
Tak późno? Dopiero teraz,
Kiedy tragedia?
I kiedy śmierć?
To bolesne!
Niesprawiedliwe!

- Zbyszek to nietuzinkowa 
postać - uważa Paweł Kamiński. 

- W Bogatyni ma swoje wierne 
środowisko i naprawdę chce 
coś w świecie zmienić. Mało jest 
takich jak on.

Kim więc Szatkowski jest na-
prawdę? Sam odpowiada jednym 
ze swoich wierszy. 

- „Jestem w labiryncie” - przy-
znaje i pyta jedną z fraz utworu: 

- „Dokąd i jak dalej pójść?”. 
Zbigniew Rzońca 

- Zbigniew Szatkowski kocha akordeon, poezję, historię i politykę.

Rentgen
Zbigniew Szatkowski, 56 lat; ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie; żona Jolanta; dwoje 

dzieci, troje wnuków. Jeździ 11-letnim volkswagenem passatem; pisze wiersze, pasjonuje się polityką i 
gra na akordeonie; rzeźbi również w węglu.

Zbigniew Szatkowski - poeta, górnik i polityk

Człowiek w labiryncie
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Miłośników jazdy na dwóch kół-
kach, dla których ważna jest nie tylko 
liczba przejechanych kilometrów, ale 
także chcą poznawać nowego regiony, 
zachęcamy do zwiedzenia Alzacji i 
Lotaryngii. Byliśmy. Sprawdziliśmy.

Te najbardziej na wschód wysunięte 
regiony Francji mają ciekawą historię i 
mnóstwo turystycznych atrakcji. Zwo-
lenników spędzania wakacji na dwóch 
kółkach nęcą tutaj setki kilometrów 
tras rowerowych wzdłuż rzeki Ren oraz 
wzdłuż licznych rzecznych kanałów 
łączących francuskie miasta Strasburg, 
Nancy, Miluza, Saverne, Epinal, Colmar, 

Molsheim i wiele innych. Pomiędzy 
Alzacją i Lotaryngią rozciąga się pasmo 
Wogezów, gdzie znaleźć można podjaz-
dy tak forsowne jak na Przełęcz Okraj 
lub na Rozdroże Izerskie. Jelenią Górę 
dzieli od Alzacji blisko 800 kilometrów. 
Można tam dotrzeć wszelkimi środkami 
lokomocji: autobusem, pociągiem, sa-
molotem lub własnym samochodem z 
bagażnikiem na rowery. 

Strasburg - na dobry początek
Rowerową wycieczkę po Alzacji 

najlepiej rozpocząć w Strasburgu. 
Zabytkowe centrum miasta otoczone 
jest rzeką Ill i jej kanałami. Zwiedza-
jąc Strasburg na rowerze, wybrać 
można szlaki różnej długości. Trasa 
20-kilometrowa wystarczy jedynie 
na objechanie zabytkowego centrum. 

Chcąc zwiedzić całe miasto, pojechać 
nad Ren i zajrzeć na przedmieścia 
trzeba zaplanować całodzienną około 
60-kilometrową wycieczkę. 

W centrum wiele pięknych domów 
z charakterystycznymi belkowaniami. 
Niezwykle urokliwa jest „Mała Francja”, 
część starówki najmocniej poprzecinana 
kanałami, z licznymi knajpkami, śluzami, 
z wodną elektrownią, nabrzeżami i 
spacerującymi po nich łabędziami. W 
okolicach Katedry Notre Dame warto 
znaleźć przystań wycieczkowych stat-
ków. Godzinny rejs po kanałach i rzece 
Ill to wydatek 8 euro. 

Także poza zabytkowym centrum 
Strasburg ma warte zwiedzenia atrak-
cje: dzielnicę uniwersytecką, urokliwie 
urządzony park Oranżerię, a przede 
wszystkim centrum instytucji europej-
skich z Parlamentem Europejskim, z 
Trybunałem Praw Człowieka i z Radą 
Europy. W tym roku Polacy witani są w 
Strasburgu w sposób szczególny - sym-
patyczny recepcjonista na Campingu de 
la Montagne Verte był zorientowany o 
Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. 
Zdradził także, którego z polskich polity-
ków lubi, a którego nie.

Wzdłuż kanałów i Renu
Ze Strasburga w każdą stronę 

świata wiodą kanały: na północ 
biegnie bodaj najdłuższy w Europie 
(312 km) Kanał Marna-Ren, na 

zachód Kanał Bruche i na południe 
Kanał Rhone-Ren. Dobrze znakowa-
ne rowerowe arterie biegną także 
wzdłuż Renu. Strasburg przecinają 
dwie europejskie rowerowe trasy 

„5” i „15”. 
Dziś rowerowe ścieżki biegnące 

wzdłuż kanałów dają radość rowe-
rzystom, ale w przeszłości (zanim 
wymyślono si lniki  napędzające 
statki i barki) ścieżkami tymi cho-
dziły konne zaprzęgi ciągnące zboże, 
wino, drewno i inne cenne towary 
ulokowane na barkach i łodziach. 
Jazda wzdłuż kanałów nie należy do 

trudnych, ale najłatwiejszym dla ro-
werzystów jest biegnący na południe 
kanał Rhone-Ren. Na długości 20 
kilometrów nie ma na nim najmniej-
szego zakrętu, brak podjazdów, a 
przed wiatrem ochraniają dorodne 
platany. Po drodze co kilka kilo-
metrów napotkać można śluzy, na 
których motorowe jachty lub barki 

„podnoszone są” lub „opadają” od 2 
do 3 metrów i płyną dalej.

Malowniczy jest zdziczały już i 
miejscami zarośnięty kanał Bruche. 
Obecnie nie pływają po nim ani barki, 
ani większe łodzie. Przepływ wody 
regulują na nim stopnie wodne, a 
nie, jak zwykle, śluzy. Budowniczowie 
kanału tak to sprytnie pomyśleli, że 
zdarza się, iż lustro wody w kanale 
miejscami znajduje się o 10-15 
metrów powyżej od płynącej poniżej 
kanału rzeki Bruche. Dodatkową 
atrakcją są ukwiecone mosty. 

Kanał Bruche doprowadzi nas do 
miejscowości Molsheim. Na pobli-
skich zboczach Wogezów pojawiają 
się uprawy winorośli. Sygnalizują 
one, że dotarliśmy do Alzackiego 
Szlaku Winnego. To właśnie rosnące 
na stokach Wogezów winogrona i 
wytwarzane z nich wino przyniosły 
tej krainie bogactwo i cywilizacyjny 
rozwój. Alzacki szlak winny liczy 
sobie około 180 kilometrów. Na 
specjalnej mapie wskazano aż 103 
miejscowości, w których do dziś 
kultywuje się winiarskie tradycje. 
Szczególnie polecamy miejscowość 
Rosheim z XIII-wiecznym kościołem 

pełniącym funkcje sakralne i wy-
stawiennicze. Zabytkowe centrum 
pobliskiego miasteczka Obernai 
to niemal gotowa scenografia do 
filmów o bajkowych skarbach i 
błędnych rycerzach

Nancy. Wydać dobrze córkę  
za mąż

Poznawanie Lotaryngii najlepiej roz-
począć od Nancy. Jest to najbardziej 
polskie z francuskich miast, a to za 
sprawą Stanisława Leszczyńskiego. 
To jedyny z polskich władców, który 
królował dwukrotnie (1704-1709 i 
1733-1736), ale również dwukrotnie 
musiał abdykować pod naporem 
zwolenników osadzenia na polskim 
tronie Augusta II Mocnego i jego 
syna Augusta III. Pomiędzy jednym a 
drugim królowaniem Stanisław Lesz-
czyński wydał swą córkę Marię za kró-
la Francji Ludwika XV. W zamian zięć 
uczynił go księciem Lotaryngii, gdzie 
Leszczyński z powodzeniem panował 
przez ponad 30 lat. W Nancy warto 
zobaczyć niedawno odrestaurowany, 
mieniący się złotem Plac Stanisława 
(Leszczyńskiego) oraz liczne instytu-
cje kultury i restauracje noszące do 
dziś jego imię.

Jest wiele tras rowerowych w oko-
licach Nancy. Szczególnie warta pole-
cenia jest Pętla Mozelli, po francusku 
Les Boucles de la Moselle. Wzdłuż 
tej rzeki oraz jej licznych kanałów 
wiedzie ponad 100-kilometrowa 
ścieżka. Niemal na całej swej długo-
ści jest niedostępna dla samochodów 
i innych pojazdów, a więc spokojna 
i bezpieczna. Po drodze koniecznie 
trzeba zwiedzić miejscowość Lune-
ville, rezydencję wzniesioną przez 

Stanisława Leszczyńskiego, a także 
miasto Toul, które niegdyś było jedną 
z kilku niezwykłych warowni na gra-
nicy Francji i Niemiec. 

Gerardmer. Wogezy - uroki gór 
i jezior

Gdy na licznikach rowerów mamy 
już ponad 250 przejechanych kilo-
metrów (i dobrą kondycję), można 
wyruszyć na trudniejsze górskie 
drogi. Znakomicie nadają się do tego 
okolice Gerardmar, miejscowości 
leżącej w samym centrum Vogezów. 
Urokowi temu miejscu dodaje duże, 
naturalne jezioro o tej samej nazwie. 
Przyjeżdżający tutaj turyści mogą 
rankiem wyruszyć w góry na forsow-
ną wycieczkę, aby po południu wziąć 
udział w kursie windserfingu lub w 
żeglarskim kursie. Tekie same zalety 
ma oddalone o kilkanaście kilome-
trów Xonmpt leżące nad jeziorem 
Longemer. 

Pierwszą wycieczką rowerową w tych 
okolicach powinien być tour wokół jezior. 
Trasa to niezbyt wymagająca, ale trzeba 
się już przygotować na zjazdy i podjazdy. 
W zależności od punktu startu trasa ro-
werowa wokół dwóch dużych i jednego 
mniejszego jeziora liczyć będzie około 

25 kilometrów.Warto się nie spieszyć i 
odwiedzić choćby jeden z licznych kem-
pingów nad jeziorem Longemer, skąd 
roztaczają się piękne widoki na zalesione 
szczyty i ich odbicia w jeziorze. 

Koniecznie trzeba się wybrać w 
kierunku Le Bresse, największego w tej 
części Wogezów centrum narciarskie-
go, ze stokami na wysokości od 800 
do 1200 metrów. Wogezy to nie Alpy, 
a więc i centrum narciarskie bardziej 
przypomina Szklarską i Harrachov niż 

Alzacja, Lotaryngia i Wogezy na ro

Ciekawostki i uwagi
- Odwiedzając każde francuskie miasteczko warto na podjechać do miejsco-

wej informacji turystycznej. Niemal wszędzie można otrzymać (o ile nie trafi 
się na przerwę obiadową) interesujące mapy z trasami rowerowymi i foldery 
różnych okolicznych atrakcji. 

- Nawet w środku lata nie ma problemów z miejscem na campingach. 
Ceny za kwaterę, po francusku „emplacement” dla dwóch osób dorosłych, z 
namiotem i miejscem na samochód kształtują się od 14 do 20 euro za dobę. 
Dużo tańsze są campingi municypalne.

- Wjeżdżając do Francji warto mieć zatankowane auto. Większość tutejszych 
stacji jest bezobsługowa i nigdy nie wiadomo, czy karta kredytowa lub płat-
nicza, która posiadamy będzie akceptowana.

Pochylnia Sait-Louis-Arzviller na kanale Marna-Ren. Tutaj jachty 
i barki w wielkiej „wannie” podnoszone blisko 50 metrów w górę. 
Dawnej, aby pokonać taką wysokość, statki musiały pokonać 17 
śluz, co zabierało około 8 godzin. Teraz „jazda” po 150-metrowej 
pochylni zabiera kilka minut.
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„Petite France”, najpiękniejsza dzielnica Strasburga.

Na szlaku winnym w Alzacji.
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Chamonix czy Meribel. Jeśli wycieczka 
w te okolice wypadnie w niedzielę, to 
dodatkową atrakcją będzie udział w 
cotygodniowym jarmarku w Le Bresse. 
Znaleźć tam można wyroby lokalnych 
producentów wina, nalewek i miodów, 
ale i cukierników, piekarzy i wędliniarzy.

Colmar - alzacka Wenecja
Na ostatni etap rowerowej wyprawy 

do Alzacji i Lotaryngii proponujemy 
Colmar, którego zabytkowe centrum 
jest perłą architektoniczną. Znajdziemy 
tutaj piękne szachulcowe kamienice 
wzniesione przez bogatych kupców han-
dlujących winem, zabytkowe kościoły i 
ciekawą zabudowę secesyjną. Atrakcją 
Colmaru jest Mała Wenecja. Na kilkuset-
metrowym odcinku rzeki Lauch kursują 
łódki z przewodnikami prezentującymi w 
różnych językach historię miasta i jego 
najcenniejszych zabytków.

Colmar to także świetny punkt 
wypadowy dla rowerzystów. Jeden 
ze szlaków prowadzi wzdłuż kanału 
Colmar wiodącego w stronę Renu. Po 
drodze koniecznie trzeba zobaczyć 
miasto-twierdzę Neuf-Brisach z jego 
autentyczną zabudową z XVIII wieku. 
Z Neuf-Brisach już bardzo blisko na 
niemiecką stronę Renu. 

Z okolic dworca kolejowego w 
Colmar można wyruszyć na trzy różne 
rowerowe wycieczki w zależności od 
zamiłowań i skali trudności. Trasa 
łagodnie pagórkowata prowadzi do 
Munster. To alzackie miasteczko leżące 
w rozległej dolinie wyróżnia kolonia 
bocianów, które zbudowały kilkana-
ście swych gniazd na budynkach w 
najściślejszym centrum miasta. Trasa z 

Colmar do Munster liczy w jedną stronę 
20 kilometrów. Przy czym do Munster 
jedzie się ciągle lekko pod górkę, co 
skutkuje przyjemnym „lekkim” powro-
tem do Colmar. Spod dworca w Colmar 
dobrze jest także rozpocząć „pagórko-
watą” trasę do Ribeauville. Trafimy w 
ten sposób na jeden z najpiękniejszych 
fragmentów alzackiego szlaku winnego. 
Zobaczymy liczne uprawy winorośli 
i dziesiątki gospodarstw winiarskich 
zapraszających na degustacje. Dla 

„górali” proponujemy trasę Trois-Epis, 
do trzech zamków położonych na 
wzgórzach nieopodal miejscowości 
Turckheim. W najwyższym punkcie 
trasy trzeba osiągnąć wysokość blisko 
700 m n.p.m.

miczyk

Alzacja, Lotaryngia i Wogezy na ro
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Aktorzy Zdrojowego Teatru Ani-
macji z Jeleniej Góry przygotowali 
widowisko plenerowe, będące 
rekonstrukcją wydarzenia historycz-
nego z 29 lipca 1782 r. Tego właśnie 
dnia Nathaniel Leske przybył z wizy-
tą do szambelana Wolfa von Löbena, 
ówczesnego pana na Zarębie. 

- Zapis tego wydarzenia znalazł się 
później w książce Leskego - mówi 
Jolanta Napadłek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Siekier-
czynie. GOKiS kilka lat pracował nad 
przygotowaniem projektu, który być 
może zapoczątkuje nową tradycję im-
prezy kulturalnej. - W Henrykowie mają 
Imieniny Henryków, 
w Zgorzelcu Jakuby; 
w zasadzie każda 
większa miejsco-
wość ma teraz jakąś 
propozycję, która ją 
wyróżnia. Chcieliśmy 
i my stworzyć coś 
wyjątkowego, co bę-
dzie nawiązywać do 
historii tego miejsca.

W poszuk iwa-
niach nieocenioną 
pomoc okazali regionaliści, związani 
z najbliższymi okolicami: Waldemar 
Bena, Piotr Skowroński i Andrzej 
Kuźniar. Punktem wyjścia był jeden z 
nielicznych w gminie, zachowanych 
w dobrym stanie zabytków - Zespół 
Pałacowo-Parkowy w Zarębie Górnej. 
Z monografii gminy wynika, iż początki 
tej szlacheckiej rezydencji sięgają 
przełomu XVI i XVII wieku. Na przeło-
mie wieków wznieśli ją Eberhardtowie, 
szlachetnie urodzeni posiadacze ziemi. 
Wielki pożar wsi w 1673 r. strawił pałac. 
Jednak w połowie XIX stulecia został 
on gruntownie przebudowany przez 
hr. Witzkuma von Eckstadta. Z tych 
właśnie czasów pochodzi otaczający 
budowlę park ze 150-letnią aleją 
lipowo-dębową. W latach 1795-1796 
gospodarze wybudowali neogotycką 
wozownię i bramę wjazdową, która 

porządkuje całość i świadczy o statu-
sie właścicieli. 

Kim był szambelan von Löben, któ-
rego uwiecznił w swojej „Reise durch 
Schlesien” niemiecki podróżnik i przy-
rodnik, urodzony na Łużycach profesor 
historii naturalnej w Lipsku, Nathaniel 
Gottfried Leske? Pałac w Zarębie nie-
długo pozostawał w rodzinie Löbenów. 
W 1770 r. szambelan cieszył się nowym 
nabytkiem, ale w 1786 dwór był już w 
innych rękach. Wiele tłumaczy pamiąt-
kowy głaz, poświęcony zmarłej żonie Ka-
rolinie, który Wolf Krzysztof Albrecht von 
Löben ustawił w 1782 r. w najstarszej 
części parku, zwanej „Samotnią”. Nieod-

żałowana 
małżonka 
ponoć czę-
sto modliła 
się w tym 
w ł a ś n i e 
m i e j s c u , 
pod stulet-
nim drze-
wem. Pana 
i panią von 
Löben mu-
siało łączyć 

prawdziwie gorące uczucie, bowiem w 
1779 r, nad potokiem Pstrążna, szam-
belan kazał ustawić głaz fundacyjny 
Ponikowa. Ponikowo - maleńka, licząca 
zaledwie osiem budynków kolonia 
Zaręby, powstała za zgodą von Löbena, 
jako schronienie dla czeskich uciekinie-
rów religijnych, tzw. eksulantów. Żona 
szambelana, z domu Ponickau, została 
uszanowana późniejszą nazwą miejsco-
wości: Ponikowo. 

Zanim jednak dom Löbenów osnu-
ła żałoba, profesor Nathaniem Leske 
zapisał w swej książce słowa, które 
uwieczniły zarębiański dwór:

- 29 lipca obejrzałem w Zarębie 
Górnej tutejszy park ogrodowy, który 
dzięki przyzwoleniu szambelana von 
Löbena jest dla licznych mieszkań-
ców Lubania często uczęszczanym 
miejscem wypoczynku.

Dokładnie taka sama idea przy-
świeca dzisiejszym gospodarzom 
historycznego parku. Ma to być 
miejsce zabaw i wypoczynku, który 
można połączyć z małą lekcją historii. 
Niedawno park został gruntownie od-
nowiony, a rekonstrukcja wydarzeń 
historycznych, rozgrywających się w 
najbliższym otoczeniu w przeszłości, 
ma wpisać się na stałe w kalendarz 
imprez kulturalnych gminy. 

Niestety, pałac w Zarębie nie jest 
udostępniany do zwiedzania, ponie-
waż znajdują się w nim mieszkania 
komunalne. Bryła budynku jest jed-
nak doskonale zachowana, tym bar-
dziej, że po pożarze w 2008 została 
wyremontowana. 

Inscenizacja wyszła daleko poza 
ramy skromnego zapisu Leskego. 
W parku pojawiły się inne postaci 
historyczne, związane z regionem; 
wśród nich fraucymer wprost ze 
słynnej ewangelickiej fundacji w 
Radomierzycach, nazwanej w 1728 
roku mianem Joaichmstein. Elitarny 
żeński klasztor, a w zasadzie świec-
ko-szlachecki zakład dla panien, stoi 

do dziś. Niestety, podobnie jak Zarę-
ba, jego wnętrza są niedostępne dla 
zwiedzających. Prywatny właściciel 
wielkim nakładem środków wyre-
montował zewnętrzne ściany dworu, 
który urzeka swoją urodą. Można go 
obejść dookoła i nacieszyć się uro-
kami innego parku - ale nie można 
wejść do środka. 

Przy stole von Löbena, wraz z do-
brze urodzonymi pannami z klasztoru, 
zasiadał oczywiście zgorzelecki pa-
stor. Całą tę historię można odtworzyć 
podczas weekendowej przejażdżki. Z 
Jeleniej Góry do Zaręby jest niewiele 
ponad 50 kilometrów. W Lubaniu nale-
ży kierować się na szpital, a następnie 
prosto trasą na Sulików. Po zwiedze-
niu zespołu pałacowo-parkowego w 
Zarębie, wciąż trzymając się kierunku 
na Sulików, warto odwiedzić przy-
graniczne Radomierzyce z cudnym 
pałacem Joachimstein. A stamtąd 
koniecznie wracać przez Zgorzelec 

- najlepiej w dniach 26-28 sierpnia, kie-
dy to odbywać się będzie doroczne 
Święto Starego Miasta, czyli Jakuby. 

(mat)

Podróż do osiemnastowiecznej Zaręby 
Mała Zaręba w gminie Siekierczyn odkrywa na nowo swoją historię. Zabytkowy zespół pałacowo-
parkowy stał się naturalną scenografią dla inscenizacji autentycznych, osiemnastowiecznych wydarzeń. 

Aktorzy Teatru Animacji w osiemnastowiecznej inscenizacji  
w parku w Zarębie.

Pałac w Zarębie.
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Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 
wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” orga-
nizują w dniu 4 września 2011 r. wycieczkę nr 
29. Wyjazd spod dworca PKP w Jeleniej Górze 
autobusem PKS o godz. 9.10 do Karpacza.

Trasa długości 16 km przebiega w środ-
kowej części Karkonoszy. Uwaga: trasa 

górska ze stromymi podejściami. Z autobusu 
wysiadamy na przystanku Karpacz Wang. 
Szlakiem niebieskim obok kościoła Wang 
dochodzimy do Polany. Tu do pożaru w 1966 
roku stało jedno z większych i popularniejszych 
w regionie schronisko im. Bronka Czecha. 
Zmieniamy szlak na żółty, którym docieramy 
do Pielgrzymów, jednej z najokazalszych i naj-
piękniejszych grup skalnych w Karkonoszach. 
Od skał wędrujemy szlakiem zielonym, który 

opuszczamy w okolicy chatki Smogorniak i 
dochodzimy do Ptasiaka. Następnie schodzimy 
Drogą Chomontową, przecinamy Drogę Su-
decką i docieramy do szlaku czarnego, którym 
kontynuujemy wędrówkę. Mijamy Szachownicę, 
Jesion Idy i w Czerwonej Dolinie skręcamy w 
lewo na ścieżkę rowerową, biegnącą powyżej 
Zbiornika Sosnówka, która doprowadza nas 
do Podgórzyna Górnego. W pobliżu przystanku 
MZK oglądamy Rozpadlisko, duże urwisko 

skalne na prawym brzegu Podgórnej. Na trasie 
wycieczki przewidziane ognisko. O godz. 
16.49 odjeżdżamy autobusem MZK nr 4 do 
Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Robert 
Śliwa ze Ściegien. Uczestnicy we własnym 
zakresie ubezpieczają się od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z 
opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem 
zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht
REKLAMA I PROMOCJA

werach

W Colmar jak w Wenecji...



20
Nr 35, 30 sierpnia 2011nowiny SPORTOWE

Bl isko  dwieśc ie  
osób zgromadziło się 
w sobotę rano na od-
danej niedawno ścieżce 
rowerowej wzdłuż Kon-
stytucji 3 Maja. Poże-
gnali lato na rowerach, 
rolkach lub z kijami.

Odbył się rajd ro-
werowy, minizawody 
nartorolkarzy oraz wy-
cieczka nordic walking 
z instruktorem.

Najwięcej było rowe-
rzystów. Przejechali oni 
ścieżką z okolic Krzy-
ża Milenijnego (tam 
był start) do Węzła 
Grabarowskiego. Dalej 
skręcili w las w stronę 
Dziwiszowa. Wyjechali przy Krzyżu Milenij-
nym i asfaltem zjechali do ścieżki rowerowej.

- Z tej strony ścieżki będziemy jechały 
pierwszy raz, jeździłyśmy nią z drugiej strony 

- mówiły przed startem Dominika Turowska, 
która na wycieczkę rowerową przyjechała z 
koleżanką Elwirą Trzcińską. - Tu są bardzo 
dobre warunki, a ostatnio wiele się poprawiło.

- Jest super - przyznaje Ewa Andrzejewska, 
która wybrała się z synkiem Janem. Po 
drodze miała jednak małą awarię. - Już na 
wyjeździe z pierwszego wzniesienia spadł 
mi łańcuch - opowiada. - Wielu uczestników 
rajdu przejechało obok, nie zwracając na to 
uwagi. Na szczęście, jedna pani i pan pomogli 
mi, chciałam im bardzo podziękować. Dalej 
jechaliśmy już bez kłopotów.

Obecna na imprezie zastępczyni prezydenta 
Zofia Czernow zapewniła, że wkrótce będzie 
można z tej ścieżki dostać się na trasę do 
Karpacza. 

- Budujemy ścieżkę rowerową wzdłuż ob-
wodnicy południowej, będzie połączona z ist-

niejącą ścieżką na Zabobrzu, będzie można nią 
dojechać do trasy przy ul. Sudeckiej i dalej do 
Karpacza - mówi. Trasa przy obwodnicy doj-
dzie praktycznie do Osiedla Czarne. - Stamtąd 
planowana jest kolejna ścieżka - prowadząca 
do Cieplic - mówi Z. Czernow.

W zawodach nartorolkarzy wystartowało 
ponad 20 zawodników. Byli amatorzy i za-
wodnicy klubu Karkonosze Sporty Zimowe. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
open - Ryszard Bator, gimnazjum - Adrian 
Gromyko, szkoła podstawowa - Ola Gąsior.

Niestety, dużo mniejszym zainteresowa-
niem cieszył się spacer nordic walking. Na wę-
drówkę z instruktorem wybrało się zaledwie 
kilka osób. Szkoda, bo można było poprawić 
technikę pod okiem fachowca. Kto nie był, 
będzie mógł nadrobić to w przyszłym roku, bo 
impreza z pewnością warta jest kontynuacji.

Organizatorem imprezy było Towarzystwo 
Izersko-Karkonoskie. Szersza relacja oraz 
fotogaleria na www.nj24.pl

(rob)

Żegnali lato na ścieżce rowerowej

Sporo rowerzystów uczestniczyło z imprezie „Poże-
gnanie lata”.
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Łącznie sześć meczów w mię-
dzynarodowej konfrontacji obejrzeli 
kibice w trzydniowym turnieju im. 
Jerzego Szmajdzińskiego. Był 
on zagorzałym fanem kobiecego 
handballu i wspierał go. Często 
bywał na ligowych spotkaniach. 
Obie drużyny piłki ręcznej z Jeleniej 
Góry potraktowały zawody jako 
ostatni sprawdzian przed nowym 
sezonem w ekstraklasie. Szkoda, 
że zrezygnował awizowany wcze-
śniej zespół trzeciego superligowca, 
AZS AWF Gardinia Wrocław. Kibice 
mogli obejrzeć w akcji nowe za-
wodniczki. 

Piłkarki ręczne z dwóch jele-
niogórskich klubów od początku 
gromiły turniejowe przeciwniczki. 
Od wysokiego zwycięstwa 32:21 
(17:11) nad ekipą Beskidu Nowy 
Sącz (I liga), zmagania w hali 
MOS-u rozpoczęły zawodniczki be-
niaminka PGNiG Superligi kobiet z 
jeleniogórskiego MKS-u Finepharm. 
W drugiej potyczce Czeszki z klubu 
TJ Hazena Jindrichuv Hradec mu-
siały uznać wyższe umiejętności 
zawodniczek KPR-u Jelenia Góra. 
Doznały porażki 24:34 (11:17). W 
pierwszym spotkaniu najwięcej, 
10 bramek dla zespołu trenera 
Mirosława Urama zdobyła Karolina 
Kasprzak. Dla KPR-u nadal prowa-
dzonego przez Małgorzatę Jędrzej-
czak najcelniej strzelały Monika 
Odrowska 11 i Joanna Załoga 10.

Po drugim dniu okazało się, że 
oba zespoły szczypiornistek z Je-
leniej Góry mają na koncie po dwie 

wygrane. Najpierw KPR pewnie 
i wysoko pokonał nowosądecki 
Beskid 30:16 (17:6). Po przerwie 
zmienniczki powiększyły przewagę. 
Z dobrej strony zaprezentowały się 
Emilia Galińska (8) i Anna Furse-
wicz. Więcej emocji było w drugim 
meczu Finepharmu z TJ Hazena. 
Choć Czeszki z tamtejszej ekstra-
klasy prowadzi-
ły 10:7, benia-
minek Superligi 
PGNiG po do-
brej grze cie-
szył się ze zwy-
cięstwa 28:22. 
Czerwoną kart-
ka za ostry atak 
ukarano Agatę 
Pawliszak. Pił-
karki Finephar-
mu na czele z 
nowo pozyska-
ną Czeszką Ive-
tą Matouskovą 
i Marzeną Sto-
chaj (obie po 
6 bramek), le-
piej wytrzymały 
mecz kondycyj-
nie.

W niedzielę 
zespół Beskidu, 
którego trene-
rem jest ciepli-
czanin Adam 
Fedorowicz, w 
meczu o trzecie 
miejsce wygrał 
z ekipą Jindri-

chuv Hradec 23:18. O triumfie w tur-
nieju miał zadecydować derbowy 
pojedynek obu drużyn jeleniogór-
skich. Pierwsza połowa zakończyła 
się remisem 16:16. Początkowo 
mocno zmotywowane sportowo 
dziewczęta z Finepharmu stale 
prowadziły różnicą trzech, nawet 
czterech goli (7:3 po 11 minutach). 

Skutecznie interweniowała bram-
karka Ola Baranowska, sporo pro-
blemów obronie KPR-u sprawiały 
Krystyna Konarzewska i Marzena 
Stochaj (w meczu razem po 7 goli) 
oraz kołowa Iveta Matouskova. Po 
serii bramek KPR-u do wyrównania 
doprowadziła Monika Odrowska (8).

Po zmianie stron na boisku domi-
nowały doświadczone zawodniczki 
z teamu Małgorzaty Jędrzejczak. 
Dysponowała ona dłuższą ławką 
rezerwowych, w tym trójką nowych 
piłkarek, reprezentantką kadry Pol-
ski do 19 lat, Emilią Galińską (SPR 
Łukovia Łuków/SMS Gliwice), Be-
atą Skalską (AZS AWF Wrocław) i 
Olą Uzar (Zgoda Ruda Śl.). Po dwu-
minutowych karach dla Finepharmu 
grające w podwójnej przewadze 
szczypiornistki KPR-u wzmocniły 
obronę i rozpoczęły zwiększanie 
bramkowej przewagi, do wyniku 
27:18 w 47. minucie po skutecznym 

„karniaku” Marty Dąbrowskiej (8). 
Do bramki z Katarzyną Demiańczuk 
trafiały ponadto Karolina Konsur i 
Joanna Załoga (po 5 goli) oraz ich 
klubowe koleżanki. 

Trener pokonanych M. Uram 
stwierdził, że derbowy mecz dał 
dużo korzyści, z porażki zostaną 
wyciągnięte wnioski. Jego pod-
opieczne muszą umieć rozłożyć 
siły na cały mecz i popracować nad 
skuteczną defensywą. W drugiej 
odsłonie wyraźnie widać było brak 
współpracy obrony z bramkarką. 
Swój pierwszy historyczny poje-
dynek w Superlidze kobiet zespół 

MKS-u Finepharm zagra już w 
piątek, 2 września br. o godzinie 
17. Na prośbę wicemistrzyń Polski 
z SPR-u Lublin (montaż monito-
ringu), mecz odbędzie się w hali 
MOS-u przy ulicy Złotniczej. Dzień 
później o tej samej godzinie w roli 
gospodyń wystąpią piłkarki KPR-u, 
które podejmą złote medalistki MP 
z KGHM Metraco Zagłębia Lubin.

Zwycięskiemu KPR-owi okazały 
puchar wręczyła wdowa, Małgorza-
ta Sekuła-Szmajdzińska. Uhonoro-
wano też pozostałe ekipy turniejo-
we. Upominki otrzymały najlepsze 
zawodniczki każdej drużyny, bram-
karka KPR-u Agnieszka Szalek, 
Angelika Wasiucionek (Finepharm), 
Petra Bubenikova (Hazena Hradec) 
i Katarzyna Łakomska (Beskid). 
Do najlepszej siódemki turnieju im. 
Jerzego Szmajdzińskiego wybrano 
Joannę Załogę i Monikę Odrowską 
(obie KPR), Olę Baranowską, Ivetę 
Matouskovą i Karolinę Kasprzak 
(wszystkie z Finephamu), Justynę 
Weselak (Beskid) i Zuzannę Kohou-
tovą (TJ Hazena).

Sparingi i turniej pokazały, że 
w drużynie beniaminka brakuje 
doświadczonej zawodniczki na 
rozegraniu. Wkrótce po udanej 
rehabilitacji lukę ma zapełnić Kinga 
Ślusarczyk. Spokojne utrzymanie 
w PGNiG Superlidze interesuje też 
ekipę KPR-u, która straciła jedyną 
kadrowiczkę Agnieszkę Kocelę 
(odeszła do SPR-u Lublin) oraz 
cztery inne zawodniczki.

Henryk Stobiecki

Piłkarki KPR-u pokonały lokalne rywalki z Superligi 33:26

Turniej z derbami

Po raz drugi z rzędu w regionie 
jeleniogórskim czołowi reprezen-
tanci różnych kategorii wiekowych 
rywalizowali o medale w górskich 
mistrzostwach Polski w kolarstwie 
szosowym. W pierwszym dniu skla-
syfikowano 132 zawodniczki i junio-
rów młodszych. Ścigali się na krętych 
i trudnych technicznie karkonoskich 
trasach długości 37, 66 i 80,5 kilome-
tra (runda 14,5 km oraz dojazd 8 km) 
od Podgórzyna (start) do Borowic 
i dalej do Sosnówki Górnej (meta). 
Kolarzom dokuczały wysoka tem-
peratura powietrza i skurcze nóg. Z 
wyścigu wycofało się aż 55 juniorów 
i 65 w kategorii senior elita.

Złoty krążek najlepszej w kraju 
i biało-czerwoną koszulkę z orłem 
wśród juniorek młodszych wręczono 
Alicji Ratajczak (UKS Jedynka Limaro 
Kórnik). Na podium stanęły też Bogu-
miła Dziuba z Biskupca i Łucja Pietrzak 
z Koźminka. Karkonoskie zmagania 
juniorek zdominowały Katarzyna 
Niewiadoma (WLKS Krakus BBC Cza-
ja), Alicja Komoś i Katarzyna Wilkoś. 
Na siódmej pozycji sklasyfikowano 
kolarkę z lubańskiej Kwisy Joannę 
Dubieniecką (strata 4,43 min.). Pod 
nieobecność mistrzyni z 2011 roku 
Majki Włoszczowskiej (we Włoszech 
przygotowuje się do mistrzostw 
świata MTB), wyścig elity kobiet i w 
kategorii orlik wygrała Anna Harkow-
ska (OKS Warmia i Mazury Kalisto) 
przed Eweliną Szybiak z Rzeszowa i 
Bogumiłą Matusiak z Łodzi. W naj-
liczniej obsadzonej kategorii juniora 
młodszego (zgłoszono 171, zawody 
ukończyło 132), mistrzem Polski 

został Adam Trudziński (GK Gliwice 
Merida). Na mecie o ponad półtorej 
minuty wyprzedził on Gracjana Sze-
ląga (Tarnowo Podgórne) i Piotra 
Konwę z Zielonej Góry.

Do niedzielnej walki o medale i 
tytuły w kategoriach elity mężczyzn 
i orlików zgłosiło się 124 kolarzy. 
Mocną obsadę i wielkie emocje miał 
też wyścig juniorów na dystansie 
110 km. Tuż po starcie utworzyła się 
ośmioosobowa czołówka juniorów. 
Pierwszego na mecie oklaskiwano 
Andrzeja Marciniaka z Tarnowa Pod-
górnego. Drugi ze stratą 42 sekund fi-
niszował Mateusz Dubieniecki z Dzier-
żoniowa, trzeci Artur Modzelewski 
(LKK Warmia Biskupiec). Rywalizacja 
młodzieżowców (orliki) zakończyła się 
sukcesem kolegów klubowych z TKK 
Pacific Toruń, Łukaszów: Owsiana i 
Wiśniowskiego. Brązowy medal zdo-

był Emanuel Piaskowy (TKK Pacific 
Kwisa Morda).

Tytuł górskiego mistrza Polski w 
prestiżowej kategorii elita mężczyzn 
obronił faworyt Marek Rutkiewicz. 
Na okrężnej trasie długości 124 
km szybko wywalczył on minutę 
przewagi nad peletonem, a potem 
samotnie kontynuował ucieczkę. 
Zawodnik CCC Polsat Polkowice 
wygrał różnicą 1:48 min. nad kolegą 
klubowym Mateuszem Taciakiem 
i Pawłem Cieślikiem (Bank BGŻ). 
W czołowej dziesiątce finiszowało 
sześciu kolarzy z Polkowic.

Po raz pierwszy rozdano medale w 
kategorii tandemów (dystans 52 km). 
Mistrzami kraju zostali reprezentanci 
Hetmana Lublin, Michał Ładosz i Mar-
cin Polak. Na podium stanęli ponadto 
zawodnicy z Warszawy i z Olsztyna.

Henryk Stobiecki

150 zawodników wycofało się z wyścigu

Mistrzostwa pod górę
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Tylko po starcie młode cyklistki jechały w peletonie. 
Potem przewaga mistrzyni nad outsiderkami wynosiła 
prawie 30 minut. 

Rozgrywająca KPR-u Marta Dąbrowska zdoby-
wała widowiskowe bramki. 
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Na stadionach okręgówkiZ boisk IV ligi

Tabela IV ligi Klasa okręgowa 

Tylko dwie drużyny nie zawodzą 
oczekiwań kibiców i rywalizują o fotel 

„majstra”. Rewelacyjny, wzmocniony 
kadrowo beniaminek z Osiecznicy za-
ledwie jedną dobę pozwolił lwóweckim 
Czarnym cieszyć się z pozycji lidera. 
Kibice wychwalają trenera Jana Wronę 
i jego zwycięskich piłkarzy. W internecie 
piszą, że ich LKS mistrzem jest i mistrza 
okręgu ma. Obiektywnie trzeba stwier-

dzić, że póki co, Czarni mieli słabszych 
sportowo rywali z dolnych rejonów 
tabeli, co jednak nie umniejsza wartości 
kompletu wygranych z czterech spo-
tkań. Życzymy stabilnej formy w kon-
frontacji z drużynami z czołówki tabeli. 

W sobotnie, deszczowe popołudnie 
na stadionie w Lwówku Śl. gospodarze 
zwyciężyli 3:2 (2:1) zespół dziwiszow-
skiego Piasta, który w tych rozgrywkach 
znów jest dostarczycielem punktów. Od 
pierwszego gwizdka przyjezdni szukali 
swojej szansy i próbowali walczyć jak 
równy z równym. Piłkarze Czarnych 
mieli przewagę i stale zagrażali bramce 
gości. Choć już w pierwszej części me-
czu toczonego w bardzo szybkim tempie 
stworzyli mnóstwo doskonałych sytuacji 
na polu karnym, byli rażąco nieskuteczni. 

„Piastowicze” nastawili się na kontratak. 
Najpierw Sławomir Sobczak z ekipy 
gości trafił w słupek. Dziwiszowianie 
prowadzili w 34. minucie po golu Kamila 
Snackiego, który wykorzystał nieporozu-
mienie obrońców i plasowanym strza-
łem z prawej strony pokonał bramkarza 
Arkadiusza Fijałkowskiego. Kamil zdobył 
gola po dziesięciu minutach od wejścia 
na boisko. W 24. minucie zastąpił on 
kontuzjowanego Sławomira Sobczaka.

Odpowiedź Czarnych była natych-
miastowa. Minutę później piłkę z linii 
bramkowej wybił Krzysztof Gurazda, 
ale uderzenie Bartosza Sikory było 
precyzyjne i piłka wylądowała w siatce. 

W doliczonym o minutę przez sędziego 
głównego Łukasza Nalepę czasie gry 
tzw. gola do szatni na 2:1 strzelił Filip 
Godlewski po dobrym dośrodkowaniu 
Jana Wrony z rzutu wolnego. Z pierw-
szej połowy warto też odnotować kilka 
znakomitych interwencji bramkarza 
Piasta Szymona Skupina. Nawet w 
sytuacjach sam na sam, m. in. z Janem 
Wroną w 43. minucie. 

Po zmianie stron w 53. minucie 
wynik na 3:1 po ładnej, indywidualnej 
akcji lewą stroną podwyższył Kamil 
Mielnik. W 67. minucie po szybkiej 
kontrze drugiego gola dla Piasta zdo-
był Radosław Kogut. Arbiter nie uznał 
trzech bramek dla Czarnych, dopatru-
jąc się pozycji spalonej. Obie drużyny 
należy pochwalić za piłkarską, twardą 
walkę do końcowego gwizdka. W na-
stępnym meczu ligowym w barwach 
Piasta zadebiutuje 20-letni zawodnik z 
Ukrainy, pomocnik Walery Dawidienko. 

LKS Czarni Lwówek Śl. - LKS Piast 
Dziwiszów 3:2 (2:1), Bartosz Sikora, 
Filip Godlewski, Kamil Mielnik oraz 
Kamil Snacki, Radosław Kogut.

Pozostałe wyniki 4. kolejki z 27 bm.: 
Pri-Bazalt Włókniarz Mirsk - Łużyce 
Lubań 1:2 (1:0), Adrian Talarski oraz 
Marek Majka 2; GKS Raciborowice 

- Olimpia Kamienna Góra 1:2 (0:1), 
Marek Jurczak oraz Piotr Horyk i 
Marcin Wojtarowicz (z rzutu karnego); 
GKS Warta Bolesławiecka - Victoria 
Ruszów 2:1 (0:0), Adrian Kłonicki 2 
oraz Marcin Dziopa; BKS Bobrzanie 
Bolesławiec - Lotnik DRX Jeżów Su-
decki 2:1, Łukasz Filipiak (karny), Bła-
żej Rajchel oraz Michał Gołąb (karny).

Mecze niedzielne (28 bm.): Pagaz 
Krzeszów - GKS Leśnik Osiecznica 
1:2 (1:0), honorowy gol Tomasza 
Kiełbasy oraz Jakub Wołyński (karny) 
i Hubert Wojdygo; Orzeł Wojcieszów 

- Olimpia Kowary 2:1 (2:0), Marcin 
Klawiński, Juliusz Terlecki; Olsza 
Olszyna - Piast Wykroty 2:1 (1:1), 
Marcin Cieślak 2. 

Rezultaty 3. serii okręgówki ze środy, 
24 bm.: Olsza Olszyna - Czarni Lwó-
wek Śl. 2:7 (0:2), Marcin Kicuła 2 oraz 
Filip Godlewski i Marcin Sikora - po 3, 
Kamil Skolimowski; Piast Wykroty - Pa-
gaz Krzeszów 2:1 (1:0), Łukasz Majka, 

Szymon Drozd; Lotnik Jeżów Sudecki 
- GKS Warta Bolesławiecka 0:2 (0:1), 
Janicki, Krzysztof Janowski; Olimpia 
Kowary - GKS Raciborowice 5:0 (4:0), 
Sebastian Szujewski i Adrian Lis - po 2, 
Bartosz Chrząszcz; Olimpia Kamienna 
Góra - Włókniarz Mirsk 0:1 (0:1), Łu-
życe Lubań - Piast Dziwiszów 4:1 (3:0), 
Paweł Jakimowicz 2, Łukasz Kusiak, 
Krzysztof Mazur; Leśnik Osiecznica - 
BKS Bobrzanie Bolesławiec 3:0 (0:0); 
Hubert Wojdygo 2, Dawid Kałużyński; 
Victoria Ruszów - Orzeł Wojcieszów 
5:2 (1:1), Grzegorz Borkowski, Michał 
Błoński, Bartosz Stelwach, Mateusz 
Kowalski, gol samobójczy Jarosława 
Wicińskiego z Orła, dla pokonanych 
Marcinowie: Klawiński i Sporny.

Henryk Stobiecki 

Czarni jednodniowym liderem

(po 4. kolejce)
1. Leśnik Osiecznica 12 15:3
2. Czarni Lwówek Śl. 12 15:5
3. BKS Bobrzanie Bolesławiec   9 10:5
4. Victoria Ruszów 9 11:7
5. Olimpia Kamienna Góra 9 7:4
6. Piast Wykroty 6 8:6
7. Lotnik DRX Jeżów Sudecki 6 9:8 
8. Włókniarz Mirsk 6 8:7
9. Łużyce Lubań 6 7:6
10. GKS Warta Bolesławiecka 6 6:9 
11. Olsza Olszyna 6 9:16
12. Olimpia Kowary 4 8:6
13. Orzeł Wojcieszów 3 6:16
14. Piast Dziwiszów 1 5:10
15. GKS Raciborowice 0 3:12
15. Pagaz Krzeszów 0 6:13
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(po 4. serii meczów)
1. Sokół Wielka Lipa 9 7:3
2. Orkan Szczedrzykowice 9 7:3
3. Iskra Kochlice 9 5:4
4. Piast Żmigród 8 3:2
5. Foto Higiena Gać 7 9:4
6. Ślęza Wrocław 7 8:6
7. KARKONOSZE JELENIA GÓRA 7 5:4
8. PIAST ZAWIDÓW 6 6:4
9. GRANICA BOGATYNIA 6 7:10
10. Puma Pietrzykowice 5 2:3
11. Strzelinianka Strzelin 4 3:5
12. Miedź II Legnica 4 4:5
13. Konfeks Legnica 4 2:5 
14. AKS Strzegom 3 8:9
15. NYSA ZGORZELEC 3 3:7
16. GKS Kobierzyce 3 1:6

Wychowanek klubu z Leśnej Igor 
Sztuba (aktualnie w barwach AZS AWF 
Kraków) w konkurencji C-1 zdobył 
brązowy medal w mistrzostwach 
Europy Juniorów i U-23 w slalomie 
w bośniackim mieście Banja Luka. 
To największy sukces indywidualny 
młodego zawodnika. W zespołowych 
zmaganiach kanadyjek C-1 x 3 Igor z 
kolegami z narodowej reprezentacji 

został sklasyfikowany na piątej pozycji. 
Na tym samym miejscu w kajakowej 
konkurencji K-1 x 3 juniorek uplaso-
wały się Polki z Natalią Rożniakowską. 
Mistrzyni z LUKS-u Kwisa nie powiodło 
się w rywalizacji jedynek K-1. Zajęła 
daleką 22. lokatę.

Znacznie lepiej Natalia spisała się 
na torze w Drzewicy w mistrzostwach 
Polski juniorek i w 17. edycji Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży (juniorzy 
młodsi) w slalomie. W K-1 stanęła na 
najwyższym podium. Srebrny medal 
w C-1 juniorów wywalczył Igor Sztu-
ba. W C-2 brązowe krążki wręczono 
juniorom mł. Rafałowi Ubowskiemu 
i Martinowi Sterioskiemu. W punk-
tacji klubowej sportowców z Leśnej 
trenowanych przez Bogdana Sztubę 
sklasyfikowano na trzeciej pozycji.

Liczna ekipa kajakarzy górskich z 
LUKS-u Kwisa startowała w zawo-
dach slalomowych w cyklicznej Lidze 
Młodzików i VI Memoriale Roberta 
Korzeniewskiego. Na złotym podium 
stanęła Natalia Rożniakowska (K-1 
kobiet), na brązowym Kacper Sztuba 
(C-1 młodzików).

W finałowym turnieju Pucharu 
Polski w kajak polo w stołecznym 

Parku Skaryszewskim zespół z Leśnej 
przegrał w eliminacjach z ekipami z Ka-
niowa 2:7, Choszczna 1:8 i Swarzędza 
3:5 oraz pokonał Victorię Warszawa 
8:1. Półfinałowa porażka z tą ostatnią 
drużyną zadecydowała o piątym miej-
scu zawodników znad Kwisy i spadku 
na czwartą pozycję w klasyfikacji 
generalnej PP.

(STOB) 

W niedzielne popołudnie piłkarze 
z Zawidowa przerwali zwycięską 
passę beniaminka z Kochlic, wsi li-
czącej około czterystu mieszkańców, 
która leży między Legnicą i Lubinem. 
Przekonująca wygrana 3:0 Piasta w 
obecności blisko 500 kibiców to naj-
większa piłkarska sensacja 4. kolejki.

W 55. minucie piłkę z rzutu roż-
nego dośrodkował Konrad Tkaczyk. 
Do siatki skierował ją pozyskany z 
Twardego Świętoszów Sebastian 
Tylutki. Dwa kolejne gole, w 80. i w 
83. minucie, strzelił młodszy z braci 
Michalkiewiczów, 23-letni pomocnik 
Piasta, Marcin. Zwycięstwo nad 
zespołem trenera Bartosza Kwiat-
kowskiego (awans Iskry po siedmiu 
latach gry w legnickiej okręgówce) i 
pozbawienie go lokaty numer jeden 
w tabeli IV ligi jest tym cenniejsze, 
że gospodarze nie mieli w składzie 
napastnika Tomasza Grabowskiego, 
pomocnika Marcina Winiarskiego i 
obrońcy Kamila Gorzki. Zawidowscy 
podopieczni trenera Rafała Wichow-
skiego awansowali o trzy miejsca. 

Piast Zawidów - Iskra Kochlice 
3:0 (0:0), Sebastian Tylutki, Marcin 
Michalkiewicz 2. 

Granica ma drugą „trójkę”
Zawodnicy z bogatyńskiego klubu 

mają drugi komplet punktów, tym 
razem zdobytych w meczu wyjaz-
dowym w Kobierzycach. Jedynego 
gola w 32. minucie strzelił obrońca 
Marcin Chrzanowski. Sprytnie ograł 
on defensorów GKS-u i nie dał szans 
bramkarzowi Pawłowi Jędrysiakowi. 
W drugiej części wyrównanej kon-
frontacji bliski szczęścia był Rado-
sław Pietkiewicz, który trafił piłką w 
słupek. Choć ostatnie 22 meczowe 
minuty przyjezdni grali z przewagą 
jednego zawodnika, wynik nie uległ 
zmianie. Za nieprzepisowe zatrzy-
manie ataku Pietkiewicza (tzw. akcja 
ratunkowa) legnicki sędzia czerwo-
ną kartką ukarał obrońcę GKS-u, 
Daniela Tarasiewicza. 

GKS Kobierzyce - Granica 
Bogatynia 0:1 (0:0), Marcin Chrza-
nowski.

Mecze piątej kolejki IV ligi już w 
środę, 31 bm.

Henryk Stobiecki
 
Potknięcie Karkonoszy
Piłkarze Karkonoszy po trzech 

meczach bez porażki w końcu 
znaleźli swoich pogromców - za-
wodników Ślęzy Wrocław, z którymi 
przegrali 0:2. 

Tylko jeden celny strzał na bramkę 
Ślęzy oddali piłkarze biało-niebie-
skich w ciągu spotkania. Na mecz 
przyjechali bardzo późno i do tego 
w okrojonym składzie. Z różnych 
względów nie pojechali - najlepszy 
strzelec - Łukasz Kowalski, obrońca 
Paweł Walczak czy drugi z obrońców 
Bartosz Gęca. Zespół zagrał bardzo 
defensywnie, nastawiając się na grę 

Piast ograł lidera
z kontry, licząc na potknięcie rywala. 
Wszystko szło dobrze do 75. minuty 
spotkania. Wtedy to nasi obrońcy 
popełnili dwa kuriozalne błędy, które 
przerodziły się w zdobycze bramko-
we dla rywali. Najpierw rzut karny, 
po faulu Marka Wawrzyniaka, na 
bramkę zamienił Konrad Kątny. Kilka 
minut później Tomasz Kosztowniak 
wykorzystał kolejny „prezent” naszej 
obrony i wpakował piłkę do siatki tuż 
obok bezradnego Michała Dubiela. 
Dwa ciosy wystarczyły, aby Karko-
noszom odechciało się grać. Ślęza 
udowodniła tym samym, że będzie 
ważnym kandydatem do awansu. Je-
leniogórzanom pozostaje odegranie 
się w rewanżu za kilka miesięcy, tym 
razem na własnym boisku. 

Ślęza Wrocław - Karkonosze 
Jelenia Góra 2:0 (0:0). Bramki - 
Kątny 75min, Kosztowniak 85min. 

Mateusz Banaszak

Nysa zawodzi
W pojedynku czwartoligowych be-

niaminków komplet punktów wywal-
czyli gospodarze z Wielkiej Lipy, choć 
mecz był wyrównany i emocjonujący. 
W pierwszej połowie inicjatywę po-
siadali miejscowi, Nysa stwarzała 
zagrożenie pod bramką Ramiączka 
po kontrach. Decydujący dla losów 
pierwszej połowy okazał się rzut wol-
ny, po podaniu ze stałego fragmentu 
piłkę na bramkę Barynowa uderzał 
Kudyba, ale przejął ją jeszcze To-
manik i uderzeniem pod poprzeczkę 
nie dał szans bramkarzowi Nysy. W 
tej części gry mimo prób goście nie 
stworzyli naprawdę dobrych sytuacji. 

Po zmianie stron biało-niebiescy 
wreszcie dopięli swego. Z prawej 
strony idealne podanie dostał Borowy, 
któremu już tylko pozostało dopełnić 
formalności. Niestety, radość była 
krótka, bo gospodarze szybko wy-
równali - pięknym, technicznym lo-
bem na 2:1 podwyższył Rajn. Goście 
mogli doprowadzić do remisu, ale po 
rzucie rożnym minimalnie pomylił się 
Machowski. Trzy punkty i znacznie 
lepsze nastroje pozostały w Wielkiej 
Lipie, gdzie uzbierano już siedem 
punktów. Nysa pozostaje z trzema.

Sokół Wielka Lipa - Nysa Zgo-
rzelec 2:1 (0:0). Bramki: Tomanik, 
Rajn - Borowy.                       (mal)

Medaliści z kajaków

Piłkarze Czarnych (stroje błękitno-granatowe) próbują zatrzymać akcję ofensywną Filipa Kostki (Piast).
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Grupa I
Najbardziej intrygującym spotkaniem 

II kolejki był pojedynek, potencjalnie 
bardzo silnego w tym sezonie, Miteksu 
i zwykle liczącego się w stawce Orła 
Lubawka. I mecz był ciekawy. Zdecy-
dowaną przewagę mieli goście, grali 
przyjemnie dla oka, konstruując składne 
akcje. Gorzej było z ich wykończeniem 

- albo zawodziła skuteczność, albo na 
przeszkodzie stawał MVP tego meczu 

- zwłaszcza za trzy kapitalne obrony na 
początku drugiej połowy - bramkarz 
Orła Wojtek Kaszuba. Gospodarze byli 
w opałach, bronili się momentami 
chaotycznie, przez długie fragmenty 
nie potrafili wyjść z własnej połowy, ale 
od czasu do czasu kontrowali. Bardzo 
skutecznie - wykorzystali dwie takie 
kontry i wygrali. Goście kwadrans przed 
końcem zdobyli wreszcie kontaktowego 
gola i zaatakowali z impetem, ale znów 
świetnie spisywał się Kaszuba.

Ciekawie zapowiadało się także spo-
tkanie Bolkowa ze Świerzawą, nie tylko 
dlatego, że pojedynki tych drużyn mają 
niemal rangę derbowych. Spotkanie 
przede wszystkim jednak pokazało 
rzeczywistą siłę obu drużyn (w I kolejce 
zwykle walcząca o utrzymanie Pogoń 
pewnie wygrała z Chojnikiem, Piast 
zawsze typowany do awansu niespo-
dziewanie poległ z beniaminkiem z 
Wolbromka). Mecz także mógł się po-
dobać, zmieniająca się przewaga, wiele 
akcji, wiele okazji. Obie drużyny miały 
po rzucie karnym i bramkarze dobrze 
bronili - Kłobucki z Pogoni lepiej: nie dał 
sobie wbić gola; Nowak nieco pechowo: 
wobec dobitki Wolnego był bez szans. 
Rozmówcy z obu drużyn narzekali na 
arbitrów; świerzawianom nie podobało 
się - jak mówią - gospodarskie sędzio-
wanie („jednej ręki można nie zauważyć, 
ale czterech?”), bolkowianie mają pre-
tensję o karnego („wątpliwy? to za mało 
powiedziane...”)

Nie inaczej z konfrontacją beniamin-
ków. Oba kluby świetnie rozpoczęły 
rozgrywki. W bezpośredniej rywalizacji 
lepsi okazali się goście z Miłkowa, ale 
mecz był wyrównany. Z przyczyn loso-
wych Nysa zagrała w mocno osłabionym 
składzie.

Świetną formę potwierdzili pubowicze. 
Potykali się z kolejnym wymagającym 
rywalem (pierwszym był Orzeł Lubawka, 
teraz Łomnica) i po raz drugi zaapliko-
wali mu 5 bramek. Obraz początkowo 
wyrównanego meczu zmieniła czerwona 
kartka dla Aleksiejewa, którą w rezultacie 
drugiej żółtej zobaczył już pod koniec 
pierwszej połowy. Od tego momentu do-
minowali goście. Łomniczanie też mają 
pretensje do sędziów. - Chyba boją się 
agresywnych jeleniogórskich kibiców, za 
takie same przewinienia upominali tylko 
nas - mówi łomnicki działacz.

O szczęśliwym remisie mogą mówić 
jeleniogórzanie z Chojnika. Przewaga 

Woskaru była wyraźna, a zmarnowane 
sytuacje będą się pewnie śnić po no-
cach Maczkowi i Ceratowskiemu (pudła 
na pustą bramkę). Goście skutecznie 
kontrowali i w końcówce mogli nawet 
wygrać, bo tuż przed gwizdkiem to 
ich zawodnik był sam na sam. Tu też 
nie zabrakło pretensji do arbitrów ze 
strony gospodarzy. - Na boisku rządził 
asystent, a nie sędzia główny - skarżyli 
się po meczu. - Żeby to jeszcze wymu-
szał uczciwe decyzje, ale gdzie tam... 
Nakłonił głównego, żeby zrezygnował z 
odgwizdanego karnego, potem wymógł, 
aby kolejny faul na polu karnym został 
uznany za rzut wolny z 16 metrów. To 
był skandal!

Do sędziów pretensji nie było w 
Strzyżowcu i Czadrowie. W pierwszym 
meczu gospodarze mieli przewagę, ale 
jedyna bramka padła dość przypadko-
wo. Niestety, wygląda na to, że zawsze 
należąca do wymagających drużyna Orła 
w tym sezonie, grając niemal juniorskim 
składem, nie będzie się liczyć. - Kiedyś 
musieliśmy odmłodzić zespół - tłumaczy 
prezes Orła.

Wyrównany był pojedynek sąsiadów z 
Czadrowa i Chełmska. Więcej z gry mieli 
goście, ale groźniejsze sytuacje stwarzali 
miejscowi. Wyszedł sprawiedliwy remis. 

Orzeł Lubawka - Endico-Mitex Pod-
górzyn 2:1 (0:0)

Bramki: Adamowicz, Musiał dla Lu-
bawki, Woźniczka dla Podgórzyna

Piast Bolków - Pogoń Świerzawa 
1:3 (0:1)

Bramki: Taborski dla Bolkowa; Wolny 
(2; k.), Sielach dla Świerzawy

KS Łomnica - Pub Gol Jelenia Góra 
2:5 (1:2)

Bramki: Wilczyński, Aleksiejew dla 
Łomnicy; Wyderkowski (3), Hobgarski, 
Zimorski, dla Jeleniej Góry

Czerwona kartka: Aleksiejew (38. 
min.; Łomnica; 2 ż.)

Nysa Wolbromek - Halniak Miłków 
1:2 (1:0)

Bramki: Pawlak dla Wolbromka; 
Skowron, Szymczyk dla Miłkowa

Woskar Szklarska Poręba - Chojnik 
Jelenia Góra 2:2 (2:2)

Bramki: Turczyk, Jahn dla Szklarskiej 
Poręby; Dzięcioł, Szymczak dla Jeleniej 
Góry

Czarni Strzyżowiec - Orzeł Mysłako-
wice 1:0 (0:0)

Bramka: Romaniak
Victoria Czadrów -1946 Chełmsko 

1:1 (1:1)
Bramki: Tur dla Czadrowa; Burnatow-

ski dla Chełmska
(mal)

Grupa II
Tylko cztery drużyny mają komplet 

punktów po drugiej serii niedzielnych 
gier. Miłe niespodzianki sprawiają kibi-
com piłkarze z Giebułtowa. Beniaminek 
wygrywa po 3:1 i nadal chce konty-
nuować zwycięski marsz. W składzie 
Sudetów są skuteczni zawodnicy, Syl-
wester Ciota i kapitan Marcin Makowski. 

Ten ostatni strzelił pierwszego gola 
zespołowi z Lubomierza po filmowej 
akcji z lewej strony boiska z asystą Ja-
rosława Zaleśnego. W obecności dwustu 
kibiców gospodarze mogli wygrać wyżej. 
Trzykrotnie Stellę uratowała poprzeczka. 
Futboliści z Giebułtowa nie ukrywają 
aspiracji awansu do okręgówki.

Zaskoczeniem jest bardzo dobra po-
stawa dwunastej w tamtym sezonie eki-
py z Rębiszowa, której nowym trenerem 
jest Wiesław Sapiński, a także drużyny 
zdegradowanego z wyższej ligi Gryfa. 
Choć trener Daniel Koko nie ukrywa za-
strzeżeń do sposobu gry podopiecznych, 
wszystko wskazuje na rychły powrót gry-
fowian do klasy okręgowej. Powody do 
radości dają piłkarze lidera z Sulikowa. 
Bazalt ma w składzie doświadczonych 
zawodników i szkoleniowca z latami 
występów na boiskach najwyższych lig 
krajowych i superstrzelca Mateusza Pło-
wasia (pozyskany z Błękitnych Studniska 
Dolne). Dumę ze zwycięstwa na trudnym 
terenie w Leśnej zmąciła bolesna kontu-
zja Jerzego Molki. Po skomplikowanym 
złamaniu nogi czeka go roczna przerwa 
w kopaniu piłki. Potyczka z Włókniarzem 
miała burzliwy i nerwowy przebieg. Mło-
dy arbiter żółtą kartkę pokazał piłkarzom 
gospodarzy aż sześciokrotnie. Czerwoną 
kartkę ujrzeli bracia Bartosz i Krzysztof 
Pankowie. Oprócz zespołu znad Kwisy 
ani jednego punktu nie wywalczyły do-
tychczas ekipy z Platerówki, Lubomierza 
i z Opolna Zdroju.

Następna ligowa kolejka już w najbliż-
szą środę, 31 bm. 

Sudety Giebułtów - Stella Lubomierz 
3:1 (1:0), Marcin Makowski 2, Sylwester 
Ciota oraz Roman Sidorski.

LZS Radostów - Chmielanka Chmie-
leń 2:2 (1:0), dla gości Adam Macias 2.

Orzeł Platerówka - Kwisa Świeradów 
Zdrój 1:3 (1:1), Wojciech Downar oraz 
Stanisław Mizioł, Wojciech Ostrejko 
(rzut karny), Piotr Pelc.

Włókniarz Leśna - Bazalt Sulików 
2:4 (0:0), Kamil Bełzowski 2 oraz Mate-
usz Płowaś 2, Krzysztof Kolek, Jędrzej 
Koman. 

Jaśnica Opolno Zdrój - Skalnik Rębi-
szów 1:4 (1:1), Mariusz Walkowiak oraz 
Bartosz Oniszczuk 2, Marcin Morański i 
gol samobójczy Jaśnicy.

Pogoń Markocice - Błękitni Stud-
niska Dolne 2:0 (0:0), Robert Rogala, 
Przemysław Delmaczyński. 

Gryf Gryfów Śl. - Cosmos Radzimów 
1:0 (1:0), Paweł Ślusarczyk.

(STOB) 

Grupa III
Górnik Węgliniec liderem po zde-

cydowanym zwycięstwie nad LZS-em 
Radogoszcz. Mecz był pełen twardej gry 
i nieustannych ataków z obu stron. Piłka-
rze z Węglińca byli znacznie bardziej sku-
teczni. Gdyby Borowiecki z Radogoszczy 
potrafił w pierwszej połowie trafić piłką w 
światło bramki, to wynik do przerwy byłby 
zupełnie inny. Zmarnował jednak kilka se-
tek, podczas gdy supersnajper z Węglińca 
Kaleta wykorzystał swoje dwie szanse 
po koszmarnych błędach obrońców z 
zespołu rywali. Trzeciego gola dorzucił z 
karnego Kurianowicz. Po zmianie stron 
górnicy dobili rywali dwoma szybkimi 
bramkami. Waleczna Radogoszcz strze-
liła w końcówce dwa gole. 

Odmłodzona Jawa pokonała na wyjeź-
dzie Iskrę, która znowu miała problem z 
obsadą bramki z powodu nieobecności 
Świątkowskiego, który musiał pracować. 
Rezerwowy Bukiel nie miał najlepszego 
dnia. W opinii prezesa Iskry wpływ na 
słabą grę jego drużyny miał zły stan boiska 
(z powodu braku należytego odwodnienia). 

Sparta prowadziła w Nowogrodźcu z 
Ocicami, ale poległa, bo gospodarze wal-
czyli do ostatniej minuty i zasłużenie wbili 
dwa gole w końcówce. Przedziwny mecz 
był w Iwinach - po bezbramkowej pierwszej 
połowie dwa gole strzelili miejscowi. Potem, 
w ciągu około 5 minut, Tomaszów zadał 
cztery celne ciosy. Co się stało z Iwinami? 

- Jakby ktoś nas zaczarował - komentował 
prezes GKS-u Iwiny, Franciszek Heryć.

Hutnik nadal szoruje po dnie - tabeli 
i formy. Porażka z Apisem pokazuje, 
że przegrana tydzień wcześniej w Łące 
nie była tylko chwilową niedyspozycją. 
Tym bardziej, że Łąka nie jest potęgą, 
co pokazały Łaziska, rozbijając ją bez 
większego trudu.

Gorąco (dwie czerwone kartki) było w 
Milikowie, gdzie miejscowi rozprawiali 
się z ambitnie walczącą Dłużyną.

Górnik Węgliniec - LZS Radogoszcz 
5:2 (3:0), Kaleta 3, Kurianowicz 2 - Bo-
rowiecki 2. Fotorelacja na www.nj24.pl. 
Cosmos Milików - Przyszłość Dłużyna 
3:0 (1:0), Lewandowski 2, Jasiński. LZS 
Łaziska - KS Łąka 6:2 (3:1), Skrzypek 3, 
Strojek, Szostakowski, Krzysik - Ginda, 
Zielonka. Hutnik Pieńsk - Apis Jędrzy-
chowice 0:3 (0:2), Odzioba, Maciocha, 
Matusewicz. GKS Iwiny - GKS Toma-
szów Bolesławiecki 2:4 (0:0), Góra, 
Bajer - Skóra, Sadowski, Horochowski, 
Kurlej. LKS Ocice - Sparta Zebrzydowa 
3:2 (1:1), Orda 2, Karaban - Jochna, 
Wałęga. Iskra Łagów - Jawa Otok 3:4 
(1:2), Tkaczuk, Obuchowski, Radziul - 
Wuzberg 3, Mankiewicz. 

(kos)

W A klasie

Wyniki klasy B
Grupa I

Dragon Miszkowice - Amfibolit Leszczyniec 
3:1 (1:0), Bóbr Opawa - Spójnia Sady 2:3 
(1:2), Gnejs Ogorzelec - Bóbr Marciszów 0:1 
(0:0), Czarni Przedwojów - Auxilia Janiszów 
9:2 (3:1), Lesk Sędzisław - Uran Okrzeszyn 
3:0 vo, goście nie przyjechali, Kwarc-Nowak 
Eko Pisarzowice - Orły Lipienica 6:1 (3:0)

Grupa II
LZS Kostrzyca - SP Gol Jelenia Góra 0:1 
(0:0), Pogoń Wleń - Sokół Sokołowiec 4:1, 
Bobry Wojanów - Lotnik II Jeżów Sudecki 
6:2 (2:0) - fotorelacja na www.nj24.pl, Le-
chia Piechowice - Pub Gol II Jelenia Góra 
7:0 (2:0), Juvenia Rybnica - KS Maciejowa 
3:2 (2:1), GLKS Czernica - Rudawy Janowi-
ce 1:3 (1:3), Hottur Borowice - Potok 1978 
Karpniki 1:1 (0:1), bramka dla gospodarzy 

- Klimas
1. Pogoń Wleń 2 6 7:2
2. Bobry Wojanów 2 6 9:4
3. Rudawy Janowice 2 4 7:6
4. Juvenia Rybnica 2 4 7:6
5. Lechia 2 3 8:3
6. Maciejowa 2 3 5:4
7. Sokołowiec 2 3 5:5
8. Kostrzyca 2 3 3:3
9. SP Gol 2 3 2:4
10. Potok Karpniki 2 2 3:3

11. Hottur Borowice 2 1 3:4
12. Czernica 2 1 3:5
13. Lotnik II DSR 2 0 3:9
14. Pub Gol II 2 0 2:10

Grupa III
LZS Pisarzowice - Bazalt Wojciechów 5:0 
(mecz rozegrany awansem), LZS Kościelnik 

- LKS Świecie 10:1 (4:1), Fatma Pobiedna - 
Olsza II Olszyna Lubańska 2:1 (2:1), Zryw 
Ubocze - Granica Miłoszów - mecz się nie 
odbył, Ubocze wycofało się z rozgrywek, 
Rolnik Rząsiny - Kwisa Mroczkowice - mecz 
się nie odbył, sędzia nie dopuścił boiska 
w Rząsinach do gry, LZS Henryków - KS 
Pasiecznik 1:4 (1:0)

Grupa IV
Roan Tomisław - Chrobry Nowogrodziec 0:2 
(0:0), LZS Sobota - KS Kotliska 0:7 (0:3), 
Rybak Parowa - TS Parzyce 2:3 (1:2), LZS 
Niwnice - Orliki Węgliniec 2:8 (1:2), LZS 
Brzeźnik - Granit Gierałtów 3:1 (1:1), Kwisa 
Kierżno - pauza

Grupa V
KS. St. Jaroszowice - Bóbr Dąbrowa 7:0, 
KS Trzebień - LZS Mierzwin 0:4, Majdan 
Bolesławice - LZS Zbylutów 6:0 (4:0), LZS 
Nowa - LKS Kraśnik Dolny 6:2 (1:1), GKS 
Gromadka - Kolonia Bolesławiec 5:0, LKS 
Dobra - Znicz Kruszyn 3:5

(rob)

Grupa I

1. Pub Gol Jelenia Góra  6  10:3
2. Pogoń Świerzawa  6 9:3
3. Halniak Miłków  6  6:2
4. Mitex Podgórzyn  3 7:2
5. Nysa Wolbromek  3 5:3
6. KS Łomnica  3 4:6
7. Orzeł Lubawka  3  3:6
8. Czarni Strzyżowiec  3  1:5
9. Woskar Szklarska Poręba  2  2:2
10. 1946 Chełmsko Śl.  1  3:4
11. Orzeł Mysłakowice  1  0:1
12. Victoria Czadrów  1 3:6 
13. Chojnik Jelenia Góra  1   4:8
14. Piast Bolków  0 3:7

Najlepsi strzelcy: Wyderkowski (Pub 
Gol) - 5, Wolny (Świerzawa ) - 4, Sielach 
(Świerzawa), Rosek (Miłków, Woźniczka 
(Podgórzyn) - 3.

Grupa II
1. Bazalt Sulików 6 7:2
2. Sudety Giebułtów 6 6:2
3. Gryf Gryfów Śl. 6 5:1
4. Skalnik Rębiszów 6 5:1
5. Pogoń Markocice 4 4:2
6. Kwisa Świeradów Zdrój 3 3:1
7. Błękitni Studniska Dolne  3 2:2
8. Chmielanka Chmieleń 1 2:2
9. Cosmos Radzimów 1 2:3
10. LZS Radostów 1 2:5
11. Włókniarz Leśna 0 2:5
12. Orzeł Platerówka 0 2:6
13. Stella Lubomierz 0 2:7
14. Jaśnica Opolno Zdrój 0 1:6
Drużyny ze Świeradowa Zdroju i Chmiele-
nia rozegrały jeden mecz mniej.
Najlepsi strzelcy: Mateusz Płowaś (Bazalt 
Sulików) - 4, Sylwester Ciota (Sudety Gie-
bułtów) - 3, Wojciech Downar (Orzeł), Adam 
Macias (Chmielanka), Piotr Hurlak (Pogoń), 
Kamil Bełzowski (Włókniarz), Bartosz Onisz-
czuk (Skalnik), Krzysztof Złocik (Gryf), Marcin 
Makowski (Sudety) - wszyscy po 2.

Grupa III

1. Węgliniec 2 6 9:5
2. Łaziska  2 4 8:4
3. Apis 2 4 6:3
4. Tomaszów B. 2 4 6:4
5. Cosmos 2 3  5:3
6. Ocice 2 3 6:6
7. Jawa 2 3 4:4
8. Łąka 2 3 5:6
9. Iwiny 2 3 3:4
10. Radogoszcz 2 3 5:7
11. Iskra 2 1 6:7
12. Sparta 2 1 4:5
13. Dłużyna 2 1 2:5
14. Hutnik 2 0 0:6

Najlepsi strzelcy: Kaleta (Węgliniec) 
5, Borowiecki (Radogoszcz), Odzioba 
(Apis) - po 4. Skrzypek (Łaziska), Wu-
zberg (Jawa) - po 3. 
  

O górną piłkę walczyli Oskar Liszka (nr 14) ze Stelli i Waldemar 
Jadczak z Sudetów.
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Nowe SPA Uzdrowiskowe
w „Uzdrowisku Cieplice” Sp. z o.o.

Od 10 września zapraszamy 
do termalnego SPA Uzdrowiskowego:

 basen z hydromasażem

 kapsuła młodości SPA

 sauna

 solarium stojące

 masaże, bicze szkockie

UZDROWISKO CIEPLICE Sp. z o.o.

ul. Piotra Ściegiennego 5/7, 
58-560 Jelenia Góra

tel. 75-75-510-05

www.uzdrowisko-cieplice.pl

nowiny dla zdrowia

Uzdrowisko Cieplice realizuje za-
biegi na naturalnych surowcach 
leczniczych: borowinach i lokalnym 
skarbie - leczniczej wodzie termalnej. 
Na miejscu można korzystać z 42 
rodzajów zabiegów pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry. 

- Siłą przyciągania do Uzdrowiska 
Cieplice są znane od ponad ośmiu 
wieków złoża wód termalnych, które 
jako jedyne w Polsce osiągają temp. 
87 stopni C. Słabo zmineralizowane 

fluorkowo-krzemowe wody bardzo 
dobrze oddziałują choćby na osteo-
porozę, mają właściwości antybak-
teryjnie, silnie rozgrzewają - mówi 
Robert Moskwa z zarządu Uzdrowiska 
Cieplice. 

We wrześniu br. Uzdrowisko Cie-
plice uruchamia na bazie jednego z 
dwóch basenów rehabilitacyjnych 
wchodzących w skład Zakładu Przyro-
doleczniczego nowoczesne, wyposa-
żone w odpowiedni system wentylacji, 

SPA uzdrowiskowe. Basen z hydroma-
sażem, kapsuła młodości SPA (zabiegi 
na bazie wody termalnej), sauna, 
solarium stojące, zabiegi hydrotera-
pii (bicze szkockie, borowina) będą 
dostępne komercyjnie do późnych 
godzin wieczornych, bez skierowania 
lekarskiego. 

To oferta nie tylko dla kuracjuszy. 
Dzięki SPA uzdrowisko chce dotrzeć 
do mieszkańców Jeleniej Góry i okolic. 

Nowoczesne SPA na bazie wody termalnejDolina Młodości, czyli... 
„cudze chwalicie, swego 
nie znacie”

- Usługi komercyjne skierowane 
do osób, które chcą przyjechać do 
Świeradowa, odpocząć, poprawić 
swój stan zdrowia, to przyszłość 
tego ośrodka, bo daje możliwość 
pozyskania dodatkowych źródeł 
dochodów, niezależnych od NFZ - 
uważa Andrzej Skowron z zarządu 
Uzdrowiska Świeradów.

 Atutem i specyfiką Uzdrowiska 
Świeradów są wody radonowe. Ra-
don to gaz szlachetny występujący w 
glebie, powietrzu, a przede wszystkim 
w wodzie. Uzdrowisko organizuje 
konferencje naukowe, chcąc poznać 
i przybliżyć szerokiemu audytorium 
właściwości kąpieli w wodzie ra-
donowej, inhalacji i dobroczynne 
skutki wpływu radonu na organizm 
człowieka. 

Dawki radonu tzw. podprogowe 
działają bodźcowo, pobudzająco na 
organizm, który pod ich wpływem 
sam potrafi poprawić to, co funk-
cjonuje w nim nie najlepiej. Profesor 
Zdrojewicz z AM z Wrocławia, który 
prowadził badania wpływu radonu 
na organizm ludzki, jest gorącym 
zwolennikiem korzystania z dobro-
dziejstw radonu. 

- Kuracjusze z odległych rejonów 
Niemiec pokonują wiele kilometrów, 
aby skorzystać z oferty naszego 

uzdrowiska. Dobrze bowiem wiedzą, 
że radon jest u nich popularnym, 
cenionym, ale i drogim zabiegiem. 
Zależy nam, aby z ofertą dotrzeć do 
okolicznych mieszkańców. Przyjedź-
cie do Świeradowa, poddajcie się 
kąpielom w wodzie radoczynnej. Nie 
bez przyczyny okolice Świeradowa 
nazywane są Doliną Młodości, gdzie 
procesy starzenia przebiegają dużo 
wolniej - przekonuje Andrzej Skowron. 

I choć w Świeradowie można 
skorzystać z popularnych w innych 
uzdrowiskach zabiegów borowino-
wych, czy kąpieli mineralnych, a 
nawet unikatowych kąpieli w wywarze 
z kory świerkowej... to właśnie radon 
jest wyróżnikiem i atutem Uzdro-
wiska Świeradów. Dla tych zaś, co 
cieszą się bardzo dobrym zdrowiem, 
Uzdrowisko Świeradów proponuje 
skorzystanie ze SPA „Kwiat Lotosu”, 
gdzie unikatowe i świetnie wykony-
wane zabiegi poprawią nam wygląd i 
samopoczucie. 

Można skorzystać z oferty NFZ 
skierowania do Uzdrowiska Świe-
radów lub wybrać formę zabiegów 
komercyjnych. Optymalnym czasem 
korzystania z dobrodziejstw radonu 
jest trzytygodniowy turnus. Ale nawet 
każdy krótszy pobyt ma zbawienny 
wpływ na nasze zdrowie. 

REKLAMA I PROMOCJA
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Badania dowodzą, że jazda na 
rowerze jest zarówno na świecie, jak 
i w Polsce jednym z najbardziej popu-
larnych sportów. Poprawia zdrowie, 
nie rujnuje kieszeni, a przy tym nie 
zabiera dużo czasu i nie zamyka 
rowerzysty w ustalonych dniach i 
godzinach treningów. 

- Rower buduje wytrzymałość, 
kondycję, poprawia sylwetkę, jest 
przy tym wspaniałą alternatywą dla 
tych, którzy z przyczyn zdrowotnych 

nie mogą czynnie uprawiać innego 
sportu (choćby kontuzje kolana, 
stawów śródstopia) - dowodzi Paweł 
Kibiń, właściciel sklepu rowerowego 
i wydawca magazynu rowerowego 

„Bike action”. - Rower często zale-
cany jest wręcz jako rehabilitacja. 
Technologia amortyzacji rowerów 
jest tak zaawansowana, że nawet 
osoby z niektórymi dolegliwościami 
kręgosłupa mogą korzystać z jazdy 
na dwóch kółkach. 

Komfort i bezpieczeństwo jazdy na 
rowerze zwiększa fachowe doradz-
two w sklepie. 

- Rower należy dostosować do 
rodzaju aktywności, sylwetki, moż-
liwości zdrowotnych klienta - tłu-
macz y Pawe ł K ib iń. Ak tua lnie 
w trendzie są rowery górskie z 
komfortową pozycją kręgosłupa: 
na naszych górskich szutrowych 
drogach świetnie się sprawdzają 
koła 26 cali i mniejsze. 

Rynek rowerowy współcześnie 
zmienia się w dużym tempie. W 
latach 90. dominowały klasyczne 

„górale”. „Wszyscy jeździli mocno 
przygarbieni, męcząc się, a nie od-
poczywając - przekonuje specjalista 
od dwóch kółek - dziś zwycięża 
komfort jazdy”. Producenci rowerów 
wyczuli tendencje, wprowadzili na 
rynek rower górski o większym kole 
29 cali. Za takim trendem podąża 
Paweł Kibiń. 

-To genia lne rozwią zanie: są 
bardziej dynamiczne, w terenie 
mo ż e m y ko r z y s t a ć  z  r owe r u  
górskiego, a przekładając opony 
na szosowe - wybrać się na prze-
jażdżkę asfaltem. Duże koło jest 
przyszłością roweru górskiego. 
Ten trend wymyślił Gary Fischer 
przed 10 lat y, ale do tej por y 
produkowane rowery był y zby t 
ciężkie. Aktualnie koło 29 cali ma 
taką samą wagę, co 26 cali. 

Nowe trendy na dwóch kółkach

- Joga to proces odzyskiwania harmonii, równowagi wewnętrznej, aby lepiej 
funkcjonować w środowisku, w którym żyjemy. Uprawiając jogę, wszystkie prze-
ciwności, które nas dotykają, przekształcamy na pozytywną energię, pozytywne 
działania promieniujące na otoczenie - mówi Tomasz Lis, twórca i nauczyciel 
Dolnośląskiej Szkoły Jogi. 

Joga to podróż do środka, do odkrycia kontaktu z sobą, tłumaczy Tomasz Lis. To coś, co - poprzez 
silną ekspansję na zewnątrz, szum informacyjny - w kontakcie ze współczesną cywilizacją zwyczajnie 
zatraciliśmy. 

- Działamy ciągle na zewnątrz, joga jest techniką, która ma nas z powrotem skierować 
do środka. Joga uczy harmonii: połączenia dwóch skrajnych biegunów ekstrawertyka i 
introwertyka. Zadaniem współczesnego człowieka nie jest ucieczka do pustelni, chodzi 
o to, aby promieniować pozytywną energią na zewnątrz.

- Joga to mechanizm naprawiania wszystkiego od podstaw. Joga jest systemem 
uniwersalnym, apolitycznym i choć powstał w hinduizmie w Indiach, sposób, jaki się 
naucza go na Zachodzie, jest areligijny. Każdy, bez względu, czy jest katolikiem, czy 
buddystą, może w jodze odnaleźć drogę do pogłębienia własnej praktyki duchowej.

Joga dla harmonii
Zumba jest połączeniem tańca i aerobiku, dyscypliną zainspirowaną latynoskimi 
rytmami. - Moda przyszła ze Stanów Zjednoczonych - wyjaśnia Agnieszka Lis-Rębas, 
instruktor zumby, aerobiku; wcześniej przez 14 lat uprawiała taniec towarzyski. - To 
ciekawa i łatwa do nauki forma fitness. Proste do zapamiętania, powtarzalne kroki 
taneczne sprzyjają zabawie, nie ma mowy o stresie na zajęciach.

Zumba nie wymaga partnera. Zajęcia są dynamiczne, nastawione na spalanie tkanki 
tłuszczowej, budowanie kondycji, kształtowanie sylwetki poprzez zabawę. 

- Świetna kombinacja ruchów i motywująca muzyka porywają do zabawy, napawają 
optymizmem, rezultaty po pewnym okresie potrafią zaskoczyć - wymienia plusy zum-
by instruktorka. Połączenie kroków i ruchów choćby salsy, flamenco, samby, tańca 
brzucha, cha-chy, rumby, twistu, tańca merengue i reggaeton sprzyja spalaniu kalorii, 
rzeźbieniu ciała.

- W zumbie 70 proc. to kroki i ruchy tańców latynoskich, przyjemność sprawiają 
przede wszystkim tym, którzy kochają taniec. Dla zwolenników treningów cardio na 
swoich zajęciach wprowadzam także ćwiczenia intensywne, choćby na brzuch - dodaje.

Połączenie tańca i aerobiku dziś jest na topie.

- W tym budynku, w tej sali, zwolennicy fitness trenują od 13 lat, poprawiają kondycję, 
wygląd zewnętrzny, ale i nastrój, dobre samopoczucie - Tomasz Gładysiak od pięciu 
lat prowadzi jeden z najstarszych Fitness Klubów w Jeleniej Górze. Obserwuje 
pojawiające się trendy, zmieniających się uczestników. Jedno jest niezmienne: moda 
na dbanie o sylwetkę i samopoczucie obejmuje coraz więcej Polaków. - Standardy 
i propozycje rozmaitych fitness klubów są podobne, o powodzeniu decydują takie  
czynniki, jak atrakcyjne miejsce, parking, różnorodne formy fitness i instruktorzy.  
Klienci przywiązują się do „swoich trenerów” - dowodzi właściciel fitness klubu, w 
którym zajęcia na spalanie tłuszczu, z ciężarkami, piłkami, na rowerach stacjonarnych 
prowadzi siedmiu instruktorów. - Rafał Sadecki razem z Michałem Klementowskim 
od 10 lat prowadzą inny jeleniogórski fitness klub: - Upodobania klientów zmieniają 
się wraz z nowinkami i trendami ze świata - dzieli się doświadczeniem Rafał Sadecki 

- W latach 90. klienci budowali masę mięśniową, aktualnie zmienił się profil modnej 
sylwetki na bardziej sportową tzw. „sylwetkę fitness”, bez nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Dziś na topie są ćwiczenia aerobowe wyszczuplające sylwetkę, poprawiające wy-
dolność organizmu i kondycję.

Fitness Klub Zumba fitness
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-  To  d y s c y p l i n a  d l a  o s ó b  w 

każdym wieku. Przy odpowiedniej 
technice uprawiania nordic walking, 
ś w i e t n i e  r a d z ą  s o b i e  n a w e t 
osoby s t ar sze, ze schor zeniami 
kręgosłupa i stawów - dziel i się 
swoim trzyletnim doświadczeniem 
p r o w a d z e n i a  J e l e n i o g ó r s k i e j 
Szko ł y Nord ic Wa lk ing Norber t 
Potkański, nauczyciel wychowania 
f i z y c z n e g o  w  s o b i e s z o w s k i e j 
szkole, trener osobisty dobierający 
dietę i ćwiczenia, instruk tor nordic 
walk ing. 

 - Świetnie, że w ostatnim czasie  
tyle osób nabyło kije, wyszło z domów. 

Ale warto popracować jeszcze nad 
techniką: kije nie są do podpierania, a 
do odbijania się. Wówczas kręgosłup, 
stawy kolanowe i śródstopia będą 
odciążone - mówi instruktor. Sztuki 
prawidłowego uprawiania nordic 
walking pod nadzorem instruktora 
można się nauczyć już... w ciągu 
pierwszej godziny. Kurs zagwarantuje, 
że kije będą używane...

- …dla zdrowia, bo przecież do tego 
kije nordic walking zostały stworzone - 
przekonuje Norbert Potkański. 

 Wybierając kije w sklepie, warto 
pamiętać o zasadniczej różnicy: kije 
trekingowe (używane w górach) mają 

Nordic Walking dla każdego rączki przypominające narciarskie 
kije zjazdowe, a nordic walking są 
podobne do kijów biegowych (rączka 
g ł adka , ze spec ja lną „rękawicą” 
zamiast paska). 

Coraz więcej zwolenników nordic 
walking lubi uprawiać tę dyscyplinę w 
grupie. Można poznać nowych ludzi, 
porozmawiać, przerwać dokuczającą 
w domu samotność.

 - Pod koniec lata, kiedy z urlopów 
wracamy opalone i... odwodnione, 
warto wykonać zabiegi głębokiego 
nawilżania skóry. Polecam zwłaszcza 
zabieg oxybrazji, który polega na na-
tlenieniu skóry - mówi Iwona Łapińska, 
szefowa Ambasady Urody. - Roztwór 
soli fizjologicznej w połączeniu z ci-
śnieniem hiperbarycznym pozwala na 
głębokie nawilżenie skóry. Pobudzony 
zostaje cały system naczyń włoso-
watych, przez naturalne złuszczenie 
naskórka zabieg intensywnie odnawia 
skórę. W kosmetologii to jeden z naj-
bezpieczniejszych zabiegów, wskazany 
o tej porze roku.

Zabieg oxybrazji warto połączyć z 
pilingami. Piling chemiczny twarzy z kwa-
sem mlekowym pozwala na wydobycie z 

głębszych warstw skóry wodę, co daje 
także efekt głębokiego nawilżenia. 

Ambasada Urody oferuje szeroką 
gamę pilingów na ciało: między in-
nymi delikatne pilingi cukrowe, czy 
na bazie śliwki liczi albo... czekolady 
(podtrzymują efekt opalenizny). Dużą 
popularnością cieszą się zabiegi wy-
korzystujące algi Fucus i Spirulina: 
odnawiające skórę na poziomie komór-
kowym, uzupełniają mikroelementy i 
biopierwiastki niezbędne do dobrego 
funkcjonowania skóry. 

- Polecam takie zabiegi w kapsule, 
gdzie jest użyta od razu terapeutyczna 
moc choćby ozonoterapii, aromaterapii, 
chromoterapii. To zabiegi szalenie przy-
jemne, dla każdej pani, poprawiające 
kondycję skóry - radzi Iwona Łapińska.  

Zumba jest połączeniem tańca i aerobiku, dyscypliną zainspirowaną latynoskimi 
rytmami. - Moda przyszła ze Stanów Zjednoczonych - wyjaśnia Agnieszka Lis-Rębas, 
instruktor zumby, aerobiku; wcześniej przez 14 lat uprawiała taniec towarzyski. - To 
ciekawa i łatwa do nauki forma fitness. Proste do zapamiętania, powtarzalne kroki 
taneczne sprzyjają zabawie, nie ma mowy o stresie na zajęciach.

Zumba nie wymaga partnera. Zajęcia są dynamiczne, nastawione na spalanie tkanki 
tłuszczowej, budowanie kondycji, kształtowanie sylwetki poprzez zabawę. 

- Świetna kombinacja ruchów i motywująca muzyka porywają do zabawy, napawają 
optymizmem, rezultaty po pewnym okresie potrafią zaskoczyć - wymienia plusy zum-
by instruktorka. Połączenie kroków i ruchów choćby salsy, flamenco, samby, tańca 
brzucha, cha-chy, rumby, twistu, tańca merengue i reggaeton sprzyja spalaniu kalorii, 
rzeźbieniu ciała.

- W zumbie 70 proc. to kroki i ruchy tańców latynoskich, przyjemność sprawiają 
przede wszystkim tym, którzy kochają taniec. Dla zwolenników treningów cardio na 
swoich zajęciach wprowadzam także ćwiczenia intensywne, choćby na brzuch - dodaje.

Połączenie tańca i aerobiku dziś jest na topie.

Zumba fitness

Postawić kropkę czyli... 
jak zadbać o urodę
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Szpital MSWiA w Jeleniej Górze 
kupił kapsułę młodości. - Uspokaja, 
relaksuje, odchudza - mówią ci, którzy 
ją obsługują.

To rewolucja w leczeniu pacjentów 
tego szpitala. Placówka zajmuje się re-
habilitacją osób oraz leczeniem nerwic.

- Seansy w tej kapsule powodują, 
że możemy się zrelaksować, możemy 
schudnąć, wypocząć - mówi dyrektor 
szpitala Elżbieta Zakrzewska. - No i bar-
dzo pozytywnie wpływa na nasz mózg.

Urządzenie wygląda trochę jak 
statek kosmiczny. Otwiera się po-
krywa, do środka wchodzi pacjent. 
Kładzie się na specjalnej wibrującej 
macie. Częstość i miejsce wibracji 
jest uzależnione od ustawionego 
programu. Jest też aromaterapia, 
leczenie światłem. Wszystko reguluje 
się elektronicznie. Seans w kapsule 
trwa od dwudziestu kilku minut do 
pół godziny. Urządzenie kosztowało 
szpital 30 tysięcy złotych.

- Lada dzień rozpoczniemy testy dla 
pacjentów ze szpitala - mówi Elżbieta 
Zakrzewska. Wytypowaliśmy grupę 15 
osób, która się dobrowolnie zgłosiła. 
Przez ponad dwadzieścia dni będzie-
my poddawać ich seansom w kapsule 
i obserwować, jak to wpływa na ich 
samopoczucie. Będziemy spisywać 
wyniki. Po kilku dniach funkcjonowa-
nia kapsuły już wiemy, że te seanse 
uspokajają.

Jak mówi, najprawdopodobniej 
wprowadzi zmiany w autorskim pro-
gramie terapeutycznym dla szpitala. 

- Umieścimy seanse w kapsule w tym 
programie - mówi pani dyrektor.

Seanse w kapsule nie są refun-
dowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. - Nie przejmuję się tym, nasi 
pacjenci muszą mieć dostęp do nowo-
ści - mówi E. Zakrzewska. - Będzie ona 
udostępniona także w naszej ofercie 
komercyjnej, dla osób spoza szpitala.

To nie jedyne nowości w szpitalu 
MSWiA. Od miesiąca placówka ma 
wannę do zabiegów wspomagających 
leczenie łuszczycy i bielactwa.

- Chcemy wprowadzić kolejne urzą-
dzenie, tzw. falę uderzeniową. To 
dobre dla osób, które mają problemy 
z naskórkami na piętach, z haluksami, 
z rogowaceniem skóry - mówi E. 
Zakrzewska. - Ta fala będzie powodo-
wała, że komórki będą się odkształcały, 
nie będzie potrzeby robienia operacji 
na haluksy.

Prawdopodobnie fala zostanie zaku-
piona jeszcze w tym roku.

(obe)

nowiny dla zdrowia

Kosmiczne leczenie

Villa Romantica w Szklarskiej Po-
rębie otoczona jest romantycznym 
ogrodem z Karkonoszami w tle.

- W przyrodzie i ciszy, z dala od 
zgiełku miasta, można złapać dy-
stans do świata, zadbać o dobre 
samopoczucie i urodę. To właśnie z 
natury czerpiemy inspirację, tworząc 
szeroką gamę usług SPA - tłumaczy 
Wioletta Jurkiewicz. Swoim klientom 
proponuje nie tylko zabiegi upiększa-
jące, odchudzające, relaksujące, czy 
masaże gorącymi kamieniami i zioło-

wymi stemplami. W ofercie jest także 
gimnastyka w przyrodzie z widokiem 
na góry, oczyszczanie organizmu dietą, 
nordic walking i duży wybór rytuałów. 

- Potrzebny jest rytuał dla ciała i dla 
duszy. Kameralna atmosfera, palące 
się świece, kadzidełka są otoczką 
działającą na zmysły - przekonuje pani 
Wioletta. - Połączenie zabiegów, pilin-
gów z użyciem na przykład górskiego 
siana i kwiatów, gwarantuje odnowę 
organizmu, regeneruje strukturę skó-
ry, daje relaks. 

Rytuały dla ciała i duszy 

REKLAMA I PROMOCJA
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28RADZIMY SOBIE

Do oddania: 
Materac (1,40 x 2,0); odzież dam-

ska (r.40) i buty; koszule męskie.
Potrzeby:
Odzież dla dziecka (3-6 m-cy); 

wózek akumulatorowy; lodówka; 
wersalka lub narożnik; szafa; okna; 

meble kuchenne; wyprawka dla no-
worodka; komputer; wersalka; meble 
pokojowe; odkurzacz. 

Ofiarodawcy i potrzebujący mogą 
dzwonić w godz. 8-16 pod nr 75 
764-63-66, od poniedziałku do piątku.

(ep)

W marketach ożywienie związane ze zbliżającym się początkiem szkoły. Na 
szczęście ceny szkolnych przyborów i zeszytów, w przeciwieństwie do podręcz-
ników, utrzymują poziom sprzed roku, promocje odzieży i obuwia pozwalają 
na zakupy za nieduże pieniądze. Tanie są pomidory te normalne i na te na 
przetwory (lima kosztuje 1,20-1,50 zł), można również dostać jeszcze ogórki 
gruntowe (1,80-2,20 zł), buraki co oznacza, że czas robić zapasy. Amatorów 
śliwek i jabłek ten sezon z pewnością rozczaruje - mało i drogo, ale można w 
zamian pojeść winogron, arbuza czy brzoskwiń (poniżej 3 zł za kilogram). (ep) 

W Zajeździe Pod Skarpą w My-
słakowicach polskie dania kon-
kurują z włoskimi. Rodzinnego 
interesu od 15 lat dogląda Rafał 
Sadowski (na zdjęciu). Zaczynali 
od smażalni ryb. Karpie, pstrągi i 
ryby morskie nadal serwują nad 
stawem. W zajeździe przygoto-
wują pizze na kamieniu i włoskie 
makarony zapiekane w piecu. 
Hitem jest makaron rigatoni z kur-
czakiem w sosie curry. I choć tra-
dycyjnego schaboszczaka, piero-
gi czy flaki można tutaj zamówić, 
gospodarze kuszą łososiem po 
królewsku albo kurczakiem na 
ostro zapiekanym w piecu.  

ŁOSOŚ PO KRÓLEWSKU 
(przepis na 2 osoby)

Produkty: 
40 dag filetu z łososia, 2 łyżki 

kaparów, 2 łyżki białego wytraw-
nego wina, 2 łyżeczki masła, na-
tka pietruszki, sól, cytryna.

Przygotowanie: filety solimy, 
skrapiamy cytryną, odstawiamy 
na pół godziny. Grillujemy z obu 
stron na mocno rozgrzanej patel-
ni posmarowanej odrobiną oleju 
przez pięć minut. Filety układa-
my na folii (każdy osobno), na 

wierzch kładziemy kapary, masło, 
natkę pietruszki, wino - zawijamy 
folię w ten sposób, aby zostawić 
trochę przestrzeni. Wkładamy do 
piekarnika nagrzanego do 220 
stopni na 10 - 15 minut. Podajemy 
z warzywami (brokuł, marchewka, 
kalafior) gotowanymi na parze. 

KURCZAK NA OSTRO (prze-
pis na 2 osoby)

Produkty: 2 piersi z kurczaka, 
pół sałaty lodowej, 2 pomidory, 2 
nieduże ogórki, 1 mała czerwona 
papryka, 1 sztuka pepperoni 
(ostre), przyprawa do kurczaka, 
sos vinegrette, sos chilli, starty 
żółty ser do posypania.

Przygotowanie: piersi z kurcza-
ka kroimy w kostkę, obsypujemy 
przyprawą do kurczaka, podsma-
żamy na oleju na złoty kolor. Wa-
rzywa kroimy w kostkę. Na talerzu 
rozkładamy poszarpaną sałatę, 
na wierzch kładziemy warzywa, 
zalewamy sosem vinegrette, ukła-
damy podsmażonego kurczaka, 
polewamy ostrym sosem chilli, 
posypujemy startym serem, wkła-
damy do piekarnika nagrzanego 
do 220 stopni na 2-3 minuty.

MPP 

Gotowane 
Pod Skarpą

M
PP

 OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 
58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50, 

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, 
że w dniu

19 września 2011 r. o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, sala nr 111, 

odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 270  

o powierzchni 504 m2, położona w Kowarach 
przy ul. 1 Maja 80, oddana w użytkowanie wieczyste 

do dnia 05.12.2095 r., zabudowana budynkiem 
przemysłowym o powierzchni użytkowej 375,20 m2, 

stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. 
Użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem budynku 

jest dłużnik: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Verge Sport” Spółka z o.o. w Kowarach. 

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00030591/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 299 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, 

tj. kwotę: 199 334,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię 

w wysokości 10 proc. ceny oszacowania nieruchomości, 
tj. 29 900,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji 

w gotówce lub na rachunek bankowy komornika 
w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra:

nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. 
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się 

jej wpływ na rachunek komornika. 
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (75) 764 60 50

REKLAMA I PROMOCJA

50-latka ceniąca odpowiedzialność, wra-
żaliwa, pogodna. Pełna optymizmu, pozna 
pana inteligentnego, o szlachetnch cechach 
charakteru i miłej aparycji, pana wolnego, 
zmotoryzowanego. Bez sms-ów, bez nume-
rów zastrzeżonych, bez przygód. O poważny 
kontakt proszę pod nr 697-053-490.

Magda 
Miła, inteligentna, szczera domatorka pozna 

pana poważnie myślącego o życiu, może być 
z bliska lub z daleka. Jestem na rencie stałej, 
bez zobowiązań, z mieszkaniem. Jestem po 
rozwodzie, już 10 lat dokucza mi samotność. 

Irena 
Poznam panią do lat 49, puszyste - nie, 

dziecko nie przeszkadza, związek stały. Mam 
49 lat, wychowuję 13-letniego syna, posiadam 
mieszkanie 80 m kw. Mile widziana pani z 
prawem jazdy (lub bez). Tel. 503-921-308. 

Samotny 
Wolny, samotny jeleniogórzanin po pięćdzie-

siątce, 176/75, kulturalny, zadbany, bez nałogów 
i zobowiązań, niezależny materialnie, o różno-
rodnych zainteresowaniach, pozna panią do lat 
50, w celu stałego związku. Tel.791-767-037.

Bliźniak

Dominiko, jeszcze dzisiaj nie mogę 
dojść do siebie. W ubiegłym miesiącu 
byłam daleko stąd u krewnego w 
szpitalu onkologicznym, był to oddział 
radiologii. Mój wujek jest chory, bierze 
serię zabiegów naświetlania. Leżał na 
sali ze starszym mężczyzną, który miał 
raka ucha z bardzo głęboką raną. Mój 
wujek mówił, że tego pacjenta nikt 
nie odwiedza, chociaż jego rodzina 
mieszka niedaleko. Starszy pan, po 
osiemdziesiątce, bardzo sympatycz-
ny, chociaż komunikacja z nim była 
bardzo utrudniona ze względu na 
głuchotę ucha zdrowego, a także tego 
chorego, z opatrunkiem. Historia tej 
jego choroby jest wprost porażająca. 
Rodzina zaniedbała to ucho i przez 
długi czas nikt nie zainteresował 
tym lekarza. Ta rodzina jest patolo-
giczna, pije syn tego starszego pana, 
terroryzuje domowników, wywołuje 
ciągłe awantury. Ten pan opowiedział 
wszystko mojemu wujkowi, a wujek 
mi, gdy pielęgniarka zabrała tego 
pacjenta na zmianę opatrunku. Otóż 
bardzo długo zwlekano, rana na uchu 
się bardzo paprała, robiono mu tam w 
domu jakieś prowizoryczne opatrunki, 
generalnie nie przejmowano się jednak 
tym, że starszy pan jest chory. Dopiero 
jak sprawa zrobiła się poważna, z tego 
ucha wciąż lała się krew, córka tego 
pana zawiozła go do przychodni. Gdy 
lekarz zobaczył ranę, przeraził się. Nie 
chciał w ogóle tego oglądać, zawołał 
laryngologa, który zajrzał głębiej do 
tego ucha i zobaczył, że w środku ucha, 
głęboko, znajdują się larwy muchy. 
Wynika z tego, że na domiar złego 
mucha złożyła w tym uchu jajka. To 
po prostu przerażająca, nieprawdopo-
dobna historia. Ucho wręcz gniło. Ten 
laryngolog nawet się nie zastanawiał, 
tylko dał skierowanie od razu do 
szpitala. Tę ranę w szpitalu oczysz-
czono, zoperowano i zlecono zabiegi 
radioterapii. Nie wiadomo, jakie będą 
dalsze losy starszego pana, otrzymuje 
on też morfinę, ponieważ ta rana jest 
niezwykle bolesna. Pielęgniarka mówi-
ła, że tego ucha już prawie nie ma, tak 
bardzo zostało zżarte przez chorobę. 
Byłam w tym szpitalu jakiś czas temu, 
ale nie mogę przestać o tym myśleć. 
Nie wiem, co teraz dzieje się z tym 
pacjentem, mieli go gdzieś przewieźć 
do jakiegoś hospicjum. Uważam, że 
ta jego rodzina powinna ponieść 
konsekwencje, z powodu zaniedbania 
choroby swojego krewnego, który jest 
już w takim wieku, że nie jest w stanie 
sam dbać o siebie. 

Monika 
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Krystyna, matka dziewczynki, 
przekonuje, że nie zależy jej na 
utrudnianiu kontaktów dziecka 
z ojcem.

- Ale niech on coś zrobi wreszcie 
ze swoim życiem. Bycie rodzicem, 
to nie tylko prawa, ale i obowiązki. 
To nawet nie chodzi o płacenie 
alimentów, których Gosia od 
ojca nie uzyskuje, ale o zaintere-
sowanie się dzieckiem. Niestety, 
jej ojca stać na to, by straszyć i 
wyzywać mnie w sklepie czy na 
spacerze, a już czasu na zainte-
resowanie się, jak dziecku idzie 
w szkole, czy tym, jak spędzi wa-
kacje, nie ma - opowiada kobieta.

Przyznaje, że nie wie, co urzekło 
ją kilkanaście lat temu w młod-
szym od niej o 14 lat, dziś 37-let-
nim mężczyźnie - „przecież każdy 
szuka miłości i bezpieczeństwa”.

Żyli ze sobą osiem lat w związku 
nieformalnym. Urodziła się Małgo-
sia. Rodzice dziecka rozstali się. 
Kobieta zarzucała partnerowi brak 
zainteresowania znalezieniem sta-
łej pracy i kontakty z innymi kobie-
tami, a także to, że gdy na dłuższy 
czas zostawiła dziecko pod jego 
opieką, bo sama wyjechała do pra-
cy za granicę, ojciec zaniedbywał 
córkę i zadawał się z nieletnimi.

Ojciec dziewczynki przekony-
wał nas z kolei, że jego była part-
nerka wymyślała niektóre rzeczy 
i to on się od niej wyprowadził, 
bo była chorobliwie zazdrosna i 
miała ciągłe pretensje.

Mężczyzna wystąpił do sądu 
o ustalenie kontaktów z córką. 
Została mu ograniczona władza 
rodzicielska, a Małgosię wycho-
wuje samotnie matka.

Dziecko i rodzice byli już trzy-
krotnie diagnozowani w Rodzin-
nym Ośrodku Diagnostyczno-Kon-
sultacyjnym. Za każdym razem 
opinia i wnioski psychologów były 
negowane przez którąś ze stron. 
Cztery lata temu biegli uznali, że 
dziewczynka jest bardzo emocjo-
nalnie związana z matką, a wobec 
ojca nie ujawnia symptomów głęb-
szego zaangażowania emocjonal-
nego. Dlatego też, uznali, nie ma 
psychologicznych przesłanek do 
utrzymywania osobistych kontak-
tów dziecka z ojcem.

- Temu panu nie chodzi tak na-
prawdę o kontakty z dzieckiem, 
ale o niszczenie mnie, psucie 
mi opinii w środowisku. Tak jak 
zapowiedział, tak też i robi. Bo cy-
wilizowany człowiek umówiłby się 
ze mną w sprawie widywania Mał-
gosi, dzwonił, interesował się, co 
u dziecka - dodaje pani Krystyna.

Sąd jednak określił ilość i spo-
sób kontaktów ojca z córką. Na 
początku odbywały się w neu-
tralnym miejscu, czyli w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 
Ale nawet tam nie obyło się bez 
sytuacji konfliktowych i awantur. 

Ojciec dziecka twierdzi cały 
czas, że to jego była partnerka 
jest wszystkiemu winna - mani-
puluje dzieckiem, stawia go w 
złym świetle i nastawia dziecko 
przeciwko niemu, czym znęca 
się psychicznie nad dzieckiem. 
W pobliżu miejsca zamieszkania 
matki rozwieszał nawet ulotki z 
opisem całej sytuacji z wezwa-
niem do tego, by sąsiedzi zawia-
damiali, gdy zobaczą podejrzane 
zachowania matki, odpowiednie 

organy. Został za to ukarany 
przez sąd grzywną.

W ubiegłym roku sąd ponow-
nie skierował skonfliktowanych 
rodziców i dziecko na badania do 
RODK. Tym razem do Głogowa.

- Małgosia była chora, a to był 
środek zimy. Nie mam samochodu, 
nie miałam jak dojechać, prosiłam 
sąd o zmianę ośrodka, na przykład 
na Wałbrzych czy nawet Wrocław. 
Ale pani sędzia się uparła. Musia-
łyśmy jechać, a dziecko to odcho-
rowało. Pytam się, po co było to 
badanie, skoro już raz biegli się 
wypowiedzieli. Poza tym sąd po-
winien wziąć pod uwagę przede 
wszystkim to, co mówi dziecko, 
jego odczucia i potrzeby - dodaje.

Kolejne badania rodziców do-
prowadziły do wniosków, że 

zarówno matka, jak i ojciec 
dziewczynki powinni się poddać 
treningowi kompetencji wycho-
wawczych, co mogłoby dać 
szansę na wyciszenie konfliktu. 
Dyskredytowanie ojca przez 
matkę obniża jej predyspozycje 
wychowawcze, a cechy charak-
terologiczne ojca są przyczyną 
jego nieprawidłowych postaw 
opiekuńczo-wychowawczych.

Kolejne kontakty ojca z dziec-
kiem ustalone przez sąd miały się 
odbywać w obecności kuratora 
sądowego. Ojciec dziecka był 
zadowolony z oglądu sytuacji 
przez kuratorkę, bo ta pisała w 
sprawozdaniach, że widać, jak 
matka manipuluje córką. Ale bie-
gli w swej opinii jednoznacznie 
określili wzajemne działania i po-

stawy rodziców - „nie zważając na 
traumatyczne przeżycia, dostar-
czają dziecku przykrych przeżyć 
i kształtują w dziecku poczucie 
lęku, niepewności i zagrożenia”.

Matka Małgosi poskarżyła się 
Rzecznikowi Praw Dziecka. Ten 
zalecił sądowi dopuszczenie uzu-
pełniającej opinii biegłych, którzy 
mieliby określić, jakiego rodzaju 
terapia dla rodziców i dziecka 
naprawi sytuację i doprowadzi 
do normalnych kontaktów ojca z 
dzieckiem. Rzecznik stanął na sta-
nowisku, że ojciec powinien mieć 
wyznaczone stałe, regularne kon-
takty z córką w miejscu neutralnym.

W maju tego roku psycholo-
gowie z RODK ponownie badali 
rodziców i dziewczynkę i relacje, 
jakie panują między dorosłymi 
i dzieckiem. Po kilku latach 
ostrego konfliktu i wzajemnej 
nienawiści rodziców do siebie 
psychologowie uznali, że na razie 
nie widzą szans na pozytywne 
rozwiązanie sporu. Dziewczynka, 
silnie związana emocjonalnie z 
matką, ma negatywny stosunek 
emocjonalny wobec ojca, „który 
wynika nie tyle z osobistych do-
świadczeń dziecka, ile zdetermi-
nowany jest wrogą postawą matki” 
wobec byłego partnera.

Specjaliści zaproponowali, 
by na razie zawiesić kontakty 
dziecka z ojcem do czasu, aż 
dziewczynka nie uzyska większej 
dojrzałości emocjonalno-społecz-
nej i niezależności od matki. Osta-
tecznie to sąd będzie musiał teraz 
podjąć jakąś decyzję za rodziców, 
którzy nie potrafią się dogadać.

Grzegorz Koczubaj

REKLAMA I PROMOCJA

Dziecko kochają,  
siebie nienawidzą
Oboje rodzice bardzo kochają swoją 9-letnią córkę Małgosię. Tyle tylko, że sami się nienawidzą, a eskalacji 
konfliktu między nimi nie widać końca. Sąd rodzinny, od którego oczekują decyzji, posiłkował się już trzema 
opiniami biegłych psychologów i cokolwiek zdecyduje, sporu między rodzicami nie rozstrzygnie.

- To jeden z rysunków Małgosi. Taty tu nie ma, więc widocznie 
nie potrzebuje go teraz - mówi pani Krystyna.
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Bogatyńscy radni niemal jedno-
głośnie przyklasnęli planom budowy 
farm wiatrowych na terenie gminy. 
Większość turbin stanie na zwało-
wisku zewnętrznym kopalni. 

Prace nad nowym miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego trwały niemal dwa i 
pół roku. W tym czasie odbyły się 
dziesiątki spotkań, paneli środo-
wiskowych, przeprowadzano kon-
sultacje, oceniano przewidywany 
wpływ inwestycji na środowisko. Z 
uwagi na położenie geograficzne 
gminy, bliskie sąsiedztwo z Czecha-
mi i Niemcami, konieczne było także 
dokonanie uzgodnień międzynaro-
dowych. Efekt tych prac jest taki, że 
z 98 przewidywanych na początku 
lokalizacji, uzgodniono ostatecznie 
miejsca posadowienia dla 52 siłowni 
wiatrowych. 

- Większość z nich będzie dla 
mieszkańców w ogóle niewidoczna 

- wyjaśniał sekretarz urzędu miasta 
i gminy, Daniel Fryc. - Widocznych 
będzie tylko kilkanaście. Reszta, ta 
umiejscowiona na zwałowisku, nie 
będzie nikomu przeszkadzać. 

Te wiatraki, które nie zmieściły się 
na kopalnianych hałdach, powstaną 
w okolicy Zatonia i Działoszyna. Jak 
zapewniają urzędnicy, przyszła inwe-
stycja została zakwalifikowana do ka-
tegorii nieuciążliwych i uciążliwych o 
nieznacznym stopniu. Co więcej, ma 
to być inwestycja służąca ochronie 
środowiska; konkretnie - ochronie 
powietrza. 

Do projektu planu zagospodaro-
wania przestrzennego, który został 
wyłożony do publicznego wglądu, 
wniesiono tylko dwie uwagi, i oby-
dwie zostały uwzględnione przez 
burmistrza. Jeśli chodzi o hałas, 
którego mogliby obawiać się naj-

bliżsi sąsiedzi, padły zapewnienia, 
że wskaźniki nawet się nie zbliżą 
do maksymalnych, dyktowanych 
przepisami wartości. Jeśli chodzi o 
walory krajobrazowe, to w zasadzie 
nie ma o czym dyskutować, bo 
pogranicze obsadzone jest setkami 
wiatraków zarówno po stronie cze-
skiej, jak i niemieckiej - żadnego 
widoku Polacy więc już nie zepsują, 
bo i tak jest on technologicznie 
napiętnowany. 

Gmina spodziewa się nawet 7 mi-
lionów rocznego wpływu do budżetu, 
z tytułu należnych od wiatraków 
podatków. I z tym argumentem 
trudno komukolwiek dyskutować. 
Środowisko naturalne, które i tak 
zostało już zdegradowane przez dzia-
łalność kombinatu energetycznego, 
będzie musiało przełknąć kolejny 
etap industrializacji. Łącznie, pod 
zabudowę wiatrakową, zarezerwo-
wano 1500 ha powierzchni. Początku 
prac można się spodziewać dopiero 
w pierwszych miesiącach roku 2013. 

(mat)

Wiatraki na hałdach 

Drzewa przyniosła woda w 
czasie powodzi w 2009r. Nie do-
szłoby do tego nawet wówczas, 
gdyby nie to, iż na odcinku wielu 
kilometrów rosły w nurcie rzeki. 
Gdy z tamy w Pilchowicach za-
częto spuszczać wodę w ilości 
135 metrów sześciennych na 
sekundę, jasnym było, że drzewa 
tego nie wytrzymają.

- No i nie wytrzymały - wspomina 
Ireneusz Maciejczyk, wicebur-
mistrz Lwówka Śląskiego. - Poła-
mane płynęły z nurtem i zatrzy-
mywały się na moście we Lwówku 
Śląskim. Powstawała tama - rzeka 
zaczęła się rozlewać na drogę. 
Poprosiliśmy o pomoc właścicie-
la mostu i drogi - Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. 
Przyjechało kilku robotników z 
zamontowaną na samochodzie 
małą kotwiczką. Śmiech!

Ostatecznie sprawę we własne 
ręce wziął wówczas starosta 
lwówecki. Za pieniądze starostwa 
sprowadził z Lubania specjalny 
dźwig; a resztę za darmo i z na-
rażeniem życia wykonali strażacy.

- Opuszczani byli nad drzewa 
specjalnymi linami i przy lejącym 
deszczu, wisząc tak, cięli tamują-
ce przepływ konary - opowiada 
wiceburmistrz Maciejczyk.

Powódź ustąpiła. Wydawało się 
czymś naturalnym, że odpowie-
dzialne za rzekę, drogę i most służ-
by zrobią z resztą drzew porządek. 
Po dwóch latach to, co logiczne, 
okazało się jednak niewykonalne. 
Obecnie w Bobrze przy moście 
jest więcej zakłócających nurt 
rzeki drzew niż w czasie powodzi! 
Nie tylko bowiem nie zostały one 
od tamtego czasu uprzątnięte, ale 
dodatkowo przybyło nowych. 

- Obawiamy się, że gdyby zno-
wu doszło do większych opadów, 
to most stanie się skuteczną 
tamą - mówi Stanisław Mrówka, 

starosta lwówecki. 
- Znajduje się on na 
drodze do Złoto-
ryi. Gdyby została 
podmyta, odcię-
to by dojazd do 
znacznej części 
miasta i wielu wsi.

Starostwo zwra-
cało się z prośbą o 
uprzątnięcie drzew 
do DSDiK. Kilka 
dni temu otrzy-
mało odpowiedź. 
Wrocławska firma 
podległa samorzą-
dowi województwa 
przekonuje, że drzewa powinien 
wyciągnąć z Bobru Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej.

- Rosną i leżą w nurcie rzeki 
- mówi Jerzy Łużniak, członek za-
rządu województwa dolnośląskie-

go. - Rozwiązanie 
problemu nie po-
zostaje zatem w 
naszej gestii.

- Ale most i droga 
są marszałkowskie 

- denerwuje się Ire-
neusz Maciejczyk. 

- Jak zostaną znisz-
czone, to czyj bę-
dzie to problem? 

Rolnicy z okolic 
Soboty, którym wy-
lewający Bóbr nisz-
czy uprawy, chcieli 
na własny koszt 
wyciąć rosnące w 
rzece drzewa i po-
sprzątać te, które 
zagrażają średnio-

wiecznej przeprawie we Lwówku 
Śląskim. Zamierzali w ten sposób 
wyręczyć Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Firma ta nurtu sama nie czyści, 
bowiem nie ma na to pieniędzy.

- Okazało się to niemożliwe - 
mówi wiceburmistrz Maciejczyk. 

- RZGW odpowiedział, że drzewa 
stanowią majątek Skarbu Pań-
stwa! Nie przekonało ich nawet 
to, iż wycięcie i uprzątnięcie tych 
drzew wielokrotnie przekracza ich 
wartość!

- Postanowiłem złożyć w tej 
sprawie doniesienie do proku-
ratury - mówi starosta Stanisław 
Mrówka. - Przecież odpowiadam 
w powiecie za zarządzanie kry-
zysowe i nie mogę tolerować 
sytuacji, gdy to zagrożenie nie 
tylko nie zmniejsza się, ale się 
powiększa na skutek zaniedbań. 
Przyjdzie zima i mrozy, potem 
roztopy i ewentualne podtopie-
nia... Nie mogę tolerować tego, 
co dzieje się obecnie! 

Magdalena Łońska, rzeczniczka 
prasowa wrocławskiego RZGW, 
mówi tymczasem, że jej firma nie-
zwłocznie zwróci się do DSDiK o fi-
nansowe wsparcie prac na Bobrze.

- Mają zresztą taki obowiązek 
- powiedziała nam Magdalena 
Łońska. - My działamy na terenie 
pięciu województw, a na ten rok 
otrzymaliśmy tylko 400 tys. zł na 
bieżące utrzymanie. Do wycią-
gnięcia drzew i konarów we Lwów-
ku potrzebujemy ciężkiego sprzę-
tu i sporych środków pieniężnych. 
Nie uchylamy się jednak od tego. 
Postaramy się usunąć zagrożenie 
najszybciej jak to możliwe.

Niestety, na rogatkach Lwówka 
Śląskiego, ale z drugiej strony 
miasta - przy wylocie na Bolesła-
wiec, jest drugi most, który grozi 
zawaleniem. Został on podmyty w 
sierpniu ubiegłego roku. 

- Przyczółek runął do rzeki po 
ostatniej powodzi - mówi Ewa 
Rzeźwicka, sołtyska Brunowa. - 
Teraz jest bardzo niebezpiecznie. 
Niebezpieczny jest nie tylko 
dla aut, ale również dla dzieci. 
Rozpoczyna się rok szkolny, 
wiele będzie nim przejeżdżało w 
drodze do szkoły. Kiedy dojdzie 
do tragedii, podniesie się krzyk i 
szukanie winnych!

Burmistrz Ludwik Kaziów mówi, 
że DSDiK długo nie chciało wziąć 
naprawy mostu na siebie. Przeko-
nywało, że winę ponosi firma, któ-
ra regulowała w tym miejscu rzekę.

- Dopiero, gdy ta firma udowod-
niła DSDiK, że to oni odpowiadają 
za most i oni powinni go naprawić, 
przyrzekli nam działanie - mówi 
burmistrz. - Niestety, na przyrze-
czeniu się skończyło.

Jerzy Łużniak ma na szczęście 
dobrą nowinę w sprawie remontu 
mostu w Brunowie. Mówi, że 
w ciągu najbliższych kilku dni 
wyłoniony zostanie wykonawca. 
Prace rozpoczną się zatem jesz-
cze we wrześniu.

Zbigniew Rzońca 

Dwa lata po powodzi jest gorzej, niż było

Niedobrze  
na Bobrze
Drzewa i gałęzie blokują przepływ wody w Bobrze. Jeśli nastąpią 
większe opady deszczu, runąć może średniowieczny most  
we Lwówku Śląskim, zniszczeniu ulegną prawdopodobnie  
także odbudowywane za wielkie pieniądze wały 
przeciwpowodziowe, zalane zostaną pola uprawne.

Prace na zniszczonym moście w Brunowie 
mają się rozpocząć w połowie września.

- W ciągu dwóch lat drzew jeszcze przybyło - 
mówi Ireneusz Maciejczyk.
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Trwa II edycja konkursu „Fotka z Wakacji”. 
Czekamy na zdjęcia. Liczy się pomysł, fantazja, 
dowcip. Wszystkie nadesłane zdjęcia będą 
opublikowane na naszej stronie internetowej 
www.nj24.pl. Zasadą jest przysyłanie przez 
jedną osobę tylko JEDNEJ fotki. Konkurs trwać 
będzie do końca września br. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest dostarczenie do redakcji zdjęcia w 
formie elektronicznej - na adres: wakacje@
nj24.pl lub na płycie CD. Powinny być to 
pliki nie mniejsze niż 100 KB i nie większe 
niż 500 KB. Zgłoszenie zdjęcia jest rów-
noznaczne z posiadaniem do niego praw 
autorskich oraz wyrażeniem zgody na jego 
publikację w „Nowinach Jeleniogórskich” i 
na stronie www.nj24.pl

Każde zdjęcie otrzyma numer identyfi-
kacyjny i będzie można na nie głosować za 
pomocą sms i kuponów zamieszczonych 
w gazecie. Zdjęcie z największą ilością sms 
wygra. Głosowanie potrwa do 30 września. 

Do wzięcia udziału w 
konkursie nieodzow-
ne jest wypełnienie 
kuponu zgłoszenio-
wego. W kolejnych 
informacjach o kon-
kursie podamy nu-
mer sms i warunki 
głosowania.

Główną nagrodą 
jest pobyt weeken-
dowy w CENTRUM 
BABYLON LIBEREC 
dla dwóch osób oraz 
nagrody dodatkowe: 
3 równorzędne kar-
nety (o wartości 400 
zł każdy) do wykorzy-
stania w Studio SPA 
Zdrowia i Urody nr 7 
w Szklarskiej Porębie. 

Czekamy na fot-
ki z wakacji i życzy-
my miłej zabawy!

Adres redakcji: 
„Nowiny Jeleniogór-
skie”, ul. M. Curie 
Skłodowskiej 13 
58-500 Je len ia  
Góra z dopiskiem 

„Fotka z wakacji”.

Fotka z wakacji
Prześlij zdjęcie, wygraj nagrodę

Tatry - Zakopane, nad Morskim Okiem, zdjęcie Edyty Szeptyckiej 
z Dziwiszowa.

Czarnogóra - zdjęcie Justyny Podkańskiej  
z Trzcińska.

Po twojej ulicy biega agresywny pies 
i zagraża Tobie i sąsiadom? Radź sobie 
sam. Przekonali się o tym mieszkańcy 
Goduszyna.

- Najadłam się strachu - mówi Anna, 
jedna z mieszkanek. Przechodziła przez 
wieś, kiedy podbiegły do niej dwa agre-
sywne psy. - Już myślałam, że rzucą się 
na mnie. Stanęłam w bezruchu. Trwało 
to kilka minut, na szczęście odeszły i 
schowałam się w domu.

Mieszkańcy Goduszyna zadzwonili na 
straż miejską. Okazało się, że strażnicy 
przez blisko 8 godzin pilnowali agresyw-
nych psów. To dlatego, że nie miał ich kto 
odłowić. - Ktoś podrzucił tam te psy, rzucił 
im też jakieś koce, by miały legowisko. 
Jeden biegał samopas, drugi początkowo 
był przywiązany, ale przegryzł sznurek 
i uwolnił się - mówi Artur Wilimek. Jak 
mówi, psy były bardzo agresywne. - Pil-
nowały swojego legowiska. Nie można 
było przejść w promieniu kilkudziesięciu 
metrów ani przejechać rowerem. Ci, którzy 
musieli przejść, brali ze sobą grabie albo 
inne narzędzia, którymi się oganiali.

Po około dwóch godzinach czekania 
przyjechał samochód MPGK z pracow-

nikiem Schroniska dla Małych Zwierząt. 
Ci jednak stwierdzili, że nie dadzą rady, 
i pojechali.

Dlaczego? - My możemy przyjechać po 
zwierzaka, ale musi być on na uwięzi, na 
smyczy albo zamknięty w zagrodzie czy 
jakimś pomieszczeniu. Nie biegamy za 
psami czy kotami po podwórkach - usły-
szeliśmy od pracownika schroniska. - Kie-
dyś odłowem zwierząt w Jeleniej Górze 
zajmowali się hycle, ale teraz ich nie ma.

W Jeleniej Górze jest Wydział 
Zarządzania Kryzysowego, ale ten 
zajmuje się tylko... dzikimi zwierzęta-
mi. - Chodzi o dziki, lisy. Zajmujemy 
się też np. sprzątaniem po zwierzętach, 
które wpadły pod samochód - mówi 
Włodzimierz Belta, naczelnik wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego. - Nie 
zajmujemy się wiewiórkami, żmijami, 
łabędziami czy innym ptactwem. Ani 
tym bardziej psami czy kotami. To nie 
są działania kryzysowe.

Kto w takim razie powinien odłowić 
agresywne psy? Naczelnik odesłał nas 
do wydziału gospodarki komunalnej. 
Tam jednak usłyszeliśmy, że wydział 
nie zajmuje się tym i poradzono nam 

skontaktowanie się ze... strażą miejską. 
Straż usilnie podkreśla, że to nie należy 
do jej zadań. - Nie jesteśmy do tego 
przeszkoleni, nie mamy nawet odpowied-
niego samochodu - mówi Artur Wilimek, 
rzecznik prasowy straży. - Czasami 
przewozimy małe zwierzęta do schroni-
ska, ale takie, które nie są agresywne. W 
weekend wyławialiśmy małego kotka z 
kanału Młynówka, odwoziliśmy wilczury-
szczeniaki, które ktoś porzucił. Leżały w 
rowie na terenie Celwiskozy. Wzięliśmy je 
do kartonu i zawieźliśmy do schroniska. 
W Goduszynie jedynie zabezpieczaliśmy 
miejsce, na własne ryzyko.

Psami w Goduszynie chciał zająć się 
lekarz weterynarii, który wprawdzie ma 
umowę z miastem, ale tylko na odłów 
dzikich zwierząt. Psy do takich nie na-
leżą. Dopiero po kilku godzinach dostał 
zgodę na odłowienie ich. Zapłacił za 
to... Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

- Zgodziłem się w drodze wyjątku - mówi 
Włodzimierz Belta. Jak mówi, kosztowa-
ło to 900 złotych.

Podobnych wyjątków naczelnik zrobił 
już kilka. Zapłacił za odłowienie łabędzia 
(niecałe 400 złotych), którego znaleźli 
ciepliczanie w Kamiennej. Połknął on 
worek foliowy, pisaliśmy o tym kilka 
tygodni temu. Nie zawsze się jednak 
ugina. - Miałem taki przypadek zimą 
w Cieplicach: jeden z mieszkańców za-
dzwonił z informacją, że w jego ogrodzie 
jest ranna sarna. Ale sam przyznał, że 
dokarmiał podchodzące sarny całą zimę 

- mówi W. Belta. Naczelnik powiedział 
mu, że skoro dokarmiał, to niech sam 
teraz zabezpieczy sarnę. - Gdyby leżała 
na drodze publicznej, musiałbym inter-
weniować - mówi.

Reasumując, Drogi Mieszkańcu, 
jeśli po twojej ulicy biega dzik albo 
sarna - dzwoń do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. Jeśli jest to kot albo 
pies - najlepiej złap go sam i zadzwoń 
do schroniska. A jeśli się nie da, bo pies 
jest agresywny? Licz na łaskę straży 
miejskiej...

(rob)

Nie ma mocnych na agresywne psy

Kiedy zaczynali, grupa liczyła 
2,5 etatu, pierwszym pojazdem był 
motorower „Komar”. Dzisiaj Straż 
Miejska ma 50 funkcjonariuszy i 5 
pracowników cywilnych, nową siedzi-
bę, 7 samochodów i... o wiele więcej 
obowiązków. Strażnicy obchodzili 
jubileusz 20-lecia.

- Początki były bardzo trudne, bo 
była to nowa formacja - mówi Jerzy 
Górniak, komendant straży miejskiej 
w Jeleniej Górze. - Mieliśmy tylko dwa 
artykuły przypisane w ustawie o policji. 
Dynamiczny rozwój zaczął się w 1997 
roku w momencie wprowadzenia 
ustawy o straży miejskiej.

Podkreślił, że jest bardzo zadowo-
lony z pracy swoich funkcjonariuszy. 

- Myślę, w pełni pokrywamy potrzeby 
miasta Jeleniej Góry. Jeśli dojdą nowe 
zadania, a takie są planowane, to trze-

ba będzie zwiększyć zatrudnienie, ale 
będą to bardziej pracownicy cywilni 
do obsługi urządzeń.

Podczas niedzielnej uroczystości, 
która odbyła się przed budynkiem 
ODK na Zabobrzu, komendant wy-
różnił kilku i awansował na wyższy 
stopień kilkunastu funkcjonariuszy.

Był oczywiście czas na prezenty. 
Najbardziej oryginalny podarował 
Jeleniej Góry Marcin Zawiła - hala-
bardę. - Uznałem, że niezbyt wypada 
wręczać komendantowi straży kwiaty 

- powiedział. - Już w średniowieczu byli 
funkcjonariusze, którzy mieli zadania 
podobne do dzisiejszej straży. Oni 
chodząc po mieście, zawsze pilno-
wali porządku, zwykle wyposażeni 
byli w halabardy. Dobrze, że jeden z 
producentów broni historycznej spod 
Bydgoszczy przesłał nam ją.

Co ciekawe, to Marcin Zawiła powo-
ływał Straż Miejską w Jeleniej Górze, 
podczas pierwszej swojej kadencji. 
Było to 22 stycznia 1991 roku. Wów-
czas straż liczyła 2,5 etatu (w tym 
komendant Górniak). - Wyposażyłem 
ich w 10-letni motorower „Komar”, który 
przekazał nam gajowy z MPGK - po-
wiedział. Potem weszła w życie ustawa 
o straży miejskiej. Początkowo miało 
być tak, że policja miała być takim FBI, 
a sprawy lokalne miała wziąć na siebie 
właśnie straż. Okazało się inaczej, obie 
służby mają podobne zadania, ale ni-
gdy dość ludzi do pilnowania porządku.

Co stało się z „Komarem”? - Odzie-
dziczył go po nas leśniczy lasów komu-
nalnych - przyznał Jerzy Górniak.

Fotogaleria z 20-lecia Straży 
Miejskiej na www.nj24.pl.

(rob)

Jubileusz Straży Miejskiej

Przynajmniej 23 maturzystów obleje 
sierpniową poprawkę matury. Nie przyszli 
oni na egzamin. Stchórzyli głównie ci, 
którzy mieli pisać matematykę.

Poprawki odbyły się w minionym tygo-
dniu. W Jeleniej Górze miało przystąpić 
do nich 195 tegorocznych maturzystów 
ze wszystkich szkół, którzy nie zdali w 
pierwszym terminie. Przystąpiło tylko 172. 
Sierpniowe poprawki były dla tych, którzy 
oblali jeden z przedmiotów.

Egzaminy odbyły się w dwóch placów-
kach, wytypowanych przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu: 
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i Ze-
spole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2.

Lwią część poprawkowiczów stanowili 
ci, którzy oblali matematykę, w sumie to 
aż 179 osób. Sporo z nich nie przyszło. 

- Miało być 87 uczniów, do egzaminu przy-
stąpiło tylko 80 - mówi Leszek Kaniecki, 
wicedyrektor ZSRzArt. Podobnie było w 
drugiej ze szkół. Matematykę miały tam 
pisać 92 osoby, przyszło tylko 80.

Nieliczni uczniowie mieli poprawki z 
innych przedmiotów. Do języka polskiego 

podchodziło tylko 6 osób, niemieckiego - 4, 
geografii - 3. Do niemieckiego nie przystąpił 
jeden z uczniów. Co ciekawe, z trzech po-
prawkowiczów języka angielskiego przystąpił 
do egzaminu tylko jeden. Były też pojedyncze 
osoby, które poprawiały widzę o społeczeń-
stwie, filozofię. Nie zgłosił się uczeń, który 
miał napisać ponownie egzamin z biologii.

Wyniki sierpniowych poprawek będą zna-
ne dopiero 13 września. Tego dnia Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna prześle świadectwa 
uczniów do ich macierzystych szkół.      

(rob)

Niektórzy poprawkowicze stchórzyli
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY PODGÓRZYN

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu po³o¿onego przy drodze
powiatowej nr 2741D w Mi³kowie

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami),

oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa

w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Podgórzyn Uchwa³y Nr IX/56/11

z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania:

zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu po³o¿onego przy drodze
powiatowej nr 2741D w Mi³kowie.

Plan, którego dotyczy niniejsza zmiana obejmuje niezabudowany obszar
po³o¿ony w obrêbie Mi³ków, którego granica przebiega:
- od zachodu wzd³u¿ linii kolejowej,
- od po³udniowego zachodu i po³udnia wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 366,
- od wschodu wzd³u¿ drogi powiatowej nr 2741D,
- od pó³nocy wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ek nr 203/1 i 203/2.

Mapa z oznaczonymi granicami w/w obszaru jest do wgl¹du
w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzynie przy ul. ¯o³nierskiej 14.

Przedmiotem zmiany planu s¹ korekty w zakresie dostosowania jego
ustaleñ do przepisów ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
us³ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany
planu miejscowego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy
w Podgórzynie, przy ul. ¯o³nierskiej 14, 58-562 Podgórzyn,
w terminie do dnia 23 wrzeœnia 2011 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów na granicy obrêbów Œciêgny i Mi³ków w gminie Podgórzyn
na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywa-

nia na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Podgórzyn Uchwa³y Nr IX/58/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie przyst¹pienia do opracowania:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów na granicy obrêbów Œciêgny i Mi³ków w gminie Podgórzyn.

Plan, którego dotyczy niniejsza zmiana obejmuje obszar w granicach dzia³ek nr 217/9 i 217cz. obrêb
Mi³ków oraz 82/2, 82/3, 83 i 690 obrêb Œciêgny.

Mapa z oznaczonymi granicami w/w obszaru jest do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzy-
nie przy ul. ¯o³nierskiej 14.

Przedmiotem zmiany planu s¹ korekty w zakresie dostosowania jego ustaleñ do przepisów ustawy
z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzynie, przy ul. ¯o³nierskiej 14,

58-562 Podgórzyn, w terminie do dnia 23 wrzeœnia 2011 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku

oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla rejonu by³ej fabryki papieru w Mi³kowie
na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywa-

nia na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Podgórzyn Uchwa³y Nr IX/60/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie przyst¹pienia do opracowania:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu by³ej fabryki papieru w Mi³kowie.

Plan, którego dotyczy zmiana obejmuje obszar oznaczony geodezyjnie jako dzia³ki nr 389/2, 389/4, 389/6, 390,
523, 524/1, 524/2, 524/4-524/8, 533/11, 533/12, 632 oraz czêœci dzia³ek nr 428/2, 533/13, 635/2 i 649 w obrêbie
Mi³ków.

Mapa z oznaczonymi granicami w/w obszaru jest do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzynie
przy ul. ¯o³nierskiej 14.

Przedmiotem zmiany planu s¹ korekty w zakresie dostosowania jego ustaleñ do przepisów ustawy z dnia 07 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzynie, przy ul. ¯o³nierskiej 14,

58-562 Podgórzyn, w terminie do dnia 23 wrzeœnia 2011 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie

nieruchomoœci, której dotyczy.

 Burmistrz Miasta i Gminy Wleñ
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ udzia³u w nieruchomoœci zabudowanej
Opis nieruchomoœci:
Po³o¿enie nieruchomoœci - Bystrzyca 11, dzia³ka 126/1 o pow. 6198 m kw., Ksiêga Wieczysta

nr JG1S/00025276/2.
Dane o nieruchomoœci:
Dzia³ka gruntu nr 126/1 wraz z budynkami stanowi wspó³w³asnoœæ w udziale po 1/3 Miasta i Gminy Wleñ oraz dwóch osób

fizycznych. Sprzeda¿y podlega: 1/3 budynku mieszkalnego (z³y stan techniczny), 1/3 budynku gospodarczego nr 1 (pozosta³y po
budynku ruiny), budynku gospodarczego nr 2 (budynek w z³ym stanie technicznym) oraz 1/3 dzia³ki gruntu nr 126/1, na której
usytuowane s¹ w/w budynki.

Nieruchomoœæ nie posiada podzia³u fizycznego w udziale wspó³w³asnoœci.
Cena wywo³awcza: 23.300,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 paŸdziernika 2011 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeñ Urzêdu Miasta i Gminy Wleñ

przy pl. Bohaterów Nysy 7.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium w formie przelewu w wysokoœci 2.330,00 z³ (s³ownie: dwa

tysi¹ce trzysta trzydzieœci z³) na konto Urzêdu Miasta i Gminy Wleñ, BS Lwówek Œl¹ski O/Wleñ nr 79 8384 1019 0000 0228 2000
0019 w terminie do dnia 31 wrzeœnia 2011 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nieruchomoœci. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylania siê przez uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu powinni przed przyst¹pieniem do licytacji przed³o¿yæ komisji przetargowej: dowód wp³aty wadium,
w przypadku osób fizycznych dowód to¿samoœci lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, równie¿ pe³nomoc-
nictwo notarialne; w przypadku wspólników spó³ki cywilnej aktualne zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodar-
czej, dowody to¿samoœci wspólników spó³ki, stosowne pe³nomocnictwa; w przypadku osób prawnych aktualny wypis z w³aœci-
wego rejestru, stosowne pe³nomocnictwa, dowody to¿samoœci osób reprezentuj¹cych podmiot.

Koszty notarialne i s¹dowe w ca³oœci ponosi nabywca.
Umowa sprzeda¿y w formie aktu notarialnego, powinna byæ zawarta w terminie jednego miesi¹ca od dnia przetargu.

Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz MiG Wleñ mo¿e ten termin przesun¹æ.
W przypadku przyst¹pienia do przetargu i zawarcia umowy sprzeda¿y z osob¹ bêd¹c¹ cudzoziemcem maj¹ zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
nr 167, poz. 1758 z póŸ. zm.).

Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz Miasta i Gminy Wleñ zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu.
Nieruchomoœæ sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic

- wykonanego na koszt i staraniem nabywcy - Urz¹d Miasta i Gminy Wleñ nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne ró¿nice.
Szczegó³owe informacje o nieruchomoœci i dodatkowych warunkach przetargu, mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy

we Wleniu przy pl. Bohaterów Nysy 7, pokój nr 5 lub pod numerem telefonu 75/ 71-36-083.
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MYS£AKOWICE

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla cmentarza w obrêbie £omnica w gminie Mys³akowice
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 03 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa

w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Mys³akowice Uchwa³y Nr X/53/11

z dnia 06 czerwca 2011 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla cmentarza w obrêbie £omnica w gminie Mys³akowice.

Plan dotyczy obszaru w obrêbie £omnica, obejmuj¹cego teren istniej¹cego
cmentarza oraz tereny przeznaczone pod jego rozbudowê wraz z bezpoœrednim
otoczeniem.

Mapa z oznaczonymi granicami obszaru objêtego planem jest do wgl¹du w Referacie
Budownictwa i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Mys³akowicach przy ul. Szkolnej 5,
58-533 Mys³akowice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
myslakowice.bip.net.pl/

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu
miejscowego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w sekretariacie Urzêdu Gminy w Mys³akowicach
ul. Szkolna 5, 58-533 Mys³akowice, w terminie do dnia 23 wrzeœnia 2011 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres Wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Przedsiêbiorstwo
SIMET S.A.

Jelenia Góra

poszukuje osoby na stanowisko
 

kierownik
ds. personalnych i rehabilitacyjnych

 
Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze: ekonomiczne lub prawnicze
- doœwiadczenie na stanowisku kierowniczym,
- bardzo dobra znajomoœæ przepisów Kodeksu pracy i przepisów
  dotycz¹cych Kodeksu pracy,
- znajomoœæ przepisów:
  • o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
  • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
     oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
     i przepisów dotycz¹cych Ustawy,
- dobra znajomoœæ MS Office,
- zdolnoœci organizacyjne,
- samodzielnoœæ w dzia³aniu, umiejêtnoœæ planowania
  i organizowania prac zespo³u,
- umiejêtnoœæ pracy w sytuacjach stresowych, dyspozycyjnoœæ,
- umiejêtnoœæ szybkiego wdra¿ania nowych trendów w ramach
  w³asnej organizacji,
- umiejêtnoœæ analitycznego myœlenia i rozwi¹zywania problemów,
- prawo jazdy kat. B
- znajomoœæ jêzyka angielskiego mile widziana,
- wskazana orzeczona niepe³nosprawnoœæ.

 
Zainteresowane osoby prosimy

o przes³anie CV i listu motywacyjnego na adres:

Przedsiêbiorstwo SIMET S.A. Jelenia Góra
Al. Jana Paw³a 33 - sekretariat

lub e-mail: dgrazyna@si.simet.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych
„wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w ofercie w zakresie niezbêdnym do realizacji procesu

rekrutacji”.

Nades³anych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W przypadku zaproszenia na rozmowê kwalifikacyjn¹
kosztów przejazdu nie zwracamy.
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OG£OSZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³ek

nr 2, 5/28, 5/31 dr (czêœæ), 14dr (czêœæ), 15w (czêœæ), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2 (czêœæ),
308/1dr, 308/2dr i 309dr (czêœæ) w obrêbie Staniszów w Gminie Podgórzyn

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.

o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywa-
nia na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Podgórzyn Uchwa³y Nr IX/57/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie

przyst¹pienia do opracowania:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³ek nr 2, 5/28,
5/31 dr (czêœæ), 14dr (czêœæ), 15w (czêœæ), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2

(czêœæ), 308/1dr, 308/2dr i 309dr (czêœæ) w obrêbie Staniszów w Gminie Podgórzyn.

Plan, którego dotyczy niniejsza zmiana obejmuje tereny osiedla „S³oneczna Dolina” po³o¿one w obrêbie Stani-
szów, przy granicy z Jeleni¹ Gór¹ pomiêdzy droga powiatow¹ nr 2652D od pó³nocy i lasami od po³udnia i wschodu.

Mapa z oznaczonymi granicami w/w obszaru jest do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzynie
przy ul. ¯o³nierskiej 14.

Przedmiotem zmiany planu s¹ korekty w zakresie dostosowania jego ustaleñ do przepisów ustawy z dnia 07 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgórzynie, przy ul. ¯o³nierskiej 14,

58-562 Podgórzyn, w terminie do dnia 23 wrzeœnia 2011 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie

nieruchomoœci, której dotyczy.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego czêœci terenów w obrêbach
Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami),

oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa

w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjêciu przez Radê Gminy Podgórzyn Uchwa³y

Nr IX/59/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci terenów w obrêbach
Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn.

Plan, którego dotyczy niniejsza zmiana obejmuje niezabudowany obszar
po³o¿ony pomiêdzy pó³nocno - wschodnim brzegiem zbiornika Sosnówka
a kompleksem leœnym na zachodnim zboczu Góry Grodna wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej nr 366 w obrêbach Sosnówka i Marczyce.

Mapa z oznaczonymi granicami w/w obszaru jest do wgl¹du w siedzibie
Urzêdu Gminy w Podgórzynie przy ul. ¯o³nierskiej 14.

Przedmiotem zmiany planu s¹ korekty w zakresie dostosowania jego
ustaleñ do przepisów ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
us³ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany
planu miejscowego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w Podgó-
rzynie, przy ul. ¯o³nierskiej 14, 58-562 Podgórzyn, w terminie do dnia 23
wrzeœnia 2011 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

OG£OSZENIE
Rada Nadzorcza Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21
z a p r a s z a

uprawnione podmioty do sk³adania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Spó³ki za 2011 rok oraz sporz¹dzenie pisemnego raportu

z badania sprawozdania finansowego Spó³ki.
Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2012 roku.
Zainteresowani proszeni s¹ o z³o¿enie pisemnych ofert w zamkniêtych kopertach w terminie do dnia 30 wrzeœnia 2011 roku do

godz. 15.00 pod adresem:
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21, z dopiskiem:

- oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Oferta powinna zawieraæ:

1. Informacjê o oferencie, w tym o formie prowadzenia dzia³alnoœci, wpisie do rejestru bieg³ych rewidentów z podaniem numeru
i daty wpisu, wpisie na listê podmiotów uprawnionych do badañ sprawozdañ finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
o liczbie zatrudnionych bieg³ych rewidentów.

2. Oœwiadczenie o spe³nieniu przez bieg³ego rewidenta ustawowo okreœlonych warunków do wyra¿enia bezstronnej i niezale¿nej
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Okreœlenie sk³adu zespo³u przeprowadzaj¹cego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadaj¹cych uprawnienia bieg³ego
rewidenta.

4. Cenê za badanie sprawozdania finansowego oraz sporz¹dzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania
sprawozdania. Cena winna uwzglêdniaæ wszystkie koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem badania.

5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ od dnia 05 wrzeœnia 2011 roku pod numerem
telefonu 75 7303566 - u G³ównego Ksiêgowego Spó³ki - Zofii Grybel.

Spó³ka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przed³u¿enia terminu sk³adania ofert oraz uniewa¿nienia zaproszenia
bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

INFORMACJA
STAROSTA JELENIOGÓRSKI

informuje, ¿e w siedzibie Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego
przy ul. Kochanowskiego 10, ul. Podchor¹¿ych 15, ul. Sudeckiej 38

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIER¯AWÊ.
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LOKALE

NOCLEGI dla pracowników- bardzo ta-
nio Jelenia- Cieplice, 512-20-20-85.

D8265-G
SPRZEDAM mieszkanie 61 m kw. bez

poœredników. Atrakcyjna lokalizacja,
512-23-71-92. E2512-G

WWW.NIERUCHOMOSCI-CITY.PL
E2689-G

DO WYNAJÊCIA kawalerka Karpacz,
603-622-848. E3179-G

SPRZEDAM dwupokojowe na Kiepury;
54 m kw., 162.000,- 601-599-215.

E3405-G

SPRZEDAM mieszkania nowo budo-
wane 32, 36, 49, 57 m kw.; 1, 2, 3, 4-
pokojowe; 80,89 m dwupoziomowe (piw-
nice, gara¿e podziemne)- Cieplice, Cegla-
na 5, 502-12-36-48; www.jelbud.pl

E3412-G

SPRZEDAM 2 pokoje ma³a poczta; Cie-
plice 3 pokoje komfortowe, 603-505-777.

E3861-G
KARPACZ- centrum sprzedam mieszka-

nie 90 m kw. I piêtro, 601-99-55-35.
E3875-G

DO WYNAJÊCIA powierzchnie biuro-
we, us³ugowe, magazynowe w centrum,
dogodny dojazd, parking, 503-167-006.

E4032-G
DO WYNAJÊCIA pokój osobne wejœcie,

kuchnia, ³azienka. Tel. 663-441-038.
E4208-G

SPRZEDAM bez poœredników nowe
mieszkanie 60 m kw. 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, Wroc³awska, 175.000 z³,
509-963-753.

MIESZKANIE 60 m kw. w Jeleniej Gó-
rze 186.000 z³, 509-963-753. E4212-G

DO WYNAJÊCIA trzypokojowe, tel.
600-974-148, 694-116-537. E4215-G

WWW.PINDYK.PL E4282-G

DO WYNAJÊCIA lokal nadaj¹cy siê
pod szko³ê jêzykow¹, biuro projektowe lub
inne propozycje, centrum, parking, nowy
budynek, atrakcyjna oferta, 601-75-88-78.

E4449-G

MIESZKANIE do wynajêcia 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, umeblowane ul. Kiepu-
ry. Tel. 510-369-900. E4520-G

2 pokoje Kowary nowe 139.000 z³ JGN
691-475-892.

WILLOWE Cieplice 120 m kw. tanio
JGN 603-925-484.

WYNAJMÊ mieszkanie Kopernika JGN
603-925-484. E4563-G

DO WYNAJÊCIA pomieszczenia biuro-
we w centrum, 661-991-555. E4572-G

M-64, 3-pokojowe, 80.000, (negocja-
cja), 883-966-722; 793-651-129.

E4646-G
CZTEROPOKOJOWE 105 m bezczyn-

szowe 170.000,- (bez poœredników),
75/75-524-32. E4657-G

SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe
Malczewskiego. Tel. 696-97-23-43.

E4658-G
ODST¥PÊ pizzeriê w Jeleniej Górze,

603-847-786. E4660-G
STANCJA 508-486-296; 722-330-413.

E4669-G
WYNAJMÊ lub sprzedam lokal u¿ytko-

wy Noskowskiego 9, 603-114-371.
E4689-G

TANIO wynajmê pomieszczenia ma-
gazynowe przy ul. Karola Miarki 18 (teren
Pebex-u) w Jeleniej Górze, dwa pomiesz-
czenia z kana³em pod warsztat samocho-
dowy; do wynajêcia plac ok. 2000 m kw.
ogrodzony, monitorowany, 601-057-718.

E4700-G

SPRZEDAM mieszkanie do remontu
100 m kw., tel. 797-189-112. E4712-G

DO WYNAJÊCIA 2 pokoje biurowe,
centrum, I piêtro. Tel. 797-189-112.

E4714-G
TYLKO 99000 z³ kawalerka bezczynszo-

wa na I piêtrze N. Grzywiñscy 505074854.
TYLKO 120000 z³ za trzypokojowe

mieszkanie, parter na Zabobrzu N. Grzywiñ-
scy 505074854.

TYLKO 299000 z³ za komfortowe czte-
ropokojowe mieszkanie w centrum N. Grzy-
wiñscy 505074854. E4738-G

SPRZEDAM kawalerkê na Kiepury, tel.
795-850-092. E4741-G

KIEPURY trzypokojowe, super widok,
Rychlewski Nieruchomoœci, 501-736-644.

E4750-G
WYNAJMÊ kawalerkê 36 m kw., nowy

budynek, okolica centrum, 750 z³ /m-c (w
tym czynsz), 793-276-386. E4753-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie na Zabo-
brzu- komfortowe, 603-251-907. E4774-G

SPRZEDAM atrakcyjne mieszkanie
Osiedle Sudeckie, 34 m kw., 607-339-447.

E4775-G
DO WYNAJÊCIA mieszkanie dwupokojowe

dla studentek. Telefon 509-546-117. E4787-G
DO WYNAJÊCIA lokal 70 m kw. w atrak-

cyjnym miejscu J.G idealny na gabinet, biu-
ro, sklep- tanio, 510-124-844. E4797-G

SPRZEDAMY bez poœredników mieszka-
nie 39 m kw., dwa pokoje, niski czynsz, cen-
trum, cena do negocjacji. Tel. 694543388.

NAJTAÑSZE mieszkania i lokale us³u-
gowe w J.G. Sprzeda¿ bez poœredników.
Kredyty, 510-124-844. E4798-G

TANIE noclegi dla pracowników,
608-210-531.

POSIADAM do wynajêcia mieszkania
dla studentów, 608-210-531. E4800-G

SPRZEDAM komfortowe s³oneczne miesz-
kanie 41 m, 2-pokojowe, I piêtro, 4 pomiesz-
czenia gospodarcze, stare budownictwo,
czynsz 68 z³, parking przy budynku. Mo¿liwoœæ
adaptacji strychu, idelana lokalizacja Zabobrze
I, cena 149.000,- Tel. 530-393-407. E4806-G

WYNAJMÊ mieszkanie w domu 1-ro-
dzinnym, osobne wejœcie, ciche osiedle-
Pomorskie, 503-508-120. E4811-G

SPRZEDAM mieszkanie 83 m kw. su-
per lokalizacja, super cena. Tel.
603-584-675. E4815-G

KAWALERKA do wynajêcia Sobieszów
ko³o Szko³y Menad¿erskiej. Tel.
601-918-475. E4816-G

WYNAJMÊ lokal biurowo- us³ugowy 90
m kw. Zabobrze ul. Elsnera 3B k/ szpitala i
„Biedronki”. Tel. 500-183-261. E4826-G

SPRZEDAM mieszkanie do remontu na
Zabobrzu, Kar³owicza 4, 54 m kw. 3-poko-
jowe, cena 150.000,- Tel. 601-168-043 lub
605-736-481. E4827-G

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 40
m kw. Zabobrze, Moniuszki, 150.000,
604-275-819. E4832-G

POKOJE dla studentów, 50 m od Kole-
gium Karkonoskiego. Tel. 798-560-933.

E4836-G
DO WYNAJÊCIA komfortowy aparta-

ment, wysoki standard, 2 pokoje, umeblo-
wane, miejsce parkingowe, centrum, kau-
cja, Jelenia Góra (bez poœredników),
880277712. E4852-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie 2-pokojo-
we w Cieplicach umeblowane od 1.10.2011.
Tel. 507-311-803. E4870-G

SPRZEDAM sklep- lokal, parter Piecho-
wice 100 m kw., 260.000 z³, JGN
691-475-892. E4871-G

DO WYNAJÊCIA pokoje jedno- i dwu-
osobowe dla studentów, kontakt po 15,
691-312-438. E4892-G

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe
69,60 m kw. Zabobrze III, do zamieszka-
nia+ gara¿ blaszak, 500-037-754. E4893-G

POKOJE, 607-483-013. E4898-G

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe,
43 m kw. ul. Moniuszki. Tel.
512-955-727. E4901-G

PAWILON handlowy ul. Elsnera do wy-
najêcia na- biuro, aptekê, salon, gabinet,
inne. Tel. 604-118-907. E4906-G

DWUPOKOJOWE mieszkanie do wyna-
jêcia. Tel. 660-437-723. E4909-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie 3 poko-
je, centrum, I piêtro, 603-153-503.

E4916-G
MAM do wynajêcia mieszkanie dwupo-

kojowe w Karpaczu. Tel. 535-023-333.
E4917-G

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje Za-
bobrze II, trzecie piêtro, 51 m kw.
175.000,- bez poœredników, 601-351-621.

E4921-G

S£ONECZNE mieszkanie Szklarska
Porêba centrum 110 m kw., 199.000,-
JGN 603-925-484. E4922-G

DO WYNAJÊCIA biuro atrakcyjna
cena- ul. Bankowa, 502-724-295.

E4925-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie w centrum
Sobieszowa po kapitalnym remoncie, 70 m
kw. Tel. 606-672-548. E4928-G

RÓ¯NE hale, magazyny do wynajmu
w Podgórzynie. Tel. 601-78-92-92.

E4930-G

KOMFORTOWA kawalerka, centrum
miasta, przy parku, 800 z³, 669-985-085.

E4931-G
SPRZEDAM mieszkanie dwupoziomo-

we 86,3 m kw., I piêtro, Dziwiszów, 4-po-
kojowe, 2 balkony, gara¿, 602-25-15-33.

E4936-G
SPRZEDAM trzypokojowe centrum,

693-967-231. E4937-G
DO WYNAJÊCIA 125 m kw. na maga-

zyn lub produkcjê, du¿y plac, nowoczesny,
teren ogrodzony, tel. 512-034-474.

E4943-G
DO WYNAJÊCIA 2-pokojowe, centrum

Jeleniej, 850+czynsz; 504-152-996.E4947-G
WYNAJMÊ pokój dla dwóch osób. Tel.

723-211-053. E4954-G
SZKLARSKA Porêba- centrum 45 m

kw. do remontu- 110.000,- 601-54-80-35.
E4955-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie jednopo-
kojowe, bezczynszowe, Kiepury, 500,-+ me-
dia, 603-944-016. E4956-G

DO WYNAJÊCIA tanio ³adne mieszka-
nie 36 m kw. w Jeleniej Górze. Tel.
514-966-370. E4958-G

MA£A poczta 46 m kw. po remoncie.
Lic. 11965. Tel. 509-949-961. E4968-G

DO WYNAJÊCIA pokój dla studentki 20
metrów lub na biuro, parter przy ulicy Wol-
noœci 184, 790-609-579. E4973-G

75000 mieszkanie jednopokojowe z
balkonem i ogródkiem. Rychlewski Nieru-
chomoœci, 501-73-66-44.

WWW.RYCHLEWSKI.COM.PL
E4975-G

DO WYNAJÊCIA pomieszczenie ma-
gazynowe 400 m kw. w Cieplicach, I piê-
tro tanio. Tel. 604-55-74-70.

DO WYNAJÊCIA pomieszczenie biu-
rowe o pow. ok. 40 m kw. w Cieplicach.
Dobre po³o¿enie np. na biuro rachunkowe
itp. Tel. 604-55-74-70.

DO WYNAJÊCIA pomieszczenie us³u-
gowo biurowe ok. 100 m kw. w Ciepli-
cach, dobry dojazd i po³o¿enie. Tel.
604-55-74-70. E4984-G

DO WYNAJÊCIA lokal o powierzchni 43
m kw. po³o¿ony w centrum Jeleniej Góry z
przeznaczeniem pod dzia³alnoœæ lub miesz-
kanie. Cena za wynajem 1.000 z³+ Vat. Tel.
75/767-80-07; 664-272-556. E4986-G

DO WYNAJÊCIA 2-pokojowe mieszka-
nie na Zabobrzu w pobli¿u ZUS, cena 950
z³. Tel. 795-471-802. E4992-G

POSIADAM do wynajêcia lokal 160 m
kw. w Cieplicach. Atrakcyjna lokalizacja przy
g³ównej drodze. Tel. 691-174-032.E4999-G

NOCLEGI tanio, 696-652-021.E5000-G
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe

w³asnoœciowe na ul. Kiepury (bez poœredni-
ków) cena 160.000,- do negocjacji. Tel.
601-556-512. E5001-G

DO WYNAJÊCIA kawalerka wyposa¿o-
na od zaraz Kar³owicza, 700,-+ liczniki,
607-222-559. E5008-G

SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe
74 m z tarasem, 505-131-645. E5012-G

DO WYNAJÊCIA 2-pokojowe w cen-
trum Lwówka Œl. Tel. 502-90-92-92.

E5013-G
DO WYNAJÊCIA czteropokojowe Kar-

pacz, 792-616-045. E5014-G
DWA samodzielne pokoje 2-osobowe.

Warunki dobre, internet, blisko Kolegium
Karkonoskiego. Tel. 75/76-47-297;
663-641-242. E5015-G

APARTAMENT w Jeleniej Górze 107 m
kw., centrum, mo¿liwoœæ kupna po³owy z
oddzielnym wejœciem sprzedam, cena do
negocjacji, 508-566-182. E5019-G

DO WYNAJÊCIA trzypokojowe Boles³a-
wiec, 502-667-431. E5020-G

LOKAL u¿ytkowo- mieszkalny 35 m kw.
po remoncie do wynajêcia Jelenia Góra ul.
Sudecka 31 obok Urzêdu Miasta,
605-55-49-79. E5022-G

SPRZEDAM kawalerkê w Mi³kowie z
gara¿em. Tel. 791-900-530. E5024-G

DO WYNAJÊCIA kawalerka- Sobieszów,
600-112-428. E5026-G

POKÓJ ma³y, fajny- Cieplice,
517-518-697. E5028-G

STUDENTOM lub firmie 3-pokojowe
Morcinka 39, wynajmê lub sprzedam,
609-683-764. E5030-G

WYNAJMÊ pokój dla studentki lub
dziewczyny pracuj¹cej- Zabobrze- niedrogo.
Tel. 75/64-20-766 po 14.00. E5031-G

DO WYNAJÊCIA gabinety lekarskie
nad apteka Hipokrates. Tel. 601-054-645.

E5032-G

MIESZKANIE 54 m kw. do wynajêcia.
Tel. 606-889-588; 75/61-20-508.

E5035-G
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, I piê-

tro, Plac Ratuszowy. Tel. 607-455-692.
E5039-G

SZKLARSKA Porêba- centrum, wynaj-
mê lokal 26 m kw. handel- us³ugi. Tel.
601-88-27-75. E5044-G

WWW.NIERUCHOMOSCIKARKONOSKIE.PL

KIEPURY, 64 m, 160000 NK 75-64-36-
062, 602749567.

KIEPURY, 3 pokoje,wysoki standard,
okazja, NK 75-64-36-052.

KARPACZ- mieszkanie do wynajêcia NK
75-64-36-052.

KAWALERKA Cieplice 70.000 Nieru-
chomoœci Karkonoskie 75-64-36-052.

CIEPLICE, 3-pokojowe 74 m, dwa ga-
ra¿e, nowe Okazja NK 75-64-36-051.

KARPACZ 2-pokojowe NK
75-64-36-052.

PODGÓRZYN, 1/2 domu, gara¿ 4 po-
koje, 250.000 NK 75-64-36-052.

3-POKOJOWE 70 m 186000 NK
756436051 602749567.

3 i 4-pokojowe Prusa, Malczewskiego
NK 519562869; 756436051.

SZKLARSKA Porêba, 2-pokojowe
140000, Nieruchomoœci Karkonoskie
75-64-36-052.

SZKLARSKA Porêba, 3-pokojowe 62 m
207.000 NK 75-64-36-062.

3-POKOJOWE Sk³odowskiej NK
75-64-36-052.

1/2 willi lub 2x dwupokojowe w Sobie-
szowie sprzedamy NK 75-64-36-051..

KAWALERKA, centrum 47 m, Nieru-
chomoœci Karkonoskie 602749567,
756436051

OKAZJA! 3-pokojowe Grabowskiego,
121 m, parter, centrum, na kancelariê
prawn¹, biura, gabinety 230.000 Nierucho-
moœci Karkonoskie 75-64-36-052.

JE¯ÓW Sud. 3-pokojowe 113.000 NK
75-64-36-062. E5045-G

SPRZEDAM mieszkanie- plac Ratuszo-
wy, III piêtro, 54 m kw, 165.000,- (bez po-
œredników), 75/76-48-974. E5047-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie pl. Ratu-
szowy, III piêtro, 603-655-232;
691-691-790. E5048-G

KIEPURY mieszkanie 51 m sprzedam
tel. 694-371-768. E5049-G

DO WYNAJÊCIA samodzielne, umeblo-
wane mieszkanie 35 m kw., centrum Jele-
niej Góry, 601-577-211, 75/642-12-76.

E5051-G
POKÓJ jednoosobowy dla dziewczyny,

Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 40,
75/64-38-899, 723-431-781. E5054-G

SPRZEDAM lub wynajmê kawalerkê 46
m kw. w centrum. Tel. 696-884-333.

E5057-G
DO WYNAJÊCIA lokal 40 m kw., parter,

Pl. Wyszyñskiego 46, 2.000,-+ Vat,
609-655-488. E5064-G

DO WYNAJÊCIA mieszkanie dwupoko-
jowe czêœciowo umeblowane w centrum Je-
leniej Góry. Tel. 602-10-87-95.

DO WYNAJÊCIA kawalerka w centrum
Jeleniej Góry. Tel. 602-10-87-95.

E5069-G
DO WYNAJÊCIA mieszkanie,

601-142-148.

DO WYNAJÊCIA pokój dla studentek w
komfortowym mieszkaniu blisko centrum,
tv- sat, internet, 781-46-52-57.

DO WYNAJÊCIA komfortowe 3-pokojo-
we blisko centrum, 781-46-52-57. E5066-G

SPRZEDAM mieszkanie Zabobrze,
601-142-148. E5073-G

DO WYNAJÊCIA kawalerka w centrum-
umeblowana. Tel. 603-412-154. E5076-G

DO WYNAJÊCIA lokal handlowo-
us³ugowy w centrum Cieplic, pow. 36 m
kw. 75/75-511-10; 695-653-260.

E5084-G

WOLNE pokoje- Cieplice, 531-880-210.
E5086-G

DO WYNAJÊCIA umeblowana kawaler-
ka. Tel. 699-270-460. E5092-G

SPRZEDAM mieszkanie w centrum Je-
leniej Góry w kamienicy, 61 m kw. II piêtro,
s³oneczne, ogrzewanie c.o., bezczynszowe,
2.500,-/ m kw. Tel. 796-571-400. E5094-G
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E5098-G

DWUPOKOJOWE ma³a poczta do wpro-
wadzenia. N. Grzywiñascy, 535-20-11-85.

DWUPOKOJOWE œcis³e centrum ideal-
ne na biuro. N. Grzywiñscy, 535-20-11-85.

KAWALERKA do wprowadzenia Zabo-
brze I. N. Grzywiñscy, 535-20-11-85.

E5100-G
ZAPEWNIÊ mieszkanie rodzinie (mo¿e

byæ z dzieckiem) w Cieplicach w zamian za
opiekê nad starszym mê¿czyzn¹ i pomoc w
prowadzeniu gospodarstwa domowego,
75/75-504-76. E5103-G

MIESZKANIE 110 m kw. z ogrodem
w Karpaczu 5 pokoi, 2 ³azienki, dwa osob-
ne wejœcia. Mo¿liwoœæ podzielenia na dwa
mieszkanie. Cena do negocjacji. Lic.
16439, 667-544-454.

MIESZKANIE dwupoziomowe 95 m kw.
Karpacz, po remoncie, 667-544-454.

MIESZKANIE dwupokojowe Moniusz-
ki, okazja. Lic. 16439, 785-511-606.

E5104-G
WYNAJMÊ mieszkanie (pokój, kuch-

nia, ³azienka) dla uczniów lub studentów -
osobne wejœcie, internet, okolice ma³ej
poczty -Jelenia Góra, tel. 75/64-34-225.

E5108-G
DO WYNAJÊCIA kawalerka 518731301.

E5110-G
WYDZIER¯AWIÊ lokal gastronomiczny w

Szklarskiej Porêbie, 508-298-394. E1976-K
WYNAJMÊ mieszkanie nowe, umeblo-

wane ul. Kraszewskiego 1, tel.
513-059-591. E2090-K

WYNAJMÊ mieszkanie 3-pokojowe,
warunki bardzo dobre, blisko UE. Tel.
880117410. E2182-K

DO WYNAJÊCIA mieszkanie dwupoko-
jowe na Zabobrzu, tel. 609691784. E2217-K

ZAMIENIÊ mieszkanie 2-pokojowe (37 m
kw.) na 3 pokoje, tel. 603643198. E2218-K

DO WYNAJÊCIA lokale handlowo- us³u-
gowe centrum Jeleniej Góry, 508-126-357.

E2229-K

WYNAJMÊ- lokal na kancelariê
prawn¹, ubezpieczeniow¹ lub inn¹ dzia³al-
noœæ biurow¹, ul. M.Konopnickiej nad
Rossmanem. Tel: 509-603-814,
603-865-940. E2231-K

MIESZKANIE do wynajêcia w Piecho-
wicach, 667-611-280. E2272-K

LOKAL us³ugowy do wynajêcia w Pie-
chowicach, 667-611-280. E2273-K

SPRZEDAM mieszkanie 38 m kw. Za-
bobrze II, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, tel.
604916795. E2277-K

SPRZEDAM bez poœredników mieszka-
nie 2-pokojowe, III p., 56 m kw., Kiepury,
tel. 601560853. E2278-K

MIESZKANIE do wynajêcia po kapital-
nym remoncie na Mickiewicza w Jeleniej Gó-
rze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, centralne,
44 m kw., od zaraz, 788421116. E2290-K

SZKLARSKA Porêba centrum lokale do
wynajêcia wspó³praca, 883-664-388. E2319-K

DO WYNAJÊCIA 2-pokojowe miesz-
kanie na Zabobrzu, ul. Bacewicz 3, I piê-
tro, 53 m kw., przestronny balkon, w pe³-
ni wyposa¿ona kuchnia i ³azienka, tel.
697909511. E2329-K
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ZARZ¥DZANIE wspólnotami mieszka-
niowymi „popdoM” mgr in¿. Zenon Popraw-
ski, 663-338-443. E15-G

SPRZEDAM segment na Czarnym, tel.
609-615-656. E3655-G

KARPACZ. Sprzedam dwie dzia³ki
1,6; 1,2 ha pod lasem niedaleko centrum
z mo¿liwoœci¹ zabudowy, media,
609-485-413; 71/348-71-30. E3852-G

SPRZEDAM dzia³ki budowlane 219/4;
219/5; 219/6 w Je¿owie przy ul. Bocznej
(tablica z map¹ na gruncie) oraz dzia³kê do
zalesienia 682/1 w Siedlêcinie, www.dzial-
kiwjezowie.pl Tel. 603-759-412. E3915-G

SPRZEDAM dzia³kê Micha³owice,
796-056-688. E3979-G

ATRAKCYJNE dzia³ki budowlane Kopa-
niec, media, 601-863-838. E3996-G

WWW.NIERUCHOMOSCI-SUDETY.COM.PL
E4062-G

WWW.PINDYK.PL E4283-G
CIEPLICE dzia³ka z piêknym widokiem

1100, 195.000,- 607-608-209.
KARPACZ centrum dom 430.000,-

607-608-209.
KARPACZ, dzia³ka, 1600 m kw.,

320.000,- 607-608-209. E4413-G
SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 860 m

kw. Cieplice. Tel. 0049/561-8906824.
E4498-G

SPRZEDAM gara¿ w³asnoœciowy cena
27.000 na ul. Grottgera. Tel. 75/713-30-20.

E4516-G

SPRZEDAM pó³ domu 123 m, 4-po-
kojowy+ 1; gara¿, parter, ogród, ogrzewa-
nie gazowe+ wêgiel. Mo¿liwoœæ kupienia
ca³ego budynku- Lwówek Œl¹ski,
601-987-478. E4524-G

DZIA£KI z widokiem na Œnie¿kê, bez
poœredników, 606-802-005. E4528-G

DOM na Nowowiejskiej JGN
691-475-892.

PENSJONAT nowy Karpacz 900.000 z³
JGN 603-925-484.. E4562-G

DZIA£KA w £omnicy 15 arów,
791555360. E4697-G

DZIA£KA 1839 m kw. pod zabudowê-
Wojcieszyce, widok na góry, 607-543-408;
75/75-515-10. E4706-G

SPRZEDAM ziemiê Jelenia Góra oko-
lica 19.000,- hektar JGN 603-925-484.

E4744-G

DOM Cieplice nowy- tanio, JGN
691-475-892. E4747-G

ZIEMIA przy drodze krajowej,
piêkny widok, zjazd, 501-736-644,
www.rychlewski.com.pl E4748-G

£ADNY ciep³y dom w Je¿owie Sudec-
kim- sprzedam, 697-624-016. E4759-G

SPRZEDAM pó³ domu 90 m kw.,
dzia³ka 500 m kw. Jelenia Góra, ul. Pade-
rewskiego (bez poœredników). Tel.
75/64-31-758. E4783-G

GARA¯ sprzedam- centrum J.G. Za-
menhofa, 510-124-844. E4799-G

SPRZEDAM dzia³kê przemys³ow¹ 1,2
ha w Jeleniej Górze, 608-210-531.E4801-G

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 1163 m
kw. Je¿ów Sudecki, Zachodnia,
603-931-431. E4821-G

SPRZEDAM budynek gospodarczy 19
arów Jelenia Góra ul. Wroc³awska. Tel.
603-847-786. E4853-G

DZIA£KA na Czarnym, 508-137-492.
E4887-G

KUPIÊ nieruchomoœæ dom do remontu,
kamienicê lub du¿e mieszkanie w Jeleniej
Górze lub okolicach, 509-593-074. E4908-G

JANOWICE Wielkie sprzedam dom
pó³ bliŸniaka 90 m z ogrodem 5 arów za
260.000. -lub zamieniê na mieszkanie
w dobrej dzielnicy Jeleniej Góry. Tel.
75/751-50-81. E4911-G

SPRZEDAM domek 15 km od Jeleniej
Góry. Tel. 785-140-655. E4915-G

HALA do remontu 1200 m kw. dzia³ka
0,5 ha Goduszyn. Tel. 603-584-675.

GRUNT budowlany 1,2 ha Goduszyn.
Tel. 603-584-675. E4923-G

WWW.2100ZA1M2.LOKALE.JGORA.PL
E4941-G

SPRZEDAM dom w Dziwiszowie, rok
budowy 2009, stan surowy- zadaszony-
dachówka. Dom w pe³ni podpiwniczony,
pr¹d, woda, gara¿, dzia³ka 10 arów. Dom
wart uwagi, w atrakcyjnym miejscu. Tel.
75/7137163. E4942-G

SPRZEDAM 2 dzia³ki budowlane po
1200 m kw. w Mys³akowicach z warunkami
zabudowy, piêkny widok, dojazd. Taniej nie
kupisz. Tel. 502-435-097. E4945-G

JE¯ÓW. Dom parterowy- stan surowy
zamkniêty. Lic. 11965, 509-949-961.

ŒCIÊGNY. Dom 100 m kw. sprzedam
lub zamieniê na mieszkanie (parter) w Jele-
niej Górze, Lic. 11965, 509-949-961.

E4969-G
ŒWIERADÓW Zdrój- Dworek, stan za-

mkniêty, na stoku blisko Gondoli, dzia³ka
27 arów, sprzedam. Tel. 508-869-124 lub
501-474-511. E5003-G

DOM w Œwieradowie Zdroju sprzedam
bez poœredników. Cena 620.000 do nego-
cjacji. Kuchnia, 2 ³azienki, 8 pokoi. Kontakt
75/78-16-608 lub 695-823-939. E5021-G

DO WYNAJÊCIA dom we Wie¿y k/ Gry-
fowa. Tel. 791-900-530. E5023-G
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STANISZÓW pilnie sprzedam dom
wiejski ze stodo³¹ 75/75-59-402. E5040-G

SPRZEDAM dzia³kê 22 ary lub dwie
mniejsze w Kostrzycy z widokiem na Œnie-
¿kê, 501-124-534. E5041-G

WWW.NIERUCHOMOSCIKARKONOSKIE.PL

DOM wiejski do remontu lub rozbiórki,
30.000, dzia³ka 3000 m, NK 75-64-36-052.

DOM wiejski 50.000 NK 75-64-36-052.
£OMNICA- dom do remontu Nierucho-

moœci Karkonoskie 75-64-36-052.
GRUNTY, 6 ha, piêkne ³¹ki, las, wyro-

bisko piasku NK 75-64-36-052.
GRYFÓW- dom 1 lub 2-rodzinny sprze-

damy, okazja NK 75-64-36-052.
CIEPLICE, du¿y segment, 180 m kw.,

Widok, NK 75-64-36-052.
MICHA£OWICE, ma³y dom, 285.000

NK 75-64-36-062.
CHROMIEC dzia³ki 8900 m 3000 m

Nieruchomoœci Karkonoskie 756436051.
DZIA£KI Siedlêcin od 60/ m kw. NK

602749567 756436051.
JE¯ÓW -dzia³ki ju¿ od 75 z³/ m kw. NK

602749567 756436051.
DOM na wsi 18 km od Jeleniej dzia³ka

3700 m NK 602749567 756436051
£OMNICA- dzia³ki od 1500 m NK

75-64-36-051.
KARPNIKI piêkne dzia³ki gruntu sprze-

damy- NK 75-64-36-051.
ŒCIÊGNY, dzia³ka 2200 m, NK

75-64-36-062.
JELENIA G. dom 265000 „NK”

503021047; 756436052.
MARCZÓW- dom wiejski po remoncie,

dzia³ka 7000 m NK 75-64-36-052,
513-046-929.

£OMNICA -dzia³ka 9800 m, 98.000 z³
okazja NK 75-64-36-052.

KOPANIEC- okolice, 15 ha- 300000 NK
75-64-36-052. E5046-G

DOM 135 m kw. budynek gospodar-
czy, dzia³ka 0,31 ha, Wojanów, tel.
75/71-30-143 wieczorem. E5063-G

SPRZEDAM uzbrojona dzia³kê z dom-
kiem letniskowym w Trzciñsku. Tel.
504-199-077. E5091-G

WWW.NIERUCHOMOSCI.JELENIOGORSKIE.PL
E5099-G

DZIA£KI rolne od 2 z³/ m kw. 501-636-992.
DZIA£KA (wezmê auto w rozliczeniu)

widokowe w Komarnie. Tylko 39 z³/ m kw.
Tel. 792-434-657. E5105-G

PILNIE dom w Komarnie, cena 249.000
z³. N. Grzywiñscy 509156552. E5121-G

SPRZEDAM dom z ogrodem, okolice
Zgorzelca, bez poœredników, 270.000. Tel.
798447879. E1411-K

TANIO sprzedam pensjonat,
604-81-44-16.

295.000,- nowy dom Podgórki,
604-81-44-16. E1700-K

265.000,- bliŸniak Wojcieszyce,
604-81-44-16. E1701-K

SPRZEDAM dom do remontu, Karpacz,
osiedle Skalne, 1180 m kw., 420 tys.,
757619172; 511914453 E1920-K

SPRZEDAM piêkne mieszkanie na pod-
daszu- tanio Piechowice, 603-050-507.

E2028-K

DOMY w Je¿owie Sudeckim - atrak-
cyjna lokalizacja ogrodzone, powierzchnia
ca³kowita 158 m kw. wysoki standard. Tel.
603-930-991 lub 75/74-13-331. E2100-K

TANIO pensjonat wynajme 604223245.
TANIO domek wynajme 604223245.

E2321-K
SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ na wsi

0,30 woda, energia, zabudowania gospo-
darcze, 885-279-954. E2324-K

MOTORYZACYJNE

SKUP aut, ca³e i powypadkowe,
693-828-283. D8195-G

AUTOSKUP- ca³e, uszkodzone,
721-721-666. E4-G

KUPIÊ powypadkowe, uszkodzone,
510-522-968. E5-G

STARE motocykle- kupiê,
510-522-968. E6-G

P£ACÊ najwiêcej. Kupiê wszystkie auta
po roku 2000, 781-02-02-02;
783-02-02-02. E13-G

POMOC drogowa. Tel. 506-536-136.
TRANSPORT autolawet¹+ 6 osób. Tel.

506-536-136. E284-G
AUTO-Z£OMOWANIE, dojazd do klienta,

w³asny transport. Tel. 506-536-136. E286-G
POMOC drogowa ca³odobowa, Jelenia

Góra, 603-891-408. E660-G
OPONY nowe, u¿ywane Pasiecznik,

75/78-93-651.
FELGI prostowanie, 75/78-93-651.
FELGI stalowe, aluminiowe,

75/78-93-651.
KLIMATYZACJA nape³nianie,

75/78-936-51. E1324-G
SPROWADZÊ z zagranicy ka¿de auto na

zamówienie. Pomoc w formalnoœciach. Au-
toholowanie. Tel. 880-667-258. E4126-G

SPRZEDAMY Renault Laguna 2.0
Kombi 1996 r., 180 tys., 3950,00, pe³ne wy-
posa¿enie. Alufelgi + felgi z zimówkami. Tel.
694-543-388.

CZÊŒCI samochodowe- tanio. Tel.
75/753-29-65. E4465-G

MECHANIKA pojazdowa, wulkanizacja,
wymiana opon. Samochody osobowe, do-
stawcze, ciê¿arowe, rolnicze. Tel. 607-377-
280; 75/64-38-350 Je¿ów Sudecki, ul. Za-
chodnia 13 (naprzeciwko fabryki mebli),
www.wtg-transport.pl E4757-G

AUTOZ£OMOWANIE, 796-323-318.
E4804-G

KUPIÊ ca³e, powypadkowe,
792-972-237. E4833-G

RENAULT Clio 1,2; 1992, gaz, 800,-
694-085-931. E4993-G

STACJA demonta¿u pojazdów kupi
ka¿de auto, ca³e, uszkodzone, gotówka od
rêki, transport darmowy. Tel.
784-155-155. E4998-G

AUTOHOLOWANIE+ laweta,
501-234-403, 75/643-90-25.

GARA¯E bramy najtaniej, 501-234-403,
75/643-90-25. E5118-G

AUTO- skup za gotówkê, 664200250.
E2180-K

TURBOSPRÊ¯ARKI- naprawa, rege-
neracja. Tel. 602-11-85-42. E2227-K

URSUS 355, prod. 1973, po remoncie
silnika, sprawny. Do niego: p³ug 2-skibowy
i 5-skibowy podorywkowy, brony 5-polowe
rozk³adane, kultywator 2 m (16 zêbów). Nie
zarejestrowany. Cena za ca³oœæ 11.000,00
z³. Tel. 692431612. E2314-K

KUPNO

AUTA uszkodzone i powypadkowe ku-
piê, 693-82-82-83. D8194-G

AUTA powypadkowa, ca³e,
721-721-666. E7-G

ZAP£ACÊ najwiêcej. Wszystkie auta po
roku 2000, 781-02-02-02; 783-02-02-02.

E12-G
KUPIÊ antyki, 695-702-259. E2213-G
KUPIÊ stare obrazy, meble, i ró¿ne

przedmioty przedwojenne. Tel.
692-382-933; 75/76-12-418. E3127-G

KOLEKCJONER kupi stare monety tel.
601-738-532, staremonety@op.pl E204-K

SPRZEDA¯

KOSTKA granitowa, 512-170-233.
E24-G

DREWNO kominkowe, 512-170-233.
E25-G

BUKOWE kominkowe, 506-070-359.
E142-G

DREWNO kominkowe opa³owe. Tel.
605-268-703; 695-542-216. E259-G

KOMIS urz¹dzeñ gastronomicznych,
ch³odniczych, pralniczych sprzeda¿, skup,
serwis, Jelenia Góra, ul. Wolnoœci 232, tel.
75/75-51-797, 603-847-786. E3340-G

DREWNO dêbowe i bukowe- sezono-
wane, 603-781-271. E3529-G

ZIEMIA ogrodowa, piasek, t³uczeñ, ka-
mieñ, 601-267-302. E3757-G

KOMINKOWE sezonowane,
601-267-302. E3758-G

DREWNO opa³owe, kominkowe, liœcia-
ste, iglaste, 601-863-838. E3997-G

DREWNO kominkowe, 603-524-957.
E4142-G

DREWNO kominkowe sezonowane-
ciête na wymiar, 601-799-452.

DREWNO kominkowe- sezonowane,
609-262-244.

TRADYCYJNE pod³ogi z drewna, par-
kiety, boazerie, podbitki, Sprzeda¿- monta¿,
601-799-452. E4371-G

DREWNO do kominka i pieca, ró¿ne ga-
tunki, 724-330-955. E4385-G

HUMUS, zwietrzelina, ¿wir drenarski
sprzedam transport 1,2 tony, 608-210-531.

E4802-G

NAJTAÑSZA stal w okolicy Jeleniej
Góry. W sprzeda¿y stal zbrojeniowa,
strzemiona, figury z prêta zbrojeniowego,
wykonujemy belki zbrojeniowe. Kom.
601-999-561 lub 75/75-520-51. E4485-G

SPRZEDAM pianino 75/76-73-712.
E4926-G

SPRZEDAM drewno opa³owe,
508-568-555. E4932-G

DREWNO kominkowe i opa³owe, pociê-
te, por¹bane, ró¿ne gatunki, dowóz gratis.
Tel. 888-174-322. E4938-G

LADY ch³odnicze „Mawi”,
513-109-128. E4961-G

PIANINO Weinbach- stan bardzo dobry
sprzedam. Tel. 501-474-511. E5002-G

DREWNO kominkowe, 697-322-091.
E5006-G

DREWNO kominkowe od 100,00-
150,00,- Dowóz gratis; tarcica sucha-
wszystkie rodzaje, wiêŸby dachowe,
662-156-576. E5007-G

DREWNO kominkowe i iglaste, trans-
port gratis, 607-612-350. E5017-G

DREWNO kominkowe ciête na wymiar-
transport gratis, 788-359-939. E5025-G

¯UK Furgon 1983 r, stan dobry, kosa
spalinowa, 601-853-284. E5053-G

WÊGIEL czeski najtaniej: eko groszek,
kostka, orzech, tona dowóz gratis, drewno
opa³owe. Tel. 727-235-168. E5055-G

NOTEBOOKI sprzeda¿, serwis, naprawa
tel: 75/6420210 Wojska Polskiego 48;
www.jpkomputery.com.pl

KOMPUTERY sprzeda¿, serwis, napra-
wa tel: 75/6420210 Wojska Polskiego 48;
www.jpkomputery.com.pl

NAWIGACJE sprzeda¿, serwis, napra-
wa tel: 75/6420210 Wojska Polskiego 48;
www.jpkomputery.com.pl

KASY fiskalne sprzeda¿, serwis, napra-
wa tel: 75/6420210 Wojska Polskiego 48;
www.jpkomputery.com.pl E1539-K

DREWNO kominkowe opa³owe,
75/7125026. E1688-K

TYNKI akrylowe kolorowe w cenie bia-
³ego 500110126 barwa2@onet.eu E1760-K

US£UGI

PROFESJONALNE uk³adanie p³ytek
www.solidnekafelkowanie.pl, 607-858-433.

D8342-G
KARCHER- podciœnieniowe pranie dy-

wanów, tapicerki meblowej, faktury VAT.
Tel. 75/76-72-773; 603-646-803. E1-G

DOMOFONY- monta¿, naprawa, kon-
serwacja, serwis, doradztwo, 601-76-57-35;
75/64-27-027. E8-G

PRANIE dywanów, tapicerek, tanio, do-
k³adnie- profesjonalnie, 601-56-65-08.

E10-G
ROLETY, roletki, ¿aluzje, markizy, dasz-

ki. Producent, 76/870-53-48; 608-289-703.
E11-G

JUNKERSY, piece, kuchnie, instalacje
gazowe- monta¿, naprawy, przegl¹dy,
604-569-785; 75/76-49-496;
www.gazwidrom.net E14-G

STUDIO Parkiet „Kornik” wykonuje
profesjonalnie: cyklinowanie bezpy³owe,
uk³adanie parkietów, pod³óg, paneli: oferuje
szerok¹ gamê klejów, lakierów, œrodków
konserwuj¹cych, 75/75-12-879,
609-736-480. E19-G

£AZIENKI kompleksowo: kafelki, hy-
draulika, panele, malowanie, g³adzie, ogól-
nobudowlane, 601-148-406. E21-G

REMONTY- kompleksowo. Tel.
601-79-21-96. E22-G

CYKLINOWANIE monta¿, 505-018-825.
E29-G

VIDEOFILMOWANIE+ foto,
510-127-605. E30-G

ROLETY, ¿aluzje, plisy, moskitiery, so-
lidny monta¿, naprawy, 604-460-139;
76/870-33-52. E72-G

KOPARKO-£ADOWARKA. Wywrotka 6
ton, 509-224-047. E134-G

ARAN¯ACJA wnêtrz -kolor, forma,
502-370-957. E256-G

TRANSPORT autolawet¹+ 6 osób. Tel.
506-536-136. E287-G

HYDRAULIKA, 602-491-399. E300-G
PRZEPROWADZKI kompleksowe,

516-146-075; 75/76-73-971;
www.przeprowadzki-kompleksowe.prv.pl

E360-G
KOPARKO-£ADOWARKA Cat,

602-78-16-93. E453-G
KOMINY -wk³ady kominowe, monta¿,

sprzeda¿, 608-495-534, 76/85-75-105.
E1002-G

ANTENY TV -sat, monta¿, sprzeda¿, na-
prawa, 502-102-333. E1105-G

CYKLINOWANIE, 504-984-000.
E1366-G

KONTENERY: wywóz gruzu i œmieci,
604-225-207. E1424-G

WYWROTKI do 15 ton, 608-649-813.
E1694-G

M£OT z kopark¹, 602-78-16-93.
E2088-G

ANTENY R/TV/SAT sprzeda¿, monta¿,
serwis. Tel. 75/644-50-80. E2197-G

KOPARKO-£ADOWARKA JCB,
698-668-824. E2216-G

KOT£OWNIE, 603-080-926. E2445-G
US£UGI remontowo- budowlane. Nie-

miecka technologia i jakoœæ, okna pcv;
w w w . a - z m a r e k o l s z e w s k i . y o y o . p l
508-222-690. E2513-G

MEBLOZABUDOWY szafy itp.
603-328-832. E2560-G

DACHY, rynny, obróbki, 784-196-933.
E3037-G

¯ALUZJE (wszystkie rodzaje),
75/76-43-430; 602-26-44-70 „Ares”.

ROLETKI materia³owe (wszystkie ro-
dzaje), 75/76-43-430; 602-26-44-70 „Ares”.

ROLETY zewnêtrzne (wszystkie rodza-
je), 75/76-43-430; 602-26-44-70 „Ares”.

E3046-G
SZAFY wnêkowe, 500-452-760.

E3092-G
PRZEPROWADZKI miêdzymiastowe,

500-452-760. E3093-G
DACHY- materia³y bezpoœrednio od

producenta; zni¿ki dla wspólnot mieszkanio-
wych, 696-328-445.

DACHY- remonty promocja- 30% na
materia³y i wykonawstwo, 696-328-445.

E3112-G
VIDEOFILMOWANIE+ foto, profesjonal-

nie. Tel. 698-269-335. E3143-G
KSIÊGOWOŒÆ, 602-45-34-94.

E3158-G

PODCIŒNIENIOWE czyszczenie dywa-
nów, wyk³adzin, tapicerek, us³ugi równie¿
w firmie odbiór- dowóz gratis. Wysoka ja-
koœæ us³ug. Zapraszamy, 609-172-300;
75/752-42-66. E3263-G

Wyœlij og³oszenie
internetem! E-mail:
bo@nj24.pl
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WYNAJEM podnoœnika, wycinka
drzew, 502-508-265. E3326-G

KONTENERY: odpady budowlane,
komunalne, przemys³owe:
www.dziwak-eko.pl 696-115-226.

PIASEK, ¿wir, kamieñ, ziemia, trans-
port 10-28 ton, koparko-³adowarka,
696-115-226. E3327-G

WYPO¯YCZALNIA: elektronarzêdzia,
maszyny budowlane, serwis, sklep,
503-55-44-11. E3337-G

ROLETY 75/76-75-330.
¯ALUZJE 75/76-75-330.
¯ALUZJONAPRAWY 75/76-75-330.
¯ALUZJOCZYSZCZENIE, 75/76-75-330.
SERWIS rolet, 508-282-506. E3444-G
OGRÓD -projekt, pielêgnacja, koszenie

trawy, murki, oczka, odwodnienia,
605-450-340. E3445-G

BRUKARSTWO artystyczne,
723-249-203. E3582-G

NADZORY budowlane. Wieloletnie do-
œwiadczenie w projektowaniu i realizacji. Te-
lefon 601-791-858. E3608-G

REGIPSY od 8,00- 50 z³/ m kw. szpa-
chlowanie, malowanie pomieszczeñ,
504-052-675. E3723-G

STOLARSTWO- ciesielstwo. Tel.
603-783-607. E3731-G

PRANIE dywanów 602741924.
MALOWANIE, panele itd. 602741924.

E3778-G
STOLARSTWO- schody, balustrady, za-

budowy, drzwi, odnawianie, ró¿ne. Tel.
500-408-841. E3781-G

ŒWIADECTWA (certyfikaty) energetycz-
ne, 691-221-116. E3789-G

DACHY: tanio, szybko, solidnie,
784-196-933. E3807-G

HYDRAULICZNE, 782-061-725.
E3955-G

CYKLINOWANIE, uk³adanie, profesjo-
nalnie, 601-313-541. E4024-G

OGRZEWANIE pod³ogowe. Centralne
ogrzewanie. Baterie s³oneczne. Turboko-
minki. Kot³ownie wielopaliwowe.
Gwarancja. Telefony: 509-899-879;
75/75-33-6-33. E4052-G

REMONTY mieszkañ, 691-631-082.
E4108-G

MALOWANIE, 609-172-300;
75/752-42-66. E4117-G

KANALIZACJA- hydraulika, udro¿nianie
rur, wypompowywanie wody z zalanych
piwnic, 609-172-300. E4118-G

AUTOTRANSPORT kraj- zagranica.
Sprowadzanie aut na zamówienie. Pomoc w
formalnoœciach. Tel. 880-667-258. E4125-G

AUTORYZOWANY Serwis RTV LCD
Plazmy. Dojazd do klienta Jelenia
Góra, Groszowa 27, 75/642-11-95;
Ró¿yckiego 4, 75/642-11-93;
www.elektronika-1974.Jelenia-gora.pl

E4129-G
ŒWIADECTWA (certyfikaty) energetycz-

ne budynków- tanio, solidnie, 696-469-325.
POMIARY elektryczne- budynków,

urz¹dzeñ, 696-469-325.
ELEKTRYCZNE- odbiory, nadzory, pro-

jekty, 696-469-325. E4135-G
PRALKONAPRAWY, 603-83-54-83.

E4140-G
HYDRAULIK awarie, instalacje. Tel.

500-50-50-02.
GAZ serwis. Tel. 500-50-50-02.
JUNKERSY serwis. Tel. 500-50-50-02.
TERMET serwis. Tel. 500-50-50-02.
WUCO- udra¿nianie kanalizacji. Tel.

500-50-50-02.
ELEKTRYK awarie, 500-50-50-02.

E4166-G
TRANSPORT, tanio, 503-027-361.

E4179-G
REMONTY mieszkañ (³azienki),

692-713-593. E4236-G
ELEWACJA- czyszczenie- mycie ka-

miennych schodów, tarasów, itp.
609-172-300. E4347-G

DACHY, 696-628-272. E4383-G
REGIPSY, g³adzie, malowanie, panele,

glazura, 604992041.
KOMPLEKSOWE remonty domów,

mieszkañ, pensjonatów, biur profesjonalnie,
509924523. E4389-G

SCHODY- drewniane, metalowe nieza-
wodna jakoœæ w dobrej cenie, 503-868-105.

E4393-G
DACHY, naprawy, nowe pokrycia, ta-

nio, 501-258-867. E4452-G
CERTYFIKATY energetyczne,

510-240-885.

PROJEKTOWANIE budowlane,
600-201-769. E4458-G

REMONTY mieszkañ, 693-295-537.
E4502-G

WYNAJEM koparko-³adowarki,
602-796-107.

TYNKI maszynowe, PBU „Remont”, ja-
koœæ gwarantowana, 604-905-562.

E4504-G
CIESIELSTWO, dekarstwo. Tel.

508-436-728. E4509-G
WYPO¯YCZALNIA sprzêtu budowlane-

go rusztowania szalunki stemple zagêsz-
czarki, œci¹gi do szalunków i inne. Tel.
512-269-877. E4531-G

KOSZENIE trawy, prace ogrodowe,
693-714-247. E4532-G

POSADZKI cementowe, betonowe, ja-
strychy- mixokretem, zalewanie ogrzewa-
nia pod³ogowego, zacieranie mechanicz-
ne, 75/75-215-10. E4541-G

KONTENERY: wywóz gruzu, œmieci,
727-548-554. E4548-G

ZDUN -piece kuchenne postawiê,
887-095-801. E4585-G

US£UGI architektoniczne, pozwolenia na
budowê, ceny przystêpne. Tel. 694-127-834;
stakodom@gmail.com E4586-G

TELEWIZORY- LCD, Plasma, naprawy
domowe i warsztatowe RTV Hi-Fi SAT Ser-
wis, ul. Matejki 1A. Tel. 75/75-241-51;
602-373-343. E4591-G

US£UGI minikopark¹. Tel.
502-559-051.

WYWROTKA 10 ton. Tel. 502-559-051.
E4617-G

K O P A R K O - £ A D O W A R K A ,
784-920-606. E4624-G

GAZ, ogrzewanie, instalacje, nadzory,
wykonawstwo, uprawnienia, 602-833-166.

GAZ, projektowanie instalacji, pozwo-
lenia na budowê, 602-833-166. E4631-G

ELEKTRYK, 664-475-323. E4638-G

KONTENEROWY wywóz gruzu i œmie-
ci. Wynajem kontenerów. Tel.
500-766-817. E4640-G

ŒCINKA drzew w trudnych warun-
kach, OC, Vat, 507-086-025. E4643-G

KOMPUTERY -naprawy domowe,
606-423-607. E4644-G

HYDRAULIKA kanalizacja, gaz, monta¿
kuchenek, junkersów, 604-922-815.

E4647-G
KOPARKO-£ADOWARKA, wywrotka,

502-409-086.
PIASEK, kliniec, 502-409-086.
WYWROTKA, 502-409-086.
CAT pospó³ka, itp., 502-409-086.

E4653-G
REMONTY: ocieplenia, malowanie, pa-

nele, g³adzie, p³ytki, hydraulika, regipsy. Tel.
609-356-902. E4661-G

REMONTY kompleksowo- ocieplenia,
794-098-578. E4662-G

RENOWACJA pod³óg, schodów,
691-385-780. E4690-G

PARKIECIARSTWO- uk³adanie, cyklino-
wanie, lakierowanie. Tel. 75/6137797;
692-159-693. E4696-G

BRUKARSTWO- kostka betonowa (od
90 z³ metr kw. z materia³em), kostka grani-
towa (od 40 z³ metr kw.) place, drogi osie-
dlowe, podjazdy, mury z kamienia, granitu i
inne. Faktury, 608-658-351.

BRUKARSTWO- www.brukarstwo-hw.pl
608-658-351. E4728-G

ALARMY 607-421-168.
MONITORING 607-421-168.
KAMERY 607-421-168.
DOMOFONY 607-421-168. E4758-G
PROJEKTY budowlane z pozwoleniem

na budowê, 697-66-01-01. E4762-G
OSUSZANIE budynków mieszkañ, wy-

po¿yczalnia osuszaczy elektronarzêdzia, ma-
szyny budowlane, 503-55-44-11. E4763-G

REMONTY szybko, tanio, solidnie,
886-174-031.

REMONTY kompleksowo tanio, solid-
nie, 698-056-197. E4778-G

ŒCINKA drzew z podnoœnika. Tel.
608-404-760. E4788-G

KOPARKO-£ADOWARKA transport, wy-
burzanie budynków, ziemia, zwietrzelina.
Tel. 669-935-107. E4792-G

US£UGI hydrauliczne, 507-300-082.
E4793-G

ELEKTRYK 24 h- solidnie i tanio. Mon-
ta¿ instalacji, awarie, drobne naprawy, po-
miary, pod³¹czenie kuchenki. Tel.
601-717-759. E4796-G

ŒLUSARSTWO, 792-972-237.E4805-G
US£UGI- ziemne- koparka JCB+ samo-

chód, wywrotka, HDS 3 tony. Tel.
602-740-609. E4808-G

ROBOTY wykoñczeniowe- elewacje, re-
gipsy, kafelkowanie, 696-328-445.E4813-G

KOPARKO-£ADOWARKA+ m³ot.
Transport- wywrotka 15 ton, piasek, ¿wir,
ziemia, zwietrzelina. Tel. 607-377-280;
75/64-38-350 Je¿ów Sudecki,
www.wtg-transport.pl E4828-G

CYKLINOWANIE, uk³adanie pod³óg,
wypo¿yczanie sprzêtu, 509-478-482.

E4831-G

ANTENY- monta¿, serwis, naprawy,
instalator Mont- Sat 16 lat doœwiadcze-
nia, rozwi¹¿e Twój ka¿dy problem,
602-810-896. E4835-G

KOMPLEKSOWE remonty od A do Z,
502-067-875. E4845-G

G£ADZIE bezpy³owe, regipsy, malowa-
nie, panele, monta¿ drzwi, okien,
tanio, szybko, solidnie, 794-790-643,
75/71-30-464 wieczorem. E4847-G

VIDEOFILMOWANIE, niedrogo,
600-375-411. E4850-G

PODNOŒNIKI koszowe 21 m i 25 m
wynajem. Tel. 608-404-760. E4874-G

WYKOÑCZENIA wnêtrz, stolarstwo, re-
nowacja. Tel. 885-414-660; 75/64-34-002.

E4875-G

ANTENY- monta¿, serwis, naprawy
Cyfra+, Cyfrowy Polsat, telewizja „n”, te-
lewizja Trwam, telewizja na kartê HD, in-
stalacje zbiorcze, instalator Mont-Sat, 16
lat doœwiadczenia, 602-810-896.E4876-G

KONTENEROWY wywóz odpadów,
mo¿liwoœæ za³adunku kontenera. Tel.
500-155-653; www.zamowkontener.pl

E4884-G

BUDOWY domów od A-Z. Tel.
784-920-606.

BRUKARSTWO- kostka granitowa,
uk³adanie we wzory. Tel. 784-920-606.

DACHY, elewacje. Tel. 784-920-606.
KOMINKI. Tel. 784-920-606.
INSTALACJE c.o., ciep³ej, zimnej wody,

gaz, kanalizacja, kot³ownie. Tel.
784-920-606.

REMONTY, roboty wykoñczeniowe do-
mów, sklepów, mieszkañ, biur. Tel.
784-920-606.

STUDNIE. Tel. 784-920-606.
OGRODY- kostka, murki ozdobne inne

elementy dekoracyjne. Tel. 784-920-606.
E4888-G

DACHY 602-884-480. E4890-G

US£UGI elektryczne kompleksowo,
profesjonalnie, odbiory, pomiary, projek-
ty, nadzór, 601-158-355. E4891-G

BRUKARSTWO granitowe,
606-401-836. E4899-G

MALOWANIE szybko, solidnie,
607-997-261. E4918-G

KOSZENIE trawy- profesjonalnie,
511-097-022. E4919-G

STROJENIE, renowacja pianin, forte-
pianów, 75/767-37-12. E4927-G

ZIEMIA ogrodowa 15 z³/ tona,
502-533-809. E4933-G

BETON towarowy, pompa do betonu.
Tel. 75/76-10-346; 600-023-416.

WYLEWKI betonowe agregatem
typu Mixokret. Tel. 600-02-34-16.

E4952-G

PRZEPROWADZKI, kompleksowo. Tel.
535-044-951.

TAPICERSTWO od A do Z. Przyjazd do
klienta, transport i wycena gratis. Tel.
880-044-951.

TRANSPORT do 4 ton- kontener+ win-
da. Przeprowadzki kompleksowo: miasto,
kraj, zagranica, faktury Vat. Tel.
880-044-951.

AUTOTRANSPORT- laweta. Tel.
880-044-951. E4960-G

US£UGI spawalnicze, balustrady,
ogrodzenia, tel. 502-243-667. E4976-G

BHP szkolenie, 697-817-105. E4979-G
INSTALACJE elektryczne, pomiary, sys-

temy alarmowe, domofony, anteny, kame-
ry, sieci komputerowe, 603-117-054.

E4988-G
REMONTOWO- budowlane tanio, solid-

nie, 697-942-865. E4991-G
WYKONYWANIE instalacji elektrycz-

nych. Tel. 604-185-465. E5004-G
TANIO przewiozê, ma³y bus,

601-881-276.
£AZIENKI, glazura, panele, malowanie,

tapetowanie, 601-881-276. E5059-G
TRANSPORT przeprowadzki- PL,

660-468-908. E5060-G
KOSZENIE, wycinki, œcinka,

502-980-015. E5065-G
US£UGI ksiêgowe, 609-229-119.

KONSULTACJE prawne, pisanie pism,
535-333-999.

PO¯YCZKI, kredyty, 535-333-999.
E5067-G

ZDUN- piece; kuchnie, 887-095-801.
INSTALACJE elektryczne. Tel.

887-095-801. E5077-G
SZYBKIE solidne remontowanie, malo-

wanie, tapetowanie, kafelkowanie, panele,
g³adŸ, 75/64-28-055; 665-119-630.

E5082-G
DACHY, 726-54-39-39. E5097-G

G£ADZIE metod¹ angielsk¹ „Multi Fi-
nish” bez kurzu, szlifowania- regipsy, p³yt-
ki, panele, malowanie i inne,
75/75-15-935; 603-197-516. E5102-G

TANIO p³ytki, regipsy, g³adzie, malowa-
nie, panele, wymiana drzwi, okien, elektry-
ka, hydraulika, 692-211-308. E5109-G

ŒCINKA drzew, www.liner.pl,
605-326-223.

PODNOŒNIK koszowy, 605-326-223.
E5113-G

WIDEOFILMOWANIE. Fotografia œlub-
na, 602-689-349. E481-K

Z modrzewia tarasy, balustrady, wiaty,
660-699-133. E1005-K

AW OGRODY. Tel. 519166674.
E1341-K

WIDEOFILMOWANIE i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez. Cyfrowa ja-
koœæ. Zgrywanie starych taœm na DVD.
www.FotonART.pl tel. 796-47-86-67.

E1481-K
KOMPUTERY naprawa. Odzyskiwanie

danych. Dojazd, naprawy u klienta.
www.wemm.pl, tel. 798468007. E1559-K

TYNKI agregatem gipsowe cementowo-
wapienne 602824801. E1626-K

WWW.ZAPYTAJPRAWNIKA.PL
E1628-K

BRUKARSTWO. Tel. 519166674.
E1715-K

BRUKARSTWO prace towarzysz¹ce.
Tel. 888986971. E1758-K

DOCIEPLENIA elewacje w³asne mate-
ria³y faktury 500110126 barwa2@onet.eu

E1759-K
KANALIZACJA przy³¹cza Kowary My-

s³akowice Mi³ków Œciegny 509-056-832
www.pipeinstall.pl E1834-K

BRUKARSTWO. Tel. 665564721.
E1837-K

KOPARKO-£ADOWARKA us³ugi,
783-086-805; 75/75-43-813. E1838-K

FOTOGRAFIA œlubna,
www.fotograf.jgora.pl tel: 601552382.

E1932-K

US£UGI remontowo- budowlane so-
lidnie, szybko za rozs¹dn¹ cenê! SprawdŸ
nas, 502-503-830. E1969-K

STUDIO Mebli Kuchennych Roberta
Halickiego ul. Druciana 2 w Jeleniej Górze
zaprasza na letnie promocje mebli ku-
chennych i sprzêtu AGD. Projektowanie,
wizualizacje, 601-576-982; 607-260-316.

E2036-K

ŒCINKA drzew trudnych,
602-63-73-88; www.scinka-drzew.pl

E2037-K
CYKLINOWANIE, solidnie+ schody,

697-143-799. E2109-K
ANTENY TV-SAT. Instalacje indywidu-

alne i zbiorcze. Us³ugi elektroniczne. Tel.
602584810, 757559285. E2172-K

TYNKI maszynowe. Tel. 502151468.
E2177-K

FIRMA Terra- indywidualna opieka nad
starszymi niepe³nosprawnymi, dowóz do le-
karza, zakupy na telefon, sprz¹tanie,
602-595-051. E2181-K

NADZORY budowlane, kierowanie bu-
dowami- wieloletnie doœwiadczenie,
604-401-624. E2183-K

ANTENY- serwis 501987666. E2215-K
REMONTY mieszkañ, malowanie, g³a-

dzie, œcianki dzia³owe, sufity podwieszane,
panele inne prace wykoñczeniowe, sk³ada-
nie mebli, 509-529-965. E2270-K

PRZYJMÊ do wykonania nastêpuj¹ce
prace budowlane: malowanie, g³adzie, re-
gipsy, p³ytki, panele pod³ogowe, adaptacja
poddaszy. Dodatkowe informacje pod nu-
merem tel. 605806101. E2285-K

ELEWACJE, wykoñczenia wnêtrz regip-
sy malowanie panele g³adzie tynki solidnie
603120966; 661036032. E2312-K

ELEWACJE, wykoñczenia wnêtrz regip-
sy malowanie panele g³adzie tynki solidnie
603120966 661036032. E2313-K

US£UGI geodezyjne, www.gikteam.pl,
tel. 604623427. E2317-K

KONTENEROWY wywóz gruzu i œmieci,
798-177-798. E2322-K

ZDUÑSTWO niedrogo. Czyszczenie,
budowa pieców kaflowych, 530-791-178.

E2323-K

GRANITY- parapety, nagrobki, blaty
kuchenne, posadzki, tarasy, schody. Kom-
pleksowo, transport, monta¿, pomiary.
Tel. 504165895. E2326-K

KOMPLEKSOWE wykañczanie biur,
mieszkañ i domów od A do Z. Doœwiad-
czona ekipa, solidnie, faktury vat. Tel.
502161362. E2328-K
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LEKARSKIE

NERWICE- Czes³awa Gierczak- psychia-
tra. Rej. tel. 502-591-364, 75/755-77-45,
Cieplicka 72/2. E108-G

SPECJALISTA chirurgii dzieciêcej. Dr n.
med. Marek Rawski ul. Œciegiennego 6, reje-
stracja 75/755-05-66; 602-474-989. E1814-G

PSYCHOTERAPIA i Rozwój Osobisty,
www.sentient.pl Agnieszka Kubacka
609-823-924; Marianna Kotuniak 606-345-332;
ul. Sudecka 93/51, Jelenia Góra. E1917-G

GABINET Dietetyczny. Odchudzanie.
Wieloletnia praktyka, 512-237-192. E2514-G

VIAGRA, cialis, 601-960-615;
605-405-855. E3404-G

KUNKIEWICZ Bogdan choroby kobie-
ce, po³o¿nictwo USG, wymra¿anie nad¿erek.
Leczenie niep³odnoœci. Cieplice Mi³osza 26.
Rejestracja: www.kunkiewicz.info
602-172-794, 75/755-35-49. E3560-G

ENDOKRYNOLOG specjalista gineko-
log-po³o¿nik, androlog, lek. med. W³odzi-
mierz Wiciak: choroby tarczycy, ginekolo-
giczne, niep³odnoœæ kobiet i mê¿czyzn za-
burzenia erekcji. USG. Przyjmuje: codzien-
nie w godz. rannych i popo³udniowych Je-
lenia Góra, Ró¿yckiego 4. Telefony: gabinet
75/75-312-90: domowy 75/75-52-126.
Mo¿liwoœæ rejestracji na godziny. Zni¿ka dla
emerytów i rencistów przy leczeniu chorób
tarczycy. E3755-G

DERMATOLOG specjalista Makarewicz
Barbara. Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 55/3
przyjmuje w poniedzia³ki, pi¹tki od 15.30-
19.00; w œrody po 17.00, w soboty po reje-
stracji telefonicznej, 75/75-233-00;
602-13-53-62. E4030-G

PSYCHIATRA, Jacek Madejek, gabi-
net specjalistyczny, wizyty domowe,
609-752-830. E4038-G

PSYCHIATRA Bogus³aw Zasêpa nerwi-
ce, depresje, terapia rodzin, odtrucia, wizy-
ty domowe. Tel. 602-804-195. E4054-G

ZIEZIULA Andrzej. Pulmonolog, inter-
nista. Wizyty domowe, EKG. Tel.
601-75-81-60. Gabinet: Teatralna 1, pok.104;
wtorki, pi¹tki od 16.00- 17.00. E4097-G

PSYCHOTERAPEUTA, specjalista psy-
chologii klinicznej mgr Jolanta Skoczylas-
psychoterapia zaburzeñ nerwicowych i de-
presyjnych- terapia ma³¿eñska i rodzinna,
607-431-243. E4238-G

SPECJALISTA psychiatra i terapii uza-
le¿nieñ Piotr Behnke, zaburzenia nerwico-
we, depresje, uzale¿nienia. Esperal. Tel.
605-822-278. E4239-G

SPECJALISTA seksuolog, ginekolog-
po³o¿nik, Anna Pominkiewicz USG. Laser.
Codziennie 9.00- 18.00; sob. 10.00- 17.00,
W.Polskiego 3/2, 602-479-306. E4390-G

PSYCHIATRA- Ryszarda Czerniawska,
Jelenia Góra, pl. Piastowski 30, tel.
693-583-915. E4423-G

REUMATOLOG Waldemar Markiewicz,
leczenie chorób reumatycznych i osteopo-
rozy. Przyjmuje: wtorki, czwartki od 16.00.
Jelenia Góra ul. Kiepury 51. Rejestracja te-
lefoniczna 603-540-303. E4542-G

GABINET Chirurgii i Ultrasonografii
(USG). Dr nauk med. Aleksander Bia³as.
Specjalista chirurg. Diagnostyka, zabiegi,
¿ylaki, hemoroidy, rektoskopia. Obdukcje
i opinie lekarsko- s¹dowe. USG: tarczyca,
gruczo³y piersiowe kontrola sutków po
mammografii, pe³ny zakres jamy brzusz-
nej, nerki, pêcherz, gruczo³ krokowy, j¹-
dra. USG dzieci. Jelenia Góra, ul. Teatral-
na 1. Codziennie. Tel. bezpoœredni
601-70-92-87; 75/64-24-200 dom
75/75-231-07. E4552-G

OKULISTYCZNE wizyty domowe- co-
dziennie, 502-58-80-91. E4553-G

SZCZERBIÑSKI Jerzy dr n. med. spe-
cjalista ginekolog- po³o¿nik przyjmuje w ga-
binecie prywatnym Cieplice, Mochnackiego
3. Rejestracja telefoniczna 607-627-824;
75/75-513-69. Opieka nad kobiet¹ ciê¿arn¹,
diagnostyka, leczenie chorób kobiecych,
niep³odnoœæ. E4618-G

GABINET rehabilitacji,
www.erykolszak.pl 697-855-631. E4628-G

OKULISTYCZNY Gabinet Agnieszka Pie-
karska- okulistyka dzieciêca- (zezy, retinopa-
tia wczeœniacza, noworodki po fototerapii),
doroœli, jaskra, zaæma, choroby siatkówki,
Rejestracja: 692-175-721, Jelenia Góra, Ko-
pernika 2 (gabinet czwartki). E4630-G

NEUROLOG Ewa Szyszko przyjmuje we
wtorki, czwartki od 15.00 do 17.00 ul. Ogiñ-
skiego 1B (Przychodnia Zabobrze), pokój nr
14; 798-44-29-99. E4743-G

BADANIA kierowców, œwiadectwa
kwalifikacji, 697-62-40-16. E4760-G

MASA¯E (bañka chiñska), fizykoterapia
(laser, DD, ultradŸwiêki, jonoforeza), reha-
bilitacja, mgr fizjoterapii, wizyty domowe,
691-200-995. E4990-G

LARYNGOLOG prywatnie, specjalista
otolaryngolog El¿bieta Lalka- Szczepanik.
Po rejestracji telefonicznej 75/64-22-511;
kom. 609-110-478 Jelenia Góra, Al. Wojska
Polskiego 75. E4997-G

STOMATOLOG Aleksander Gordijenko,
przyjmuje przy ul. Teatralnej 14/1, pon., wt.,
czw. 15.00- 19.00; œroda, pi¹tek 9.00-
14.00; sobota na telefon. Rejestracja telefo-
niczna, 695-832-920. E5119-G

GABINET Psychodietetyczny mgr in¿.
Beata Dudziak, Jelenia Góra, ul. Teatralna
1, tel. 506-449-203. E1561-K

ALKOHOLOODTRUCIA wizyty domo-
we 603-082-316. E1695-K

TERAPIA krótkoterminowa.
Ustawienia hellingerowskie. Gabinet
Wiejska 29. Tel. 601-52-85-15;
mariusz.mieczakowski@gazeta.pl E1772-K

PSYCHOTERAPIA. Specjalista Psycho-
log Kliniczny El¿bieta Wêgrzyn. Teatralna 1,
506-960-490. E2096-K

PULMONOLOG- specjalista chorób
p³uc Magdalena Pawelec- Winiarz, choroby
uk³adu oddechowego bezdech, spirometria.
Jelenia Góra, ul. Letnia 2, tel.
7564570650(651). E2275-K

ANGIOLOG Joanna Olszewska- Roczniak,
leczenie chorób ¿y³, têtnic, USG. Sprzymie-
rzonych 4. Rejestracja 516815337. E2279-K
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PRACA

AVON- prezent, 603-749-945.D8484-G
AVON konsultanka- 692-494-164.

E47-G
PRACOWA£EŒ za granic¹- odbierz po-

datek, 75/75-240-44; 601-55-44-10.
E275-G

LEGALNA dobrze p³atna praca dla opie-
kunek tylko z polsk¹ firm¹ i druk A1;
www.praca-job.eu E3572-G

PROGRAMISTA przyjmie zlecenia;
js29a@js29a.net.pl E4564-G

RESTAURACJA Pasja zatrudni pracow-
ników na stanowisku kelner. Oferty sk³adaæ
codziennie od godz. 10.00- 12.00 w siedzi-
bie firmy: Jelenia Góra, ul. Ma³cu¿yñskiego
4A. tel. 75/64-30-535. E4651-G

WYNAJMÊ fryzjerce samodzielne sta-
nowisko w centrum. Tel. 697-232-114.

E4781-G
PRZYJMÊ do pracy dekarza od zaraz.

Bardzo dobre wynagrodzenie. Tel.
793-676-758. E4812-G

FIRMA o profilu prawniczym poszuku-
je osoby do wspó³pracy, nie jest wymagane
wykszta³cenie prawnicze. Kontakt tel.
609560603. E4873-G

DZIEWCZYNÊ do wspó³pracy gospo-
darczej poszukujê- mo¿liwoœæ zakwaterowa-
nia. Tel. 602-835-472. E4881-G

HOTEL**** Alpejski w Karpaczu za-
trudni osobê na stanowisko recepcjonist-
ka/ta. Mile widziana znajomoœæ programu
Rehot oraz doœwiadczenie zawodowe. CV-
biuro@alpejski.pl E4910-G

PRZYJMÊ do pracy in¿yniera elektryka.
Tel. 604-250-507. E4912-G

ZATRUDNIÊ kosmetyczkê w gabinecie,
Œwieradów Zdrój, 609-086-386. E4971-G

ZATRUDNIMY: pomoc kuchenn¹, bar-
mankê. Tel. 797-696-038 godz. 18.00-
21.00.

PRZYJMÊ do kuchni pani¹ i pana do
pracy w gospodarstwie z wy¿ywieniem. Ist-
nieje mo¿liwoœæ zakwaterowania. Tel.
797-696-038 godz. 18.00- 21.00. E5036-G

KORA Jelenia Góra- Cieplice zatrudni
krawcowe z doœwiadczeniem do szycia fi-
ran i poœcieli (umowa- zlecenie). Tel.
533-560-710; 75/75-35-212. E5058-G

ZATRUDNIÊ drwali motorniczych
512-099-494. E5068-G

DAM pracê w Niemczech (opieka),
0049/173-461-63-79; 601-142-148.

E5074-G
ZLECÊ prace ciesielskie- dekarskie. Za-

trudniê pracowników budowlanych. Tel.
530-852-109. E5078-G

PRACA przy dociepleniach budynku.
Tel. 609-453-967. E5088-G

POTRZEBNA osoba do opieki nad cho-
rym. Tel. 75/76-211-99. E5089-G

SALON Mebli Kuchennych „Meblo-
buk”, Jelenia Góra, Sygietyñskiego 16, tel.
75/64-724-32 zatrudni: monta¿ystê mebli
kuchennych- doœwiadczenie; zasady mon-
ta¿u kuchni na wymiar, znajomoœæ zasad
obróbki p³yt meblowych, dojazd na zlece-
nie w³asnym autem dostawczym.

E5114-G

POŒREDNICTWO Pracy „Partner” po-
szukuje opiekunek osób starszych do le-
galnej, dobrze p³atnej pracy w Niemczech.
Informacja tel. 75/64-72-250 lub 42,
www.agencja-partner.pl E2108-K

METAL-MASTER zak³ad w Podgórzy-
nie przyuczy, zatrudni m³odych ludzi do
pracy na stanowiskach: monter, œlusarz,
spawacz i inne, 75/75-506-01. E2214-K

FIRMA Gastroline zatrudni na pe³ny
etat elektryka z prawem jazdy kat. B do ser-
wisu urz¹dzeñ gastronomicznych. Wymaga-
ne uprawnienia elektryczne. Tel.
606102947. E2219-K

OPTIMA S.A. - firma udzielaj¹ca po-
¿yczek zatrudni przedstawicieli na teren
Wroc³awia. Praca dodatkowa. Tel.
58-554-80-80 lub 801-800-200. E2223-K

PRACA w Niemczech dla spawaczy,
œlusarzy konstrukcyjnych, tel. 724-622-828,
mail: praca.ue@op.pl E2224-K

KOLPORTER- Express zatrudni kurie-
rów z okolic Leœnej, Lubania oraz innych
miejscowoœci dawnego województwa je-
leniogóaskiego. Wymagana dzia³alnoœæ
gospodarcza oraz samochód bus. Wyna-
grodzenie adekwatne do zaanga¿owania
oraz operatywnoœci. Oferty sk³adaæ K-Ex,
ul. W. Pola 8, Jelenia Góra. Tel.
75/752-31-06. E2230-K

FIRMA Budowlana zatrudni pracowni-
ków budowlanych. Informacje tel.
500-130-323. E2271-K

KELNERKÊ do pracy w restauracji
przyjmê. Karpacz tel. 757619633.

E2282-K
PENSJONAT w Œwieradowie zatrudni

kucharkê. Tel. 692605420. E2284-K

PRZYJMÊ do pracy w Karpaczu bar-
mankê, pomoce kuchenne, kucharzy. In-
formacje pod numerem telefonu:
512-392-437. E2315-K

PARK Hotel SPA**** w Œwieradowie
Zdroju zatrudni na stanowisko kelner oso-
bê z komunikatywn¹ znajomoœci¹ nie-
mieckiego. Tel. 75/7816229, parkho-
tel@parkhotel.pl E2316-K

ZATRUDNIÊ ucznia na praktyki w za-
wodzie sprzedawca. Tel. 75/7525083.

E2318-K
SUDECKIE Przedsiêbiorstwo Robót

Drogowych Sp. z o. o. poszukuje absol-
wentów Politechniki o specjalnoœci budo-
wa dróg i mostów na stanowiska tech-
niczne. Gwarantujemy rozwój kariery za-
wodowej w dynamicznym i m³odym ze-
spole. Kontakt: sekretariat@sudeckie.pl

E2330-K
Wyœlij og³oszenie internetem!

bo@nj24.pl
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NAUKA

T£UMACZ przysiêg³y- niemiecki,
501-099-367. E2-G

FRANCUSKI- t³umaczenia przysiêg³e,
biuro ABC, 606-110-774. E17-G

T£UMACZ przysiêg³y jêzyka angielskie-
go, 502-207-330. E18-G

MATEMATYKA, fizyka, chemia- do-
œwiadczenie. Tel. 660-768-324. E27-G

OSK „Plus”, Kiepury 27B/1, Pijarska 32,
kursy, weekendowe, ekspresowe, doszkala-
nie, raty, Tel. 502-266-499; 75/75-42-259;
www.plus.prawojazdy.com.pl E3491-G

MATEMATYKA, fizyka, chemia- tanio.
Tel. 606-62-82-49. E3565-G

FRANCUSKI- fachowo i niedrogo,
510-297-880.

NIEMIECKI- nauczyciel z doœwiadcze-
niem, 510-297-880.

ANGIELSKI- wszystkie poziomy, profe-
sjonalnie, 510-297-880. E3577-G

ANGIELSKI, 503-819-327. E3637-G
OSK Zap³on, Sobieskiego 30. Kursy

prawa jazdy kat. A,B. Instruktor prowadz¹-
cy posiada uprawnienia egzaminatora pañ-
stwowego, 75/75-56-006; 601-75-45-59,
www.oskzaplon.pl E3640-G

T£UMACZ przysiêg³y jêzyka niemieckie-
go, 75/642-44-21, 501-648-318. E4029-G

MATEMATYKA, 75/647-85-85;
692-406-347. E4416-G

T£UMACZ przysiêg³y- niemiecki, szyb-
ko, 781-225-336. E4649-G

T£UMACZ przysiêg³y jêzyka angielskie-
go. Biuro: Jelenia Góra, Klonowica 7,
608-459-452. E4713-G

CENTRUM kszta³cenia „Adept” orga-
nizuje kursy spawania, szkolenia na wózki
wid³owe, tel. 600-360-934. E4977-G

POLSKI- testy kompetencji, wypraco-
wania, efektywne przygotowanie do matu-
ry, 503-168-502. E5038-G

NIEMIECKI- korepetycje, konwersacje, przy-
gotowanie do matury, 501-387-706. E5062-G

NAUKA jazdy OSK Sudak, kat. B, 1100 z³,
www.sudak.com.pl nowe samochody Mitsubishi
colt, Nissan micra. Tel. 793-541-227. E5083-G

SZKO£A Kosmetyczna w Jeleniej Gó-
rze og³asza nabór na kierunek Technik
Us³ug Kosmetycznych w systemie dzien-
nym i zaocznym oraz na kursy: kosmetycz-
ny, fryzjerski, stylizacji paznokci, wiza¿u,
masa¿u. Adres: ul. Mickiewicza 15, Jelenia
Góra, tel. 75/64-21-221, 608-731-525 e-
mail: biuro@szkolakosmetyczna.com

E5093-G

ZAPRASZAMY dzieci do nowo otwar-
tego przedszkola w centrum miasta. Ad-
res: ul. Mickiewicza 15, Jelenia Góra, Tel.
75/64-21-221, 608-731-525. E5095-G

MATEMATYKA podstawowa, gimna-
zjum, 75/755-42-38, 694-054-681.

E5106-G
ANGIELSKI- korepetycje, nauczyciel,

Cieplice, 505-44-00-14. E5120-G
MATEMATYKA, 606-327-420. E1332-K
SINOLOG oferuje lekcje chiñskiego dla

dzieci i m³odzie¿y szkolnej w grupach do 10
osób, 20 z³/ 60 min. Zarezerwuj miejsce!
531992288 www.arrowlingua.com

E2081-K
KOREPETYCJE- niemiecki. Tel.

798-627-273. E2283-K
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BIZNES   BIZNES   BIZNES   BIZNES

MATRYMONIALNE

„AMOR” Jelenia Góra, 75/75-23-084,
600-983-771. E4209-G

DUET- Lubañ, 604-361-418. E1147-K

ZGUBY

10.08.2011 w okolicach ul. Flisaków za-
ginê³a suczka Shi Tzu czarna. Jest w trakcie
leczenia skóry. Za oddanie lub pewn¹ wiado-
moœæ- nagroda. Tel. 602-642-529. E5096-G

RÓ¯NE

WESELA karaoke, 517-900-425;
www.zespolprestiz.pl E3-G

DOMOFONY, 601-765-735;
75/64-27-027. E9-G

WESELA- imprezy „Per³a Zachodu”.
Tel. 75/75-230-49, 510-200-030;
www.perlazachodu.eu; e-mail:
schronisko@perlazachodu.eu E155-G

ZESPÓ£ muzyczny -7830-1111-0.
E189-G

WRÓ¯KA, 506-694-216. E315-G
ZESPÓ£ muzyczny „Pieszczochy”, we-

sela; www.zespolpieszczochy.pl Tel.
604-186-987. E2669-G

ŒLUBY- lincoln gratis- do wynajêcia
sala weselna, bankietowa, 603-622-848.

E3180-G
WESELA, noclegi, 75/76-16-422. E3836-G
ZESPÓ£ Family wesela, 605-210-566;

www.family.jgora.pl E3877-G
WESELA- Restauracja „Nad Potokiem” w Ka-

czorowie, pieczone prosiê, noclegi, 75/74-121-78,
www.nadpotokiem.com E4100-G

WWW.MSCATERING.PL -catering
(obiady, obiadokolacje) dla firm, pensjona-
tów, oœrodków wypoczynkowych.

WESELA -Restauracja „Europa”
609-880-880.

STYPY -Restauracja „Europa” lub cate-
ring 609-880-880.

CATERING plenerowy, catering piwny,
agregat pr¹dotwórczy, wynajem sprzêtu
609-880-880.

ABONAMENT 5 dni, obiad 12 z³, do wy-
korzystania przez 2 tygodnie, do wyboru 3
zupy, 4 drugie dania, bufet jarzyn, napoje -
Restauracja „Europa” 609-880-880
www.mscatering.pl E4841-G

TAROT- 605-766-204. E4861-G
ZESPÓ£ -wesela, tel. 693-735-247,

699-915-813. E4863-G
ZIEMIA ogrodowa 15 z³/ tona,

502-533-809. E4934-G

FOTOGRAFIA i videofilmowanie we-
sel, pakiety od 600 z³; idiart.pl
883-724-228. E5010-G

DREWNO kominkowe, 665-944-840.
D3304-K

TOWARZYSKIE

M£ODA œliczna zgrabna 20-latka,
724-186-211.

ATRAKCYJNA opalona i m³oda z du-
¿ym biustem, 724-291-201.

POCI¥GAJ¥CA kobieta dla starszych
panów, 724-186-211.

20-LETNIA blondynka, 724-291-201.
E3371-G

20-LATKA z du¿ym biustem- nowa
dziewczyna, 661-771-698.

ZGRABNA 38-latka, 794-524-987.
E4391-G

JACEK, 880-510-197. E4581-G
FRANCUZ z klas¹, 794-289-513.
ZGRABNA starsza, 792-902-699.

E4694-G
ATRAKCYJNY 32 dla pañ- wyjazdy,

724-691-377. E4862-G
PAN 39 lat pozna panie do wspó³pracy.

Tel. 602-835-472. E4882-G
NIE piêkne lecz umiejêtne, 667-720-413.
KAMILA, 789-065-260.
MY dwie miêdzy sob¹ i dla Ciebie,

885-319-656.
VANESSA www.roksa.pl 667-720-413.
MAJA, 796-691-135.
PONÊTNA Kaja, 789-065-260;

www.roksa.pl

LAURA, 782-115-982.
ZAPRASZAMY ca³odobowo,

796-691-134. E4889-G
PRZYSTOJNY, du¿e gabaryty, tylko dla

pañ. Pierwszy raz gratis, 782-021-449.
E5033-G

M£ODA namiêtna Magda zaprasza... na
wszystko od 20, 888-177-906.

ZAPROSZÊ -przyjadê, 608-717-951.
MY dwie dla Ciebie i siebie, streptease,

602-861-000.
NIEPOWTARZALNA Monika z du¿¹ pi¹-

teczk¹, 513-971-327.
SZYBKIE numerki w centrum,

510-687-287. E5043-G
JULKA- m³oda zaprasza, 506-836-227.
MONIKA- seksowna czarnulka,

723-142-210.
WYSOKA, szczup³a, 797-438-202.
PATRYCJA- namiêtna 30-latka,

697-575-400. E5052-G
„FRANCUZ” jak lubisz 728-271-237.
BLONDYNKA od 8.00, 607-938-026.
KWADRANS w centrum, 607-938-026.
MARTYNA, 728-271-237. E5075-G
ATRAKCYJNA blondynka zaprosi doj-

rza³ych panów 724-828-099.
BLOND, ³adna, 34 lata, Cieplice,

722-266-420. E5079-G
40-LATKA z ³adn¹ pi¹teczk¹,

794-524-987. E5080-G

SEKSOWNA 20-latka z klas¹,
782-008-168. E5081-G

JOWITA zaprasza. Tel. 794-981-291.

NOWA filigranowa 19-latka. Tel.
691-143-973 od 10.00 do 18.00. E5085-G

SEKSOWNA szatynka 40-latka mi³oœæ
grecka ful serwis, 781-668-703.

IGA 40-latka spe³ni Twoje ukryte i na-
miêtne pragnienia, 514-587-388

PRZYJMÊ dziewczyny do wspó³pracy
bardzo dobre warunki, 781-668-703.

22-LATKA Gabi was znów zabawi,
781-836-940.

EWA i Raj zaprasza, 727-420-618.

ATRAKCYJNA 30-letnia Wiki zapra-
sza, 691-706-974. E5087-G

30-LATEK pozna starsz¹ pani¹,
503-535-429. E5090-G

PRZYJMÊ panie do wspó³pracy,
726-474-933.

ZGRABNA szatynka full serwis plus wy-
jazdy, 697-619-553. E5107-G

ZADBANA i gor¹ca, 725-679-428.E2274-K

ZATRUDNIÊ atrakcyjne panie do to-
warzystwa w godzinach dziennych. Tel.
502-269-456; 725-698-505. E2320-K

WETERYNARYJNE

SPRZEDAM warchlaki, 603-251-907.
E4773-G

STRZY¯ENIE i pielêgnacja psów, pro-
fesjonalnie, Cieplice 791260398. E2106-K

TURYSTYCZNE

PRZEWOZY osobowe: Niemcy, Belgia,
Holandia z adresu na adres. Szósty przejazd
gratis, www.jgexpres.pl 75/75-263-85;
502-451-470. Zapraszamy. E16-G

BERLIN- najtaniej, 75/75-212-33;
506-105-413. E301-G

PRZEWOZY osób do (z): Wiedeñ,
Brno, wynajem busów 8, 18, 20-osobo-
wych, obs³uga imprez okolicznoœciowych.
Tel. 601-78-97-50, www.tatarczuk.pl

E376-G
MONACHIUM, Jezioro Bodeñskie;

www.kamilbus.pl 75/78-13-910;
604-419-643.

HAMBURG, Bremen i okolice z adresu
na adres, 75/78-13-910, 604-419-643.

LICENCJONOWANY przewóz osób do
Niemiec. Z adresu na adres, szybko,
tanio, solidnie, bezpiecznie, 75/78-13-910;
604-419-643; www.kamilbus.pl

E1350-G
PROFESJONALNE z licencj¹ przewozy

do Niemiec, kierunek Wurzburg, Frankfurt,
Wiesbaden, Saarbrucken i okolice. Mariusz
Pl-De, tel. 602-227-111 lub 75/713-99-80.

E3453-G

„WOJTEX” Polska, Niemcy tanio;
www.bus.wojtex.pl, 75/721-07-26;
601-696-751. E3886-G

TOP-TRANS przewozy osobowe do
Niemiec i Holandii, pe³ny pakiet ubezpie-
czeñ, auta klimatyzowane, szybko i wygod-
nie, z adresu na adres, szósty przejazd
50% gratis, 75/75-33-219, 601-94-64-24;
www.top-trans.jgora.pl E4487-G

MPT- przewozy na lotniska: Praga, Ber-
lin, Wroc³aw, Drezno. F-ra VAT. Tel.
75/717-40-25, 607-763-204. E4490-G

PRZEWOZY osobowe „Dario” Niemcy-
Austria, 75/78-12-746; 604-672-112;
www.przewozydario.pl E4517-G

BERLIN przewozy. Tel. 75/64-920-90;
603-425-425. E4578-G

BUSY 20-osobowe, 601-566-298.
E4620-G

PRZEWOZY osobowe Mercedes S-kla-
sa, przejazdy s³u¿bowe, œluby. Tel.
601-93-75-50. E4824-G

ELJAN-TRANS przewozy krajowe- miê-
dzynarodowe, luksusowe autobusy
9,18,21,45, 51-osobowe, 602-660-819;
www.eljan-trans.pl E4842-G

LOTNISKA -przewozy: Wroc³aw, Praga,
Drezno, Berlin, tel. 602-120-624. E4935-G

PRZEWOZY do Belgii i Holandii z adre-
su na adres, 75/75-18-141; 514-065-837.

PRZEWOZY do Niemiec z adresu na
adres, 514-065-837; 75/75-18-141.

E4985-G
DAR-POL przewozy osobowe Niemcy

Pó³nocne, 75/75-18-255, 607-222-369.
BERLIN- Hamburg- Bremen okolice,

607-222-369, 75/75-18-255.
DAR-POL przewozy lotniska Berlin Dre-

zno Lipsk, 607-222-369.
NIEMCY- przewozy osobowe super

ceny, co 6 przejazd gratis, 75/75-18-255;
607-222-369.

DAR-POL przewozy osobowe Niemcy
Po³udniowe, 75/75-18-255; 607-222-369.

HEILBRONN: Stuttgart- Freiburg okoli-
ce, 607-222-369; 75/75-18-255.

NURNBERGIA Monachium Jezioro
Bodeñskie i okolice, 75/75-18-255;
607-222-369.

DAR-POL przewozy osobowe Niemcy
Œrodkowe (Esen, Bonn, Sigen, Koblenz,
Frankfurt (okolice), super ceny,
607-222-369-369; 75/75-18-255.

DAR-POL przewozy osobowe do Nie-
miec z adresu na adres bez przesiadki,
75/75-18-255; 607-222-369. E5042-G

DOBRY wypoczynek Miêdzywodzie-
pokoje z ³azienkami, balkonami nad mo-
rzem, 91/381-48-35; 608-821-370. E255-K
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MIÊDZYWODZIE- pokoje, przyczepy
campingowe nad morzem, (91)38-138-32;
603-050-917. E1567-K

JEDNODNIOWE wycieczki do Pragi,
Skalnego Miasta, Drezna i inne,
www.bakar.com.pl Tel. 601556495,
757618660. E1924-K

GORA- Trans. Przewóz osób do Nie-
miec, tel. 757317591; 724058250.E2212-K

PRZEWOZY Niemcy 663-226-009;
757-522-940.

PRZEWOZY Austria 663-226-009;
757-522-940.

WWW.MAXIMTRANS.PL
PRZEWOZY Norymberga Monachium-

okolice 663-226-009; 757-522-940.
E2220-K

KOSMETYCZNE

PAZNOKCIE, tipsy, pedicure, menicu-
re- z dojazdem do klienta. Tel.
500-505-012. E4169-G

SALON kosmetyczny. Tel.
661-200-106. Zapraszam. E2325-K

BIZNES

KOMPLEKSOWA obs³uga firm, zwrot
Vat od materia³ów budowlanych. Biuro Ra-
chunkowe „Fiskus” Zabobrze, Paderewskie-
go 2A (obok garbatego mostka),
75/643-16-46; 601-38-98-96. E2564-G

KSIÊGOWOŒÆ, 602-45-34-94.
E3159-G

BALBINA Biuro Rachunkowe, KPiR, ry-
cza³t, PIT, VAT, CIT, ZUS, kadry, (8.00-
17.00); 75/75-33-648. E3493-G

PRAWNIK porady, sporz¹dzanie pism,
windykacja, 75/641-65-66, 606-245-298.

E3669-G
BIURO Rachunkowe ul. Wolnoœci 82,

Jelenia Góra, tel. 75/643-82-24, 606-940-
585 prowadzimy ksiêgowoœæ spó³ek, sto-
warzyszeñ, rozliczamy wnioski o zwrot vat
materia³ów budowlanych. E3933-G

KSIÊGOWOŒÆ, kadry, dokumentacja
BHP, Ppo¿., sprawozdawczoœæ z ochrony
œrodowiska, gospodarka odpadami, Jel-
Tax, 608-037-208; 606-403-075. E4369-G

PO¯YCZKA gotówkowa w domu klienta
do 1500 z³, Jelenia Góra 503-196-763, Za-
bobrze 784-362-732; Cieplice 784-914-332;
Lwówek Œl¹ski 518-016-646; 518-016-647;
Lubomierz 784-051-295; Kowary
784-051-304; Gryfów 784-051-411. E4459-G

WWW.PROGRAMY.DLAFIRM.TEL
E4837-G

PISANIE podañ i pism. Tel.
503-168-502. E5037-G
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Szukasz pomocy?
Pogotowia
Pogotowie ratunkowe 999, stra¿ po-

¿arna 998, policja 997, drogowe 981, ga-
zowe 992, energetyczne 991, wodnoka-
nalizacyjne 994.

Pogotowie ratunkowe i dy¿ury szpitali
JELENIA GÓRA: Pomoc œwi¹teczna i

wieczorowa : Szpital Wojewódzki, ul.
Ogiñskiego, Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy.
tel. 75/753-71-18/19 BOLES£AWIEC: po-
gotowie ratunkowe i szpital ul. Jelenio-
górska 4, tel. 75/73236-86. BOLKÓW: Za-
k³ad Opiekuñczo-Leczniczy ul. Wysoko-
górska 3, godz. 17-7 rano. KOWARY: Po-
wiatowe Centrum Zdrowia, ul. Sanatoryj-
na 15 izba przyjêæ szpitala tel. 75/64-15-
715. KAMIENNA GÓRA: pogotowie ratun-
kowe ul. Jana Paw³a II 29a, szpital ul.
Bohaterów Getta 10, tel. 75/744-31-40
udziela pomocy doraŸnej w godz. 15-7
rano, w niedzielê i œwiêta ca³¹ dobê. LU-
BAÑ: Szpital ul. Zawidowska 4, tel. 75/
721-39-20, LWÓWEK: szpital ul. Koœciel-

na 21, tel. 75/782-01-00, ZGORZELEC:
pogotowie ratunkowe i szpital ul. Lubañ-
ska 11, tel. 75/77-550-59, BOGATYNIA:
Szpital Gminny ul. Szpitalna 16, tel. 75/
77-32-031, izba przyjêæ szpitala - tel. 75/
64-80-411 czynna ca³¹ dobê.

Apteki
JELENIA GÓRA apteka „Bankowa” ca-

³odobowa, ul. Solna 1, tel. 75/76-47-801,
apteka „Arnika” ca³odobowa, ul. Grodz-
ka 7, tel. 75/64-64-502, „Cieplicka” ul.
Sprzymierzonych, tel. 75/75-58-975, „Na
Orlim”, Wita Stwosza 17, tel. 75/75-57-
640 - sob. 8-19, niedz. 9-16, apteka w
Kauflandzie, al. Jana Paw³a II 24, tel. 75/
764-30-30 - sob. 9-21, niedz. 9-19. BO-
LES£AWIEC 30.08 apteka „Tesco”, ul.
Tysi¹clecia 49, 31.08 apteka „Targowa”,
ul. Targowa 4b, 01.09 apteka „Centrum
Zdrowia”, ul. Jeleniogórska 4, 02.09 ap-
teka „Vena”, ul. Zygmunta Augusta 11b,
03.09 apteka „Pod Klonami”, ul. Grun-
waldzka 3d, 04.09 apteka „Cefarm-War-

szawa”, ul. Rynek 7/8, 05.09 apteka
„MM”, ul. Staszica 65. KAMIENNA GÓRA
30.08-05.09 apteka „Miejska”, ul. Wol-
noœci 5. LUBAÑ 30.08-04.09 apteka
„Vita”, ul. Tkacka 27. SZKLARSKA PO-
RÊBA „Esculap”, 1 Maja 4, tel. 75/717-
31-46, „Krokus”, Jednoœci Narodowej 7,
tel. 75/717-22-31. ŒWIERADÓW apteka,
Sienkiewicza 32, tel. 75/781-63-57. ZGO-
RZELEC 30.08-04.09 apteka „Miejska”,
ul. Warszawska 30b.

Telefony zaufania
 Policyjny 0800-120-226, Klub Absty-

nenta Stowarzyszenie Abstynentów Cen-
trum Pomocy uzale¿nionym od alkoholu
„Boberek” Jelenia Góra ul. Okrzei 19 of,
tel. 75/75-237-25, email: biuro@bobe-
rek.pl, czynne pon-pi¹tek od 16.00-
20.00, zajêcia grupy edukacyjnej dla
osób wspó³uzale¿nionych oraz ofiar prze-
mocy w rodzinie odbywaj¹ siê w ka¿dy
wtorek w godz. 16.00-18.00. Grupa edu-
kacyjna dla uzale¿nionych organizuje
spotkania we wtorek od godz. 16.00 do
20.00. Klub Abstynenta w Podgórzynie
ul. ¯o³nierska 13/14, tel. 75/75-48-123.
Punkt Konsultacyjny ds. Uzale¿nieñ w

Karpaczu tel. 05/76-19-470, Przeciwprze-
mocowy telefon zaufania w Jeleniej Gó-
rze 75/64-22-017, Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11,
pon., œr., pt. (16.00-18.00)

Pomoc, poradnictwo
 Poradnictwo rodzinne i zawodowe ul.

Komedy Trzciñskiego 12 w ODK 090-333-
255, Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Jeleniej Górze ul. Wolnoœci 259,
tel. 75/64-73-001, 64-73-002, Zarz¹d Miej-
ski TPD w Szklarskiej Porêbie ul. Sikor-
skiego 8, tel. 75/717-21-46.

Poradnia Terapii Uzale¿nieñ „Monar” ul.
Wolnoœci 70; 58-500 Jelenia Góra, tel. 05/
647-33-90 czynna od pon. do pi¹tku w
godz. 10.00-20.00. Terapia wszystkich uza-
le¿nieñ- alkohol, narkotyki, hazard, zabu-
rzenia jedzenia. Grupy wsparcia DDA- do-
ros³e dzieci alkoholików. Terapia osób
wspó³uzale¿nionych, Oddzia³ dzienny tera-
pii uzale¿nienia od alkoholu.

Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Je-
leniej Górze oferuje nieodp³atn¹, profe-
sjonaln¹ pomoc psychologiczn¹ dla
mieszkañców Jeleniej Góry oraz powiatu
jeleniogórskiego, znajduj¹cych siê w kry-

Pierwszy czytelnik, który zadzwoni
we wtorek o godz. 10.30

pod nr 075 6424410, otrzyma kupon
na bilety dla 2 osób do kina „Lot”.

JELENIA GÓRA
GRAND 30.08-01.09 godz. 12.00,

14.00, 16.00, 18.00 i 20.00 „Smer-
fy”, USA, 2011.

LOT 30.08-01.09 godz. 16.00 i
20.00 „Cyrk Columbia”, Belgia, Bo-
œnia i Hercegowina, Francja, Niem-
cy, Serbia, Wielka Brytania 2010;
30.08-01.09 godz. 18.00 „Taxi A”,
Polska, 2007.

TEATR IM. CYPRIANA KAMILA
NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE 02.09-
04.09 godz. 19.00 „Kolacja dla g³up-
ca”, Du¿a Scena, 03.09-04.09 godz.
17.00 „Novecento”, Scena Studyjna.

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI
02.09. godz. 16.00 i 18.00 „Historycz-
no-turystyczna letnia szopka jelenio-
górska”, plac Ratuszowy - Jelenia
Góra.

zysie emocjonalnym. Specjaliœci interwen-
cji dy¿uruj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 8.00-20.00 w siedzibie oœrodka: Al.
Jana Paw³a II 7, , 58-500 Jelenia Góra.
Tel./fax 75/64-39-100, 607-550-453. Po-
radnictwo przez telefon interwencyjny
607-550-484 czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 20.00-24.00. Natomiast w
soboty, niedziele i œwiêta poradnictwo
poprzez telefon interwencyjny czynne od
8.00-24.00. Poradnia Zdrowia Psychicz-
nego ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia
Góra, tel. 75/64-35-733. Poradnia Zdro-
wia Psychicznego dla dzieci i m³odzie¿y
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra,
tel. 75/64-35-733. Poradnia Terapii Uza-
le¿nienia i Wspó³uzale¿nienia od Alkoholu
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra,
tel. 75/64-35-772. Poradnia rehabilitacyj-
na, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia
Góra, tel. 75/64-35-746

Informacje
PKP 9436, GOPR w Jeleniej Górze ul.

Sudecka 79, tel. 75/75-247-34, Stra¿ Gra-
niczna 75/722-22-57, pogoda Jelenia Góra
75/64-12-333, Karpacz 75/76-16-533,
Szklarska Porêba 75/717-33-93.

„Taxi A” - Polska, 2007, re¿. Mar-
cin Korneluk, wyst. Marian Dziêdziel,
Paulina Holtz, Jerzy Boñczak. Kome-
dia obyczajowa.

Andrzej, rekin biznesu, zostaje
oszukany przez wspólnika i w³asn¹
¿onê. Pozostawiony bez œrodków do
¿ycia, jest bliski pope³nienia samo-
bójstwa. Przypadek sprawia, ¿e wpa-
da na szalony pomys³ - przesiada
siê na zdezelowan¹ ³ódkê i transpor-
tuje ludzi z jednego brzegu rzeki na
drugi. Dziêki udzielaniu trafnych
¿yciowych rad swoim klientom, jego
historia staje siê g³oœna i zaintere-
suje m³od¹, ambitn¹ prawnik, która
postanawia zwróciæ Andrzejowi jego
dawne ¿ycie.  

„Cyrk Columbia” - Belgia/Boœnia i
Hercegowina/Francja/Niemcy/Serbia/
W.B., 2010, re¿. Danis Tanovic, wyst.
Miki Manojlovic, Boris Ler, Mira Fur-
lan. Dramat.

Divko wraca w rodzinne strony, do
Boœni, by zemœciæ siê na swojej ¿onie,
Luciji, która nie wyjecha³a z nim, kiedy
musia³ uciekaæ z kraju dwie dekady
wczeœniej. Dorobi³ siê w Niemczech,
wiêc popisuje siê swoim czerwonym
mercedesem, pieniêdzmi oraz sk¹po
ubran¹ dziewczyn¹. Uciekaj¹c kiedyœ,
opuœci³ równie¿ syna. Teraz dwudzie-
stoletni m³odzieniec, który odziedziczy³
po ojcu brak manier i lekkomyœlnoœæ,
zakochuje siê w narzeczonej ojca.

Imiê i nazwisko: Katarzyna Lipiñska
Zajêcie: w Jeleniej Górze prowadzi galeriê „Jasna Anielka” z artyku³a-

mi plastyków i rêkodzielników.
1. Mieszkam tu, bo:
Bo tu mieszkaj¹ moi bliscy.
2. Lekcja z dzieciñstwa, któr¹ zapamiêta³am:
Lekcja kreatywnoœci mojej mamy, która w szarych i kryzysowych latach 80.

potrafi³a wyczarowaæ coœ z niczego: sukienkê uszy³a mi z dwóch rêczników frotte,
kombinezon narciarski zrobi³a na drutach z we³ny kowarskiej, a lizaki przygotowy-
wa³a z... topionego cukru i startych jab³ek osadzonych na zapa³kach.

3. Ten pierwszy raz:
Pierwsza praca. Prowadzi³am sekretariat w oddziale „Gazety Wyborczej”.

Warunki lokalowe siermiê¿ne (jeden telefon, który wyrywaliœmy sobie nawza-
jem), ale atmosfera œwietna, z powiewem œwie¿oœci.

4. Przebój ¿ycia:
Filmowy przebój: „Cztery wesela i pogrzeb”. Wtajemniczeni wiedz¹, dlaczego.
5. Wkurza mnie:
Stosunek wielu rodaków do zwierz¹t.
6. Oprócz rodziny, w ¿yciu nie umiem siê obejœæ bez...
Poprawiaj¹ mi humor cotygodniowe rysunki Marka Raczkowskiego w „Przekroju”.
7. Gdybym dosta³a 100 tys. z³....
Rozpoczê³abym budowê domu za miastem.
8. Gdyby Polska by³a monarchi¹, królem uczyni³abym...
Rados³awa Sikorskiego. Choæby dlatego, ¿eby przekonaæ siê, jak Polacy

zareagowaliby na ¿onê króla - Amerykankê ¿ydowskiego pochodzenia.
9. Za póŸno na...
Na zostanie konserwatorem dzie³ sztuki.
10. Ulubiona anegdota:
Przypominam j¹ sobie za ka¿dym razem, kiedy czegoœ szukam, zw³aszcza

w swojej torebce:
Grupa naukowców bada zachowania przedstawicieli ssaków, wrêczaj¹c im

po dwie kulki: bia³¹ i czarn¹. Oto notatka sporz¹dzona z obserwacji kobiety:
„Kobieta mia³a dwie kulki: jedn¹ zgubi³a, drug¹ zepsu³a”.

miczyk

Brawa dla...
Laureatów tegorocznego konkursu

pn. „Naj³adniejsza zagroda powiatu lu-
bañskiego”, którego organizatorami
jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu
wraz z Powiatowym Biurem Dolnoœl¹-
skiego Oœrodka Doradztwa Rolnicze-
go. Komisja konkursowa przyzna³a na-
grodê g³ówn¹ Zofii i W³adys³awowi Du-
dom z Mi³oszowa. Ponadto trzy rów-
norzêdne wyró¿nienia wywalczyli: Kry-
styna Kowalewska z Nawojowa £u¿yc-
kiego, Krystyna i W³adys³aw Myœliñscy
z Henrykowa oraz Aneta i Krzysztof Tar-
kowie ze Stankowic.

(mat)
Pani Anny Majchrzak oraz Barbary i

Jana Og³azy za pomoc w organizacji
Kolacji Charytatywnej w dniu 18.08 br.
w sma¿alni ryb w Podgórzynie. Dziêki
tej inicjatywie mo¿na bêdzie wspomóc

potrzebuj¹ce dzieci, a uczestnicy po-
smakowali kuchni w³oskiej.

(ona)
Mieszkañców Jeleniej Góry i Zgorzelca

oraz okolic, gdy¿ przyczynili siê do rato-
wania ¿ycia innym. Podczas czterogodzin-
nej akcji w specjalnym ambulansie Fun-
dacji Ronalda McDonalda oddali setki li-
trów krwi. ¯yciodajny p³yn zasili Banki
Krwi, z których korzystaj¹ szpitale. Krwi,
zw³aszcza z czynnikiem Rh(-), szczegól-
nie latem zawsze brakuje do transfuzji.

(stob)
Gwizdy dla...
Jeleniogórskich kierowców aut oso-

bowych parkuj¹cych swoje pojazdy w
miejscach dla nich niedozwolonych,
czyli na tzw. kopertach dla niepe³no-
sprawnych. Takie sytuacje obserwuje-
my ostatnio czêsto na parkingach przy
ulicy Bankowej, w dzielnicy Zabobrze i
w rejonie dworca PKS-u.

(stob)
Pracownika jeleniogórskiego Tesco.

Klientka chcia³a kupiæ towar z gazetki
po promocyjnej cenie. Promocja obo-

wi¹zywa³a od 25 sierpnia do 1 wrze-
œnia. Pani przysz³a do sklepu 26, ale ju¿
upatrzonego towaru nie by³o. - To przy-
kre, powinien byæ przez czas promocji -
mówi. - To, ¿e ludzie go wykupili, je-
stem w stanie zrozumieæ, ale pracow-
nik, który mi o tym mówi³, móg³by byæ
bardziej uprzejmy. Zapytany o tê pro-
mocjê, odburkn¹³ coœ od niechcenia.
Tak, jakbym by³a natrêtnym klientem.

(rob)
W³aœcicieli pól uprawnych przy ul.

Konstytucji 3 Maja, którzy nie respek-
tuj¹ przepisów. Wielu z nich doje¿d¿a
do swoich pól ci¹gnikami wzd³u¿ nowo
wybudowanej œcie¿ki rowerowej, stwa-
rzaj¹c zagro¿enie dla pieszych, rowe-
rzystów i brudz¹c przy okazji nawierzch-
niê b³otem z pól. Inna rzecz, ¿e œcie¿ka
nie jest przystosowana do jazdy po niej
ciê¿kimi pojazdami. Nawierzchnia mo¿e
szybko siê zniszczyæ. Podczas budowy
œcie¿ek wytyczono dojazdy do pól, wy-
starczy tylko przejechaæ przez œcie¿kê w
poprzek w odpowiednich miejscach.

(rob)

Wydzia³u urbanistyki i architektury
jeleniogórskiego magistratu, który z
powodu urlopu urzêdnika nie jest w
stanie wydaæ potrzebnego mieszkañ-
cowi miasta zaœwiadczenia. Nasz czy-
telnik chcia³ uzyskaæ zaœwiadczenie o
samodzielnoœci lokalu. Z³o¿y³ wniosek
i dowiedzia³ siê, ¿e jest dwieœcie piêæ-
dziesi¹ty któryœ w kolejce, a osoba wy-
daj¹ca kwity, jest do 5 wrzeœnia na
urlopie i trzeba czekaæ. No, skoro ina-
czej siê nie da, to mo¿e na pocz¹tku
wakacji wywieszaæ na drzwiach wydzia-
³u plan urlopowy urzêdników i niech
siê P.T. Petenci dostosuj¹...

GOK
Kogoœ, kto tu¿ przy œcie¿ce w po-

bli¿u ogródków dzia³kowych przy ul.
Legnickiej w Jeleniej Górze (naprze-
ciw Juventuru) wyrzuci³ do lasu pla-
katy reklamuj¹ce organizacjê Janusza
Palikota. Ma prawo nie lubiæ tego po-
lityka, ale na wyrzucanie plakatów z
podobizn¹ Palikota s¹ bardziej odpo-
wiednie miejsca.

(kos)
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U c z e s t n i k o m  m i -
strzostw w jedzeniu że-
berek podawała je (także 
ważyła przed i po kon-
sumpcji) osobiście 
szefowa dinozau-
rów, czyli mene-
dżerka Dinoparku 

- Anna Nawra. 
Pani Ania na-
leży do tych, 
którzy do na-
szego regionu 
przyjechali za 
pracą. Pocho-
dzi z Leszna, 
studiowała we 
Wrocławiu, a 
gdy znalazła pracę wśród dinozaurów, za-
mieszkała w Jeleniej Górze. (1)

Jerzy Łużniak wicemarszałek Dolnego Śląska 
świętował wczoraj urodziny. Nie wiemy, jak 
obchody wypadły w realu, ale wirtualnie, np. na 
facebooku, posypały się życzenia. Większość ży-
czyła wszystkiego najlepszego, ale tę większość 
przebił Janusz Piechociński, poseł PSL-u, który 
z okazji urodzin zamieścił na tablicy jubilata 
wykonane na korytarzu sejmowym swoje zdjęcie 
z naręczem fioletowych tulipanów. Interpretacje 
mogą być dwie: albo pan Janusz takim jednym 
zdjęciem obdziela wszystkich znajomych z 
różnych okazji, albo to jest naprawdę zażyła 
znajomość z panem Jerzym. (6)

W minioną niedzielę jeleniogórscy straż-
nicy miejscy świętowali 20-lecie powstania 
tej formacji. W niebieskich, niektórzy w 
białych mundurach galowych stanęli szpa-
lerem odświętnie. I tu widać na pierwszy 
rzut oka, że niedomaga regulamin. Bo, jak 
wiadomo, wszystkie służby mundurowe re-
gulamin mają. Chodzi mianowicie o krawaty, 
a dokładniej ujmując - o nieregulaminową 
ich długość, bo węzły raczej były poprawne. 

Jedne zbyt krótkie, inne ciut przydługie. 
Możliwe, że regulamin tej kwestii nie regu-
luje, a wtedy nie pozostaje nic innego, jak 
tylko organizacja zajęć praktycznych. (6)

Ulubieniec koszykarskich kibiców PGE 
Turowa nazywany przez nich Myszką Miki 
(nosił na uszach duże słuchawki i wszędzie 
słuchał muzyki), David Logan po nieudanym 
sezonie w hiszpańskim Caja Laboral Vitoria 
znów zapragnął grać w polskim klubie i nawet 
prowadził rozmowy w tej sprawie. Amerykanin 
z paszportem z orłem podpisał jednak umowę 
z tegorocznym triumfatorem Euroligi Panathi-
naikosem Ateny i będzie zarabiał rocznie 700 

tysięcy dolarów. Zgo-
rzeleccy fani muszą 

uzbroić się w cier-
pliwość i 
k i b i c o -
wać nowo 
t r a n s f e -
rowanym 
zawodni-
kom Tu-

r o w a .  
(5)

Łukasz Niesobski z Sudetów i Michał 
Dubiel z Karkonoszy nie są już kawalerami. 
Łukasz zawarł związek małżeński z Martą 
Zdanowicz, a Michał z Martą Antonowicz. Dla 
obu panów to kolejne wyzwanie, tym razem 
w życiu prywatnym.

Bardzo dobre prognozy na ten 
tydzień - wpadnie trochę grosza, przy-
jaciel posłuży dobrą radą, a weekend 
będzie należał wyłącznie do Ciebie.

Musisz zaufać intuicji, bo ona 
podpowie Ci najlepiej. Znajdziesz 
poparcie dla swoich zwariowanych 
pomysłów, bo... jest w nich pewna 
życiowa mądrość.

Pewna historia się powtórzy, ale Ty 
nie możesz popełnić tego samego błędu 
co kiedyś, bo konsekwencje mogą być 
poważniejsze. Przekuj porażkę na sukces.

Najbliższe dni będą od Ciebie 
wymagały zdrowotnej rozwagi i 
zawodowej dyplomacji. Tym razem 
szczęście Cię nie ominie i warto się 
po nie schylić nawet nisko.

Sporo nieporozumień i drobnych 
komplikacji, ale nie powinno to 
prowokować Ciebie do zachowań 
króla niegodnych. Nerwy na wodzy, 
uśmiech na ustach.

Bardzo dużo dobrych wiadomości 
i coraz lepsza kondycja nie powinny 
uśpić Twojej czujności - ktoś kopie 
dołki, które udaje Ci się omijać, ale...

Doskonała pora na zrobienie ra-
chunku sumienia - wiele spraw wyma-
ga jeszcze załatwienia. Czy nie jesteś 
zbyt apodyktyczny i egoistyczny? Ktoś 
czeka na ciepły gest.

Omijaj toksycznych ludzi i uciekaj 
od toksycznych związków. Postaraj się 
również wykorzystać niezbyt mądry z 
pozoru pomysł - będzie strzałem w 
dziesiątkę.

Jeśli wiesz, jak wygląda szczęście, 
koniecznie podziel się wiedzą z bli-
skimi. W tym tygodniu staniesz się 
kołem ratunkowym i podporą, ale nie 
wyrocznią.

  
Zwali Ci się na głowę trochę kłopo-

tów, ale jesteś wszak człowiekiem ak-
cji i czynu - będziesz miał duże pole do 
działania i wiele spraw do załatwienia.

Warunkiem Twojego powodzenia 
w tym tygodniu jest koncentracja i 
spokój - gwiazdy zsyłają Ci sporo 
obowiązków. Będziesz musiał do 
piątku podjąć ważną decyzję.

Najbliższe dni to dla Ciebie dużo pracy 
i wysiłku, ale warto. Na sukcesy nie bę-
dziesz długo czekać, co więcej, zyskasz 
sympatię i uznanie wśród kolegów.

(ep)

W rozwiązaniu wystarczy podać hasło ułożone z ponumerowanych pól. Na odpowiedzi (tylko na oryginalnych kuponach) czekamy dziesięć 
dni od daty ukazania się numeru. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 33: NADMORSKIE KLIMATY.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 33 nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł otrzymuje Jadwiga Kukulska ze Szklarskiej Poręby.
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Bramkarz Karkonoszy wziął ślub 12 
sierpnia w Parafii Matki Boskiej Królowej 
Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej 
Górze. Oprócz zaproszonych gości nie bra-
kowało piłkarzy i kibiców biało-niebieskich. 
Jego wybranka Marta jest jego rówieśnicz-
ką, znają się dłuższy czas. Wybranka Łuka-
sza jest starsza od niego o trzy lata. Zanim 

wzięli ślub na świat przyszła ich córeczka 
- Martynka. Związek małżeński zawarli 23 
lipca w Żarach w Kościele pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Na weselu również nie zabrakło kolegów 
z drużyny.

Obu parom serdecznie gratulujemy i 
życzymy szczęścia na nowej drodze życia. (?)

Małgorzata Se-
kuła-Szmajdzińska 
k i b i cowa ła  j e l e -
niogórskim szczy-
piornistkom w nie-
dzielnym meczu o 
pierwsze miejsce 
w turnieju poświę-
conym pamięci jej 
męża Jerzego. Po 
wręczeniu wielkiego 
pucharu były gratu-
lacje dla dziewcząt, 
uściski,  wspólne 
fotki i krótkie roz-
mowy. Pani Małgo-
sia pochwaliła się 
dziewczętom swoimi 
bliskimi „kontaktami” 
z piłką ręczną. Jej 
siostra cioteczna Irena Mirzejewska grała w kadrze Polski. Syn Andrzej był uczniem sportowej 
szkoły podstawowej i gimnazjum o profilu piłki ręcznej i grał w wilanowskim klubie. Kolega syna 
z klasy Piotr Wyszomirski (Azoty Puławy) zaliczył 17 występów w narodowej reprezentacji. (5)

Pilnowała, czy uczest-
nicy II Mistrzostw Polski 
w Jedzeniu Żeberek w 
Szlarskiej  Porębie nie 
częstują ukradkiem kibi-
ców. Taką rolę odegrała 
podczas tych zawodów 
radna Szklarskiej Poręby, 
Irena Rzemieniewska . 
Gdyby któryś z zawodni-
ków zasłabł z obżarstwa, 
mógłby pewnie na nią 
liczyć - pracuje od lat w 
służbie zdrowia, więc ma 
pojęcie o pierwszej pomo-
cy. Na zdjęciu obok niej 
Paweł Kozioł z Osieczni-
cy (wicemistrz). (1)

tysięcy dolarów. Zgo-
rzeleccy fani muszą 

uzbroić się w cier-
pliwość i 
k i b i c o -
wać nowo 
t r a n s f e -
rowanym 
zawodni-
kom Tu-

r o w a .  
(5)

U c z e s t n i k o m  m i -
strzostw w jedzeniu że-
berek podawała je (także 
ważyła przed i po kon-
sumpcji) osobiście 
szefowa dinozau-
rów, czyli mene-
dżerka Dinoparku 



Zajście pod 
prysznicem
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