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POWIAT JELENIOGÓRSKI
wolne miejsca na
2-tygodniowy marcowy
wyjazd do Austrii w ramach
europejskiego programu
Młodzież w działaniu,
finansowanego przez Unię
Europejską. Uczestnik
pokrywa jedynie 20%
kosztów dojazdu. Tematem
spotkania młodzieży
z trzech krajów będzie
dyskryminacja. Zajęcia
prowadzone będą w formie
dyskusji, warsztatów,
wspólnej wymiany
poglądów. Szczegóły, tel. 7564-56-113 oraz 513-322-603
lub email: gcw@kowary.pl
PIECHOWICE 30 stycznia

o godz. 13 w hotelu Las
odbędzie się doroczne
spotkanie ludzi sztuki,
biznesu i aktywności
społecznej z terenu miasta.
ANTONIÓW W ubiegłym

tygodniu zmarł 68-letni
Edward Dzieniszewski,
założyciel i właściciel
popularnego w kraju

i za granicą gospodarstwa
agroturystycznego
Antonówka.
SZKLARKSA PORĘBA

W Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów otwarto
poplenerową wystawę szkła
artystycznego Ekoglass
Festiwal. Licznie zebrani
goście mogli podziwiać
prace artystów: Zbigniewa
Horbowego, Małgorzaty
Dajewskiej, Mariusza
Łapińskiego, Igora Wójcika
i Małgorzay Krzemińskiej,
które powstały zaledwie
w ciągu jednego tygodnia
w Leśnej Hucie. Wystawa
będzie otwarta do 15 marca.
KARPACZ W miniony

weekend odbyły się
I Mistrzostwa Polski Babć,
Dziadków i Wnucząt
w Narciarstwie Zjazdowym.
Impreza nazwana została
Wnuczkowiada 2009.
Na stoku ścigali się
wnuczkowie ze swoimi
dziadkami lub babciami.
Najlepsi dostali nagrody.

Upiłsięigroziłeksplozją
JELENIA

GÓRA
Pijany
jeleniogórzanin w zeszłym tygodniu postawił na nogi
wszystkie służby. 46-latek
po północy zaalarmował policję, że odkręcił gaz i spowoduje
eksplozje. – Z kamienicy
od razu ewakuowano kilka rodzin, bo ich życiu groziło nie-

REKLAMA

bezpieczeństwo – wyjaśnia
nadkomisarz Edyta Bargowska
z jeleniogórskiej policji. Pracownicy pogotowia gazowego
zakęcili główny zawór gazu.
Mężczyzna najbliższy miesiąc
spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. WIK

Proponował
seks 13-latce
Do 12 lat pozbawienia wolności
grozi 25-latkowi z Wojcieszyc,
który jest podejrzany o nakłanianie małoletniej do współżycia.
Rozmawiał
z trzynastolatką przez internetowy
komunikator oraz telefon komórkowy. Miał ją namawiać,
aby przyjechała do Jeleniej
Góry i uprawiała z nim seks.
– Podał się za piętnastolatka
– mówi nadkomisarz Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
– Dobrze wiedział, że koresponduje z dzieckiem – dodaje
nadkomisarz. Młody mężczyzna
został
zatrzymany
w domu, w minionym tygodniu. Policjanci zabezpieczyli
jego komputer i telefon. Sprawdzą, czy w komputerze są nielegalne pliki, m.in. z dziecięcą
pornografią.
- Najlepszą ochroną dla
dzieci przed tego typu przypadkami są rodzice, którzy wychowują i rozmawiają ze swoimi pociechami - tlumaczą policjanci.
Komputer nie
powinien stać w pokoju dziecka, ale we wspólnej części
mieszkania. Rodzice powinni
też uzmysłowić dzieciom, że
nigdy nie wiadomo, kto siedzi
po drugiej stronie. Ważne jest
także , aby chroniły swoją anonimowość. Dlatego nie wolno
im podawać poznanym przez
internet imienia i nazwiska
oraz adresu. WIK
000237235

Dary zalane wodą
b W Jeleniej Górze mąka, mleko w proszku
i inne produkty leżą w zawilgoconym lokalu
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KOWARY Zostały tylko trzy

– Jeśli nie będzie magazynu, zmarnują się tony żywności – alarmuje Janusz Jędraszko

Jacek Jaśko

O

d lutego przestajemy płacić czynsz
– mówi Janusz
Jędraszko, prezes
Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych.
– Nie dość, że magazyn mamy
zawalony żywnością po sufit,
to na dodatek zaczął on przeciekać – denerwuje się. Lada
dzień dary przemokną i będą
nadawały się tylko na śmietnik. Na szczęście, tuż
przed świętami, stowarzyszenie przekazało najuboższym
ponad 8 ton mleka, kaszy
i mąki. Pozostałe trzy tony
mleka i kaszy, ledwo mieszczą się w niewielkiej siedzibie
stowarzyszenia.
Wszystko przez to, że budynek przy ul. Wolności 28,
w którym znajduje się magazyn
stowarzyszenia, jest w katastrofalnym stanie. – Wody
w kranie nie mamy od miesiąca. Za to w ścianach aż nadto
– mówi Jędraszko.
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych od
roku stara się o miejsce
do przechowywania żywności.
Przez kilka miesięcy pomiesz-

czeń magazynowych udzielał
stowarzyszeniu
prywatny
przedsiębiorca. Bezrobotnych
przyjął tymczasowo, do momentu aż miasto znajdzie inny
lokal. Ale nie znalazło i dziś
w ciasnych pomieszczeniach
wystąpił grzyb, a budynek niszczeje w zastraszajacym tempie.

– Twają poszukiwania odpowiedniego lokalu – zapewnia bezrobotnych
Ewa
Kasińska, naczelniczka Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Ze wskazanej
wcześniej lokalizacji po byłej
kaflarni, nieopodal centrum Jeleniej Góry, urząd wycofał się
sam, gdy okazało się, że dach w
części kryty jest eternitem.
– Miasto powinno być przygotowane wcześniej do pomocy ludziom ubogim – mówi
Leszek Tułodzicki, skarbnik
stowarzyszenia. – Przekazujemy potrzebujacym co najmniej 60 ton żywności rocznie
– wylicza. – Do tego dochodzą
towary przekazywane przez
prywatnych
darczyńców.
Na stałe w kartotekakach stowarzyszenia jest ponad pół tysiąca osób, którym na podstawie opinii Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej rozdajemy
żywność.
– Większość korzystajacych
ze wsparcia, to ludzie starsi,
dlatego magazyn powienien
być w centrum – mówi Jędraszko. – Naszym podopiecznym
ciężko byłoby
jeździć
na peryferie miasta – tłumaczy.

« Na stałe w karto-

tekach mamy
ponad pół tysiąca
osób, którym rozdajemy żywność. To
na ogół starsi, schorowani ludzie. Dlatego magazyn
powinien być
w centrum »

Brak rynien powoduje zalewanie ścian. Ani Zakład Gospodarki Lokalowej Południe
ani Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik nie
mają dokumentacji technicznej
kamienicy. – Zrzucają na siebie
nawzajem obowiązek remontu
– mówią rozgoryczeni bezrobotni.

Z podróży
poślubnej
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Krótko z gmin powiatu

Kazimierz Pichlak, znany jeleniogórski lekarz i podróżnik,
po 30 latach małżeństwa
pojechał z żoną Marceliną
w podróż wokół Annapurny.
Owocem wyprawy jest wystawa znakomitych zdjęć, które
można oglądać w Muzeum
Turystki i Sportu w Karpaczu.
Są na niej pejzaże górskie,
skąpane w słońcu wioski
i ryżowe pola oraz przełęcze.

