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Juniorki Finepharm Carlos
Jelenia Góra nie obroniły
złotego medalu mistrzostw
Polski, przegrywając w decyzującym meczu z AZS-em
Gdańsk 27:31 (13:19).
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Niczym wampir wysysał z ludzi w trudnej sytuacji duże pieniądze podając się za
adwokata, którym nigdy nie był. Prosił o jałmużnę pod kościołem na chore dzieci,
których nie było. Starannie dobierał ofiary, z których naiwności i datków uczynił
sobie sposób na życie. Po zatrzymaniu przez policję ogląda świat z celi aresztu
śledczego w Jeleniej Górze. Może tam pozostać nawet osiem lat.
Więcej: str. 4-5

GALERIA PŁYTEK
ARANŻACJA
I WYKONAWSTWO
TERAKOTY I GLAZURY

PODMUCH

GALERIA PŁYTEK
Wincentego Pola 8
Jelenia Góra 58-500
Tel. (075) 64 311 88

GROZY EMMY

WIELKIE OTWARCIE 3 MARCA
NAJNOWSZE TRENDY PŁYTEK I TAPET

Str. 3

E-mail: galeriaplytek@gmail.com Tel. 698 453 298

ELEKTRONIKI

Zespół Poradni dla Kobiet
GINEKOMED Dorota Dobek

ul. Kiepury 77
58-506 Jelenia Góra
tel. 075 / 75-42-949
075 / 76-45-428

na Zamenhofa 7

w Jeleniej Górze
Dobry Kredyt
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47

Tel.

(075) 75 24 054,
(075) 75 23 440

Radia Samochodowe
CB-RADIA, GPS
Telefony- Faxy

ul. Wojska Polskiego

ul. Matejki

zaprasza na
bezpłatne badania
mammograficzne
kobiety między
50-69 rokiem życia

zostało przeniesione

ul. Bankowa

25%

KUPON RABATOWY

od
tel. 075 75 226 13
2%
075 75 227 80
do
abcera@pro.onet.pl na wszystkie towary
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W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Nasze atuty:
Rozbudowany system stypendialny
 wiemy jak pomóc każdemu

AZS Kolegium Karkonoskie
 z naszymi sportowcami liczy się cała
Polska, tak w dyscyplinach indywidualnych, jak zespołowych

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
prowadzi kształcenie na studiach licencjackich
i inżynierskich na kierunkach:

W doborowym gronie
 doświadczona kadra wykładowców
cieszących się uznaniem i autorytetem w
całym kraju

•
•
•
•

Okno na świat
 szeroka współpraca z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi otwierająca możliwość stypendiów zagranicznych
oraz poznanie europejskich rynków
pracy

•
•
•
•

Elektronika i telekomunikacja
Edukacja techniczno-informatyczna
Filologia polska
Filologia ze specjalnościami:
filologia angielska i filologia germańska
Pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
Wychowanie fizyczne
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze oferuje
również kształcenie na studiach podyplomowych dla
osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne:
•
•

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

Uczelnia prowadzi także nadspecjalizację w kształceniu osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich
przygotowała wyjątkową pomoc, tak w edukacji, jak
rehabilitacji zdrowotnej, przez cały okres studiów.

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 075/ 64 53 300, www.kk.jgora.pl
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Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

grozy Emmy

Odnaleźli sukces
–
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– str. 19
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Do 220 kilometrów na godzinę rozpędziła się wichura,
która w miniony weekend szalała nad Kotliną Jeleniogórską.
Orkanowi Emma towarzyszyły
okresowe ulewy, a nawet burza
z piorunami. Do tego dołujące ciśnienie atmosferyczne.
Wiatr łamał gałęzie i całe pnie.
Uszkodzone zostało drzewo w
Mysłakowicach. Aby nie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców, wycięli je strażacy. W

sobotę wieczorem inny konar
runął na sieć energetyczną w
Goduszynie. Takich przypadków było kilkanaście. Opady
deszczu z kolei spowodowały
gwałtowny przybór wody w
Kamiennej i Bobrze. Aby uniknąć zalania, trzeba było rozłożyć worki z piaskiem w pobliżu
ulic Mieszka i Cmentarnej w
Cieplicach. Kamienna szalała
też w Piechowicach. Podmyła,
między innymi, drogę krajową

Runął tynk w Galerii

nr 3 na wysokości wodospadu
Szklarka za Piechowicami.
Prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Kiedy oddawaliśmy to wydanie Jelonki
do druku, wichura stopniowo
ucichała a opady deszczu zaczęły zanikać.

(ROB, tejo)

KRÓTKO Z MIASTA
Niebezpiecznie
przy Kolegium

Ford zderzył się z fiatem
brava na krzyżowaniu ulicy
Lwóweckiej i Grunwaldzkiej.
W minioną środę kierowca
pierwszego auta wymusił
pierwszeństwo przejazdu. To
coraz bardziej uczęszczana
trasa, którą zmotoryzowani
wybierają, aby uniknąć korków przy Grunwaldzkiej.

Rada naprawiła błąd

Sala wykładowa kilka minut po incydencie

Poszkodowanej pomaga
pracownik pogotowia ratunkowego

W sobotę w samo południe trzynaścioro uczestników kursu dla przewoźników
usłyszało trzask, a tynk z sufitu w jednej z
sal gmachu Galerii Karkonoskiej przy ul.
1 Maja spadł im na głowy. Dwie kobiety
zostały lekko ranne. Udzieliło im pomocy
pogotowie ratunkowe. Odnowione sale
w ponad stuletnim budynku wyglądają
solidnie. W sali, gdzie kandydaci na właścicieli firm przewozowych szykowali się
do zdobycia certyfikatu, nie było żadnych
śladów pęknięć na suficie. Przyczynę
incydentu ustalą biegli. Sprawdzą także,
czy nie ma ryzyka podobnego zdarzenia
w innych pomieszczeniach zabytkowego
gmachu. Powstał w 1904 roku jako
dom towarowy. Do wypadku doszło na
drugim piętrze, gdzie są pomieszczenia
biurowe.

Mar

Fot. Konrad Przezdzięk, Marek Komorowski, Robert Zapora

Opustoszałe centrum Jeleniej Góry.
Z powodu wichury ludzie bali się wychodzić z domów

Właściciele sklepów nie
będą płacić fortuny za schody
prowadzące do ich lokali.
Rada miejska na wtorkowej
sesji zmieniła opłaty za zajęcie
pasa drogowego, tym samym
naprawiając swoje wcześniejsze niedopatrzenie. Po
raz pierwszy wykorzystano
też elektroniczny system do
liczenia głosów, który sprawił
rajcom nieco kłopotów.

Zwabiony do pułapki

16-latek z Jeleniej Góry
poznał dziewczynę przez komunikator internetowy gadugadu. Rówieśniczka zaprosiła
go do domu. Tam czekali jej
dwaj koledzy, którzy gościa
upili, pobili i ukradli mu telefon komórkowy. Poszkodowanemu udało się uciec. Policja
złapała sprawców. Grozi im
sprawa przed sądem rodzinnym i nieletnich.

(Mar/tejo/ ROB)

REKLAMA
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Dzielni, bo samodzielni

Młodzież i organizatorzy
po uroczystości wręczenia certyfikatów
Młodzi ludzie, którzy z różnych przyczyn nie mogli kontynuować nauki, mieli szansę to uczynić, a przy tym otworzyć
sobie drogę ku przyszłości dzięki projektowi Ochotniczych
Hufców Pracy „18–24.Czas na samodzielność”.

Nad całością przedsięwzięcia czuwali
Włodzimierz Cikorski, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Jeleniej
Górze i Anna Połulich pracownik Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w
Jeleniej Górze.

Plon projektu podsumowano
w miniony wtorek w Zespole
Szkół Technicznych „Mechanik.
W maju ubiegłego roku z pomysłu
skorzystało 90 młodych ludzi. Do
końca wytrwało 79 osób z regionu
jeleniogórskiego.
Oprócz kursów zawodowych w
ramach projektu młodzież mogła
korzystać z kursów przygotowawczych do matury lub na wyższe
uczelnie.
Przeprowadzone zostały też
kursy językowe, profesjonalne
kursy komputerowe ECDL.W czasie
trwania nauki uczniowie mogli

skorzystać z pomocy psychologa
oraz prawnika.
Udział w projekcie był bezpłatny,
Zwracano koszty ewentualnego
dojazdu serwowano posiłki.
We wtorek wszyscy uczestnicy
przeżyli miłe chwile odbierając
teczki z kompletem certyfikatów,
zaświadczeń i świadectw ważnych również w Unii Europejskiej.
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez
młodzież.
Każdy z jego uczestników dostał
też torbę z pamiątkami.

rylit

PITAVAL JELONKI

Litość nad mężem katem
Poprosiła o łagodny wyrok
dla niedoszłego mordercy, który
jest jej mężem! Tylko dlatego
Stanisław J. posiedzi w więzieniu jedynie pięć lat. W lipcu ubiegłego roku usiłował zabić żonę
siekierą, a wcześniej pastwił się
nad nią przez rok. Wyrok zapadł
wczoraj przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze.
Stanisław J., był na pozór
przykładnym mężem i dobrym
pracownikiem. W rzeczywistości, w domu dla swojej żony był
katem.
Od początku znajomości z
Wandą S. znęcał się nad nią
fizycznie i psychicznie, szarpał
za ubranie i włosy, wyzywał,
poniżał, wyrzucał z mieszkania
lub zamykał w nim.
Mimo to kobieta zdecydowała
się w yjść za Stanisława J. za
mąż. Sprawa katowania i znę-

cania się wyszła na jaw, kiedy w
lipcu ubiegłego roku Stanisław
J. co najmniej trzy razy uderzył
kobietę w głowę ostrzem siekiery, po czym sam chciał się
powiesić. Desperata zauważył
przypadkowy przechodzień,
któr y zawiadomił policję.
Wówc za s St a n i sł awa J.
przewieziono do aresztu
i postawiono mu zarzut
usiłowania zabójstwa.
W minionym tygodniu
zapadł wyrok w tej sprawie.
Za swoje czyny sprawca odsiedzi teraz w więzieniu pięć lat.
Wyrok został nadzwyczajnie
złagodzony na prośbę kobiety,
którą Stanisław J. bez skrupułów chciał pozbawić życia.

Zastrajkują listonosze

Na dzisiaj (poniedziałek 3
marca) listonosze zapowiedzieli strajk. Chcą zarabiać
więcej. Jak dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie, w Jeleniej
Górze protestujący mają się
spotkać rano na poczcie przy
ulicy Sygietyńskiego, gdzie
podjęte zostaną dalsze wytyczne dotyczące sposobu
przeprowadzenia podjętego
strajku. Najprawdopodobniej
listonosze nie zaprzestaną
dostarczania listów i przesyłek
pocztowych. Ma być to strajk
włoski, więc będą pracować
znacznie wolniej niż w normalne dni pracy.

(Angela)
Uratowali staruszkę

78-letnią lokatorkę kamienicy z ulicy Wodnej w Cieplicach
uratowali wczoraj (niedziela)
sąsiedzi, kiedy w jej mieszkaniu
wybuchł pożar. Zaalarmowani dymem, wyważyli drzwi i
reanimowali kobietę, którą
do szpitala zabrało pogotowie
ratunkowe. Kobieta mieszkała
samotnie i najpewniej sama
zaprószyła ogień przez nieostrożne rozpalenie w piecu
węglowym.

Po pijaku do rowu

Fatalnie zaczął miniony
czwartek 38-latek, któr y
wsiadł do swojego citroena, a
wcześniej napił się wódki. Nie
wyrobił jednego z zakrętów
w Mysłakowicach, zjechał
na przeciwległy pas ruchu i
zakończył jazdę w rowie. Miał
1,7 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę po pijanemu
i spowodowanie zdarzenia
drogowego odpowie przed sądem. Grozi mu kara do dwóch
lat więzienia.

Wyłudzacze w pułapce

10 tysięcy złotych chciał
wyłudzić z jednego z banków
w Jeleniej Górze mieszkaniec
Starej Kaminienicy. Wpadł
w ręce policji. Podobny los
spotkał 29-letniego jeleniogórzanina, który też chciał
szybko zdobyć pieniądze na
wyłudzony kredyt. Przedstawił
sfałszowane zaświadczenie o
zatrudnieniu, a był bezrobotnym. Wpadł w miniony poniedziałek, a kilka dni wcześniej
wyszedł z celi aresztu śledczego, gdzie zatrzymano go za
inne czyny karalne. Grozi mu
kara do pięciu lat więzienia.

(Angela)

Co będzie w „dołku”?

Milczenie oskarżonych z Big Blue
W miniony czwartek przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze
rozpoczął się proces byłych szefów
znanego biura podróży Big Blue.
Prokuratura zarzuca im oszustwa
oraz działania na szkodę własnych
spółek. Oskarżeni nie przyznają się
do winy i... milczą.
Niewywiązanie się z umów wobec
właścicieli hoteli w Grecji, Hiszpanii
czy Egipcie oraz oszustwa zarzuca
prokuratura Pawłowi M. oraz Mar-

KRÓTKO Z MIASTA

cinowi K. – odpowiednio byłemu
prezesowi i wiceprezesowi spółki Big
Blue a następnie Big Blue Travel.
Jak wynika z wyliczeń biegłego,
który miał ocenić wyniki finansowe
obu spółek, Big Blue w 2002 roku
poniosła stratę netto w wysokości
8,873 mln. złotych, w 2003 roku
– 6,923 mln. zł. Strata netto Bigt
Blue Travel za 2003 rok to aż 11,8
mln złotych! Pod koniec 2003 roku
spółka zostawiła na lodzie swoich

klientów, którzy wybierali się na
wycieczkę do Egiptu.
Paweł M. i Marcin K. nie przyznają
się do winy. W czwartek w sądzie
odmówili składania wyjaśnień.
Stwierdzili jednocześnie, że złożą
je na następnej rozprawie, którą
zaplanowano na 20 marca. Marcin K.
ponadto oświadczył, że nie będzie odpowiadał na pytania prokuratora.

(OBE)

Koniec z głośną muzyką
dobiegającą z baru piwnego
pod namiotami rozłożonymi w tak zwanym dołku na
skrzyżowaniu ulic Ogińskiego
i Różyckiego na jeleniogórskim
Zabobrzu. Dzierżawca terenu
zamknął interes i sprzedaje wyposażenie piwiarni. Wcześniej,
z powodu zbyt wysokich temperatur, nie udało się uruchomić
naturalnego lodowiska. Co
powstanie na terenie dawnych
kortów tenisowych? Tego na
razie nie wiadomo.

(tejo)

Godzina 6. 45. Policja puka do
mieszkania fałszywego adwokata
Niczym wampir wysysał z ludzi w trudnej sytuacji duże
pieniądze podając się za adwokata, którym nigdy nie był.
Prosił o jałmużnę pod kościołem na chore dzieci, których
nie było. Starannie dobierał ofiary, z których naiwności
i datków uczynił sobie sposób na życie. Po zatrzymaniu
przez policję ogląda świat z celi aresztu śledczego w Jeleniej Górze. Może tam pozostać nawet osiem lat. Tygodnik
Jelonka pomógł stróżom prawa w dostarczeniu dowodów
przeciwko oszustowi. Jako jedyni z mediów uczestniczyliśmy też w zatrzymaniu kryminalisty.
Wtorkowy poranek. Ulica Łukasiewicza. Odrapany dom wielorodzinny. Grzegorz W. właśnie
przewraca się na drugi bok, aby
podrzemać jeszcze zanim wstanie. Dzwonek do drzwi. Otwiera
starszy mężczyzna, który mieszka
z W. – Policja. Jest w domu syn?
– pytają funkcjonariusze ubrani
w odblaskowe kamizelki pokazując odznaki stróżów prawa. Tak
zakończyła się kariera „mecenasa
Grzegorza Lankiewicza”, który co
prawda nigdy nie zamierzał nawet
studiować prawa, ale wrodzonym
sprytem i przestępczą żyłką oszukiwał na grube pieniądze niczego
nieświadomych ludzi.

Oszustwo miał we krwi

Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, Grzegorz W.
już kilka lat temu naciągał ludzi
zbierając pod kościołem w Kowarach pieniądze na chore dziecko
(trafił za to do aresztu). Sprzedawał
też na ulicy krzyżówki, z których
dochód miał być rzekomo przeznaczony na chore dzieci. O jego
przestępczym procederze policja
wiedziała już od dawna, ale nie
miała wystarczających dowodów.
Działał bardzo przebiegle. Oszukiwał przede wszystkim osoby
starsze, zdesperowane i w trudnej
sytuacji życiowej.
Nauczka nie pomogła W. Nie
potrafił zapanować nad pazernością i przestępczym stylem życia.
Postanowił założyć togę, tyle że
„wirtualną”. Nigdy nie miał do czynienia z prawem, ale nie przeszkodziło mu to zareklamować swoje
usługi jako „mecenas Grzegorz
Lankiewicz”. Wystarczyło małe
ogłoszenie przyklejone na przystankach komunikacji miejskiej,
aby biznes zaczął się kręcić.

Za obietnicę załatwienia sprawy,
„mecenas Lankiewicz” pobierał od
pokrzywdzonych pieniądze w kwotach od 20 – 600 zł, powołując się
przy tym na szerokie znajomości w
jeleniogórskich urzędach. W ogłoszeniach oferował profesjonalne
usługi w zakresie pisania podań,
pism urzędowych, porad prawnych
z zakresu kodeksu karnego, cywilnego i prawa pracy.
W treści podawał numery telefonów, pod które powinny zgłaszać
się osoby, chcące skorzystać z jego
usług. Zainteresowanym przedstawiał się jako radca prawny lub
adwokat. W rozmowie dawał do
zrozumienia, że jest w stanie załatwić wszelkiego rodzaju sprawy,
a szybkość ich załatwienia zależy
tylko i wyłącznie od kwoty, jaką
interesant wpłaci mężczyźnie. Po
wpłaceniu uzgodnionej opłaty,
pokrzywdzeni tracili kontakt z
fałszywym prawnikiem.

Złoty biznes

Jedną z poszkodowanych jest
pani Elżbieta, która oszust naciągnął na 600 zł. – Miałam skomplikowaną sprawę lokalową, więc
ucieszyłam się, gdy natrafiłam na
ogłoszenie umieszczone na jednym
ze słupów w mieście. Skusiła mnie
niska cena – 15-20 zł za pismo.
Zadzwoniłam pod podany numer
telefonu i umówiłam się z mężczyzną, podającym się za adwokata
Grzegorza Lankiewicza – opowiada
jeleniogórzanka. Nie miała na co
dzień kontaktu z prawnikami, więc
nie zdziwiło jej, że mężczyzna wyznaczył spotkanie nie w kancelarii,
lecz wieczorową porą w jednym z
barów na Zabobrzu.
– Przedstawił się jako radca
prawny i solennie zapewnił, że
założy sprawę w sądzie, będzie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 marca 2008 r.

Fot. Robert Zapora

TEMAT TYGODNIA

Diabelski „mecenas”



Może Ciebie
też oszukał?
Policjanci proszą wszystkie osoby, które
zostały oszukane przez 27-letniego
jeleniogórzanina o kontakt z Sekcją
d/w z PG KMP w Jeleniej Górze ul.
Armii Krajowej 22, parter osobiście lub
kontakt telefoniczny pod numerem
075/75-20-618 lub 075/75-20629.
pieczeń Społecznych i podstępnie
wykradły pieniądze. Oszukani
najczęściej dają się nabrać na niską
cenę lub darmową ofertę.

Drzwi na kłódkę

Godzina 7. 20. Stróże prawa prowadzą
zatrzymanego do samochodu
mnie reprezentował, a dodatkowo
załatwi umorzenie kosztów sądowych. Za spotkanie zapłaciłam
30 zł – mówi oszukana jeleniogórzanka. Rachunku ani faktury nie
otrzymała. Nie pomyślała też, aby o
nie poprosić. – Wtedy nie przyszło
mi to w ogóle do głowy. Cieszyłam
się, że ktoś zajmie się moją sprawą
za niewielkie pieniądze – dodaje.
Po dwóch dniach skontaktował
się z panią Elżbietą, przedstawiając
wyliczenia, z których wynikało, że
sprawa będzie kosztowała ją tysiąc
złotych, ale wystarczy, jeśli na
początek zapłaci mu 300 zł.
– Przyjechał do mnie, a ponieważ nie miałam przy sobie pieniędzy, pojechał ze mną do banku i
czekał, aż podejmę żądaną kwotę
– wspomina p. Elżbieta.
Na tym się jednak nie skończyło.
Wieczorem oszust zadzwonił ponownie mówiąc, że byłoby dobrze,
gdyby kobieta dopłaciła jeszcze 200
zł, bo kupił już koniaki i czekolady,
które przydadzą się w sądzie. Warunkiem pomyślnego załatwienia
sprawy było również zaproszenie
do domu na dobry obiad.

Naiwność kosztuje

Fot. Konrad Przezdzięk

– Aby zapłacić dodatkowe 200 zł musiałam zastawić złoto w
lombardzie.
Zależało mi
jednak na
szybkim zała-

twieniu sprawy – mówi rozżalona
kobieta. Czy sposób postępowania mężczyzny nie wydał się jej
podejrzany? – Pojawiły się jakieś
wątpliwości, więc poprosiłam
synów, żeby byli w domu podczas
jego wizyty. Cały czas myślałam
jednak, że ma możliwości i mi
pomoże – dodaje.
Jeleniogórzanka na tyle zaufała
oszustowi, że opowiedziała mu o
problemie córki, która stara się o
odroczenie służby wojskowej dla
męża. Pseudoadwokat nie zamierzał przepuścić okazji łatwego
zarobku i szybko zainteresował się
nową sprawą.
– Przyszedł do mnie o szóstej
rano, zapoznał się z dokumentami
i powiedział, że ze względu na
mamę policzy mi za usługę tylko
100 zł. Zapłaciłam mu jednak tylko
połowę, dodając, że drugą dostanie,
gdy przedstawi mi potwierdzenie,
że zajął się już sprawą – mówi
Katarzyna Nowicka. Oszust pojawił
się ponownie drugiego dnia przynosząc gotowe pismo i informując,
że był już w WKU i rozmawiał z komendantem, a ten jako jego dobry
kolega zajmie się pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy. Zażądał też
zapłaty pozostałej kwoty. – Byłam
w szoku, gdy

Oszukana przez Grzegorza W. pani Katarzyna
pokazuje pismo sporządzone przez przestępcę

zobaczyłam pismo, które przyniósł
ze sobą. Roiło się w nim od błędów,
a w dodatku “adwokat” podpisał się
na nim za mojego męża. Widząc
moje zdumienie powiedział, że
taka praktyka jest jak najbardziej
legalna i zgodna z prawem – opowiada pani Katarzyna.
Gdy pomimo próśb klientki nie
przyniósł poprawionego pisma i
nadal żądał zapłacenia pozostałej
kwoty, oszukana zrezygnowała z
jego usług. – Wydzwaniał do mnie
później jeszcze przez jakiś czas i
chciał, żebym dopłaciła mu 130 zł.
Za co? Nie mam pojęcia. Razem z
mamą zaczęłyśmy wtedy sprawdzać wiarygodność rzekomego
adwokata – mówi poszkodowana.
Kobiety skontaktowały się z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Biurem Porad Obywatelskich
przy ul. Złotniczej.
Dowiedziały się, że „mecenas
Lankiewicz” jest bytem wirtualnym. Po prostu takiego człowieka
nie ma. A panie nie są pierwszymi
ofiarami sprytnego oszusta. Wtedy zdecydowały się powiadomić
o oszustwie Jelonkę. – Podczas
rozmowy w naszej redakcji na
jednym ze zdjęć wykonanych do
materiału o Miejskim Zakładzie

Komunikacyjnym, rozpoznały
naciągacza w osobie kontrolera
biletów. Za naszą namową udały
się na policję, aby złożyć zeznania.
Po pięciu dniach fałszywy adwokat
został aresztowany.

Góra lodowa

– Jeleniogórzanin przestępczy
proceder uprawiał, co najmniej
cztery miesiące i oszukał, co najmniej osiem osób, jednak z zebranych informacji wynika, że
jest to początek góry lodowej i
pokrzywdzonych wskutek działalności fałszywego prawnika może
być kilkudziesięciu mieszkańców
naszego regionu – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. Fałszywemu adwokatowi
zostały postawione zarzuty oszustwa i płatnej protekcji, za co grozi
mu kara do ośmiu lat pozbawienia
wolności.
„Mecenas Grzegorz Lankiewicz”
pracował również przez trzy tygodnie jako kontroler biletów w
firmie Vacat Plus. – Na początku
mieliśmy pewne wątpliwości, czy
zatrudnić Grzegorza W., bo obawialiśmy się, czy zmieści się między

Fragment pisma (wniosku o odroczenie służby wojskowej)
przygotowanego przez „mec. Grzegorza Lankiewicza”,
czyli oszusta Grzegorza W. (pisownia oryginalna):
“MAJĄC NA UWADZE OBOWIĄZKOWĄ SŁUŻBĘ
WOJSKOWĄ MOJA SYTUACJA WYMUSZA NA
MNIE I MEJ RODZINIE NA NIEODBYWANIE
S Ł U Z B Y W O J S K O W E J . ( . . . ) M A M S TA Ł Ą
BARDZO DOBRZE PŁATNĄ PRACĘ KTÓREJ
NIEOPUSZCZE BO JEŚLI PUJDĘ DO WOJSKA
TO STRACĘ MOŻLIWOŚCI ZNAJŚCIA INNEJ
PRACY. (...) MOJA ŻONA JEST NA ETAPIE
NAUKI SZKOLNEJ I NIEMA JASNEJ
MOŻLIWOŚCI ABY ZREZYGNOWAŁA
Z TAMTĄD. DOKUMENT W TEJ
S P R AW I E D O S TA R C Z Y M Y W
TERMINIE PUŹNIEJSZYM. (...)
UZNAJĄC SWÓJ WNIOSEK ZA
UZASADNIONY I NIE ZNAJDUJĄC
PRZESŁANEK POZYTYWNYCH
DO UZNANIA ZA POZYTYWNE
TO ŻE MIAŁ BYM IŚĆ DO WOJSKA WNOSZĘ O
POZYTYWNE ROZPATRZENIE MEGO WNIOSKU.
(...) NA OKOLICZNOŚC PRAWDOMUWNOŚCI MOJEJ
WNOSZĘ KSERO DOKUMENTACJI PEŁNEJ DO
ZAPOZNANIA SIĘ (...) CELEM WERYFIKACJI MOICH
DOKUMENTÓW NA TO ŻE MUWIĘ PRAWDĘ.”

siedzeniami. (W. może pochwalić
się potężną tuszą). Wyszliśmy
jednak z założenia, że każdemu
trzeba dać szansę. Mężczyzna
został zwolniony, gdy pojawiła się
u nas policja i poinformowała o
jego sprawkach. W lutym zgłosiła
się do nas nawet jedna z poszkodowanych osób, która rozpoznała w
oszuście kontrolera biletów – mówi
pracownica Vacat Plus.

Uważaj na oszustów

Pseudoadwokat to tylko kropla
w morzu, w którym jak rekiny
ludojady czyhają na naiwnych
oszuści i naciągacze: fałszywi wnukowie, pracownicy NFZ, PCK, inkasenci wodociągów i energetyki.
Najczęściej wybierają osoby starsze,
schorowane, mieszkające samotnie
i bez skrupułów pozbawiają ich
wszystkich oszczędności.
W Karpaczu grasował ostatnio oszust podający się za
wnuczka. Dzwonił do starszych kobiet prosząc o
pieniądze na kupno
auta bądź na leczenie
po wypadku. 40 tys.
zł, straciła 84-letnia
jeleniogórzanka, która wpuściła do domu
oszustkę mającą zmierzyć ciśnienie wody.
Prawie 3 tys. straciła
kobieta, do której
przyszły rzekome
pracownice Narodowego Funduszu
Zdrowia oferujące
darmowy masaż
nóg.
W lipcu minionego roku 1,5 tys.
zł straciła mieszkanka Kowar.
Zawitały do niej
dwie kobiet y
podające się
za pracownice
Zakładu Ubez-

– Jedyna możliwa obrona przed
takimi oszustami to nie wpuszczać
ich do domu – apeluje nadkom.
Edyta Bagrowska. – Jeśli mamy
wątpliwości, czy osoba podająca się
np. za pracownika NFZ czy gazowni jest uczciwa, należy koniecznie
zapytać ją o imię i nazwisko i
sprawdzić telefonicznie te informacje w konkretnej firmie. Uczciwy
pracownik na pewno poczeka, aż
rozwiejemy wątpliwości, a oszust
weźmie w tym czasie nogi za pas.
Jeśli podejrzany osobnik w dalszym
ciągu kręci się po klatce schodowej,
jak najszybciej zadzwońmy na policję – dodaje Edyta Bagrowska.
Rzecznik policji podkreśla, że
bardzo ważna jest ścisła współpraca poszkodowanych ze służbami
mundurowymi. – Aby jak najszybciej złapać oszusta potrzebujemy
jak najwięcej informacji – rysopis
sprawcy, czas popełnienia przestępstwa, numer rejestracyjny samochodu itp. Często poszkodowani
wstydzą się, że zostali oszukani
i nie chcą zgłaszać zdarzenia na
policję. O tym trzeba głośno mówić, bo w ten sposób ukracamy
przestępczy proceder i pomagamy
innym uchronić się przed oszustem
– stwierdza.

Agnieszka Gierus
(tejo, ROB)

Zanim zaufasz, sprawdź!
Adwokatów działających w naszym regionie sprawdzisz na stronie internetowej
www.ora-walbrzych.pl lub telefonicznie Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu,
tel. 074 842 62 99, a radców prawnych na www.oirp.walbrzych.pl lub kontaktując
się z Okręgową Izbą Radców Prawnych tel. 074 842 68 76.
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wasze fotki Nasze Pociechy

Julka

Mateusz

Oliver

Kasia

Natalka

Tomaszek

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

Ewakuowano mieszkańców, zablokowano fragment ulicy Cieplickiej na
kilkadziesiąt minut – takie sceny wydarzyły się
w czwartkowy wieczór
w Cieplicach. Powodem
groźny pożar w kamienicy. – To rekordowy rok
pod względem pożarów
– alarmują strażacy. Plagą
jest wypalanie traw.
Ogień w Cieplicach zauważył
jeden z mieszkańców. Płomienie i
dym wydobywały się z pomieszczenia, służącego jako magazynek. Na
szczęście, mieszkaniec zachował się
przytomnie, zamknął wszystkie drzwi
i okna i powiadomił straż. Dzięki
temu, ogień nie rozprzestrzenił się
na cały budynek.
Straż dotarła do zadymionego pomieszczenia i szybko zgasiła płomienie. Dłużej trwało zduszenie tlących
się przedmiotów. Na szczęście obeszło
się bez większych strat, choć sytuacja
wyglądała poważnie. Zamknięto dla
ruchu samochodów odcinek ulicy
Cieplickiej, mieszkańców kamienicy
dla bezpieczeństwa ewakuowano.
– To rekordowy rok. Od początku
stycznia mieliśmy już ponad 100
pożarów – mówi Tadeusz Pękalski,
naczelnik wydziału operacyjnego KM
PSP w Jeleniej Górze. Paliły się m.in.
stodoły w Jeżowie, oraz budynki w
Mysłakowicach czy Karpaczu. Były
to groźne pożary, ale na szczęście,
nikomu nic się nie stało.
Plagą są jednak płonące łąki i
nieużytki. W ostatnich dniach strażacy wyjeżdżali do nich kilkanaście
razy (od początku roku blisko 90
razy!). Paliły się łąki w okolicach

JELENIA GÓRA Niezdrowa polityka kadrowa w szpitalu
W okresie czteroletniego panowania Macieja Biardzkiego na stanowisku dyrektora
szpitala wojewódzkiego odeszło z tej placówki kilkunastu doświadczonych i wysokiej klasy lekarzy – specjalistów, w tym kilku ordynatorów. W ich miejsce przyszli
młodzi niedoświadczeni specjaliści, zwykle spoza stolicy Karkonoszy.
W szpitalu potrzebna jest podwójna stabilizacja: finansowo
– organizacyjna, która z kolei
przyczynia się do tej najważniejszej – właściwych i odpowiednich
kontaktów pomiędzy personelem
medycznym a pacjentami. – Tego
w jeleniogórskim szpitalu nigdy
nie było od czasu, gdy szefem tej
placówki został Marcin Biardzki
– powiedział Krzysztof Czerkasow, były ordynator działu
ortopedycznego.
Według niego dyrektor Biardzki przyszedł do Jeleniej Góry po to,
by zrobić porządek personalny
w szpitalu. Jednak dobry szef
– jak np. dobry trener drużyny
sportowej – musi posiadać orientację co do wartości wszystkich
zawodników (czytaj: lekarzy)
w mieście i najbliższej okolicy.
Takiej nowy dyrektor nie miał, bo
był z zewnątrz – z Lubina, gdzie
wcześniej pracował. Działał więc
po omacku.
Dyrektor zaczął rządy od rozbicia bardzo dobrze funkcjonującego oddziału chorób wewnętrznych zwalniając ordynatora – Ryszarda Supła. Ten znakomicie
funkcjonujący wówczas oddział
nie podniósł się do tej pory. Potem
zabrał się do oddziału urologicznego, z którego odeszli: Daniel
Wacławski – ordynator i Tomasz
Gede – zastępca oraz odsunął od

szefowania w laboratorium panią
Lucynę Nyczko, która w końcu
odeszła ze szpitala. Następnie
odeszli: Krzysztof Fujak, Anna
Wacławska i Grzegorz Stępień z
radiologii i kilka osób z anestezjologii, a ostatnio, pięciu lekarzy z
ortopedii z ordynatorem Krzysztofem Czerkasowem na czele.
W tym ostatnim przypadku
posunięcie kadrowe szefa szpitala
wojewódzkiego spowodowało
dziwaczną sytuację. Dzieje się tak,
bo kilku ortopedów ze stażem i
odpowiednim doświadczeniem
jeździ do pracy do szpitala w
Zgorzelcu, a czterech, mniej doświadczonych, mieszkających pomiędzy Zgorzelcem i Lubaniem,
znalazło pracę w Jeleniej Górze.
Jak twierdzi K. Czerkasow w
medycynie doświadczeni lekarze
przekazują swoją wiedzę swoim
młodym asystentom, bo inaczej
nie ma odpowiedniej ciągłości w
rozwijaniu się. Nieprzemyślane
roszady personalne w jeleniogórskim szpitalu temu nie służą.
Trudno przewidzieć, jakie będą
tego konsekwencje, bo pokaże to
czas, ale jedno jest pewne: dalsze
eksperymenty personalne w
takiej placówce mogą być tylko
szkodliwe, bo obecnie szpital
jeleniogórski zatrudnia niewiele
ponad 800 osób (o 500 mniej niż
kilka lat temu) obsługujących

Fot. Marek Komorowski

WIADOMOŒCI

Era ognia

Pożar w Cieplicach wyglądał groźnie,
a skończyło się na strachu
Kowar, Miłkowa, w Piechowicach,
Janowicach. Były groźne pożary w
Cieplicach, Sobieszowie. Ktoś rzucił
zapałkę także na trawę w sąsiedztwie
Tesco w Jeleniej Górze.
– W tym roku jest wyjątkowo
ciepło, wiosna zaczęła się wcześniej
niż zwykle. Stąd ta plaga podpaleń
– wyjaśnia Tadeusz Pękalski. Strażacy
przyznają, że co roku miesiąc pożarów to kwiecień. W tym podpalenia
rozpoczęły się już w drugiej połowie
lutego.
Jak mówi, tylko patrzeć jak będą
kolejne akcje na obrzeżach Jeleniej
Góry czy na polach wzdłuż Bobru.
Dlaczego ludzie podpalają? – Z głupoty, niektórzy po prostu się nudzą.
Rzucą zapałkę na trawę i patrzą, co
się dzieje i jak szybko przyjedzie straż
– mówi pan Tadeusz z Piechowic.
Strażacy nie mają wątpliwości,
że spora grupa podpalaczy to sami
rolnicy, którzy w ten sposób chcą

użyźnić swoje pola.
Wypalania łąk zabrania ustawa
o ochronie przyrody. Według tego
dokumentu, sprawca może być
nawet aresztowany lub zapłacić
grzywnę. W praktyce jednak przepis ten jest martwy a sprawcy są
praktycznie bezkarni. To dlatego,
że złapanie ich graniczy z cudem.
– Trzeba złapać podpalacza za
rękę, a to prawie niemożliwe. A
często jest tak, że człowiek rzuci
zapałkę, a potem sam dzwoni po
straż pożarną. I jeszcze mówi, że
przyszedł, by pomóc gasić – mówi
jeden ze strażaków ochotników
z Piechowic. – Śmieje się nam w
twarz, ale nie można mu nic zrobić,
bo nie ma dowodów.
Ewa Tomera, naczelnik wydziału
ochrony środowiska w Jeleniej
Górze twierdzi, że wypalanie traw
działa niekorzystnie na glebę.
– Ogień niszczy całą biocenozę

glebową. W trawie żyje mnóstwo
żywych organizmów. Nie mają
szans na przeżycie w płomieniach
– mówi. – A po pożarze wprawdzie
powstaje warstwa popiołu, ale zbyt
cienka, by mówić o użyźnianiu.
Z pomocą mogłaby przyjść Unie
Europejska. – Gdyby rolnikom
odbierano dopłaty unijne za wypalanie traw, pożarów byłoby z pewnością mniej – nie mają wątpliwości
strażacy. Ale wprowadzenie takiego
przepisu jest mało realne. – Nie
mam możliwości pilnowania swojego pola całą dobę. Co będzie, jeśli
ktoś mi choćby po złości zaprószy
ogień? – pyta Jan Kot, rolnik z okolic
Jeleniej Góry.
Jak mówi Tadeusz Pękalski,
pozostaje czekać, aż zmieni się
mentalność Polaków. Tylko że do
tego czasu spłonie zapewne jeszcze
wiele łąk.

Robert Zapora

Twardą ręką

Maciej Biardzki
500 łóżek. Takie cięcia kadrowe
pozwoliły obecnemu dyrektorowi
szpitala na zbilansowanie bieżącej działalności szpitala, który
wcześniej przynosił spore długi.
Ale też zmiany nie spowodowały
zysków. Nie wiadomo, co będzie
dalej, bo mówi się, że M. Biardzki
odchodzi z Jeleniej Góry i pójdzie
do wojewódzkich lub ministerialnych władz. Miejscowi lekarze
mówią: Daj mu Boże zdrowie!

Sam Maciej Biardzki twierdzi,
że wszystkie zarzuty pod jego adresem są albo przesadzone, albo
wyssane z palca. Starał się i chciał
jak najlepiej, ale nie został właściwie zrozumiany przez niektórych
podwładnych, choć uratował
szpital przed bankructwem. A
jeśli chodzi o politykę kadrową,
ma prawo prowadzić taka, jaką
uważa za słuszną. Wcale nie uwa-

Upadek wiodącej placówki
Szpital wojewódzki w Jeleniej Górze był wznoszony około 20 lat. Kiedy uruchomił
działalność w 2000 roku, zatrudniał około 1300 osób i miał około 500 łóżek. Po
jego uruchomieniu zlikwidowano inne szpitale w mieście: przy ul. Jagiellońskiej
i przy ul. Żeromskiego, przejmując najlepszych lekarzy. Wtedy nowy szpital
był wiodącą placówką służby zdrowia na Dolnym Śląsku. Tak było przez kilka
początkowych lat. Potem – niestety – coraz gorzej. Teraz zatrudnia ok. 800 osób.
Jednak zdaniem lekarzy, którzy odeszli z tej placówki, poziomem świadczonych
usług dorównuje coraz bardziej prowincjonalnym szpitalom. A jeszcze niedawno,
według krajowych rankingów medycznych, oddział ortopedii jeleniogórskiej
placówki służby zdrowia plasował się na piątym miejscu.

ża, że pod względem poziomu
usług szpital wojewódzki zaniżył
poziom, bo odeszli doświadczeni
lekarze. Odeszli ponadto – bo
chcieli tego. – Nie mogłem ich
na siłę zatrzymywać – zakończył

rozmowę dyrektor szpitala wojewódzkiego.

Janusz Cwen

Chory pomysł
Krzysztof Czerkasow twierdzi, że dyrektor Biardzki
nie toleruje podwładnych, którzy nie zgadzają się z
jego zdaniem. Przykład? – Szef wpadł na pomysł, by
połączyć Oddział Intensywnej Opieki Medycznej z salą
operacyjną. Powiedziałem, że jest to niebezpieczne, bo
wymiana personelu pomiędzy tymi oddziałami przyniesie
zagrożenie bakteriologiczne. Jest to niedopuszczalne. Nie słyszałem o wprowadzeniu takiej
innowacji nigdzie na świecie. Od tego
czasu popadłem w niełaskę i wolałem
odejść. Sądzę, że wszyscy lekarze
opuszczali szpital z podobnych powodów – podkreślił
Krzysztof Czerkasow
K. Czerkasow.

Fot. AGA
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Przygraniczna
wojna domowa
Bój z zachodnimi sąsiadami
zaczął się. Bezkrwawy na szczęście. Nikt dotąd nie zginął, a
największymi stratami są mandaty płacone przez polskich i
niemieckich kierowców.
Niedawno zainspirowany
dyskusją na jelonkowym forum
pisałem o tym, że nad wyraz
skrupulatne kontrole polskich
aut w Niemczech i mandaty
wystawiane przez tamtejszych
policjantów za mniej lub więcej
urojone przewinienia mogą
wywołać kroki odwetowe naszych funkcjonariuszy. I tak
się stało.
Nie chwalę się bynajmniej
szczególną przenikliwością,
bo nader łatwo było to przewidzieć. Po prostu przypominam.
Wojna polsko-niemiecka
zaczęła się od dokładnego i
nieuzasadnionego przeszukiwania aut z polską rejestracją
przez niemieckich policjantów.
Potem zaczęli domagać się od
naszych kierowców apteczek
– w Polsce nieobowiązkowych,
ale za Nysą wymaganych – i
karać za ich brak albo niepełną
zawartość.
W odwecie polscy policjanci
zażądali od niemieckich kierowców gaśnic – których tam
mieć nie trzeba, za to u nas
są obowiązkowe – i również
zaczęli wystawiać mandaty
za ich brak.
Napisały o tym gazety niemiecki i polskie, zrobiła się
awantura. Obydwie policje
wyparły się wszystkiego, ich
szefowie oświadczyli, że żadnych mandatów nie było, a
rzecznicy oficjalnie zapewnili,
że Polacy nie muszą mieć w autach apteczek, a Niemcy gaśnic,
bo nawet za granicą naszych
kierowców obowiązują w tym
względzie polskie przepisy, a
niemieckich – tamtejsze.
Drobny problem w tym, że
demonstracyjnie szczegółowe

kontrole z jawnym niemal
polowaniem na niewielkie
choćby wykroczenia nadal
trwają. Po obydwóch stronach
granicy. To zdaje się świadczyć
o tym, że wojna nie została
wypowiedziana przez rządy
naszych państw albo nawet
szefów policji, ale prowadzona
przez policjantów na własną
rękę.
Takie wojny – toczone z
inicjatywy obywateli – zwą
się wojnami domowymi. Mają
one cechy szczególne. Najbardziej cierpi od nich ludność
cywilna, bezbronna i zdana
na łaskę bojowników. W wojnie niemieckich i polskich
policjantów cierpią kierowcy,
samym funkcjonariuszom nic
nie grozi.
Ale przede wszystkim bardzo trudno je zakończyć, bo
bojownicy posługują się zasadą
odwetu : jeśli niemieccy policjanci ukarzą Polaka mandatem, to nasi natychmiast łapią
paru Niemców i nakładają na
nich kary, w odwecie za to
Niemcy... itd. Po jakimś czasie
nikt nie pamięta, o co chodzi,
za to wszyscy rozpamiętują
doznane albo w yimaginowane krzywdy i dyszą żądzą
zemsty.
Jedynym wyjściem z takiej
sytuacji jest interwencja neutralnych sił zbrojnych. Wprowadzenie na polsko-niemieckie pogranicze policjantów z
jakichś neutralnych państw
– na przekład Belgów albo
Hindusów – żeby kontrolowali
poczynania miejscowych funkcjonariuszy i powściągali ich.
Szkoda, że to mało realne.
Bo teraz jest głupio, a z międzynarodowymi silami policyjnymi w okolicach Zgorzelca
czy Zittau byłoby przynajmniej
zabawnie.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Lustracja
konserwatora

Sunącego uliczkami pełnymi dawnych rezydencji
mieszczańskich Wojciecha
Kapałczyńskiego, szefa jeleniogórskiej delegatury Służby
Ochrony Zabytków, można
było zobaczyć w miniony
czwartek w pobliżu Wzgórza
Kościuszki. Pan konserwator
siedział wygodnie w terenowym samochodzie jednej z
obcych marek. Auto błyszczało alufelgami kontrastując z
obskurnymi i odrapanymi
elewacjami zabytkowych
willi. Nie wiemy, czy była to
lustracja, czy też tylko zwykła
przejażdżka romantycznymi
zakątkami naszego miasta.
Niestety, magiczne spojrzenie W. Kapałczyńskiego nie
uzdrowiło podupadłych budynków, które aż się proszą o
solidny remont.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI
Zastanawiam się, dlaczego
na tych wszystkich sesjach…
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… radni przeciwnych
ugrupowań zajmują się …

Powrót do tunelu

Żywo rozmawiającego
przez telefon komórkowy
Macieja Gałęskiego z Euroregionu „Nysa” spotkaliśmy
przy ulicy 1 Maja. Do naszego
wnikliwego ucha dobiegł
fragment rozmowy, podczas
której pan Maciej nawiązał
do idei budowy tunelu pod
Śnieżką. Fakt: ten pomysł,
który Gałęski kilka lat temu
nakreślił, i za który został
przez media wyśmiany, teraz
podchwycili Czesi. Dlatego
Maciej Gałęski chodzi z głową
dumnie podniesioną do góry.
A dziennikarzom, którzy z
niego kpili, musi być co najmniej łyso.

… jedynie przelewaniem
pustego w próżne?

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy Czytelników o potraktowanie tych
wiadomości zupełnie na poważnie lub
z dużym przymrużeniem oka.
Redakcja

Józef Zabrzański, Ireneusz Łojek, Wojciech Leszczyk,
radni Prawa i Sprawiedliwości.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Cała władza
w ręce bydła
„Wilku” zamiast Staszica powinien być patronem Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2. Mało
tego. „Wilku” zamiast Marka Obrębalskiego winien rządzić miastem.
Jeszcze za mało? „Wilku” zamiast
Lecha Kaczyńskiego powinien być
prezydentem RP i łączyć to stanowisko z funkcją premiera, aby odciążyć
przepracowanego po stu dniach
Donalda Tuska.
To nie są pobożne życzenia, ale
wizja systemu władzy w Polsce
zarysowana przez kwiat młodzieży
w stolicy Karkonoszy. Ten kwitnie najbujniej przy ulicy 1 Maja.
Konkretnie przed wspomnianym
ZSLiZ nr 2. To lilije młodości, błyskotliwe perełki niezmęczonych

myśleniem umysłów, nadzieja na
usłane konwaliami jutro przyszłych
pokoleń jeleniogórzan i Polaków.
Klną, obelżywie rechoczą, podpalają (oby tylko) papierochy, śmiecą
niemiłosiernie i hałasują. Oraz wzięły
sobie za idola okolicznego pijaka,
zwanego „Wilku”.
Postać bardziej z podłoża folkloru
lokalnego niż rzeczywistej grozy,
czy też przygód radzieckiej kreskówki o wilku i zającu „Nu pagadi!”.
Ryczącego jak ranny bawół faceta,
który wodzi rej pośród równych sobie
trunkowych panów. I jest przy tym
guru dla tej generacji współczesnych
„Kolumbów”.
Generacji nadpsutej, wychowanej
bezstresowo i na luzie. Bez szacunku

dla choćby minimum kultury. Owe
orchidee, które rosną na chwałę małej i wielkiej Ojczyzny, nie pochodzą
z krainy, gdzie ludzką egzystencję
toczą brud, smród, nędza i ubówstwo. Przeciwnie: wysypiają się na
wygodnych tapczanikach w dobrych
domach. Mają troskliwych rodziców
oraz Internet.
Za pomocą sieci zrobili panu, na
którego wołają „Wilku”, taką kampanię poparcia, że nawet prezydent
Marek Obrębalski mógłby pozazdrościć. A sztabowcy wszystkich partii na
pewno już zaczęli zachodzić w głowę,
co tu zrobić, aby ich faworyci dostali
podobne laurki jak ten przystojny
mężczyzna bardzo często widywany
z flaszką wina prostego, którą dzierży
jego czcigodna dłoń.
Pretekstem do wyniesienia na
ołtarze owego „Wilka” był tekst, który
ukazał się na łamach portalu Jelonka.
com. Staraliśmy się w nim pokazać
rzeczywiste „zasługi” tego mężczyzny

dla Jeleniej Góry. Bo to wszak dzięki
niemu okolice skwerku przy ul. 1
Maja na rogu Klonowica przypominają scenerią epizod z ostatniego
odcinka serialu „Alternatywy 4”
Stanisława Barei.
Jego jeleniogórska wersja mogłaby
przedstawiać scenę, kiedy prezydent
Marek Obrębalski prowadzi śródmiejskim traktem delegacje burmistrzów
zaprzyjaźnionych miast, a ku nim – z
otwartymi ramionami do wymienienia „niedźwiedzi” lgnie „Wilku” z
chłopakami. W stanie po spożyciu i
oczekiwania na jeszcze większe.
A z nim zakapturzeni łysole, których słownik ograniczony jest do
zasobu minimalnego, w tym co
drugie słówko to wulgaryzm. Pośród
łysoli są także damulki: odpicowane
pięknisie wytapetowane kosmetykami kupionymi na bazarze i pachnące
mdłymi podróbami Channel nr 5.
Niemal każda ćmi papierocha, a z
umalowanych prostacko czerwoną

szminą warg wydobywa się nie tylko
dym, ale i słówka. Równie, jak nie
bardziej wulgarne od słownictwa
używanego przez kapturowców.
I jednym, i drugim – którzy na
co dzień okupują chodnik i bramy wspomnianej „Handlówki”
– nie przeszkadzają świętości bijące
z gmachu Kościoła Garnizonowego.
Nic nie daje dobroduszne spojrzenie
proboszcza parafii prawosławnej,
który mieszka w pobliżu cerkiewki
pw. św. Piotra i Pawła. I sam zamiata
kiepy pozostawione przez młodych
palaczy.
Żadną przestrogą nie są dla nich
krzyże pokutne, które średniowieczni bandyci wykuli w kamieniu
narzędziem użytym do popełnienia
zbrodni. Niestety, obecny kodeks
karny nie przewiduje takich sankcji
dla współczesnych zbirów, a takich
już przypominają te łyse, opakowane
w kaptury „zuchy”.
Tak oto cała ta wataha z „Wil-

kiem” na czele żwawo podąża ku
ratuszowi, miażdżąc przewagą
społeczną dzielnie nam obecnie
rządzących i zajmując ich ratuszowe
gabinety. Ten najważniejszy rezerwując oczywiście dla ich duchowego
i moralnego przywódcy, którego
kult jednostki niebawem zostanie
ogłoszony.
To na szczęście tylko osnowa
filmu, ale piszę to nijako ku przestrodze.
Dziś wyborcy, wylewając wiadro
pomyj na każdą rządzącą ekipę,
nie zdają sobie sprawy, że jeszcze
nie jest tak źle i zawsze może być
gorzej. Wszystko na to wskazuje,
że będzie, kiedy do władzy dojdzie
obecne pokolenie rozwydrzonych
wyrostków w kapturach z podstarzałym „Wilkiem” na czele. Wtedy
chyba trzeba będzie rzeczywiście z
Polski uciekać.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Koszmar
szukania

O tym, co przeżywała przez dwa lata córka zaginionego
w lipcu 2006 roku, Ignacego W., wie tylko ona sama.
To koszmarna plątanina myśli i układanie w głowie w
dzień i w nocy spisu miejsc, które można byłoby jeszcze
sprawdzić w poszukiwaniu ojca. Zwłoki starszego pana
leżące na łące między Staniszowem a Malinnikiem, przypadkowy przechodzeń odkrył w miniony wtorek rano.
– Tata miał osiemdziesiąt jeden
lat, kiedy wyszedł z domu i ślad
po nim zaginął – opowiada
dziś już ze spokojem w sercu
Maria Mikołajczyk, córka zaginionego. – To był dla mnie
prawdziwy szok, którego nawet
nie sposób wyrazić. Najpierw
nie wiedziałam, co robić. Wierzyłam, że poszedł gdzieś tylko
na chwilę, gdzieś się zatrzymał
na jakiś czas, ale wróci. Ojciec
był bardzo chory. Wojna bardzo
boleśnie odcisnęła się na jego
psychice. Ciągle wracał do tych
czasów myślami, ciągle gdzieś
się przed kimś chował, gdzieś
uciekał, słyszał strzały. Izolował
się od ludzi. Dlatego wierzyłam,
że i tym razem poszedł gdzieś z
dala od ludzi i jak zwykle wróci
do domu.
Nie wrócił. Rodzina rozpoczęła poszukiwania. Najpierw
na własną rękę, dzwoniąc do
wszystkich członków rodziny, do szpitali, pensjonatów,
domów opieki. – Później zgłosiliśmy sprawę na policję, ale
mimo to nie ustawaliśmy w

– Żona nie przestawała o tym
myśleć i mówić – opowiada
Ryszard Mikołajczyk, mąż pani
Marii. – Ja tak tego nie przeżywałem, ale myślałem, że żona
mi się wykończy. Jeszcze w tym
samym dniu, kiedy znaleziono
zwłoki ojca, szukaliśmy go w
okolicznych bunkrach, mimo
że od zaginięcia minęło prawie
dwa lata.
O tych działaniach wiedziała
jednak tylko sama rodzina, której poza policją i strażą pożarną,
nie pomagało zbyt wielu. W
najtrudniejszych chwilach, sąsiedzi szeptali na korytarzach,
że córka oddała go do domu
starców i udaje, że nic się nie
stało. Pod policyjną informacją umieszczoną w internecie
pojawiały się komentarze co
najmniej nie na miejscu, które
podłamywały wiarę rodziny w
odnalezienie Ignacego Waszaka.
Córka zdawała się być jednak do
tego stopnia zdeterminowana,
że obiecała sobie, że nie spocznie dopóki nie odnajdzie ojca,
żywego lub martwego.

Zaginięcie człowieka to dramat całej jego
rodziny, która często latami wierzy
w cudowne odnalezienie
poszukiwaniach. Sprawdziliśmy wszystkie miejsca gdzie
mógłby pójść. Przetrząsnęliśmy
wszystkie okoliczne lasy, łąki,
pola, nieużytki, ruiny i tym
podobne. Szukaliśmy całymi
dniami, czasami nawet i nocami.
Nie mogłam spać, jeść, myśleć,
pracować. Jedyne myśli, jakie
przychodziły mi do głowy to
odnalezienie ojca. Myślałam,
co jeszcze mogę zrobić, gdzie
jeszcze mogę zaglądnąć – wspomina kobieta.
Przez te dwa lata do chwili odnalezienia ojca każdy dzień pani
Marii wyglądał niemal tak samo.
Przez cały czas szukała ona ojca
sprawdzając każdy zakamarek,
w pracy szukała go myślami.

– W ostatnim czasie nie łudziłam się już, że tata odnajdzie się
żywy – opowiada pani Maria.
– Zdawałam sobie sprawę, że
jest to człowiek w podeszłym
wieku. Dopuszczałam do swojej
myśli, że coś mogło się stać. W
ZUS-ie zawiesiliśmy jego rentę i
systematycznie sprawdzaliśmy,
czy ktoś jej przypadkiem nie odbiera, bo to mogłoby oznaczać,
że ojciec żyje. Niestety przez
niemal dwa lata poszukiwań
nic i nikt nie potwierdził nam,
że ojciec może żyć. Ja jednak
obiecałam sobie, że nie spocznę dopóki go nie odnajdę.
Uważam, że każdy człowiek
zasługuje na godny pochówek
i on sam też sobie na niego

Fot. tejo



Brutalne memento przypominane przez rzeźby na kaplicach funeralnych przy
kościele garnizonowym, okazało się rzeczywistością dla rodziny Waszaków
zasłużył. W najbliższych dniach
miałam iść do wróżki, miałam
nadzieję, że może ona mi coś
podpowie.
Szczątki Ignacego Waszaka
prz ypadkow y przechodzeń
odnalazł w ubiegły wtorek. Jak
wynika z badań policji, staruszek zmarł śmiercią naturalną.
Nikt nie potrafi jednak odpowiedzieć na pytanie, co Ignacy
Waszak robił na podmokłych
łąkach między Staniszowem a
Malinnikiem, i od kiedy leżał
tam nieżywy.
Jego ciało było już w takim
stanie, że jego identyfikacja
była możliwa tylko dzięki dokumentom tożsamości, które
starzec miał przy sobie oraz
po ubraniu. Przez te dwa lata
córka przyzw yczaiła się do
myśli, że ojciec może zostać
odnaleziony nieżyw y. Teraz
najważniejszą rzeczą dla niej
był jego pogrzeb.
– Teraz jestem już wewnętrznie spokojna – mówi pani Maria.
Wiem, że będzie on pochowany
z godnością – mówi kobieta.

Angelika Grzywacz

Angelika Grzywacz: Kiedy mówimy o
zaginięciu osoby?
Zbigniew Markiewicz: W przypadku
nagłego zniknięcia danej osoby uniemożliwiającego ustalenie jej miejsca
pobytu. Musimy podkreślić, że jest
to pewien rodzaj działań opartych o
przepisy służbowe, które bardzo precyzyjnie regulują to, ale także te przepisy
umożliwiają nam poszukiwanie za pomocą niekonwencjonalnych technik, o
których nie wolno nam mówić.
Czy poszukiwanie dziecka i dorosłego
czy osoby starszej przebiega tak
samo?
Nie. W przypadku zgłoszenia zaginięcia
dziecka czynności podejmowane są zawsze natychmiast. Nieco inaczej jest w
przypadku osób dorosłych, które mają
prawo decydowania o sobie. Często
jest tak, i tak założył to ustawodawca,
że człowiek dorosły ma prawo oderwać
się od rodziny i nie informować jej
o tym. Takie przypadki zdarzają się
bardzo często. Policja jednak mimo to,
podejmuje działania poszukiwawcze. W
przypadku osób dorosłych sprawdzamy
rzeczy najbardziej oczywiste, które

mogły się zdarzyć, czyli czy nie brał
udziału w jakieś kolizji, czy nie został
zatrzymany przez inne służby, czy nie
jest hospitalizowany i tym podobne.
Równolegle ustalamy maksymalną
liczbę członków rodziny na terenie
całego kraju, z którymi utrzymywał
kontakt, i do których mógł na przykład
wyjechać. W międzyczasie odtwarzamy
ostatnie jego działania: gdzie był, z kim
się kontaktował, co robił, sprawdzamy
lokale, w których był, pensjonaty, hotele itp. W takich działania kluczowym
partnerem jest dla nas rodzina zaginionego lub znajomi. Często do dyspozycji
mamy tylko dane osoby poszukiwanej
i resztę musimy dowiedzieć się sami.
Do tych czynności już potrzebne
jest kilka osób, nie mówiąc nawet o
praktycznym poszukiwaniu, do czego
potrzebne jest kolejne kilkanaście, jeśli
nie kilkadziesiąt osób.

Po jakim czasie policja zaprzestaje
poszukiwań?
W przypadku dziecka, które ukończyło
trzy lata w chwili zaginięcia, poszukiwania są prowadzone do ukończenia
23 lat, nie krócej niż dziesięć lat. W

przypadku osób, które ukończyły 75
lat, poszukiwania trwają pięć lat, a
w odniesieniu do pozostałych osób
zaginionych, rodzina może wystąpić
do sądu o uznanie zaginionego za
zmarłego, natomiast w policyjnej
kronice poszukiwań figuruje on przez
cały czas.

W jaki sposób rodzina może pomóc w
poszukiwaniach osób zaginionych?
Przede wszystkim sprawdzając czy
nie znajduje się ta osoba u rodziny,
czy nie trafiła do szpitala czy innych
ośrodków. Zadzwonienie do wszystkich
znajomych, sprawdzenie miejsc, w
których najczęściej bywał.
W jakim wieku jest najwięcej zaginionych osób?
Najczęściej są to osoby starsze, które
wychodzą z domu, nikomu nic nie mówią, często zasłabną gdzieś po drodze,
a rodzina nie wiedząc o ty, nie zawsze
sprawdza pogotowie ratunkowe czy
szpitale i zgłasza zaginięcie.
Dziękuję za rozmowę

Na szóstego marca planowany jest ogólnopolski protest policjantów. Funkcjonariusze zamierzają walczyć
o wyższe płace i lepsze warunki pracy. Jeleniogórscy
stróże prawa na ten temat nie chcą się wypowiadać.
Szefowie komisariatów twierdzą, że nic o strajku
podwładnych nie wiedzą i zapewniają, że będą oni
pracować normalnie.
W wielu miastach już teraz
policjanci zapowiadają, że nie stawią się na służbie w nadchodzący
czwartek. Stróże prawa chcą tego
dnia wykorzystać wypracowane
godziny nadliczbowe i przysługujące im urlopy okolicznościowe.
Inni pójdą na zwolnienia lekarskie
lub do stacji krwiodawstwa, by
honorowo oddać krew.
Ci, którzy się jednak pojawią na
służbie, planują w tym dniu nie
wypisywać mandatów. W regionie
jeleniogórskim o strajku, jak na
razie nie mówi się zbyt wiele.

Szef policji z Karpacza zaprzecza
doniesieniom o proteście, mówiąc,
że nic o takich sygnałach nie wie, a
jego podwładni będą pracować normalnie. Nadkom. Edyta Bagrowska,
oficer prasowa komendanta miejskiego nie wypowiada się w tej
sprawie i kieruje nas do związków
zawodowych we Wrocławiu.
– 5 i 6 marca wyjeżdżamy z
kolegami do Warszawy by wyegzekwować pieniądze na wyższe płace
dla tych, którzy obecnie mają najniższe pensje – powiedziała Irena
Dykier, przewodnicząca Zarządu

Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
Województwa Dolnośląskiego. – Co
do tego, czy strajk się w ogóle odbędzie i jaki będzie miał charakter
piątego marca zadecyduje zarząd
główny.
Oficjalnie wiadomo, że protestujący doczekali się już częściowego
zrealizowania swoich postulatów.
Jak mówi jeden z komendantów
policji, podwyżki dla funkcjonariuszy mają pojawić się już w marcu z
wyrównaniem od stycznia. Ale szeregowi funkcjonariusze komentują
to jako czystą fikcję.
– Podobno policjanci będą teraz
zarabiać średnio o 500 złotych
więcej niż dotychczas, tymczasem
„zwykli” policjanci dostaną całe sto
złotych więcej do obecnej pensji,
pomniejszone oczywiście o podatek, a komendanci odbiorą pensję
o osiemset złotych wyższą – mówi

jeden z jeleniogórskich mundurowych, który prosił o anonimowość.
– Ja serdecznie dziękuję za takie
podwyżki. To jest kpina – dodaje.
Sytuacja wydaje się być poważna
tym bardziej, że coraz częściej
mówi się o braku chętnych w tym
zawodzie. Wakaty to najlepszy
dowód na to, że pensje w policji,
(niewiele ponad tysiąc złotych dla
początkującego policjanta) stały się
w ostatnim czasie znacznie niższe
od pensji w innych, znacznie mniej
niebezpiecznych zawodach.

Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk

Czeka nas czwartek bez policjantów?

Jeszcze nie wiadomo, czy w czwartek
policjanci „odpuszczą” sobie służbę

Kokosów nie ma
1350 brutto to początkowa płaca policjanta. Średnią krajową osiąga mniej więcej na czwartym stopniu służbowym, jako kierownik rewiru.
Za to naraża życie swoje, odpowiada za cudze, pracuje po nocach. Ale ma prawo do emerytury już po 15 latach pracy. Wprawdzie nie
może ona przekraczać 40 procent podstawy wymiaru emerytury, ale dla niektórych może być pociągająca wizja zakończenia pracy w
wieku 34 lat. Dotyczy to nie wszystkich osób zatrudnionych w policji, ale jedynie funkcjonariuszy, którzy są na służbie.
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WYDARZENIA
Około stu maturzystów z I
LO wyruszy 28 marca do Częstochowy, aby na Jasnej Górze
wymodlić jak najwyższe noty
z egzaminu dojrzałości
– Coroczne jednodniowe pielgrzymki cieszą się
wśród młodzieży ogromnym
powodzeniem. Jedni jadą z
przekonania i wiary, inni
mają nadzieję na pomocną
ingerencję z góry – mówi ks.
Jan Trznadel z parafii Sankturarium Podwyższenia św.
Krzyża. Maturzyści z całej diecezji legnickiej wezmą udział
we wspólnej mszy i Drodze
Krzyżowej. Będzie również
czas na indywidualną modlitwę, refleksję i spowiedź. Ks.
Jan dodaje, że zdecydowana
większość wraca z takiego
wyjazdu bardziej spokojna,
pewna siebie i zrelaksowana,
bo ma świadomość, że jest
ktoś, nad nimi czuwa. – Nie
znaczy to jednak, że książki można rzucić już w kąt.
Wiedza sama niestety nie
wejdzie do głowy – śmieje się
duchowny.

(AGA)

Najszybciej, najłatwiej i najmniej ryzykownie – to motto
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które
pomagają młodym ludziom odnaleźć się i rozwinąć w
świecie biznesu.
Pomysł zrodził się sześć lat
temu w głowie kilku warszawskich studentów. Postanowili założyć fundację, która pomagałaby
młodym ludziom do 30 roku życia
w otwarciu własnego biznesu.
Dzisiaj AIP pomagają w realizacji
przedsiębiorczych marzeń i prowadzeniu własnej firmy, poprzez
wspieranie i udzielanie wszelkiej
pomocy – zarówno prawnej, jak
i gospodarczej.
Od nowego semestru działa
również oddział przy Akademii Ekonomicznej. – Założenie
firmy trwa u nas 10-15 minut.
Wystarczy przyjść z gotowym
pomysłem, a my zajmujemy się
już resztą – zapewnia Paweł Mikułko, dyrektor jeleniogórskiego
oddziału. Jednorazowa opłata
rejestracyjna wynosi 50 zł netto,
a miesięczna 200 zł. – Zawiera się
w niej prowadzenie księgowości,
porady prawne, tworzenie umów,
szkolenia prowadzone przez
specjalistów. Bezpłatnie udostępniamy również biuro z dostępem

Wierzę, że moje argumenty zwyciężą
- przekonuje Lech Skuza

Fot. ROB

– Teraz jakoś nie zdobyłam się,
żeby pojechać do Cieplic.
Niezadowolone z pracy ośrodka
są także władze miasta. – Oferta
JODM-u praktycznie pokrywa się z
propozycjami filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, mieszczącego się przy ul. 1
Maja – wyjaśnia Hubert Papaj,
przewodniczący rady miejskiej
w Jeleniej Górze. – Większość
nauczycieli wybiera DODN, bo
jest w centrum miasta. Po co więc
utrzymywać dwie konkurujące
ze sobą placówki? Tym bardziej,
że DODN utrzymywany jest przez
urząd marszałkowski.
Niezbyt dobre zdanie o działalności JODM ma prezydent Marek
Obrębalski. Wraz ze swoim zastępcą Jerzym Łużniakiem próbował
nawet odwiedzić
ośrodek , ale
zastał drzwi zamknięte. – Była
godzina 14, czyli
czas pracy, a w
ośrodku

Muzyczne tournee

Dziś (poniedziałek) na tygodniowe występy do Niemiec
wyjeżdża orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej. Jeleniogórskim muzykom będzie
towarzyszyła wiolonczelistka
Songhee Lee z Korei Płd.

do Internetu, ksero i telefonem
oraz staramy się pozyskiwać zlecenia dla naszych beneficjentów
– stwierdza P. Mikułko. Dodaje, że
Byli u kardynała
do 10 marca trwa jeszcze promoBolesław Osipik i Zbigniew
cja – „załóż firmę za złotówkę”, w
Leszek, jeleniogórscy entuktórej ramach pierwszy miesiąc
zjaści cyklizmu, odwiedzili
jest praktycznie za darmo.
w Krakowie kard. Stanisława
– Zależy nam, aby wspierać
Dziwisza, z którym rozmanowoczesny biznes. AIP są alwiali o oznakowaniu papieternatywą dla tych, którzy nie
skiego szlaku
chcą ponosić wysokich koszrowerowego.
tów, a marzą o swoim biznesie.
tejo
Otwarcie firmy razem z nami
Angela
właściwie minimalizuje ryzyko,
jakie wiąże się z otwarciem własnej działalności i pozwala
sprawdzić swoje siły i
sam pomysł.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
pod nr kom. 515
061 825 lub drogą
e-mailową: pawel.
mikulko@inPiotr Mikułko
kubatory.pl.

(AGA)

Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ma pomagać nauczycielom, tymczasem niewielu z nich w ogóle wie, czym ta placówka się zajmuje. Panuje przekonanie, że nie doradza nikomu. – Pracujemy pełną parą – ripostuje dyrektor Lech
Skuza. A władze miasta podjęły już działania w kierunku likwidacji JODM. Drogę
ku temu otworzyli w miniony wtorek radni.
– Nawet nie wiem, jak tam dojechać – mówi jeden z nauczycieli
Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.
Podobnie wypowiadają się inni.
– Chciałam skorzystać z kursu komputerowego, ale zrezygnowałam,
bo dotarcie tam zajęłoby mi zbyt
wiele czasu – dodaje pani Agnieszka, początkująca nauczycielka z
jednej ze szkół podstawowych w
Jeleniej Górze.
JODM mieści się przy ul. Leśnej
w Cieplicach, w dawnym budynku
internatu szkoły medycznej, dość
daleko od przystanku autobusowego. Nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, nie mają samochodów
i brakuje im czasu na dojazdy do
ośrodka.
Placówka ma doradzać nauczycielom z różnych szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich),
pomagać w rozwiązywaniu
ich problemów. Organizuje też
szkolenia, np. kursy językowe,
czy komputerowe, warsztaty
metodyczne, itp.
Nauczyciele zgodnie podkreślają, że mają utrudniony
dostęp do oferty JODMu. – Kilka lat temu
ośrodek mieścił się
w bursie przy ul.
Kilińskiego. Wtedy
miałam czas, by
do niego zajrzeć
– odpowiada
nauczycielka
„jedynki”.

KRÓTKO Z MIASTA

ani żywej duszy. Przy drzwiach
był dzwonek. Dzwoniliśmy i nic
– mówi Marek Obrębalski.
– Pracujemy i to pełną parą
– ripostuje Lech Skuza, dyrektor
Zespołu Placówek Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w
Jeleniej Górze, w skład, którego
wchodzi JODM. I pokazuje listę,
z której wynika, że w formach
zorganizowanych przez JODM w
tym roku szkolnym wzięło udział
już ponad 1200 nauczycieli. To
sporo zważywszy, że w mieście jest
niewiele ponad 1500 pedagogów.
Skąd w takim razie niezbyt
pozytywne opinie nauczycieli?
– Być może niektórzy nawet nie
wiedzą, że uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez
nas – mówi Lech Skuza. – Jeśli
dyrektor na radzie pedagogicznej
przedstawi specjalistę w jakiejś
dziedzinie, który zreferuje temat,
nikt nie mówi, że sprowadził go
JODM. A tak często się zdarza. I jest
to już forma doradztwa. Poza tym,
są nauczyciele, którzy skorzystali z
naszej oferty po kilka razy.
Nie zgadza się z zarzutem, że do
ośrodka jest utrudniony dostęp.
– Przecież nauczyciele nie muszą
tutaj przychodzić, by mieć kontakt
z nami – mówi. – Nasi doradcy
działają w szkołach. W szkołach też
organizujemy warsztaty oraz kursy.
Działa także nasza strona internetowa, na której jest pełna oferta.
Obiekt przy Leśnej traktujemy jako
bazę, w której przygotowujemy się
do zajęć. Tutaj prowadzimy tylko
niektóre formy.

Los strażnika w rękach biegłych
Sprawa Krzysztofa W., który 19 kwietnia 2006 roku
ostrzeliwał się z wieży Aresztu Śledczego, zostanie
ponownie rozpatrzona. Tak zdecydował w miniony
czwartek Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze podczas
rozprawy odwoławczej.
Sąd uchylił wydany w listopadzie
wyrok na W. sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu powołując się
na dwie sprzeczne ze sobą opinie
biegłych z Bolesławca i Jeleniej
Góry.
Jedni poddali pod wątpliwość
poczytalność oskarżonego w chwili
dramatu, drudzy podkreślili, że
był on w pełni świadomy tego,
co robi.
W tej kwestii wydane zostały
dwie opinie przez dwa zespoły
biegłych. Jeden zespół biegłych z
Bolesławca wydawał opinię w fazie
postępowania przygotowawczego,
czyli w śledztwie, drugi w fazie postępowania przed sądem pierwszej

instancji. Nie wdając się w szczegóły
tych opinii stwierdzić należy, że są
one ze sobą sprzeczne.
Dlatego sąd polecił powołanie
trzeciego zespołu biegłych, którzy
ostatecznie wyjaśnią rozbieżności.
Po wyroku oskarżony, jego żona
oraz obrońca nie kryli zadowolenia.
– Z jednej strony cieszymy się z decyzji sadu, z drugiej strony jest to w
dalszym ciągu duże obciążenie i dla
nas i naszych dzieci oraz naszych
rodziców, i tym się martwimy
– powiedziała Marzena W.
Kiedy zostanie powołany zespół
nowych biegłych, nie wiadomo.

Angelika Grzywacz

Puściły mu nerwy?
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie mobbingu w jeleniogórskim areszcie,
które według Krzysztofa W. doprowadziły do jego załamania nerwowego. Sfrustrowany W. zamknął się feralnego 19 kwietnia 2006 roku w wieżyczce aresztu i oddał
serię strzałów ze służbowego kałasznikowa. Zamknął właz i nie chciał wyjść przez
osiem godzin. W końcu ustąpił. Jesienią 2007 sąd skazał go za przekroczenie
uprawnień służbowych na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu. Ze względu
na stan zdrowia W. nie jest już strażnikiem więziennym.

Ośrodek

Fot. Agnieszka Gierus

Sposób na tanią firmę

Jak trwoga,
to do Boga



niezgody

Filia Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest bardziej
znana i – zdaniem wielu – aktywniejsza. Zajmuje się tym samym,
co JODM. Sceptycy uważają, że placówki dublują się.
Zdaniem Skuzy JODM ma nie
gorszy sprzęt od DODN-u. Prowadzący zajęcia mają do dyspozycji
laptopy, rzutniki multimedialne .
– Prezydent z zastępcą przyjechali do nas w wakacje. Szkoły
w tym czasie są pozamykane na
cztery spusty, nauczyciele mają
wolne, nie myślą o szkoleniach.
Sam byłem wtedy na urlopie. Ale
ośrodek działał, w budynku była
księgowa, ona urzęduje na drugim
piętrze. Dla bezpieczeństwa w
takich sytuacjach zamykamy drzwi
na klucz. Raz się bowiem zdarzyło,
że weszli tu pijani ludzie z winem
w ręku – mówi dyrektor. – Zanim
księgowa usłyszała dzwonek i
zeszła na dół, minęły może ze dwie
minuty. Prezydenta i jego zastępcy
już nie było – mówi Lech Skuza.
Prawdą jednak jest, że nauczyciele wolą korzystać z oferty DODN-u.
– Jest przynajmniej w centrum
miasta. Zawsze można tutaj podejść

po lekcjach – mówią.
Na ostatniej sesji rada podjęła decyzję o zamiarze likwidacji
JODM-u z końcem sierpnia 2008
roku. Jego zadania ma przejąć
DODN. – Organizuje on kursy i
formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli na bardzo wysokim
poziomie, a oferta edukacyjna w
pełni zaspokoi potrzeby miasta
– czytamy w uzasadnieniu.
Za likwidacją było aż 17 rajców,
przeciw – tylko przedstawiciele
SLD. – Mówi się o złej ocenie funkcjonowania placówki, a nawet nie
przeprowadzono w niej kontroli
– mówiła radna Grażyna Malczuk
i apelowała o odłożenie decyzji o
likwidacji JODM-u na kiedy indziej.
Nie pomogło.
To jednak nie oznacza, że JODM
na pewno przestanie istnieć. Zgodę
na to musi wyrazić jeszcze kurator
oświaty. Lech Skuza ma nadzieję, że
ten będzie przeciwny. – Wierzę, że

Polityka czy konflikty personalne?
Nasi rozmówcy wskazują też na inne powody likwidacji JODM-u. Pierwszy to konflikt personalny. Lech Skuza związany jest ze
środowiskiem lewicy. Za czasów prezydenta Józefa Kusiaka był on zastępcą naczelnika wydziału oświaty. Sam teraz zatrudnił
w placówce Ryszarda Wacha, byłego naczelnika wydziału oświaty i zarazem byłego swojego szefa, odwołanego z hukiem
po objęciu rządów w mieście przez Marka Obrębalskiego (PO). – Zrobił to na złość prezydentowi – mówi jeden z naszych
rozmówców. Z kolei szef DODN-u Zygmunt Korzeniewski związany jest z Platforma Obywatelską.

moje argumenty zwyciężą – mówi.
– Ale rada to zbiorowa większość i
jeśli nadal będzie innego zdania,
pogodzę się z tym.

Robert Zapora

Zgoda zbuduje
– Mogłyby funkcjonować zarówno
JODM jak i DODN, bo obie placówki
mają „z grubsza” inne zadania – mówi
Tadeusz Popowicz, dyrektor Euroregionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
ds. Kształcenia Zawodowego. Był on
twórcą koncepcji powstania zespołu
placówek, którym kieruje Lech Skuza.
Sam początkowo odpowiadał za
sprawy JODM-u. – JODM to głównie
doradztwo metodyczne, a DODN doskonalenie nauczycieli, różne organy
prowadzące i kto inny je finansuje.
Niezbędne jest jednak porozumienie
dyrekcji obu placówek, aby ustalić zasady współpracy i unikać dublowania
zadań. Potrzeba tu dużo dobrej woli,
aby nie brały górę racje polityczne czy
personalne, a jedynie merytoryczne
dotyczące zakresu zadań obydwu
placówek. Obie bowiem mogą dobrze
służyć nauczycielom uzupełniając się
wzajemnie.
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Dwieście pięćdziesiąt osób zatrudnionych przy budowie
hotelu Gołębiewski i kilka tysięcy złotych wypłaty dla
każdego, to pierwsze efekty tej największej od lat inwestycji w branży turystycznej w Karkonoszach. Z powstającego kolosa cieszą się w Karpaczu wszyscy: gestorzy
bazy turystycznej, władze miasta i sami turyści.
8 marca minie rok od wbicia
pierwszej łopaty w kamieniste
zbocze kilkaset metrów poniżej
świątyni Wang. Już w tym miesiącu
pracownicy rozpoczną budowę
dachu. Jak powiedział pełnomocnik budowy, Damian Stachura,
prace na placu budowy trwały bez
jednego dnia przerwy.
Pomimo coraz większego deficytu pracowników budowlanych,
przy budowie hotelu i centrum
rekreacyjnego pracuje komplet
pracowników. Rotacja na początku była spora, a to dlatego, że na
budowie ściśle przestrzegane są
zasady. Stąd codzienne kontrole
alkomatem. – Nie możemy sobie
pozwolić na to, żeby na placu budowy pojawił się choć jeden człowiek
w stanie wskazującym na spożycie.
W takich przypadkach działamy
zdecydowanie i szybko - mówi Damian Stachura – Ponieważ płacimy
ludziom godziwe pensje nie mamy
żadnych braków kadrowych, pozwala nam to też na skompletowanie naprawdę sprawnej załogi.
250 zatrudnionych osób to w zdecydowanej większości mieszkańcy
kotliny jeleniogórskiej i okolic. Jest
też kilkudziesięciu pracowników
nadzoru z całej Polski, których
znamy z dobrej pracy na naszych
wcześniejszych budowach.
– Przyjeżdżam do pracy w Karpaczu z kilkoma kolegami ze Świerzawy, gdzie o pracę ciągle trudno
– powiedział nam jeden z budowlańców – Szybko wymieniłem stary
samochód na taki którym kilka
osób może wygodnie jechać, a w
domu skończył się problem z tym,
żeby starczyło do pierwszego.
Pełnomocnik Damian Stachura
jest jednocześnie zastępcą dyrektora hotelu Gołębiewski w Wiśle,
który powstał kilka lat temu. – Hotel w Wiśle jest też jednocześnie

inwestorem budowy w Karpaczu
– wyjaśnia pełnomocnik – To taki
zwyczaj, że ostatnio wybudowany
hotel stawia kolejny obiekt. W
Wiśle inwestorem był hotel w
Mikołajkach.
Oprócz półtora tysiąca miejsc
noclegowych w kilku standardach
nasz obiekt będzie oferował całe
spektrum rozrywkowe i rekreacyjne. Najważniejszy będzie aquapark,
który zadowoli i sportowców i
tych którzy szukają rozrywki oraz
relaksu. Sądzimy, że będzie cieszył
się podobnym powodzeniem jak
aquapark w Wiśle. Będzie też całoroczne lodowisko, sauny, tężnie,
dwie dyskoteki, kręgielnia, salony
gier dla dzieci i dorosłych. Ale nie
będzie to nastawione na hazard
kasyno.
Hotel będzie też dużym centrum
kongresowym dla ponad 2 tysięcy
uczestników. Część uczestników
kongresów, narad, spotkań, konferencji na pewno będzie szukała
tańszych noclegów w obiektach
położonych niedaleko hotelu.
– Pan Gołębiewski chciałby,
żeby pierwsi goście zameldowali
się w hotelu pod koniec przyszłego
roku – mówi Damian Stachura
– będziemy robić wszystko, żeby
tak się stało.
– Początkowo budowa hotelu
nie podobała się właścicielom
pensjonatów w Karpaczu. Ale teraz
już żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń – mówi burmistrz Karpacza,
Bogdan Malinowski – Za to coraz
więcej ludzi rozumie, że uruchomienie obiektu to szansa dla całego
miasta. Goście hotelowi będą jeść w
mieście, korzystać z obiektów sportowych, będą chodzić do sklepów.
Właściciele hoteli i pensjonatów
w okolicy już modernizują pomieszczenia, żeby to do nich trafili
uczestnicy kongresów. A protestów

Gołębiewski zbawi góry?

Na placu budowy nie ma ani chwili spokoju
na początku inwestycji było trochę
i z najmniej oczekiwanych stron.
Pismo przysłali na przykład Niemcy
ze Stowarzyszenia Krzewienia
Kultury Śląskiej, którzy twierdzili,
że tak duży obiekt będzie zagrażał
spójności architektonicznej miasta
oraz... spowoduje nadmierny ruch
na ulicach.
Do burmistrza zgłaszają się
również mieszkańcy z pretensjami,
dlaczego zwolnił hotel z podatku od
nieruchomości.
– To jakieś nieporozumienie
– mówi burmistrz Malinowski – Jak
mogę nałożyć podatek na obiekt,
którego jeszcze nie ma. Dopiero
gdy hotel ruszy, gdy pierwsi goście
zamieszkają w nim, ustalę wymiar
podatku. Przecież podatki są udziałem w dochodach firmy, a nie mogą
być karą dla inwestora. Jak już wyliczyłem, gdy obiekt będzie w pełni
uruchomiony, podatek jaki zapłaci
firma pana Gołębiewskiego będzie
zbliżony do kwoty, jaką w tej chwili
płaci 300 obiektów hotelowych
zarejestrowanych w mieście.

Marek Komorowski

Tak ma wyglądać perła w Karpaczu

Jak dojechać do hotelu
Mieszkańcy Karpacza obawiają się, że jeśli do Gołębiewskiego zaczną jeździć autokary z turystami a część tylko przyjedzie
samochodami już i tak zatłoczony kurort zostanie zakorkowany. – Żeby tego uniknąć już teraz mamy gotowy projekt budowy
obwodnicy centrum Karpacza – wyjaśnia burmistrz Malinowski - Będzie się ona zaczynała w okolicach restauracji Bachus,
zostanie poprowadzona krawędzią parku miejskiego i wepnie się w istniejącą drogę w okolicach remizy straży pożarnej.
Wniosek do unijnych funduszy jest już gotowy i czeka tylko na rozpoczęcie naboru. Ale to nie wszystkie plany wyprowadzenia
ruchu samochodowego z centrum Karpacza. Inna droga praktycznie do samego hotelu to przedłużenie ulicy Myśliwskiej.
Dzisiaj zaczyna się ona w okolicach stacji kolejowej i dochodzi do stoku, na którym budowany jest hotel. Dalej biegnie jako
droga gruntowa. Chcemy ją zmodernizować i na całej długości położyć asfalt.

Przędli w Muzeum Karkonoskim
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. MAR

REGION JELENIOGÓRSKI

Na oryginalną lekcję tkactwa
zaprosiło uczniów Gimnazjum
nr 2 w Jeleniej Górze. Muzeum
Karkonoskie. Ewa Krauze oraz
Irena Kawerska przybliżył y
młodym ludziom lniarskie tradycje regionu jeleniogórskiego.
Mówiły także o kulturze tkactwa i jego miejscu w historii
całej cywilizacji.
Lekcje tkactwa to część programu edukacyjnego Muzeum
Karkonoskiego, który towarzyszy doskonałej w ystawie
„Zapomniane rzemiosła”. Dziś
(poniedziałek) placówka planuje zajęcia poświęcone sztuce
pleciątkarskiej.
Działania dofinansowuje częściowo Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

(tejo)

JELENIA GÓRA Krew popłyneła w akademii

Udana „Wampiriada”
W Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Akademii Ekonomicznej po raz czwarty odbyła się
Wampiriada. Ale zamiast wampirów przyjechała
się ekipa z wałbrzyskiego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z trzema łóżkami
do pobierania krwi.
- W ciągu pięciu godzin zgłosiło
się 44 ochotników, z których 41
dopuściliśmy do oddania krwi – powiedziała nam Teresa Kamińska,
kierująca ekipą. – Takich wyjazdów
do pobierania krwi mamy 8 do 10
w miesiącu. Zwykle odwiedzamy
miejscowości, gdzie nie ma naszych
placówek terenowych. Chociaż w
Jeleniej Górze mamy taką przy szpitalu wojewódzkim, to zapał Pawła
Mierzwińskiego i jego ekipy po raz
kolejny skłonił nas do przyjazdu
tutaj – dodała.
Anna Buła, która po raz pierwszy
oddała dzisiaj krew, powiedziała
nam, że zdecydowała się na to, po-

nieważ miała wypadek samochodowy i wie jak ważna w leczeniu
jest krew.
Jak powiedziała Teresa Kamińska, każdy kto zgłosi się trzy razy i
odda krew, dostanie tzw. krewkartę, która może mu uratować życie
w szpitalu, gdyż lekarze nie będą
musieli już robić rozszerzonych
badań krwi. – Natomiast każdy, kto
chciałby mieć taką kartę a nie chce
zostać honorowym dawcą, może
za 45 złotych kupić ten dokument.
Po szczegóły trzeba zgłosić się do
najbliższej stacji krwiodawstwa.

Mar
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Kilkaset metrów od drogi łączącej Ściegny z Miłkowem, przy rozwidleniu w kierunku Kostrzycy, znajduje się wzgórze znane jako Straconka. W przewodnikach nie ma żadnego oznaczenia wskazującego, że
warto się tutaj zatrzymać. A warto.
cy to między innymi pierwszy
szlachetnie urodzony „klient”
szubienicy, skazany w 1684 r. baron von Fitsch, który ponoć zabił
szwagierkę. W 1689 r. na stryczku
zawisł parobek Georg Qulch,
którego oskarżono o otrucie żony.
Tu też powieszono 4-osobową
rodzinę Exner z Kowar. Ojciec,
matka, syn i córka stracili życie
oskarżeni o wiele zbrodni, w tym
dzieciobójstwo. Istnieją wzmianki
o wykorzystywaniu tej szubienicy
jeszcze w połowie XIX wieku.
Prace archeologiczne, jakie
prowadzono u podnóża szubienicy
w ubiegłych latach wykazały,
że wokół pochowano wielu skazańców.

Mar

Fot. MAR

Straconka to miejsce gdzie życie
zakończyły dziesiątki złodziei,
morderców i innych przestępców,
którzy nie zasługiwali na śmierć
honorową, jaką w średniowieczu
było ścięcie mieczem lub toporem.
Natomiast karą, która pozbawiała
czci skazanego i jego rodzinę
było właśnie powieszenie. Jako
dodatkowy element prewencyjny pozostawiano na szubienicy
zwłoki powieszonych, najczęściej
do następnych egzekucji, lub
„aż zgniją ścięgna i rozluźnią się
spojenia kości”. Stąd niezwykła
konstrukcja szubienicy, okrągłej
budowli z czterema ramionami
na których zawieszano belkę.
Z daleka można było dostrzec
wiszącego nieszczęśnika.
Szubienicę wzniesiono w 1667
roku. Znani z kronik skazań-

Warto obejrzeć
ruiny średniowiecznej szubienicy
Grupa radnych Kowar chce wstrzymać sprzedaż
mieszkań komunalnych za 1 procent wartości. – Czy
to oznacza, że nie będę mógł kupić swojego lokum chociaż setki innych kowarzan zrobiły to bez problemu?
– denerwuje się Janusz Sotomski. – Radni nie myślą o
mieszkańcach, chcą jedynie obronić stołki dla urzędników – dodają inni.
– Pani dyrektor Zakładu Eksploatacji Zasobów Komunalnych namówiła
radnych do przygotowania takiej
uchwały, gdyż boi się, że miasto zlikwiduje zakład – twierdzi jeden z kowarzan – Prawo dopuszcza bowiem
zlikwidowanie zakładu, gdy gmina
jest właścicielem mniej niż 30 procent
nieruchomości. Każdy walczy o swój
stołek, tylko dlaczego miałoby się to
odbyć kosztem tych mieszkańców,
którzy chcą zgodnie z prawem kupić
swoje mieszkania?
W Kowarach od kilku lat można
kupić mieszkanie komunalne za 1
procent wartości. Wcześniej sprzedawano je za 3 procent, ale dopiero 99
procentowa bonifikata spowodowała,
że ludzie zainteresowali się przekształceniem mieszkań komunalnych na
własne. Według specjalistów gminie
bardziej opłaca się sprzedać zaniedbane budynki za ułamek wartości
niż remontować je.
– Ale to nie do końca jest prawdą,
gdyż najpierw zostały sprzedane najatrakcyjniejsze lokale w budynkach
w dobrym stanie i tych, które gmina
wyremontowała i zmodernizowała
– ripostuje Anna Perłowska, dyrektor
Zakładu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach. – Z budynków

które nadal są własnością gminy aż
86 procent ma ponad sto lat. Dlatego
z mojej inicjatywy grupa radnych
zaczęła przygotowywać uchwałę o
wyłączeniu części budynków z prywatyzacji za 1 procent. Uważam też,
że już dawno powinny obowiązywać
inne zasady sprzedaży, szczególnie
tam, gdzie gmina poniosła większe
nakłady na remont.
Burmistrz Kowar Mirosław Górecki uważa, że Zakład Eksploatacji
Zasobów Komunalnych i tak nie
zostanie zlikwidowany, gdyż jest
potrzebny gminie. – Przepis mówi
o możliwości a nie o konieczności
likwidacji. A ja nie widzę potrzeby,
żeby go rozwiązywać, nawet jak
gmina będzie miała tylko 20 procent
nieruchomości. Mam dla zakladu
inne zadania, jak chociażby gospodarka odpadami.
– Natomiast musimy z głową
dokończyć prywatyzację mieszkań
komunalnych – uważa burmistrz
Górecki. – W tej chwili jesteśmy
właścicielem 31,5 procenta nieruchomości. To jest 1360 mieszkań
z 4325 jakie są na terenie gminy.
Na mieszkanie komunalne czeka
około 100 osób. Będziemy sprzedawać mieszkania w budynkach,

Idole do odstrzału
Komunistyczni przywódcy nie będą już patronami ulic w naszych miastach. Instytut
Pamięci Narodowej grozi sądem samorządom, które nie pozbędą się symboli epoki
PRL. – Chętnie to zrobimy, ale... na koszt
państwa – odpowiadają burmistrzowie i
wójtowie gmin.

Samorząd który nie rozliczy
się z komunizmem, będzie
można podać do sądu za szerzenie totalitaryzmu. Takiego
zdania są profesorowie IPN.
Wzięli oni pod lupę dolnośląskie miasta. Zostanie utworzona lista tych, w których
bohaterowie dawnej epoki są
jeszcze żywi: patronują ulicom
lub też na placach stoją ich
pomniki. IPN na początek wezwie te samorządy do usunięcia tych symboli. Jeśli to nie
poskutkuje, poda do sądu.
– C hęt n ie pozbyl iby śmy
się tych symboli, tylko pytanie, kto za to zapłaci – pyta
Krz ysztof Raczek, zastępca
burmistrza Piechowic. W tym
mieście istnieją jeszcze trakty
gen. Karola Świerczewskiego
oraz Michała Roli Żymierskiego. Obaj byli hołubieni w PRLu, a mają za sobą nieciekawą
przeszłość.
Ta druga to główna ulica w
Piechowicach. Przy niej znajduje się bank, urząd miasta,
kościół, przedszkole. – Zmiana
nazwy to spory wydatek. Ludziom trzeba będzie wyrobić
nowe dowody osobiste, prawa
jazdy, paszporty. Nie wspominając już o tablicach na

urzędach, pieczątkach. Lekką ręką licząc,
prz y najm n iej
k i l k a d z ie si ą t
tysięcy złotych
Piechowiczanie wstydzą się nazwy swojej ulicy,
– mówi Krzyszgdyż tablice z napisem „Żymierskiego” widnieją tylko
tof Raczek.
na kilku budynkach
A jak twierdzi, w mieście
jest wiele bardziej pi lnych toni Olszewski, szef grupy. ubiegłego roku. Pracę nad tą
spraw. – Musimy szybko wy- – Przekazaliśmy odpowiednie ustawą podjął niedawno miniremontować kładki na rzece pismo i te podpisy do urzędu ster kultury. Niewykluczone,
Kamiennej – mówi. – Uwa- miasta, ale bez odzewu. Być że ustawa wejdzie w życie od 1
żam, że bezpieczeństwo jest może wkrótce odśwież ymy stycznia 2009 roku. A to będzie
t en t em a t – mów i A nt on i oznaczało koniec takich ludzi,
ważniejsze.
jak generał Świerczewski.
Podobnego zdania jest też Olszewski.
Niewykluczone, że z pomoJerzy Grygorcewicz, wójt Janowic Wielkich, gdzie jest ulica cą przyjdzie państwo. Projekt
Robert Zapora
gen. Karola Świerczewskiego. ustawy o usunięciu symboli
– Na razie nie ma mow y o komunistycznych z życia puzmianie nazwy. Jeśli państwo blicznego RP złożył w Sejmie
nas przymusi, zrobimy to. Tyl- klub PiS. Było to 17 grudnia
ko niech ustawodawca da na
Niechlubna przeszłośc
to pieniądze – mówi wójt.
Gen. Karol Świerczewski był zagorzałym komunistą, uczestniczył w walkach
W Piechowicach dwa lata
temu powstała grupa inicjazbrojnych przeciwko Polsce w 1920 roku. Zarzucano mu też lekceważenie
tywna, która chciała doprożycia podległych mu żołnierzy. Historycy wypominają mu też szereg błędów w
wadzić do pozbycia się symboli
dowodzeniu podczas działań wojskowych. Niejasna jest też jego rola w sądach
PRL-u. – Zbieraliśmy podpisy
wojskowych 2. Armii WP w Lublinie, w Kąkolewnicy, w Uroczysku Baran, które
za zmianą nazwy z Żymierwydawały wyroki na byłych żołnierzy AK.
skiego na Jana Pawła II. Lista
Niezbyt chlubną przeszłością „szczyci się” były marszałek Michał Rola-Żymierski.
była wystawiona przed jeden
Osobiście zatwierdził on m. in. wyroki śmierci na 10 przedwojennych oficerów w
dzień, a podpisało się blisko
latach szalejącego stalinizmu.
pół tysiąca ludzi – mówi An-

Mieszkania

dla wybranych?

– Miasto od lat nie chce sprzedać mi
mieszkania – mówi Janusz Sotomski
w których już przynajmniej jeden
lokator wykupił swój lokal.
– Przecież nie wszyscy chcą być
właścicielami swoich lokali i nie możemy ich zmusić do wykupu – mówi
burmistrz. – Dlatego jestem zwolennikiem wyłączenia ze sprzedaży 117
budynków, w których nie ma ani
jednego sprzedanego mieszkania. A
sprawa pana Sotomskiego? Budynek
przy ulicy Santoryjnej sprzedamy
tylko wtedy gdy kupią go wszyscy
lokatorzy. Wiem natomiast, że jeden
nie ma takiego zamiaru.
– Tylko dlaczego akurat mnie
i sąsiadce odmawia się sprzedaży
mieszkania od kilkunastu lat? Zwodzą
mnie wszyscy burmistrzowie. Czyżby
dlatego, że mieszkam w pięknie
położonej przedwojennej wilii? Sły-

Fot. ROB
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szałem kiedyś, że jeden z miejskich
urzędników powiedział, że nie będzie kierowca pekaesu właścicielem
pałacyku w stylu angielskim – mówi
rozżalony Janusz Sotomski – Czyli za
wysokie progi na nogi kierowcy? Nie
popuszczę.
Mieszkaniec zapowiedział, że poda
gminę do sądu. W myśl uchwały
bowiem, ma on pełne prawo do wy-

kupienia swojego mieszkania.
Nowa uchwała o wyłączeniu ze
sprzedaży 117 budynków, ma zostać
uchwalona jeszcze w tym miesiącu.
Ale, jak się dowiedzieliśmy, do jej
przegłosowania brakuje jednego głosu. Czy przez kilka dni grupa radnych
zdoła namówić któregoś z kolegów do
poparcia tego projektu?

Mar

Sposób na mieszkania
Jak powiedział burmistrz Mirosław Górecki, miasto przejmuje dwa budynki
biurowe po byłej fabryce filcu. Zostaną wyremontowane do pełnego standardu
po czym zostanie ogłoszony przetarg na przydział tych mieszkań. Do przetargu
będą mogli przystąpić tylko lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy nie zalegają
z czynszem. Wprowadzić się będą mogli ci, którzy zaproponują najwyższe stawki
czynszu. Natomiast opuszczone mieszkania zostaną przeznaczone na lokale
socjalne. – To chyba uczciwsze niż płacenie odstępnego przy zamianie mieszkań
komunalnych – pyta burmistrz.

Tornistry do lamusa

Przeciążeni ważącymi kilka kilogramów tornistrami
uczniowie jednej ze szkół w
Karpaczu mogą odetchnąć.
Ich kręgosłupom ulży dyrekcja
placówki, która zdecydowała, że
dziewczęta i chłopcy będą przychodzili na lekcje bez książek.
Podręczniki mają leżeć w
klasach, a podczas odrabiania lekcji w domach będą
korzystać z drugiego kompletu. Karpaczańska placówka
wprowadzi program pod nazwą „Bank podręczników”.
Drugi komplet książek dla
dzieci kupi szkoła. Na czym
to polega? Każdy uczeń wpłaci
jedną trzecią wartości i wypożyczy komplet podręczników
na dany rok. Na koniec roku
je zwróci. Bank będzie uzupełniał ubytki (zużyte podręczniki) oraz dokupował nowe.
System będzie finansowany z
wpłat uczniów.
To ulga także dla kieszeni
rodziców, którzy – zamiast
ponad 500 złotych, zapłacą
za podręczniki tylko 150 zł.
Będzie to możliwe, bo przy
dużych zakupach hurtownie
stosują duże upusty.
Pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce popiera
Ministerstwo Edukacji.

(tejo)
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Według czarnych scenariuszy miało się po czterdziestu
latach rozsypać. Nie sprawdziły się: wciąż dzielnie stoi.
Dla jednych jest przystanią życia i najpiękniejszym
miejscem w Jeleniej Górze. Dla innych – zakałą miasta
i postkomunistycznym wrzodem. Mieszka tu ponad 30
tysięcy jeleniogórzan: rodzą się, żenią, cieszą, smucą i
umierają. Zabobrze.
4 listopada 1965 roku. Białoczerwone flagi powiewają nad
pachnącym nowością i karbidem
wielorodzinnym budynkiem przy
ulicy Paderewskiego. W środku
60 mieszkań, 160 pokojów. Nowe
standardy życia socjalistycznego
społeczeństwa. Zjeżdżają oficjale
z Komitetu Powiatowego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Miejskiej Rady Narodowej. – Niech
się mury pną do góry, budujemy
nowy dom, dla trwałości i chwały socjalistycznej ojczyzny i podniesienia
standardów życia ludu robotniczego
i inteligencji pracującej. Tak ruszyło
Zabobrze.

Na pięciolinii

Osiedle ma być wesołe, muzyczne. Bloki położone przy ulicach,
których patronami będą tylko muzycy i wielcy polscy kompozytorzy.
Ten największy, Fryderyk Chopin,
nie załapał się, bo już ktoś jego
nazwiska użył w Jeleniej Górze
przed Bobrem.
Ale „chętnych” do podziału pozostało sporo. Na początek Szymanowski, Paderewski, Różycki (mieszkał
w Szklarskiej Porębie), Później
Kolberg, Ogiński (ten od „Pożegnania z ojczyzną”), Komeda-Trzciński
(ścieżka dźwiękowa do „Dziecka
Rosemary”), Elsner, Kiepura („Brunetki, blondynki”).
Dzisiejsze brunetki i blondynki,
które chętnie by tenor pocałował,
mieszkają przy najdłuższej zabobrzańskiej ulicy, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu ich rodzice chodzili
na sztubackie randki w pola, aż pod
Górę Szybowcową.

Zabić piękno

Religia z katafalkiem

Październik 1974 roku. Wkoło
jeszcze sielska poniemiecka zabudowa Raszyc. Ulica Wiejska wciąż
wygląda jak na początku XX wieku.
Krowy, kury i oddalony kościółek
św. Wojciecha bielejący wieżyczką
w głębi łąk i pól. Widać wieżę zameczku, rezydencji Maxa Erfurta,
dawnego właściciela fabryki papieru, teraz Karkonoskich Zakładów
Papierniczych z dymiącym kominem i smrodem pulpy drzewnej.
Zakład co jakiś czas spuszcza do
Bobru cuchnącą maź, która wartko
płynie wzdłuż całych Raszyc.
Ksiądz Tadeusz Dańko na potężnym rowerze Ukraina dojeżdża do
kościoła, aby odprawić msze święte.
W dni powszednie przyjeżdża, aby
nauczać pacierza i religii pierwsze
pokolenia dzieci wychowanych
już w nowych domach z wielkiej
płyty. Katecheza w dość upiornej
atmosferze, bo salkę urządzono w
dawnej kaplicy przedpogrzebowej.
Z tyłu jest jeszcze katafalk. Ksiądz
pięknie gra na skrzypcach, dzieci

Podpijali winko

– Do pierwszego bloku, jaki
powstał na tym osiedlu na ul. Szymanowskiego, wprowadziłem się
w sierpniu 1965 roku. Pamiętam,
że jak szliśmy z rodzicami oglądać
to mieszkanie, to na drugim piętrze
była woda na posadzce... Piwnice były wówczas otwarte, kradło
się konfitury sąsiadom, a później

dynkami tworzyły się gangi jak na
filmie „Chłopcy z placu broni”. Koty
i psy lęgły się gdzie popadnie, a w
zimie można było jeszcze pojeździć
kuligiem po dawnej ul Legnickiej
– obecnie Al. Jana Pawła II. Pętla
autobusu linii nr 7 była koło Budowlanki.
– Jedliśmy lizaki z palonego
cukru i życie tętniło na osiedlu.
Pierwsze randki na trzepaku, gra
w Mauza, i zamiatanie liści nogami
z bogatych wówczas w drzewostan
alejek pamiętam z tamtych lat.
Ludzie się szanowali i przyjaźnili.
Kąpiel w Bobrze lub wycieczka nad
strumyk pod lasem były wielką
atrakcją – snuje wspomnienia
Łobuz.

Płynął z wolna

Strumyk jeszcze w latach 70. minionego wieku to ulubione miejsce
zabaw najmłodszych i spacerów
nieco starszych. Wije się szemrząc
w polach, jeszcze nie skażonych
betonem i zabudową. Dziewiczych
terenach rolnych, bardzo żyznych,
gdzie chłopi z Wiejskiej wciąż jeszcze
uprawiają zboża. – Łapaliśmy „na
rękę” minogi i ślizy. To takie wodne
stwory, masę tego było – opowiada
Robert, dziś czterdziestolatek, wtedy
jeden z większych łobuziaków na
międzyblokowym podwórku.
Co prawda rodzice zabraniali nad
ten strumyk chodzić, ale zakazany
owoc kusił. Dlatego jak tylko przy-

Jak będą jeszcze pomalowane wszystkie blokowiska
i obejścia w kwiatach i zieleni, nieśmierdzące piwnice,
pachnące klatki schodowe, to będzie prawie jak
w dzielnicach Paryża, bo tam to każda dzielnica
charakteryzuje się innym kolorem

pociągało winko – wspomina Łobuz, jeden z internautów naszego
forum.
Czy pierwszy blok powstał na
Szymanowskiego? Jerzy Gruszka,
autor pierwszego w historii opracowania o Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej (XXXIX Rocznik Jeleniogórski), podkreśla, że pierwszym
domem na osiedlu był ten oddany do
użytku w listopadzie 1965 roku. Ale,
w końcu, nie takie to istotne.
– Z nieczynnej suszarni zrobiliśmy sobie klub kulturystyczny
i barek na imprezy. Między bu-

Betonow

chodziła wiosna, aż roiło się tam
od dzieciarni. I nie tylko. To także
było miejsce schadzek zakochanych
par, które spacerowały ściażkami
wśród pól. Dziś stoją tu bloki przy
ulicy Ogińskiego i Elsnera. A tam,
gdzie strumyk płynął z wolna i w
sercu szumiał wiatr, wznosi się
– budowany przez 20 lat – szpital
wojewódzki.

Lipa na dźwigu

Jest powiedzenie, że nie przesadza
się starych drzew. Ale na Zabobrzu
jakoś to było możliwe. Bloki powstały w szczerym polu, a przecież
drzewa to zielone płuca miasta, a tu
ani jednej lipy, ani topoli. A człowiek
socjalistyczny czystym powietrzem
oddychać musi. Stąd szybka decyzja:
trzeba posadzić. Ale nie małe, bo
długo rosną. Od razu duże!
– Na podwórko między blokami
przy ulicy Karłowicza przyjeżdża po-

Labirynt bloków przy ulicy Noskowskiego
w środowe przedpołudnie. Większości
mieszkańców nie ma w domach
tężna ciężarówka z lipą w wywrotce.
Za pojazdem ciągnie koparka, a za
nim dźwig. Łycha zagłębia się połykając i wypluwając zwały czarnej
ziemi. Dźwig podnosi drzewo. Kilku
gości z linami uwiązanymi do pnia
pilnuje, aby stanęło prosto. Później
zakopuje rów. Cysterna zalewa
wodą korzenie – tak wyglądało
sadzenie drzew w blokowiskach. I
choć znający się na ogrodnictwie
mieszkańcy kręcili sceptycznie
głowami, drzewa przyjęły się. Rosną
do dziś.

Szczyty partactwa

Życie pionierów Zabobrza bardzo
często przypomina losy bohaterów
filmu „Alternatywy 4”. Osiedle
budowane jest szybko i byle jak.
Technologia wielkopłytowa, w
której oszczędność ciepła była pojęciem abstrakcyjnym. – Częste
usterki samych płyt i niedbały
montaż był powodem nierównych
ścian i powszechnego braku kątów
prostych – pisze Jerzy Gruszka w
swoim opracowaniu o JSM zamieszczonym w najnowszym Roczniku
Jeleniogórskim. – Pękały spoiny,
odkształcała się stolarka okienna i
drzwiowa. Gniły wykładziny.
– Mieszkaliśmy w szczytowym
lokalu przy ulicy Karłowicza. W
zimę stulecia, na przełomie grudnia

i stycznia 1979/1980 roku nie tylko
zabrakło prądu, ale i ciepła, bo rury
nie wytrzymały mrozów. W pokoju
było 10 stopni. Po prostu Syberia
– wspominają lokatorzy, którzy po
latach przeprowadzili się do innej
dzielnicy miasta. Do tego wybuchające junkersy z powodu niedrożnych przewodów wentylacyjnych
i zwykłe partactwo. – W naszym
mieszkaniu rurę odprowadzającą
spaliny podłączono do… ściany bez
otworu! Na szczęście szybko się
zorientowaliśmy, bo skończyłoby
się to tragedią – opowiadają.

Szkoły bez odbioru

Klasycznym przykładem pośpiechu, nieudolności i pracy „fachowców” są zabobrzańskie instytucje,
głównie szkoły. Budowana tuż przed
krachem „przerwanej” dekady
Edwarda Gierka Szkoła Podstawowa
nr 4 im. gen. Karola Świerczewskiego, przyjmuje pierwszych uczniów
we wrześniu 1981 roku. Lata wyżu
demograficznego: zabobrzańskie
dzieci uczą się na cztery zmiany.
Ostatni kończą lekcję i wracają do
domu na kolację.
Do tego „czwórka” działa bez
odbioru technicznego. Wszystko się
wali w najgorszym okresie kryzysu,
bo na rynku materiałów budowlanych nie ma nic, a szkoła musi dzia-

Fot. Agnieszka Gierus

Fot. Konrad Przezdzięk

Blokowiska zabiły budowlaną
estetykę. Banalnie uprościły piękno,
wręcz wymazały je z codzienności
trzydziestu tysięcy mieszkańców
Jeleniej Góry. Nie ma tu miejsca
na ornamenty, ciekawie architektonicznie detale i formy. Tylko
prostokąt, kwadrat.
Pudła wieżowców ze śmierdzącymi psim moczem i spleśniałym
chlebem klatkami schodowymi.

Wiecznie psującą się windą. Wnętrza różne: od gomułkowskiej ascezy
kawalerek z mikroskopijną ślepą
kuchnią i ciasnym pokojem, po
apartamenty – w nowych blokach
– całkiem spore. Od zapuszczonych
mieszkań ludzi, gdzie ze stołu rzadko znika butelka po przestronne
salony urządzone w nowobogackim, pałacowym stylu. Strzeżone
przez podwójne drzwi z kilkoma
zamkami i psa rasy obronnej.
I dachami, z których skaczą
samobójcy. W minionym roku
– aż dwie osoby odebrały sobie w
ten sposób życie. Do tego zakapturzeni blokersi, którzy siedzą przed
blokami i plują paląc papierosa za
papierosem i klnąc przy tym siarczyście. Typowy klimat peerelowskiej
dzielnicy mieszkaniowej. Czy da się
tu mieszkać?

śpiewają nabożne pieśni. Budynku
parafii nie ma, a proboszcz nawet
nie myśli, że kiedyś średniowieczny
kościółek nie pomieści wszystkich
wiernych, którzy zamieszkają za
Bobrem. W drugiej, nowoczesnej
Jeleniej Górze.
Obok jest górka, z której przy
pierwszym śniegu rozbawieni
uczniowie urządzają sobie zawody
w zjeździe na byle czym. Najczęściej
na kawałku dykty, której masę
wkoło. To pozostałości po wciąż
trwających budowach rozrastającego się Zabobrza. Po blokach przy
ulicy Paderewskiego przyjdzie kolej
na pierwszą zabobrzańską „tysiąclatkę”, Szkołę Podstawową numer
3 im. Władysława Broniewskiego.
To tu w granatowych fartuszkach
z białymi, wykrochmalonymi kołnierzykami, zaczyna edukację dzisiejsze pokolenie czterdziestolatków.
Niemal rówieśników blokowej Jeleniej Góry, którzy przyszli na świat w
domach z betonu. Choć – podobno
– nie ma w nich miłości.

Fot. Konrad Przezdzięk

12

Agnieszka i Paweł Dernogowie z synem Tomkiem
uwili sobie na Zabobrzu przytulne gniazdko

Ulica Sygietyńskiego: na osiedlu mieszkają
już trzy pokolenia jeleniogórzan
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owe życie

Wojna zapachów

Czy takie miejsca mają swoje
nostalgie, magiczne miejsca, niezapomniane chwile? Mają. Dla Łobuza
to pierwsze podwórkowe zabawy w
„Chłopców z placu broni”. Niektórzy
wspominają zapach chleba, który
do nozdrzy mieszkańców docierał
z dwóch konkurujących ze sobą
piekarni, jeszcze na Zabobrzu I,
kiedy druga część dzielnicy była w
powijakach. Chleb kupowało się u
Szymańskiego przy Paderewskiego,
w piekarni mieszczącej się w ponie-

mieckim domku z gwiazdą Dawida
na fasadzie. Lub u Liebersbacha na
Wiosennej, w klockowatej willi.
Jeden i drugi z daleka przepięknie
pachniał. I miał swoich zwolenników oraz przeciwników. Wszyscy
stali w tasiemcowych kolejkach
czekając na kolejne porcje wypieku. Jedni uważali, że pieczywo od
Szymańskiego ma zakalec. Drudzy
psioczyli na chleb od Liebersbacha,
że się kruszy. Ale jedni i drudzy

Górze, do której nawet z centrum
ściągali amatorzy dobrego jedzenia
w chudych czasach Polski Ludowej.
Dziś stoi pusta po tym, jak wyprowadziła się z niej „Biedronka”. Po
knajpie z dansingiem pozostało
tylko wspomnienie.

„Na zdrowie” zza ściany

29 lutego 2008 roku. Z Agnieszką
i Pawłem Dernogami rozmawiamy
przy ul. Noskowskiego, gdzie mieszkają razem od niespełna
roku. – Mieszkanie w tym
miejscu kupiliśmy właściwie przypadkiem, choć
przyznam, że kierowałam
się trochę sentymentem do
tej dzielnicy miasta. Przy
ul. Kiepury mieszkałam
już od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Rodzice
przeprowadzili się tu z ul.
Z wysokościowców przy
Gałczyńskiego, gdy dostali
ul. Różyckiego "spogląda" reklama
przydział na większy metraż
– wspomina. Uważa, że betonowe osiedla da się polukolei byli zjednoczeni przeciwko
bochenkom z fabryki chleba, które bić, choć sama nie pała miłością do
sprzedawano w samie spożywczym wysokich bloków. – W dużej mierze
w nowym pawilonie przy ul. Róży- zależy to też od ludzi, którzy wokół
ckiego. Nic dziwnego: można było nas mieszkają – dodają.
Państwo Dernogowie uważają, że
nim gwoździe w ścianę wbijać.
W tym samym pawilonie była wbrew pozorom plusów mieszkania
Jutrzenka, swego czasu jedna z na Zabobrzu jest całkiem sporo.
lepszych restauracji w Jeleniej – Nie brakuje osiedlowych sklepów,
marketów, przedszkola prawie

Ulica Paderewskiego: mieszkańcy najstarszej
części Zabobrza sąsiadują z uciążliwą estakadą

Fot. Konrad Przezdzięk

łać. Tylko na uroczystym otwarciu,
w którym uczestniczy wojewoda
jeleniogórski Michał Mierzwa, nic
się o tym nie mówi, bo szkoła to
sztandarowa inwestycja, długo
oczekiwana przez gnieżdżących się
w „ósemce” młodych zabobrzan.
W zbudowanej już po stanie
wojennym, w schyłkowym okresie
realnego socjalizmu największej
jeleniogórskiej szkole podstawowej
nr 11, po kilku latach użytkowania
zaczną na dzieci spadać świetliki
– kawałki ciężkiego szkła, którymi
zabezpieczono otwory w suficie.
Miały doświetlać wnętrze szkoły,
a stały się zagrożeniem dla życia i
zdrowia uczniów. Wymieniono je
dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku. Podobnie okna z dziurami
wielkości pięści.

na każdym rogu, kilka szkół, dwa
kościoły, blisko do przystanków, z
których szybko można dostać się
do centrum miasta, pod blokiem
plac zabaw, 15 minut drogi do lasu,
gdzie można odetchnąć świeżym
powietrzem – wymieniają Agnieszka z Pawłem. Zgodnie dodają, że
czują się tu też bezpiecznie. – Chyba
nawet bardziej niż w śródmieściu.
Owszem, pod klatkami nie raz spotyka się grupki głośnej młodzieży,
ale nigdy nikt mnie nie zaczepił,
nawet jak szłam sama z wózkiem
– stwierdza Agnieszka.
Przyznaje jednak, że po kilku
latach mieszkania na studiach w
Zielonej Górze i pracy w Lubomierzu trochę ciężko było przestawić się
na życie wśród bloków. – Nie można
zaprzeczyć, że ich zagęszczenie jest
duże, szybko można zgubić się między ludźmi, spośród których mało
kogo się zna, a widok zza okna nie
przedstawia zielonych pól i lasów. U
nas póki co z okna można zobaczyć
jeszcze panoramę Karkonoszy, więc
nie jest źle. Słyszałam jednak, że
niektórzy twierdzą, że nie mieszka
się po to, żeby wyglądać przez
okno – śmieje się. Paweł dodaje, że
minusem są też cienkie ściany, choć
można się do tego przyzwyczaić.
– Słychać czyjąś grę na pianinie,
dzwonek telefonu u sąsiadów. Trzeba być też przygotowanym, że jak się
kichnie, ktoś odpowie zza ściany „na
zdrowie” – mówi z uśmiechem.

Epilog

Internautka Turystka na forum
Jelonki wymienia wady współczesnego Zabobrza: złodziejstwo,
warcholstwo, dewastacje, chu-

Sztuka budowlana
„Licząc zgodnie z dokumentacją budowlaną największe efekty uzyskano
w latach 1977 i 1984, kiedy to oddano
do użytku po 11 budynków (z przewagą
mieszkań dwu i trzypokojowych). Za
bardzo dobre należy uznać też lata 1981
i 1983, kiedy oddawano po 10 bloków,
oraz lata 1978 i 1979, w których
oddano po dziewięć budynków.”
Jerzy Gruszka, 50-lecie Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, XXXIX Rocznik Jeleniogórski

Ferie bez nudy w Osiedlowym Domu Kultury
ligaństwo. – Nie wyobrażam
sobie zostawionego samochodu ze
spuszczonymi oknami na postoju
przed domem, aby swołocz nie
okradła i dla zasady zniszczyła
cudzą własność – dodaje.
Podaje też zalety: wszędzie blisko i w zasięgu ręki od marketów
do szewca, szklarza, fryzjera. – O
czym mogą marzyć i czego – nam
zazdrościć warszawiacy. Jak będą
jeszcze pomalowane wszystkie
blokowiska i obejścia w kwiatach
i zieleni, nieśmierdzące piwnice,
pachnące klatki schodowe, to
będzie prawie jak w dzielnicach
Paryża, bo tam to każda dzielnica charakteryzuje się innym
kolorem.
Czy tak będzie? – Zabobrze II
budowane z wielkiej płyty według
włoskiej technologii miałoby
żywotność 50 lat, zakładając, że
wiązania na spojeniach wykonane
z drutu zbrojeniowego wtopionego w owe płyty będzie trzymało,
bo wykonane zostało zgodnie ze
sztuką. Oraz, że stal, z której wy-

konano owe zbrojenia była, niezasiarczona, przez co po zalaniu
betonem nie powinna rdzewieć
(teoretycznie o ile nie ma tam
dostępu powietrza) – wyjaśnia
D3mol, kolejny dyskutant forum.
Przypomina też bolesny obraz
po katastrofie wieżowca w Gdańsku, który zawalił się po wybuchu
gazu na parterze. Był wybudowany w identycznej technologii jak
wysokościowce jeleniogórskie.
Eksplozja spowodowała spłaszczenie dwóch pięter. Resztę konstrukcji wysadzono: zawaliła się
jak domek z kart.
– Te bloki powinny zniknąć z
naszych krajobrazów już przed
terminem, po którym nikt nie
daje gwarancji na stabilność
konstrukcji – to zdanie brzmi jak
przestroga. Oby nie wyrok.

Konrad Przezdzięk
Agnieszka Gierus

Fot. Archiwum

Życie (nie)kulturalne
Osiedlowy Dom Kultury zapewnia
rozrywkę 30 tysiącom zabobrzan, ale
jego oferta nie jest w stanie zaspokoić
gustów tak licznej społeczności. Na
Zabobrzu brakuje centrum rekreacji
z prawdziwego zdarzenia, a przede
wszystkim – kina. Kićkana wielkich
sklepów i niedzielne zakupy to póki co
jedyna „rozrywka” większości mieszkańców osiedla za Bobrem.

Budowa i rozpoczęcie roku szkolnego
1981/82 w Szkole Podstawowej nr 4

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OBYCZAJE / WYDARZENIA

Choć Teatr Odnaleziony działa w Jeleniej Górze dopiero
kilka miesięcy, już zyskał sporą rzeszę fanów, którzy w
miniony piątek gorąco oklaskiwali najnowszą produkcję, spektakl „Extra Polish”. – To lepsze niż przedstawienia w Norwidzie! – komentowała publiczność.
Sztuka ukazująca w krzywym
zwierciadle relacje damsko-męskie oraz miejsce kobiety w społeczeństwie i kulturze, podczas
piątkowej premiery została entuzjastycznie przyjęta, a grupa
od razu zyskała rzesze fanów.
Spektakl, zainspirowany „Amatorkami” Elfriedy Jelinek, mówi
o tym, jak postrzegana jest rola
kobiety we współczesnym świecie. Inscenizacja nie jest jednak
feministycznym skandowaniem
o tym, jak powinno się traktować
kobiety, ale krokiem w dyskusji o
postrzeganiu kobiety i rzeczywistości, która często kreowana jest
przez mężczyzn.
– Od dawna byłem zauroczony
twórczością Jelinek, a zwłaszcza
tym tekstem. Z różnych powodów
nie udało mi się jednak wcześniej
tego zrealizować. Dlatego gdy
tylko dostałem taką możliwość
od razu wykorzystałem nadarzającą się szansę. I tutaj składamy
ogromny ukłon w stronę JCK, bo
bez niego nie zrealizowalibyśmy
tej premiery – mówi Łukasz
Duda, scenarzysta, reżyser i scenograf Extra Polish.
To właśnie dzięki niemu oraz

młodym ludziom zaangażowanym w teatr w Jeleniogórskim
Centrum Kultury, widzowie mogli obejrzeć premierę, która tak
bardzo im się podobała.
Pomysł w głowie Łukasza zrodził się już sześć lat temu we Wrocławiu. Oleśniczanin i absolwent
animacji kultury, miejsce dla
tworzącego się teatru znalazł w
rodzinnym mieście. Tam zaczęła
krystalizować się jego wizja.
– Przez pięć lat walczyłem o podniesienie kultury w Oleśnicy. W
tym czasie powstało też najwięcej
produkcji Niezależnej Inicjatywy
Teatralno-Kulturalnej Teatr Odnaleziony – siedem spektakli, z
których trzy wystawione zostały również za granicą, między
innymi na Międzynarodowym
Festiwalu Teatrów Lalkowych w
Czechach – mówi Łukasz Duda.
Jednocześnie realizował kilka
projektów: Teatr Dzieciom, Fabryka Snów czy Open Culture
(połączenie kina, teatru, telewizji
i happeningów), w ramach którego zostało zorganizowanych jedenaście przedsięwzięć teatralnych.
– Z naszej inicjatywy do Oleśnicy
zawitał Międzynarodowy Festiwal

Odnaleźli sukces

Sceny ze spektaklu "Extra Polish"
entuzjastycznie przyjętego przez widownię
Artystów Ulicznych, znany na
świecie pod nazwą BuskerBus.
Od 27-30 czerwca będzie również
gościł w Jeleniej Górze – dodaje
Łukasz.
Po pięciu latach pracy w Oleśnicy, drogi aktorów i twórców
rozeszły się, a Teatr Odnaleziony

znalazł swoje miejsce w naszym
mieście przy Jeleniogórskim
Centrum Kultury, gdzie Łukasz
Duda otrzymał propozycję pracy.
– Teraz tutaj staramy się odnaleźć
nową jakość teatru – podkreśla.
Nowy zespół powstał z castingu, do którego Łukasz ogłosił
nabór w październiku: – Chcemy pokazać, że jesteśmy jedną
wspólnotą, składającą się z ludzi
o różnej wrażliwości i historii, ale
podobnych marzeniach i pragnieniach, które możemy spełniać.
(…) Zacząć rozmawiać i słuchać
siebie nawzajem. To główna idea
teatru, którą obrał zespół Teatru
Odnalezionego – głosi jego „manifest” twórczy.
Przed premierą Extra Polish
pracowali do późnych godzin
i starali się dawać z siebie jak
najwięcej. – Najtrudniej było

nam dopracować ruch sceniczny,
wyrażenie emocji i wcielenie
się w postać. Choć w ostatnich
sekundach przed podniesieniem
się kurtyny, stres zawsze się
pojawia, stając na scenie nie myślimy o tym ilu ludzi nas ogląda
czy przyszli znajomi i co sobie o
nas pomyślą, ale skupiamy się
na tym, aby jak najlepiej zagrać
swoją rolę. W każdą z postaci
wkładamy coś z siebie, ale nie
identyfikujemy się z nią całkowicie – twierdzi zespół.

Pasja łączy

Młodzi aktorzy są właściwie
amatorami. Pojawili się w Teatrze Odnalezionym, bo łączy ich
wspólna pasja, a teatrem każdy
z nich interesował się na swój
sposób już od dawna. – Teatr
pozwala nam oderwać się od rze-

czywistości i codziennych trosk.
Dzięki niemu rozwijamy siebie i
dobrze się bawimy. Pozwala nam
też poznać nasze własne granice
i odkryć swoje możliwości – mówią aktorzy. Potwierdzają, że
współpraca układa im się bardzo
dobrze, bo przede wszystkim
mają do siebie zaufanie.
Powoli planują, aby swoją
przyszłość związać z teatrem.
– Ale niekoniecznie musi to być
aktorstwo – najważniejsze, aby
było zakorzenione w sztuce – zaznaczają.
Teatr Odnaleziony w planach
ma już przygotowania do kolejnego spektaklu, ale na razie nie chce
zdradzać szczegółów. Pewne jest,
że zobaczymy go jeszcze przed
końcem sezonu.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

Dają z siebie wszystko
Emilia Bil, Michał Wnuk, Marta Magierecka, Dominika Krop, Aneta Kozińska, Renata Marchowska, Eryk Malepszak – troje
maturzystów, licealistki, studenci i pracujący zawodowo z Jeleniej Góry, Wlenia, Leśnej i Grotnik od października tworzą jeden
zespół i jak podkreśla Łukasz Duda, dają z siebie wszystko. – Spotykamy się w piątki, soboty i niedziele, a przed premierą
próby odbywały się prawie przez dwa tygodnie dzień w dzień. Zespół jest rewelacyjnie dograny. Właściwie nie było między
nami żadnego dystansu i bardzo szybko nawiązaliśmy nić porozumienia. Choć aktorzy są w różnym wieku, stworzyli zgraną
paczkę – cieszy się Łukasz.

Przedszkole na piątkę
Kupon

Przedszkole na piątkę to:
........................................
Imię i nazwisko:
………………………………………..
Adres: …………………………………
Kontakt tel.: …………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com
(zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U.
Nr 133, Poz. 883).
Podpis: …………………………………

W naszym rankingu „Przedszkole
na piątkę” w dalszym ciągu na czołowej pozycji utrzymuje się przedszkole
„Piątka” mieszczące się przy ulicy
Mickiewicza w Jeleniej Górze. Ma już
sto dwadzieścia pięć głosów

Na drugą pozycję awansowało
Publiczne Przedszkole nr 19 im.
Kubusia Puchatka. Uzyskało 99
kuponów. Na trzecie miejsce spadło
Przedszkole nr 4 z 97 głosami.
Miejscami zamieniły się również
Miejskie Integracyjne Przedszkole
nr 14 i Okrąglaczek, na który przesłano łącznie 98 głosów. Miejskie
Integracyjne Przedszkole nr 14
osiągnęło miejsce piąte gromadząc
63 kupony.

Kolejne miejsca zajęły: Przedszkole nr 13 (60), Kacperek (39), Zaczarowany Parasol (31). Do góry szybko
pnie się Miejskie Przedszkole nr 10
z ulicy Zjednoczenia Narodowego
(29). Kolejne kupony nadesłano
na Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” z ulicy Noskowskiego (20)
oraz na Niepubliczne Przedszkole
„Tuptuś” (10).

(Angela)

ROZMOWA JELONKI
W Miejskim Domu Kultury
„Muflon” rozstrzygnięto w miniony piątek konkurs na fotografię
lutego. Jedno z wyróżnień przypadło Annie Waraszko, tegorocznej
maturzystce z Liceum Plastycznego
w Jeleniej Górze.
Skąd u Ciebie to zainteresowanie fotografią?
Moje szerokie zainteresowania
sztuką spowodowały to, że zaczęłam naukę w Liceum Plastycznym
w Jeleniej Górze, gdzie przez dwa
lata miałam lekcje z fotografii.
Wtedy właśnie zetknęłam się z
tą dziedziną sztuki poznałam ją
głębiej.
Twoja wyróżniona praca
różni się trochę od pozostałych.
Przypomina fotografię tradycyjną z aparatu analogowego,
choć jest zrobiona cyfrówką…
Tak. Jest to zdjęcie z całego cyklu
fotografii przygotowywanego
przeze mnie na wystawę właśnie

Zdjęcia (nie) z tej epoki

tutaj w sobieszowskim „Muflonie”,
której wernisaż odbędzie się w
kwietniu tego roku. Wystawa będzie miała tytuł: „Beztroska”.
Dlaczego właśnie beztroska?
Będzie to studium portretu i
nie tylko. W czasie przygotowania cyklu tych fotografii korzystałam z pomocy mojej siostry
jako modelki, która jest osobą
spokojną i beztroską i mogłam do woli korzystać
z jej pozowania. Chyba
właśnie, dlatego.
Czy masz już
sprecyzowane
swoje artystyczne
plany?
Raczej nie. Chcę
ukończyć szkołę i zdać
maturę i na pewno nie
poprzestanę na tym,
co już osiągnęłam, dalej
będę się interesowała

sztuką i powiększała moją wiedzę i rozwijała zdolności w tym
kierunku.
Dziękuję za rozmowę

Tekst i zdjęcie: rylit

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodnik „Jelonka” służy naszym Czytelnikom zainteresowanym problemami związanymi
zapobieganiem różnym dolegliwościom zdrowotnym, utrzymywaniu dobrej kondycji i dobrego
samopoczucia oraz skutecznemu
leczeniu chorób.
Za m iesz czane na tej stronie teksty o
zdrowiu, profilaktyce i leczeniu
chorób powstają przy współpracy z Karkonoskim Centrum
Medycznym (KCM) i w oparciu o
wypowiedzi na ten temat specjalistów poszczególnych poradni
tej placówki.

Zdecydowaliśmy się na to, bo
funkcjonujące od ponad połowy
roku KCM zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentem uzupełniając braki w tym względzie
występujące w naszym mieście
i regionie, służąc przy okazji
również tur ystom i osobom
goszczącym w stolicy polskiej
części Karkonoszy z różnych
powodów.
Dużym atutem KCM jest dysponowanie najnowocześniejszym
sprzętem diagnostycznym, między innymi: rezonansem magnetycznym, tomografem kompute-

rowym i rentgenem cyfrowym,
dzięki czemu pacjenci w szybkim
czasie, bez oczekiwania w długich kolejkach, mogą odkryć
przyczyny swoich dolegliwości.
W dalszym etapie mogą trafić
do specjalistów poszczególnych
poradni, którzy wskażą sposoby
leczenia w ykr y t ych chorób.
To wszystko trwa zwykle nie
dłużej niż jedna kompletna wizyta w KCM, które dlatego zwane
jest kliniką jednego dnia. Nie
oznacza to, że jeśli rozpoznana
choroba w ciągu jednego dnia
wymaga dalszego leczenia, na

tym wizyta pacjenta się kończy.
Może być kontynuowana, tym
bardziej że w KCM są pokoje, w
których pacjent może odpocząć
po zabiegach. Jedno jest jednak
pewne KCM rozpoznaje i leczy
choroby szybko i skutecznie.
W tym wydaniu naszego tygodnika prezentujemy dolegliwości
związane z leczeniem chorób
oczu w sposób prawie bezbolesny, czyli przyjazny dla pacjenta.
w tym przypadku mowa będzie o
likwidowaniu skutków zaćmy.

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne

PORADNIK PACJENTA
Co to jest zaćma?
- Zaćma jest stanem patologicznym soczewki oka polegającym na jej całkowitym
lub częściowym zmętnieniu,
soczewka traci przy tym jedną ze swoich ważnych funkcji
tj. przezierność - co prowadzi
do pogorszenia lub całkowitej
utraty widzenia.
Na czym polega operacja
zaćmy?
- Operacja zaćmy polega na
usunięciu zmętniałej soczewki własnej i wszczepieniu w jej
miejsce soczewki sztucznej.
Istnieje kilka metod operacyjnych ale aktualnie ze względu
na duży postęp techniczny
stosowana jest w 95 proc.

www.Jelonka.com

DOBRY RYTM TYGODNIA
• AKTUALNOŚCI
Z MIASTA I REGIONU
• CZYM ŻYJE MIASTO
– RAPORTY, OBYCZAJE
• PITAVAL JELONKI
• DAWKA KULTURALNA
• PORADNIK JELONKI
• PRAWDZIWA HISTORIA
ZUPEŁNIE INACZEJ
– JELONKA WCZORAJ
• MNÓSTWO DOBRYCH
ZDJĘĆ
• DONIESIENIA
Z LOKALNYCH AREN
SPORTOWYCH
• SETKI OGŁOSZEŃ
DROBNYCH

Dzisiaj o chorobach oczu

metoda fakoemulsyfikacji.
Polega ona na rozbiciu zmętniałej soczewki energią ultradźwiękowa i aspiracji oraz
wszczepieniu soczewki zwijalnej przez cięcie 2-2,5mm
bez stosowania szwu.

Wc z e śn ie j w y konuj e my
znieczulenie miejscowe kroplowe.

Czy w ykonanie t akie j
operacji wymaga pobytu
pacjenta w szpitalu?
- Zabiegi te są wykonywane
na całym świecie i w Polsce
w ramach chirurgii jednego
dnia. Zabiegi te wykonujemy
od st yczn ia 2008 równ ież
w KCM.
Pacjent zgłasza się na godzinę przed zabiegiem operacyjnym i godzinę po zabiegu
może iść do domu.

- Podstawowe badania laboratoryjne, konsultację laryngologiczną i anastezjologiczną. I choć zabiegi zabiegi są
w znieczuleniu miejscowym
podczas wszystkich zabiegów
obecny jest anestezjolog.

PŁUKANIE JELITA
GRUBEGO
(HYDROCOLONOTERAPIA)
WSPOMAGANIE
ODCHUDZANIA

ELIMINACJA
WZDĘĆ I ZAPARĆ
ODTRUWANIE
ORGANIZMU
STYMULACJA PRACY JELIT
PRZYGOTOWANIE JELIT
DO ZABIEGÓW
CHIRURGICZNYCH

MEDICAL SPA

Jelenia Góra-Cieplice,
ul.Ściegiennego 2,
Zapisy i informacje
0 664 145 399,
0 697 314 461

Jakie badania musi pacjent wykonać przed zabiegiem?

Jakie soczewki są najlepsze?
- Istnieje kilka rodzajów
soczewek , jeżel i chod z i o
rodzaj materiału, ale moim

zdaniem najlepsze są akryżelowe hydrofobowe z filtrem
światła niebieskiego i żółtego
z powierzchnią asferyczną,
gdyż dają najlepsze widzenie
pacjentowi i nie w y wołują
odczynów zapalnych.

lek. med. Leszek Joński

specjalista chorób oczu

Oddział Chirurgii 1 Dnia
Karkonoskie Centrum
Medyczne

Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl

Zakład Mikrochirurgi Oka "WZROK"
w Szklarskiej Porębie
świadczy usługi w zakresie
okulistyki.
W ofercie znajdują się:
Zachowawcze i chirurgiczne leczenie jaskry
Usunięci zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Zachowawcze leczenie chorób oczu
Laseroterapia schorzeń siatkówki, jaskry
Laseroterapia zaćmy wtórnej YAG
ZABIEGI WYKONUJEMY W RAMACH UBEZBIECZENIA
ZDROWOTNEGO A TAKŻE ODPŁATNIE
Prestomax S.A
oddział w
Szklarskiej Porębie
ul. Osiedle Podgórze 13
58-580 Szklarska Poręba

Rejestracja
tel. 075 717 25 39
tel. 075 717 33 39
tel. 075 717 39 62
www.wzrok.com.pl

P. Chirurgii Ogolnej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
- lek. A. Kobyłko
P. Urologiczna
- lek. D. Wacławski
P. Urazowo-Ortopedyczna
- lek. W.Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K. Czerkasow
P. Preluksacyjna
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
P. Medycyny Sportowej
- lek. P. Studniarek
P. Laryngologiczna
-dr med. P. Kubik
P. Okulistyczna
- lek. B. Bronclik
- lek. K. Piekarska
- lek. A. Nowacki
- lek. L. Joński
P. Ginekologiczno
- Polożnicza
- lek. M. Winkler-Lach
- lek. M. Bartkowiak
P. Diagnostyki Prenatalnej
- lek. M. Bartkowiak
P. Internistyczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
P. Diabetologiczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Gastroenterologiczna
- dr med. B. Woźniak-Stolarska
P. Hematologiczna
- lek. I. Hanula
P. Reumatologiczna
- lek. A. Patkowska
P. Neurologiczna
- lek. I. Stolarczyk
P. Neurologiczna dla Dzieci
- lek. K. Siejka
P. Neurochirurgiczna
- dr med. P. Jabłoński
P. Psychiatryczna
- lek. R. Ostrowska
P. Nefrologiczna
- lek. G. Osiak
P. Endokrynologiczna
- dr med. T. Żak
P. Endokrynologiczna dla
Dzieci
- dr med. T. Żak

Karkonoskie Centrum Medyczne

Klinika Chirurgii 1 Dnia
Zabiegi z zakresu:
ORTOPEDII
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawiskiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K.Czerkasow
UROLOGII
- lek. D. Waclawski
CHIRURGII OGÓLNEJ
- lek. Kobylko
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII DZIECIĘĄCEJ
- lek. P. Kwiatuszewski
LARYNGOLOGII
- dr med. P. Kubik
OKULISTYKI
(OPERACJE ZAĆMY)
- lek. L. Joński
Badania Endoskopowe
- Gastroskopia
- Kolonoskopia
USG / DOPPLER
- lek. K. Zajgner
- lek. R. Supel
Diagnostyka Kardiologiczna
echo serca, próby wysiłkowe, Holter
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
Echokardiografia dzieci
- dr med. E. Kukawczynska
EMG
- lek. K. Kobak
EEG
- lek. B. Grędziak
- lek. I. Stolarczyk
- lek. K. Siejka

Centrum Diagnostyki
Obrazowej
REZONANS
MAGNETYCZNY
TOMOGRAF KOMP.
RENTGEN CYFROWY
Czynne pon. - pt. 8 - 20
  - lek. K. Fujak
  - lek. A. Wacławska
  - lek. M. Piechocka
  - lek. B. Łomikowska-Mazurek

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Poradnie, Klinika 1 Dnia
Tel. 075 64 52 000, 003
Rentgen, Tomograf, Rezonans
Tel. 075 64 52 002, 013
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

Miejsce
na twoją
reklamę

ZAPOTOCKI FABRYKA SCHODÓW
ZAPOTOCKI SCHODY
Ul. 1 Maja 6
58-573 Piechowice
info@zapotocki.opl
Tel.: 075 7611255
0 603 686 033
* Drewno
* Metal
* Projektowanie komputerowe
* Technika cyfrowa CNC

WWW.ZAPOTOCKI.EU
PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

Jelenia Góra

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Nazwa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jako partner o ustalonej renomie Grupa Draexlmaier zajmuje się od dawna wiodącą
pozycję w międzynarodowym przemyśle motoryzacyjnym. Każdego dnia ponad 35.000 pracowników na całym świecie opracowuje i wytwarza nowoczesne
systemy elektryczne i ekskluzywne wyposażenie wnętrz pojazdów. Jeśli chcecie Państwo do nas dołączyć- serdecznie witamy w firmie Draexlmaier.
W Jeleniej Górze rozszerzamy profil już istniejącej firmy o wytwarzanie elementów wyposażenia wnętrz dla wysoko cenionych marek BMW i Porsche.
W ostatnim etapie produkcyjnym w ten dodatkowy segment produkcyjny będzie zaangażowanych ponad 500 pracowników powlekających skórą codziennie
kilkaset obić drzwi oraz wysyłających je do Niemiec. Do tego zajęcia stanowiącego prawdziwe wyzwanie poszukujemy ludzi zaangażowanych, elastycznych
oraz zainteresowanych długoterminową współpracą.
Oferujemy pracę na stanowisku:

Automatyk Utrzymania Ruchu
Do Państwa zadań należeć będzie:
• Organizacja zabezpieczeń i napraw w obszarach
produkcyjnych
• Organizacja i prowadzenie dokumentacji technicznej w
zakresie urządzeń produkcyjnych
• Naprawy, remonty i konserwacja urządzeń
• Utrzymanie najlepszych współczynników dla urządzeń i
maszyn
• Kontrola urządzeń pod względem przepisów BHP

•
•
•
•
•

Wymagania:
Wykształcenie średnie kierunkowe
Znajomość zagadnień z automatyki i elektroniki
Znajomość zagadnień z hydrauliki i pneumatyki
Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Asertywność, komunikatywność oraz gotowość do
wyjazdów służbowych do Niemiec

Kontroler jakości produkcji dostaw
Do Państwa zadań należeć będzie:
• Analiza jakości produktu oraz procesu produkcyjnego w
produkcji seryjnej łącznie z rozpatrzeniem reklamacji
• Przeprowadzanie kontroli jakości produktu BMW
• Współudział przy analizie i rozwiązywaniu problemów
jakościowych
• Ocena procesów oraz dostaw części pod względem
przydatności/ funkcji oraz jakości

Pracownik produkcyjny (szycie, klejenie,
piankowanie, tapicerowanie, wykrawanie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych
dziedzinach
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracy jako tapicer, krawiec
bądź na innym stanowisku pracy wymagającym dużej
zręczności i poczucia estetyki
• Znajomości procesu obróbki skóry
• Znajomość języka niemieckiego mile widziana
• Praca w trybie zmianowym
• Możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia

Pracownik magazynu
Wymagania:
• Minimum roczne doświadczenie pracy w magazynie
• Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania magazynu
i gospodarki magazynowej
• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
• Obsługa komputera (Ms Office)
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne
• Doświadczenie na stanowisku: kontroler jakości, najlepiej
w przemyśle motoryzacyjnym
• Znajomość procesów związanych z przetwórstwem skóry
(szycie, piankowanie, tapicerowanie)
• Uporządkowany, zorientowany na wyznaczony cel sposób
pracy, wysokie umiejętności analityczne, niekonfliktowy
sposób bycia oraz odporność na stres
• Komunikatywność, umiejętność przekonywania, zdolności
negocjacyjne,
• Umiejętność pracy w zespole
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

Jeśli któryś z opisanych Państwu profili odpowiada i macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz zamiłowaniem do
pracy w zespole, do rozwoju przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to będziemy się cieszyć z Państwa nadesłanych dokumentów
aplikacyjnych.
Dokumenty proszę nadesłać na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
58- 500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 45 lub mailem:

lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de
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Czego robiąc zakupy powinniśmy się obawiać? Jakich najczęstszych uchybień
możemy się spodziewać w sklepach? Jak bronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami?
Rozmowa z Iwoną Kozak, kierowniczką Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,
delegatury w Jeleniej Górze.

uznaliśmy jakiś produkt za niebezpieczny – było po prostu niemożliwe.
Ale oczywiście produkt został z rynku
usunięty.

Angelika Grzywacz: Jakich
uchybień w 2007 roku odnotowaliście państwo najwięcej w
jeleniogórskich punktach handlowo-usługowych?
Iwona Kozak: Na podstawie
kontroli stwierdziliśmy, że były to
najczęściej niepełne oznaczenia
cenowe, szczególnie w dużych sklepach nagminnie brakuje cen lub są
one niekompletne, niewidoczne, czy
też odnoszą się zupełnie do innych
produktów. W odniesieniu do spraw
zgłaszanych nam przez konsumentów w naszym biurze, najczęstsze
uchybienia dotyczyły usług budowlanych, montażu okien, drzwi, usług
fryzjerskich, reklamacji obuwia.

Wielu klientów barów i restauracji skarży się na jakość
podawanych dań, a co wynikło
z przeprowadzonych przez państwo kontroli?
Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania i rzetelności małej gastronomii ze szczególnym
zwróceniem uwagi na świeżość
oferowanych wyrobów kulinarnych
i surowców stosowanych do ich
produkcji, rzetelność obsługi klientów
i prawidłowość umieszczania cen.
Sama jakość podawanych dań nie jest
najgorsza. Duży problem, bo aż w 73
procent kontrolowanych placówek
stanowi natomiast porcjowanie
tych dań. W wielu punktach nie ma

Oddział jeleniogórski IH przeprowadził 318 kontroli,
w tym w detalu 207, sklepach wielkopowierzchniowych
25, w gastronomii 7, w usługach 41, hurcie – 20
i na targowiskach - 18. Liczba nałożonych mandatów
karnych za uchybienia to sto siedemdziesiąt dwa
na kwotę 31250 złotych.
wag, które umożliwiałyby rzetelne
wyważenie podawanych wyrobów.
Natomiast tam, gdzie te wagi są,
często są one nielegalizowane. Bardzo
ciężko jest klientowi stwierdzić, czy
na talerzu podano mu tyle ile widnieje obok ceny w menu. 67 procent
przedsiębiorców nie przestrzegało

Test prawdę ci powie
Masz problem z wyborem najlepszego produktu ?
Z pomocą przychodzą testy konsumenckie.
To najlepszy sposób na rzetelną
informację dla konsumentów o
tym, co warto wybrać z bardzo
szerokiej oferty rynkowej. W
Europie Zachodniej mają długą
tradycję; np. niemiecka fundacja
Stiffung Warentest od 1964 roku
zajmuje się informowaniem
opinii publicznej o jakości produktów dostępnych na rynku
(artykuły spożywcze, karma dla
zwierząt, kosmetyki, materiały
budowlane, samochody, inne).
Testy przeprowadzają laboratoria
w całej Europie, a ich miejsce i
czas wykonywania trzymane są
w ścisłej tajemnicy, aby nikt nie
miał okazji wpływać na wynik
badań.
W Polsce z pomocą przychodzi
pismo “Świat Konsumenta”, które
zamieszcza testy porównawcze
różnych produktów. Zyskują one
coraz większe znaczenie i cieszą
się dużym zainteresowaniem
ze strony konsumentów. “Świat
Konsumenta” opublikował już
blisko 150 testów różnych produktów. Analizując je łatwo zobaczyć,
w jaki sposób producenci wprowadzają nas w błąd.
Przykładem mogą być wody
mineralne w wersjach smakowych, których na rynku spotykamy coraz więcej. Reklamowane są
jako np. naturalne wody z dodatkiem cytrusów. Forma opakowania i szata graficzna jest podobna
do opakowania wody naturalnej.
Na etykiecie (drobnym drukiem)

A co z nieświeżą żywnością w
sklepach spożywczych?
Takich kontroli robimy znacznie
mniej, ponieważ część kompetencji
przejął sanepid, gdzie wydzielona
została inspekcja jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych. Jednak z naszych obserwacji wynika,
że w odniesieniu do lat poprzednich

możemy jednak przeczytać: napój na
bazie wody
mineralnej,
konserwowany chemicznie. Skład: woda mineralna,
cukier, regulator kwasowości,
kwas cytrynowy, aromaty, substancja konserwująca E-202,
substancje słodzące. Reklama
stwarza pozory naturalności
więc mamy prawo czuć się oszukani. Podobnie jest przy napojach
izotonicznych – mają się szybko
wchłaniać do organizmu, ale
większość z nich nie posiada
reklamowanych właściwości.
Testy porównują też kosmetyki
– ekskluzywne, drogie produkty
ze zwykłymi (dostępnymi w
marketach). Często wyniki są
zaskakujące – okazuje się, że tanie
szampony lub kremy posiadają
takie same lub lepsze właściwości
niż droższe, firmowe produkty.
Kawa rozpuszczalna, kosmetyki, proszki do prania, wózki
dziecięce, odkurzacze, mikrofalówki, aparaty komórkowe, buty
sportowe, pieluszki, krzesła, narty
i wiele innych produktów rynkowych doczekało się “własnych”
testów konsumenckich.

Jadwiga
Reder-Sadowska

sytuacja poprawiła się. Przeterminowane towary częściej można znaleźć
w małych miejscowościach poza Jelenia Górą. Tam rzeczywiście czasami
można natrafić na różne cuda typu
przyprawy przeterminowane nawet
kilka lat czy inne produkty, które już
dawno straciły swoją ważność. Za taki

W handlowej matni

Przed jednym z zabobrzańskich marketów
towar sprzedawca może zapłacić do
pięciuset złotych grzywny.
Jak wyglądała w roku ubiegłym sytuacja dotycząca bezpieczeństwa zabawek?
Rodzice przy takich zakupach
muszą być po prostu bardzo czujni
i sami muszą ocenić, czy dana zabawka nadaje się dla ich dziecka czy
nie, ponieważ z opisu na produkcie
umieszczonego przez producenta
bardzo trudno jest wywnioskować czy
jego wytwór może być niebezpieczny.
Często są to zabawki sprowadzone z
Chin, następnie sprzedawane są w
sklepach z tanimi upominkami czy
na targowiskach, gdzie sprzedawca
czy producent często uchylają się
mówiąc, że nie jest to zabawka. Jeśli

PORADA JELONKI
Czy możliwa jest zmiana warunków zatrudnienia
lub rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży?
Kobiecie w ciąży, zatrudnionej na
podstawie umowy, o pracę przysługują szczególne prawa, wynikające
z przepisów kodeksu pracy. Zabraniają one nie tylko wykonywania
przez kobiety w ciąży określonych
prac, ale również zabezpieczają ją
przed ewentualnym rozwiązaniem
stosunku pracy, zarówno w okresie
ciąży, jak i urlopu macierzyńskiego.
Nawet, gdy kobieta zajdzie w ciążę
w okresie wypowiedzenia, a następnie dostarczy zaświadczenie, że w
dniu, kiedy dostała wymówienie,
była już w ciąży (o czym przecież nie
musiała w tym dniu wiedzieć, a więc
nie mogła też poinformować o tym
pracodawcy), wypowiedzenie jest
bezskuteczne, chyba że pracownica

dobrowolnie zgodzi się na rozwiązanie stosunku pracy.
Nieco inaczej przedstawia się
sytuacja kobiet zatrudnionych na
czas określony lub na okres próbny.
Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę
miałoby faktycznie nastąpić po
upływie 3. miesiąca ciąży, okres
zatrudnienia przedłuża się do dnia
porodu. Chyba, że umowa o pracę
została zawarta na czas określony w
celu zastępstwa pracownika w czasie
jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Bez względu na ciążę
można natomiast wypowiedzieć
umowę o pracę lub ją rozwiązać
bez wypowiedzenia kobiecie zatrudnionej na okres próbny, krótszy
niż miesiąc.

CZY ZNASZ JELONKĘ?
Fot. Konrad Przezdzięk

Które z uchybień były najtrudniejsze do usunięcia z rynku, a
które mogły stanowić dla konsumentów jakiś rodzaj zagrożenia?
Są to różnego rodzaju produkty
sezonowe. W ubiegłym roku, na
przykład kontrolowaliśmy, lampki
choinkowe. Sklepy najczęściej zaopatrywały się w produkty wytwarzane
przez producentów, do których można było dotrzeć, natomiast gorzej było
na targowiskach, gdzie większość
tych towarów pochodziła z Chin i
zagranicy a ustalenie producenta oraz
skontaktowanie się z nim – mimo że

przepisów o cenach, a u 13 procent
placówek stwierdzono nierzetelną
obsługę klientów. W jednej placówce wydane do konsumpcji napoje
alkoholowe posiadały obniżoną moc
wódki. Dużej poprawie w porównaniu do roku 2006 uległy natomiast
przestrzeganie terminów ważności
surowców, z których przygotowywane są dania. W 2006 roku tych
nieprawidłowości było aż 56 procent,
w roku ubiegłym nie odnotowaliśmy
ani jednego takiego punktu.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wielu z nas uważa, że doskonale orientuje
się w topografii stolicy Karkonoszy. Nie
brakuje także znawców architektury, którzy
rozpoznają bez błędu szczegół każdego
zabytku. Czy rzeczywiście? Przekonajcie
się sami.
Co tydzień będziemy zamieszczać zdjęcie mało znanego zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to
miejsce i podzielić się z nami swoją odpowiedzią wysyłając e-mail na adres redakcja@
jelonka.com lub dzwoniąc od poniedziałku
do piątku w godz. 11 – 13 do naszej redakcji:
tel. 0 – 75 75 444 00. Dla spostrzegawczych
czeka nagroda w postaci gadżetów naszego
tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało figurę
„bogini” Flory przy pl. kard. Wyszyńskiego.
Nagrody gratulujemy internautce Pippi.
(tejo)

sprzedawcy udowodni się sprzedaż
niebezpiecznej zabawki, wówczas jest
ona ściągana z obrotu i wszczynane
jest postępowanie administracyjne
przez główny inspektorat, jednak
dotyczy to przede wszystkim importerów i producentów, bo tak wskazuje
ustawa. W roku ubiegłym w Jeleniej
Górze odnotowaliśmy pięć rodzajów
takich niebezpiecznych zabawek,
które zostały z rynku usunięte.
Na co powinniśmy zwracać
szczególną uwagę robiąc zakupy?
Idą święta i znowu pojawią się
promocje, które niekoniecznie przeprowadzane są rzetelnie. Problem
dotyczy przede wszystkim sklepów
wielkopowierzchniowych, w których
Ponadto umowę o pracę z kobietą w ciąży można rozwiązać tylko
w sytuacji ogłoszenia upadłości
lub likwidacji pracodawcy albo w
wyniku ciężkiego i zawinionego
naruszenia przez nią obowiązków
pracowniczych. W innych przypadkach – jeśli umowa zostanie bezprawnie rozwiązana, pracownica
może domagać się przywrócenia
do pracy lub wypłaty należnego
odszkodowania.
Przy wypowiedzeniu lub zmianie
umowy ciężarnej przysługują dodatki wyrównawcze. Kobiety w ciąży
nie wolno zatrudniać w nocy, ani
w godzinach nadliczbowych nawet
wówczas, kiedy sama wyrazi wolę
świadczenia pracy w tym trybie.

Mariusz Gierus,
prawnik

w ubiegłym roku odnotowaliśmy
oferowanie wyrobów z tzw. „gratisem”, których cena była wyższa niż
tych samych wyrobów bez gratisu,
co oznacza, że za gratis trzeba było
zapłacić. Ponadto podawane były
nieprawdziwe informacje o cenach
dotychczasowych, przekreślonych,
obowiązujących przed okresem
promocyjnym. Nieścisłości dotyczyły
również nieprawidłowego wyliczenia
cen jednostkowych dla wyrobów
oferowanych w promocjach, nieokreślania czasu trwania promocji,
niepodawaniu przyczyny obniżki
ceny lub przeceny, oraz rozbieżności
co do cen prezentowanych w ulotkach i liczonych przy kasach.
Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz
Nie zapomnij
o życzeniach

Rozpoczynający się tydzień
aż pęka w szwach od świąt,
o których warto pamiętać. O
ile nie złożenie życzeń w dniu
pisarza przypadającym dzisiaj
(poniedziałek) może ujść nam
płazem, o tyle nie pamiętanie o
Dniu Teściowej (środa) czy Dniu
Kobiet (sobota 8.03) może zostać
różnie potraktowane. Paniom
przypominamy także o poniedziałku następnego tygodnia (10
marca), kiedy to swoje święto,
o którym rzadko się pamięta,
obchodzą mężczyźni.

Zabronią
jednorazówek?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy ograniczający
korzystanie z bezpłatnych jednorazowych torebek foliowych w
sklepach. Zakłada on, że sklepy
i punkty usługowe nie będą mogły rozdawać swoim klientom
jednorazowych, bezpłatnych
foliówek. Zastąpić miałby je
ekologiczne torby papierowe.
Jeśli parlament zdołałby uchwalić nowelizację ustawy przed
przerwą wakacyjną, to wtedy
weszłaby ona w życie już w styczniu przyszłego roku. Wówczas
za używanie nieekologicznych
torebek ma grozić kara do 5 tys.
zł. Jeleniogórscy sprzedawcy nie
kryją obaw co do tych zmian.
Zadowolona będzie natura.
Foliowe jednorazówki w glebie
rozkładają się od stu do czterystu
lat. A klientom pozostanie jeszcze
możliwość powrotu do zakupów
z wiklinowym koszykiem.

(Angela)
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KRAJ Otwieramy oczy selekcjonerowi kadry

Pomyśli o Marcie
Marta Oreszczuk (Finepharm Carlos Jelenia Góra)
prezentuje szczyt formy w tym sezonie. Zdaniem
wielu znawców żeńskiego szczypiorniaka jest obecnie
najlepszą lewoskrzydłową w kraju, ale nie ma dla niej
miejsca w kadrze Polski.

– Wiemy, że na tej pozycji
jest dużo dobrych szczypiornistek. Czy to znaczy, że Marta
nie ma szans na dostanie się
do reprezentacji?
Z. Łakomy: Nieprawda. Nie
zamykam drogi przed
żadną zawodniczką,
jeśli przez długi
okres utrzymuje
bardzo dobrą formę, a tak jest w
przypadku Marty
Oreszczuk. W Koszalinie na meczu
KU AZS Politechnika – Finepharm Carlos

zobaczyłem „na żywo” tę zawodniczkę i pogadałem z trenerem
Zdzisławem Wąsem na jej temat.
Myślę, że ma szansę dostać się do
kadry narodowej, która będzie się
przygotowywała do mistrzostw
Europy planowanych na przełomie maja i czerwca tego roku.
– Czy czasami przeszkodą
w powoływaniu M. Oreszczuk
do kadry jest jej wiek, bo ma
35 lat?
Z. Łakomy: Zaprzeczam temu
zdecydowanie. Sam byłem zawodnikiem przez długie lata i
wiem, że grałem coraz lepiej z
biegiem lat i z coraz większą
pewnością siebie. W przypadku
Marty, jak się okazuje jej wiek
jest zaletą, a nie wadą. Można
powiedzieć, że jest jak wino: im
starsza tym lepsza.
Dziękuje za rozmowę

(JEN)

Srebrny medal wywalczyły juniorki Finepharm Carlos
w zakończonych w niedzielę mistrzostwach Polski w
tej kategorii wiekowej. Do obronienia wywalczonego
przed rokiem złotego medalu zabrakło niewiele.
W tych zawodach rywalizowało
ze sobą osiem drużyn podzielonych
na dwie grupy: W pierwszej były:
Finepharm Carlos Jelenia Góra,
Jutrzenka Płock, Beskid Nowy Sącz i
KSS Kielce. W drugiej: Truso Elbląg,
AZS AWFiS Gdańsk, Sambor Tczew
oraz Pogoń Handball Szczecin.
Nasze dziewczyny poradziły
sobie w rozgrywkach grupowych
bardzo dobrze. Wygrały zdecydowanie pierwszy mecz, pomęczyły
się trochę z KSS Kielce, ale rozgromiły potem w ostatnim, trzecim
Jutrzenkę Płock.
Potem rozgromiły w meczu o
ścisły finał Sambora Tczew 34:22
i w finale zmierzyły się z drużyną
AZS AWFiS Gdańsk, która również
wygrała trzy mecze w swojej grupie
i walkę o ścisły finał z KSS Kielce
38:21.

W meczu finałowym nasze i tak duży sukces,
dziewczyny przegrały z faworyt- bo przecież z zespokami, choć walczyły uparcie o łu, który w ubiegłym
zwycięstwa do końcowej syreny roku zdobył mistrzostwa
kończącej to spotkanie.
kraju odeszło kilka podstaWalka o złoto, można powie- wowych zawodniczek, które
dzieć, rozstrzygnęła się w pierw- obecnie są w składzie kadry młoszej połowie przegranej przez jele- dzieżowej: Monika Maliczkiewicz,
niogórzanki 13:19. potem trudno Marta Dąbrowska, Agnieszka
im było odrobić tę stratę.
Kocela oraz J. Stanisławiszyn i A.
W drugiej połowie jeleniogó- Łoniewska.
rzanki dwukrotnie doszły rywalki
Janusz Cwen
na jedną bramkę. – Kiedy powinniśmy rzucić gola na
remis, to gdańszczanki Wyniki jeleniogórzanek:
zdobywały gole i „od- Finepharm Carlos – Beskid Nowy Sącz
35:22 (21:6)
jeżdżały” – powiedział Finepharm Carlos – KSS Kielce 		
26:23 (10:14)
nam trener Dariusz Finepharm Carlos – Jutrzenka Płock
37:17 (20:9)
Jarosz.
Półfinał: Finepharm Carlos – Sambor Tczew 34:22 (17:11)
Jednak przyznać Finał: Finepharm Carlos – AZS AWFiS Gdańsk 31:27 (19:13)
należy juniorki Finep- Finepharm: Szalek, Baranowska, Kozłowska – Kobzar 10, Buklarewicz 7,
harm Carlos odniosły Konsur 4, Tajerle 2, Muras 2, M. Łoniewska i Rykaczewska po 1.

Marta Oreszczuk jest
w życiowej formie

spotkanie trzema punktami.
Olimpia Poznań - MKS MOS
Karkonosze 73:70 (15:14, 19:24,
21:16, 18:16)
MKS MOS Karkonosze: Kowalczyk 26, Pawlukiewicz 11, Brzozowska 8, Mochól 7, Krawczyszyn
6, Kowiel 5, Sawicka 4, Klementowska 3, Szymczyk, Dudek.

JEN

Piłkarki ręczne Finepharm Carlos Jelenia Góra poległy w meczu z akademiczkami w Koszalinie, stawiając skuteczny opór rywalkom tylko do 20 minuty.
W Koszalinie spotkały się
dwie drużyny, które od sześciu
kolejek nie przegrały meczu.
Okazało się jednak, że nasze
dziewczyny sporo tracą ze swojej wartości w wyjazdowych meczach. Mimo wszystko u siebie
mają spore wsparcie w kibicach,
którzy są dodatkowym zawodnikiem Finepharm Carlos.
Początek meczu zapowiadał
się nieźle. Co prawda miejscowe
od razu objęly prowadzenie: 2:0
(3 min.) i potem 4:2 (5.), ale w
10 min. był remis:, a w 19 min.
przyjezdne wyszły na jedyne

w tym spotkaniu prowadzenie
9:8. Potem jednak gospodynie
zdominowały grę na parkiecie
i konsekwentnie powiększały
przewagę, kończąc pierwszą
część meczu z przewagą 4 goli.
Jeszcze gorzej było w drugiej
połowie, w której miejscowe
uzyskały zdecydowaną przewagę, gorąco oklaskiwane przez
tysięczną widownię, która co
chwilę popisywała się efektowną „falą”. ostatnie kilka minut
meczu kibice dopingowali swoje
zawodniczki na stojąco, a końcową syrenę przywitali confetti.

Można mieć tylko nadzieję, że
lepiej będzie w ostatnim meczu
rundy podstawowej w Jeleniej
Górze z Łączpolem Gdynia – 8
marca. To spotkanie trzeba wygrać, by jeleniogórzanki zajęły
jak najlepsze miejsce w tabeli
przed play–off.
AZS Politechnika Koszalin
– Finepharm Carlos Jelenia
Góra 34:28 (17:13)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Skompska, Nowak Gęga 13, Buchcic 4, Latyshevska
3, Dyba, Oreszczuk, Odrowska
i Jeż po 2, Bogusławska i Kocela 0.

JEN

Pozosta³e wyniki:
Piotrcovia Piotrków – Słupia Słupsk
29:20 (16:8)
Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów 		
29:15 (16:8)
Start Elbląg – SPR Safo Lublin 		
26:48 (15:22)
Łącznościowiec Szczecin – Zgoda Ruda Śląska 14:33 (7:15)
mecz Łączpol Gdynia – Dablex AZS Gdańsk odbył się po
zamknięciu numeru
Tabela
Dablex AZS AWFiS Gdańsk
2. SPR Safo Lublin
3. Interferie Zagłębie Lubin
4. KS Finepharm Carlos JG
5. KS Łączpol Gdynia
6. AZS Politechnika
7. Zgoda Ruda Śląska
8. Piotrcovia Piotrków Tryb.
9. EKS Start Elbląg
10. KPR Ruch Chorzów
11. MKS Słupia Słupsk
12. KS Łącznościowiec

Kry-Cha o krok od zwycięstwa
W meczu przedostatniej kolejki Kry – Cha Bus pokonała
najgroźniejszego rywala do tytułu mistrzowskiego
Pizzerię Carlitos 5:3 (1:0) i ten zespół został samotnym
liderem.
się 3:0. Kontaktową bramkę w
21. min na 3:1 zdobył dla Pizzerii
Carlitos po ładnej kombinacyjnej
akcji M. Kaniewski. W rewanżu
Maciej Wojtas podwyższył wynik na
4:1 w 24. min, a kolejną bramkę dla
Kry – Chy Bus uzyskał po przejęciu
piłki oraz indywidualnej akcji w 25.
min. – Arkadiusz Gawlik. Wcześniej
Tomasz Ciepiela nie wykorzystał
rzutu karnego.
Kiedy wydawało się, że jest po
meczu Mariusz Larysz i Krystian
Kubicz poprawili wynik na 5:3.

Wówczas futboliści Pizzeria Carlitos zwietrzyli szansę na remis i
zaatakowali zacięcie, ale zawodnicy
Kry-Chy Bus nie dali sobie wydrzeć
cennego zwycięstwa.
Wyniki 8. kolejki: Kry-Cha Bus
– Pizzeria Carlitos 5:3, Pub Gol – Dywanówka Kowary 7:3, CO Cumbers
– Jeżów 0:7, Lambert Auto-Komis
– Kolegium Karkonoskie 6:8, JSS
Gwardia – Batter Pol/Top Film 5:2.
W ostatniej 9. kolejce (10 III,
od godz. 18.40) grają: Batter Pol/
Top Film – CO Cumbers, Pizzeria
Carlitos – Jeżów Sudecki, Kry-Cha
Bus – Kolegiumn Karkonoskie, JSS
Gwardia – Pub Gol, Kowary Dywanówka – Lambert Auto Komis.

(JEN)
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34
34
28
27
26
23
23
22
15
12
3
2

614:476
703:562
618:512
652:614
591:512
727:575
575:520
582:559
604:682
516:554
408:646
393:671
Fot. Krzysztof Malinowski

JELENIA GÓRA I liga MOS w futsalu na finiszu

W w 11. min. po składnej akcji
zespołu Łukasz Kusiak zdobył
prowadzenie 1:0 dla Kry-Chy Bus.
Jednak tuż przed zakończeniem
pierwszej połowy mogło dojść do
wyrównania, ale Mariusz Kaniewski nie zdobył gola z karnego. Jego
strzał wybił dobrze broniący w tym
spotkaniu – Tomasz Ciepiela.
W drugiej połowie Kry – Cha
Bus przycisnęła i zdobyła dwie
ładne bramki ze strzałów Jarosława Wichowskiego (18. min.) i
Kurzelewskiego 19. min.). Zrobiło

Sabina Kobzar była
najskuteczniejszą
zawodniczką
finałowego meczu

Słabsze na wyjazdach

Koniec marzeń koszykarek
Koszykarki MKS MOS przegrały
na wyjeździe z Olimpią i pożegnały
się z marzeniami o zajęciu 6.
miejsc w tabeli I ligi gr. B, dającym
prawo do gry w barażach o wejście
do tworzonej na przyszły sezon
jednej, centralnej I ligi.
Jeszcze w 38 min. spotkania
przyjezdne prowadziły 70:68. Jednak końcowka należała do miejscowych, które wygrały to ważne

Zdobyły srebro

KOSZALIN Jeleniogórskie szczypiornistki bezdyskusyjnie przegrały

Fot. Marek Tkacz

Dlaczego? Pytamy trenera reprezentacji – Zenona Łakomego.
Z. Łakomy: Obserwuję tę
zawodniczkę, bo docierają do
mnie sygnały o jej znakomitej
formie. Zresztą widać to choćby
w ilości zdobywanych przez nią
bramek w każdym meczu (97
w 19 meczach – przyp. red.).
Jednak do 28 lutego tego roku
musiałem zgłosić 21 zawodniczek
do turnieju przedolimpijskiego,
który odbędzie się od 28 do 30
marca. Miałem zbyt mało czasu,
by sprawdzić Martę i dlatego zgłosiłem do reprezentacji ograne już
w kadrze zawodniczki i też utrzymujące od dawna wysoką formę,
czyli: Kingę Polenz z Piotrcovii
oraz Agnieszkę Jochymek i Kaję
Załęczną z Zagłębia Lubin.

JELENIA GÓRA Udany występ Finepharm Carlos w mistrzostwach Polski juniorek

Fot. Archiwum

20

Fragment meczu Kry-Cha Bus – Pizzeria Carlitos

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Przy fatalnych warunkach atmisferycznych: silnym
wietrze i padającym deszczu ze śniegiem, na oblodzonych trasach rywalizowali uczestnicy 32. Biegu Piastów.
Jeszcze na kilka godzin przed imprezą wydawało się,
że zostanie ona odwołana.
Organizatorzy robili jednak
co mogli, by impreza się odbyła.
Ściągnięto nawet mieszkańców
Szklarskiej Poręby, by nanosili
śnieg na trasę. – Przeszkodzić
nam może jedynie deszcz i wiatr
– mówił dzień przed imprezą
Julkian Gozdowski, główny organizator. I rzeczywiście, w nocy z
piątku na sobotę lało jak z cebra.
Organizatorzy jednak zdecydowali się na rozegranie imprezy. Skrócono jedynie trasę, z

planowanych pierwotnie 46 do
33 km. Nie wszyscy też dojechali
na Polanę Jakuszycką, ale i tak
frekwencja była bardzo dobra.
Bieg główny ukończyło ponad
1500 z ponad 2 tysięcy złoszonych
zawodników.
Zawody dostarczyły sporo
emocji, ale – tradycyjnie już od lat
– liczyli się głównie Czesi. Zwyciężył, podobnie jak przed rokiem,
Petr Novak (Karlove Vary). Drugi
był Dan Slechta (Harrachov),

Fot. Piotr Grzyb

Walczyli z deszczem i wiatrem
który przed rokiem na mecie zameldował się na 3. miejscu. Brąz
w tegorocznym Biegu Piastów
zdobył Viktor Novotny. Najlepszy
Polak – Piotr Kocoń (AZS AWF
Katowice) minął linię mety na
5. miejscu.
Były jelenogórzanin, obecnie
reprezentujący barwy LKS Poroniec Tomasz Kałużny, zameldował
się na 10. miejscu. Na 20. pozycji
uplasował się Jakub Mroziński z
Jeleniej Góry, ale dało mu to 3.
miejsce w klasyfikacji PZN (trzeci
wśród Polaków).

(ROB)
Na trasie zawodów panowały
arcytrudne warunki

JELENIA GÓRA Zdecydowana postawa Sudetów w końcówce rundy zasadniczej

Karkonosze
grają dalej

Objawienie rezerw

Ostatnie
dwa mecze
W ostatnich dwóch meczach rundy
podstawowej Sudety spotkają się 8
marca w Pleszewie z Open Basket,
gdzie gra dwóch byłych koszykarzy
naszej drużyny: Maciej Miłoń i Tomasz
Wilas oraz u siebie z wiceliderem
– AZS Radex Szczecin. Będzie to
niewątpliwie hit rundy podstawowej,
być może decydujący o tym, kto
zajmie pierwsze miejsce w tabeli II
ligi gr. B po tej fazie rozgrywek.Potem
cztery pierwsze drużyny rozegrają
play off o wejście do I ligi. Wchodzi
tylko jeden zespół.

W meczu z rezerwami Śląska akcjami. Na szczególne uznanie
Wrocław gospodarze tak zdecy- zasługuje ostatnie ich zagranie,
dowanie przeważali, że trener kiedy Kamil Abramowicz podał
jeleniogórzan – Ireneusz Tarasz- przez pół boiska do Pawła Mincela,
kiewicz wpuścił do gry wszystkich a ten w wyskoku wsadził piłkę
rezerwowych zawodników na do kosza. Wywołało to ogromny
ostanie kilka minut meczu i dobrze aplauz nie tylko na widowni, ale
się stało, bo zagrali oni znakomi- również, na ławce Sudetów, gdzie
cie, popisując się niekiedy akcjami siedzieli zawodnicy z pierwszej
godnymi NBA.
piątki oraz trenerzy.
Jednak początek meczu nie zaSudety Jelenia Góra – Śląsk
powiadał pogromu przyjezdnych, II Wrocław 96:53 (21:14, 23:12,
którzy nawet w 6 min. prowadzili 29:7, 23:20)
12:8. Od tego jednak momentu
Sudety: R. Niesobski 17, M. Stetrwała dominacja gospodarzy na renga 13, P. Mincel i J. Wilusz i
parkiecie, którzy wygrali pierw- G. Terlikowski 10, Ł. Niesobski Tabela
sze 10 min. 21:14 i coraz wyżej 9, K. Samiec 8, K. Abramowicz 1. Sudety Jelenia Góra
następne kwarty. Musiało tak się 7, W. Klimek, M. Matczak i J. 2. AZS Radex Szczecin
stać, bo rezerwy Śląska to przede Czech po 4, J. Kołodziej.
3. Pogoń Prudnik
wszystkim niska i słaba ekipa i
(JEN) 4. MKKS Zabrze
5. AZS PO Opole
teraz wiadomo, dlaczego są
6. Spójnia Stargard Szcz.
na przedostatnim miejscu w Pozosta³e wyniki:
83:74 7. Open Basket Pleszew
tabeli. Miejscowi rozgromili Doral Nysa Kłodzko – AZS OSRiR Kalisz
20:0vo 8. AZS OSRiR Kalisz
gości, choć w końcówce VB Leasing Siechnice – Olimpia Legnica
Spójnia Stargard Szcz. – Open Basket Pleszew 71:59 9. Doral Nysa Kłodzko
grały rezerwy.
86:83 10. VB Leasing Siechnice
Ale jak! Nie tylko nie UKKS 2000 Leszno – MKKS Zabrze
98:74 11. AZS Big Plus Poznań
straciły przewagi, ale ją AZS Politechnika Opole – Pogoń Prudnik
12. UKKS 2000 Leszno
mecz
AZS
PP
Big
Plus
Poznań
–
AZS
Radex
Szczecin
powiększyły, popisując się
13. Śląsk II Wrocław
co chwilę efektownymi w niedzielęw zaległym meczu
Śląsk II Wrocław – VB Leasing Siechnice
77:73 14. Olimpia Legnica

Efektowne zagrania Pawła Mincela
wzbudzały zachwyt publiczności

(JEN)
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1936–1685
1845–1561
2047–1839
1865–1719
1879–1586
1799–1682
1801–1729
1780–1714
1828–1751
1727–1831
1768–1814
1609–1833
1529–2004
998–1663

Przykra przegrana
Nasze koszykarki, choć grają po
wzmocnieniu siódmy mecz, po
dwóch wygranych, przegrały piąte
spotkanie. Tym razem z Dudą Leszno
zajmującą trzecie miejsce w tabeli.

Fot. Krzysztof Malinowski

Fot. Krzysztof Malinowski

Sudety wygrały kolejny mecz rundy podstawowej II ligi
koszykówki mężczyzn gr. B i skutecznie bronią pierwszego miejsca w tabeli, z którego łatwiej będzie im grać
w barażach z udziałem pierwszej czwórki.

Pozosta³e wyniki:

Row Rybnik – Wisła Kraków 		
60:75
SMS Łomianki – AZS PWSZ Gorzów Wlk.
43:100
Cukierki Odra Brzeg – Energa Toruń
66:80
mecze MUKS Poznań – INEA AZS Poznań oraz CCC Polkowice
Leszczynianki to „na oko” niewysoki zespół, po- – ŁKS Łódź w niedzielę
nadto zawodniczki Dudy nie imponują, nie tylko Tabela
wzrostem, ale i warunkami fizycznymi. Jednak ta
21 42 1727–1239
ekipa budowana jest od dawna i jej trener Jarosław 1. Lotos PKO BP
22 42 1817–1320
Krysiewicz nauczył podopieczne jak należy przy 2. Wisła Can Pack
22 37 1513–1381
takich możliwościach grać w koszykówkę, a mia- 3. PKM Duda PWSZ
21 35 1523–1332
nowicie: piłką. Nasze zawodniczki tak nie grały, a 4. KSSSE AZS PWSZ
21 34 1409–1402
przegrywały walkę w indywidualnych popisach i 5. Utex Row Rybnik
6. INEA AZS Poznań
21 31 1456–1379
dlatego poniosły kolejną porażkę.
7. CCC Polkowice
20 31 1423–1357
Finepharm KK AZS – Duda Leszno 58:68
8. Energa Toruń
21 29 1446–1508
(17:17, 15:15, 8:18, 18:18)
9. ŁKS Siemens AGD
20 28 1271–1330
Finepharm KK AZS: Ely 15, Małaszewska 14, 10. MUKS Poznań
20 28 1397–1515
Mendeng 12, Gawrońska i Jackson po 7, kaszuwa- 11. Cukierki Odra
21 26 1354–1556
ra 3, Kret i Wójcik po 0.
12. Finepharm KK
21 23 1229–1562

(JEN) 13. Arcus SMS PZKosz

21

22 1127–1811

Z dwóch zaległych meczy
półfinałowych jeleniogórskiego okręgu, odbył się
tylko jeden, bo spotkanie
w Nowogrodźcu pomiędzy
miejscowym Chrobrym a
Nysą Zgorzelec odwołano
z powodu fatalnego stanu
boiska.
Natomiast w Kamiennej
Górze miejscowa Olimpia
w meczu z Karkonoszami
Jelenia Góra przegrała 1:4
(1:1). Bramk i: Zbigniew
Kamiński (43.) oraz Łukasz
Kowalski 2 (27. i 69.-k),
Maciej Wojtas (44.), Kusiak
(57.).
Podstawowa jedenastka
Karkonoszy: Ciepiela – Kusiak, Suchanecki, Siatrak,
Kurzelewski – Wojtas, Wawrzyniak, Kuźniewski, Kotarba – Kowalski i Durlak.

Sparingi w trudnych
warunkach
W ubiegłą sobotę odbyły
się dwa mecze w naszym
regionie. Oba w niezwykle
trudnych warunkach. W
Lubomierzu Stella pokonała
3:2 (3:0) KS Łomnica. Mecz
z powodu ulewy i silnego
wiatru trwał tylko godzinę. Za tydzień rewanż w
Łomnicy.
W d r ug i m sp ot k a n iu
Orzeł Mysłakowice pokonał
1:0 Woskar Szklarska Poręba 1:0 (1:0), a jedyną bramkę zdobył Marek Ociepa.
Lotnik Jeżów nie grał, ale
planuje mecz w najbliższą
sobotę (8 marca) z Orłem
Wojcieszów na wyjeździe.

(JEN)

W meczu nie brakowało nerwowych
spięć. Pierwsza w lewej: Shyra Ely

Zawsze aktualne
tabele i wyniki
z meczów
w internecie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION Wydarzenia i kultura

JELENIA GÓRA Wielkie show na otwarcie święta miasta

Będzie się działo

Z Francji na plac Ratuszowy

PONIEDZIA£EK 3 III

Widowisko teatralne oraz pokaz sztucznych
ogni – tak rozpoczną się obchody 900-lecia
Jeleniej Góry. Inauguracja święta już w
najbliższy czwartek (6 marca) na placu
Ratuszowym.

Karkonosze na zdjęciach
Otwarcie międzynarodowej poplenerowej wystawy fotografii „Karkonosze '2007”.
Godz. 17., Galeria „Promocje”
Poezja śpiewana w teatrze
Koncert Raz Dwa Trzy. Grupa promuje nową płytę z piosenkami wybitnego polskiego
satyryka i poety Wojciecha Młynarskiego. Godz. 19., Teatr Jeleniogórski, bilety w
cenach: 50 zł, 40 zł, 30 zł.
WTOREK 4 III

Filmy Wajdy w DKF „Klaps”
Projekcja filmu „Piłat i inni” – dramat w reż. Andrzej Wajda (RFN/Polska, 1972),
oparty na motywach „Mistrza i Małgorzaty” Buhłakowa. Godz. 18., sala widowiskowa
JCK, ul. Bankowa 28/30. Bilet: 9 zł, karnet 28 zł.
ŒRODA 5 III

Malarstwo i jazz
Otwarcie wystawy „Malarstwo” Małgorzaty Kaczmarczyk (czynnej do 21 marca)
oraz występ zespołu free-jazz-rockowego “Ekam Bar’d”. Godz. 18., galeria „Muflon”
w MDK „Muflon”.
CZWARTEK 6 III

Prelekcja z nurtem azjatyckiej rzeki
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Jak płynęła rzeka Jangcy”.
Prelegentem będzie Stanisław Dąbrowski. Godz. 19., Muzeum Przyrodnicze.
PI¥TEK 7 III

Recital Waleczka
Recital w wykonaniu Wojciecha Waleczka (fortepian). Prowadzenie Elżbieta M.
Terlega, w programie m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart – Sonata B-dur. Godz. 19.,
Filharmonia Dolnośląska – sala koncertowa, bilety: 15, 10 i 5 zł. Przed koncertem,
o godz. 18. w filharmonii, otwarcie wystawy Małgorzaty Sarzyńskiej „ONA”.

Jubileusz rozpocznie się przemarszem korowodu władz i mieszkańców miasta (godz. 19). Uczestnicy
zbiorą się pod Kościołem Garnizonowym i wyruszą w kierunku placu
Ratuszowego. Potem przed ratuszem
odbędzie się widowisko francuskiej
grupy artystycznej Malabar pt. „Le
Voyages Des Aquareves” (ok. 19.40).
Grupa ta występowała w ponad
30 krajach i 1100 miastach świata.
Można ją było zobaczyć np. podczas
moskiewskiego festiwalu teatrów
(2001 rok), w 1998 roku występowała na Stade de France w Paryżu
podczas piłkarskich mistrzostw
świata. Ich widowiska to głównie
gra światła, pokazy sztucznych ogni,
niemal aktorskie sztuczki z użyciem

Fot. www.ciemalabar.com
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„Okrutne i czułe”
w teatrze

Jeszcze nie opadły emocje po
„Elektrze”, a już w najbliższą
sobotę w jeleniogórskim teatrze
odbędzie się kolejna premiera.
To „Okrutne i czułe” Martina
Crimpa, w reżyserii Remigiusza
Brzyka. Spektakl oparty jest na
„Trachinkach” Sofoklesa.
O czym jest ta sztuka?
– Gdzieś w tle toczy się wojna,
a na pierwszym planie – żona
generała groteskowo walczy z
obumieraniem własnych uczuć
i kobiecości – czytamy w zapowiedzi.
Niespodzianką jest to, że w
spektaklu wystąpi... sześciu młodych aktorów – uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 w Kowarach.
Premiera spektaklu odbędzie się w najbliższą sobotę (8
marca) o godz. 19 na Scenie
Studyjnej. Kolejne spektakle
zaplanowano na niedzielę (9
marca, godz. 19) oraz wtorek
(11 marca, godz. 19).

przyrządów gimnastycznych i cyrkowych (drążki, liny,
szczudła). Wszystko
przy akompaniamencie muzyki. Co Fragment występu grupy „Malabar”
„Malabar” pokaże w
Jeleniej Górze? Przekonamy się już Góry (1 V) wystąpią Anna Maria
w czwartek. Po występie artystów Jopek, M. Napiórkowski, A. Lesicki
nastąpi uroczyste otwarcie święta oraz Jaromir Nohavica, znany czeski
przez prezydenta Marka Obrębal- piosenkarz i bard. Na 2 maja przewiskiego. Wieczór zakończy pokaz dziano koncert grupy „Kult”. Latem
sztucznych ogni.
będzie m.in. święto dla dzieci, dni
Blisko dwugodzinne otwarcie roweru, oraz widowisko plenerowe
to tylko początek cyklu imprez, przy krzyżu milenijnym.
jakie czekają na jeleniogórzan w
Łącznie na obchody święta miatym roku. Ciekawie zapowiada się sta przewidziano 2,1 mln złotych.
zwłaszcza majowy długi weekend. Będzie się więc za co bawić.
W koncercie Gwiazdy dla Jeleniej
(ROB)

(ROB)

JELENIA GÓRA Zmiana miejsca popularnej imprezy

Sanie rogate pojadą wzdłuż granicy
Po raz szósty odbędzie się w Kowarach festiwal sanek,
czyli Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi. Imprezę
zaplanowano na najbliższą sobotę (8marca). Pomimo
kiepskich warunków pogodowych (brak śniegu na wcześniej wytyczonej trasie) wyścig odbędzie się na innej,
skróconej trasie.

między innymi występy artystyczne
oraz zabawy, gry i konkursy wraz,
z tradycyjnym już, cięziem drewna
na czas. O godzinie 13. zagra alternatywno-folkowy kwartet Jorgi,
natomiast o 14.45 – kapela country
z Czech.
Dodatkową atrakcją będzie możliwość bezpłatnego wejścia do „Sztolni
Kowary”.

Koncert w Paulinum
Koncert zespołu „W tym sęk”, godz. 18., Pałac Paulinum. Wstęp jest wolny, ale
obowiązuje wcześniejsze rezerwacja miejsc, tel. 075 – 649-44-00.

Ze względu na ciągły brak śniegu zmieniono przebieg wyścigu.
Trasa zjazdu sań rogatych zostanie
wytyczona Grzbietem Lasockim w
pobliżu Schroniska „Na Przełęczy
Okraj”. Sanie pojadą praktycznie

Teatr młodzieżowy o kobietach
Spektakl EXTRA POLISH grupy teatralnej JCK „Teatr Odnaleziony”. Godz. 19., sala
widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30.

Nowości ze świata muzyki

SOBOTA 8 III

NIEDZIELA 9 III

Popisy młodych tancerzy
XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – turniej dla par dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych. Od godz. 10., gala finałowa o godz. 17., Szkoła Tańca Beaty i
Tomasza Tabor, sala przy ul. Obrońców Pokoju 26a.
TEATR

Gargantua i Pantagruel
6 III o godz. 11 i 8 III o godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilety 14 zł
Tymoteusz Rymcimci
9 III, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
KINO

Grand

Marysieńka

Butelki zwrotne
3 – 6 III, godz. 20
komedia, prod. Czechy 2007, od
12 lat

Ostrożnie, pożądanie
3 – 6 III, godz. 17
dramat, wojenny, prod. Chiny, USA
2007, od 15 lat

Rozmowy nocą
3 – 6 III, godz. 18
komedia romantyczna, prod. Polska
2007, od 12 lat

Rozmowy nocą
3 – 6 III, godz. 20
komedia romantyczna, prod.
Polska 2007, od 12 lat

Lot
Mała wielka miłość
3 – 6 III, godz. 16, 18, 20.15
komedia romantyczna, prod. Polska
2008, od 12 lat

wzdłuż granicy polsko-czeskiej.
Natomiast występy artystyczne,
konkursy i uroczyste wręczanie
nagród odbędzie się przy sztolniach
i obiektach „Jelenia Struga SPA
RESORT” na Podgórzu.

Zjazd pierwszych sań także o
godz. 10., w związku z czym wyjazd
pierwszych załóg spod kowarskiego
Ratusza został zaplanowany na
godz.9.
O godz. 8.50 oraz o 11.15 z przystanku k/Biedronki w Kowarach
odjedzie bezpłatny autobus PKS Tour
Jelenia Góra, który zawiezie widzów
w pobliże miejsca imprezy do pętli
Kowary-Podgórze.
Przygotowano też dodatkowe
atrakcje. Imprezie towarzyszyć będą

ERIC MARIENTHAL – „Just Around the Corner”
Wydawnictwo: Concord Records/ Peak Records

Brzmienie saksofonu altowego Erica Marienthala rozpoznawalne jest od pierwszego utworu. Tak też jest na najnowszej płycie
utalentowanego muzyka. Brawurowy popis swoich umiejętności
pokazał podczas ostatniego wspólnego koncertu z Walk Away. Ten
znakomity amerykański multiinstrumentalista gra także na klarnecie, oboju, flecie oraz na niemal wszystkich rodzajach saksofonu.
Jednak najbliższy jest mu saksofon altowy, który zabiera najczęściej
na trasy koncertowe.
Najnowsza solowa płyta Erica Marienthala „Just Around the
Corner” zawiera 10 kompozycji utrzymanych w stylistyce smooth
jazzowej napisanych przez lidera do spółki z dwoma pianistami
Brian’em Culbertsonem i Stephen’em Lu, którzy również zaistnieli
na tym albumie. Całość otwiera kompozycja „Blue Water” z aranżacją
Briana Culbertsona, który jest jednocześnie producentem tej najnowszej płyty. Pozostałe utwory utrzymane są w podobnej konwencji:
„Time Square”, „Flower Child”, „Open Road” – w tym ostatnim na
gitarze zagrał Ray Parker.
W funkowo – jazzowej konwencji utrzymane są kawałki „21 Ocean
Front”, tytułowy „Just Around the Corner”, „I Believe In You”, „Dance
With Me” oraz w zamykający „Lost Without You”.
Marienthal tym razem próbował ubarwić co niektóre utwory, m.in.
w „Your Move” i „Flower Child” do których
zaprosił swoich przyjaciół: perkusistę
Dave’a Weckl’a i gitarzystę Jeffa Lorbera.
W poszczególnych utworach obsadził
znanych sidemanów z Johnem Fieldsem,
Russ’em Millerem, Michaelem O’Neill’em
i Paulem Brown’em na czele.
Mimo fantastycznej relaksującej muzyki i wielkiej sympatii do tego muzyka,
ten album niczego nowego nie wnosi
do współczesnej muzyki. Saksofonista
doskonale czuje się w dobrze znanych
mu stylach fusion oraz w nowoczesnym,
zelektryfikowanym jazzie.

STEVE LUKHATER
– „ Ever Changing Times”

Mar

wydawnictwo: Frontiers Records/ Mystic Andrzej Patlewicz
Lukather należy do grona gitarzystów,
którzy na przestrzeni wielu lat ukształtowali swój wyjątkowy styl. Wywodzi się z
tej samej szkoły, co Joe Satriani. Większość sympatyków muzyki rockowej rozpoznaje jego gitarę w nagraniach grupy Toto i słusznie, bowiem ten amerykański
muzyk jest od 1977 roku jedną z czołowych postaci tego znakomitego zespołu.
Przez wszystkie lata Lukhater, nazywany potocznie „Luke”, dał się poznać jako
wspaniały kompozytor a tym bardziej jako gitarzysta. Wraz z Toto nagrał wiele
wspaniałych albumów a wszystko zaczęło się od pierwszej płyty i pierwszego
przeboju tego zespołu „Hold the Line”.
Najnowszy krążek wyśmienitego gitarzysty zatytułowany „Ever Changing
Times” to 11 fantastycznych utworów z mocną rockową gitarą Lukathera.
Poszczególne utwory to popis niebywałych umiejętności muzyka, począwszy od
spokojnego, pełnego Toto’wskiego uroku„The Letting Go” poprzez mocny, perkusyjny wstęp Abe’ego Laboriel’a Jr w„New World” aż po relaksujący „Tell Me What
You Want From Me”. Z kolei „I Am” brzmi jak nowe nagranie Toto, ze świetnym
akcentem instrumentów. perkusyjnych Lenny’ego Castro i gitarowych popisów
Lukathera. Podobne rytmy słyszymy w „Jammin’ With Jezus”, „Never Ending
Night”, „Ice Bund”, „How Many Zeros” i w zamykającym album “The Truth”. Wyjątek stanowi kawałek „Stab In The Back”, który do złudzenia przypomina jeden
z wielkich przebojów Steely Dan. Słuchając tej płyty nie sposób się nudzić.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 marca 2008 r.

OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Rudawy Janowickie – umeblowany dom po
kapitalnym remoncie – możliwość prowadzenia
agroturystyki (bez pośredników) – 663
990 017
■ Duży dom do remontu 750m2 – pogranicze Jeleniej Góry – Cieplic lub część tej
Nieruchomości. Sprzedam 100m2 pod
działalność do remontu – lokalizacja jak wyżej
506 487 498
■ Działka rekreacyjno – ogrodowa przy
ulicy Staffa – uzbrojona w wodę, prąd, altanę,
szklarnię – 662 219 682
■ Kowary – 3 pokojowe – 65m2 Dobra
lokalizacja – ogrzewanie własne – gazowe.
Cena 130 tys. gotówką – bez pośredników
– dodatkowo działka budowlana – Siedlęcin
– 665 636 483 lub 507 32 248
■ Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2pokojowe 56m2 Zabobrze III na 2 pokojowe do
40m2 – bez pośredników – 781 957 394
■ 120m centrum - 120m centrum Mieszkanie 120m w ścisłym centrum, 1 piętro,
garaż. Pośrednikom dziękujemy cena 360
tys. - 782 364 227
■ 2 ładne mieszkania - 2 ładne mieszkania
w spokojnej dzielnicy. Właściciel - 601
628 144
■ 2 pokojowe Cieplice - Mieszkanie na
parterze w bloku na os. Orle. 39m 140000zl.
- 500 122 447
■ 2 pokoje - 2 pokoje na Zabobrzu - 508
240 828
■ 2 pokojowe mieszkanie - w Mysłakowicach
92000 - 661 025 929
■ 2 pokojowe mieszkanie - blisko centrum,
48m, okna PCV, 150 tys proszę dzwonić po
15 - 692 570 223
■ 2 pokojowe o pow.47 m2 - na Karłowicza.
Nowe okna. Cena 162 tys. Do negocjacji
- 697 469 562
■ 2 pokojowe z balkonem - 2 pokojowe z
balkonem na oś. Orle 140000 do negocjacji
- 500 122 448
■ 3 pokoje, 59 m - 3 pokoje, 59 m, centrum
Malczewskiego! Po kapitalnym remoncie. I
piętro w parku, blok z cegły, cisza. Wysoki
standard 240 tys. - 603 114 420
■ 3 pokoje, 59 m - centrum Malczewskiego!
Po kapitalnym remoncie. I piętro w parku,
blok z cegły, cisza. Wysoki standard 240 tys.
- 603 114 420
■ 3 pokojowe Elsnera - VIII piętro po remoncie - 502 045 638

22.II.2008 godz. 10:00 – 29.II.2008 godz. 11:00

3 pokojowe mieszkanie - 3 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu II, 62 m2, 6 piętro
- 667 219 752
■ 52m2 - Morcinka duże dwupokojowe sprzedam. 52 m2 duży balkon, piękny widok, dobra
lokalizacja. Atrakcyjna cena, pośrednikom
dziękuje. Żukowski - 508 240 831
■ 54m2 - 120000zl Dwa pokoje Szklarska
Poręba, wysoki parter. Mieszkanie do zamieszkani, ale wymaga remontu - 500 122 447
■ 75 m w centrum - 75 m w centrum do
remontu. Idealne na kancelarie lub gabinet
lekarski. WGN - 502 100 547
■ Ładne dwupokojowe - Ładne dwupokojowe
mieszkanie - 509 949 961
■ Ładne mieszkanie - Ładne mieszkanie 2
pokoje - 509 949 961
■ Ładne mieszkanie 2 pokoje - 4 piętro,
41m2 na Zabobrzu III - 667 219 752
■ Apartament na placu ratuszowym - cena
295 tys. zł - 508 240 832
■ Apartament na placu ratuszowym - Apartament na Placu Ratuszowym cena 295 tys.
zł - 508 240 832
■ Atrakcyjna cena - pośrednikom dziękuję.
Żukowski - 508 240 831
■ Atrakcyjne blisko Żeroma - 100m2 po
remoncie kapitalnym. Nieruchomości Partner
- 604 869 172
■ Atrakcyjne grunty pod agroturystykę i
rezydencje pośrednikom dziękujemy - 782
364 227
■ Bardzo ładne 2 pokojowe - Bardzo ładne
2 pokojowe mieszkanie. 57m2, Jelenia
Góra. Możliwość płatności w ratach - 667
219 752
■ Bardzo ładne mieszkanie - 57m2 2 pokoje
pierwsze piętro 197 000 zł. Możliwość
płatności w ratach - 667 219 752
■ Bardzo ładne mieszkanie 106m2 - 4
pokoje. Okolice Jeleniej Góry. 249 000 zł do
negocjacji - 667 219 752
■ Bez pośredników 2 pokojowe - Bez pośredników 2 pokojowe I piętro Zabobrze II po
remoncie nie zamieszkałe - świetna okolica,
czysta spokojna klatka - 602 303 817
■ Bliźniaka w Jeleniej Górze - Bliźniaka
w Jeleniej Górze na Osiedlu Czarnym o
powierzchni 148m2 w stanie deweloperskim
z ogrzewaniem - 663 943 088
■ Dom - Na obrzezkach Jeleniej Góry do
częściowego remontu. Piękna wiejska okolica.
Nieruchomości Partner - 604 869 172
■ Dom 121m2 - na działce 920m do min.
Wykończenia cena 420 tys. - 662 158 513
■

23

Dom 325000zl - Pow. 170m i 1.24h ziemi,
do zamieszkania, piękne widoki na góry, kilka
km od Jelenie Góry. Świetne pod agroturystykę
- 500 122 447
■ Dom w Mysłakowicach - Dom w Mysłakowicach. Cena 420 tys. - 662 158 513
■ Dwa pokoje kuchnia - Dwa pokoje kuchnia,
łazienka bardzo komfortowe z wyposażeniem
lub bez. 514 352 521 - 605 367 561
■ Działka budowlana - Działka budowlana o
pow. 1500mkw.(okolice Jeżowa) Cena 50zl
m2. - 602 530 174
■ Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim
Okolica Góry Szybowcowej - 516 274 138
■ Działka budowlana - z mediami o pow.
713m (Mysłakowice) cena: 50000 zł - 697
185 999
■ Działka budowlana - Działka budowlana
w Komarnie 1600m2. prąd, woda, projekt
domku i pozwolenie na budowę. Cena 58 zł m2
OFERTA PRYWATNA - 502 786 897
■ Działka budowlana Jeżowie Sudeckim
- 663 069 363
■ Działka budowlana - 508 240 828
■ Działka budowlana w Jeżowie - 609
582 890
■ Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim.
Piękne widoki blisko drogi - 667 219 752
■ Działka budowlana w Komarnie - cena 125
tys. zł 2520m2 - 508 240 832
■ Działka rekreacyjno-ogrodowa - Działka
rekreacyjno-ogrodowa przy ul. STAFFA. Działka
uzbrojona w wodę, prąd, altanę, szklarenkę
- 662 219 682
■ Działka rekreacyjno - ogrodowa - przy ul
Staffa. Działka uzbrojona w wodę, prąd, altanę,
szklarnię, drzewa i krzewy - 662 219 682
■ Grunt rolno-budowlany - 3,57 ha przepięknie położonego gruntu rolno-budowlanego
- 603 954 845
■ Grunt rolny - blisko Zabobrza - 695
299 367
■ Grunt rolny 6 ha - koło ŚWIERZAWY idealny
na krus. 1,2 zl/m2 Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
■ Kawalerka na Zabobrzu - 26 m2,2 piętro
po kapitalnym remoncie, widna kuchnia, ładna
okolica - bez pośredników - cena do negocjacji
- 506 985 569
■ Kawalerka z balkonem - 26 m2, piętro
3 przy ul. Różyckiego. Cena 88.000 zł do
negocjacji - 601 749 596
■ Miejsce garażowe przy ulicy Sygietyńskiego
17 - 608 461 685
■ Mieszkanie - 2 pokojowe na osiedlu Orlim
137000 - 603 788 610
■

Mieszkanie na Zabobrzu II, 3 pokojowe,
64m2, po remoncie, Katarzyna- Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ Mieszkanie 105 tysięcy - jednopokojowe
kolo Malej Poczty. Kamienica rozpoczęty
remont Nieruchomości - 501 736 644
■ Mieszkanie 2 pokoje 50 - 50 m2 10 piętro.
171 000 zł. - 667 219 752
■ Mieszkanie 3 pokoje - 64m Zabobrze
II 4 piętro po remoncie 200 tysięcy - 660
041 935
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 93m2 na 1
piętrze z balkonem w centrum. Tanio 250000
zł PARTNER - 604 869 172
■ Mieszkanie 50m2 w Piechowicach - 667
556 875
■ Mieszkanie 60m2 do remontu na Orlim.
WGN - 502 100 547
■ Mieszkanie 80m2 nowe okna podłogi, c.o.
etażowe + garaż bez pośredników 075 64 32
761 - 783 032 707
■ Mieszkanie 86m2 - Mieszkanie 86 m
kw. Okolice Małej Poczty. Okazja. WGN - 502
100 547
■ Mieszkanie blisko centrum - 62 m2,
2 pokoje, aneks kuchenny, 3 piętro, po
kapitalnym remoncie, 193.000 zł. CeLDOM
- 601 758 845
■ Mieszkanie do remontu - Mieszkanie do
remontu w centrum 99m2. Okazja! WGN
- 502 100 547
■ Mieszkanie do remontu - w Cieplicach 36m
I piętro (nowa instalacja elektryczna i okna)
110000 - 500 122 448
■ Mieszkanie do remontu 37m2 - Mieszkanie
do remontu 37m2 Morcinka. WGN - 502
100 547
■ Mieszkanie dwupokojowe - Mieszkanie
dwupokojowe, dwupoziomowe na Zabobrzu III,
51m kwadratowych - 691 648 261
■ Mieszkanie komfortowe - Mieszkanie
komfortowe w Łomnicy 105m2 WGN - 502
100 547
■ Mieszkanie komfortowe 61m2 - Mieszkanie komfortowe 61m2. Okolice centrum. WGN
- 502 100 547
■ Mieszkanie na Zabobrzu III - 69m2, 3
pokoje, 4 piętro, 230.000 zł CeLDOM - 601
758 845
■ Mieszkanie na Zabobrzu ll - Mieszkanie na
Zabobrzu ll 3 pokoje, 10 piętro. 189.000zl
K.J. NS - 662 009 200
■ Mieszkanie po remoncie - Mieszkanie po
remoncie 35m2 WGN - 502 100 547
■

Mieszkanie po remoncie - Mieszkanie po
remoncie 64m2 na Zabobrzu. WGN - 502
100 547
■ Mieszkanie własnościowe - w okolicy
Świeradowa Zdroju i Rębiszowa. Po kapitalnym
remoncie. Wszystkie media. Garaż. Pow.
65m2. Cena do uzgodnienia - 695 335 018
■ Mieszkanie w Bolesławcu - 3 pokoje cena
2,500zł za m2 - 607 679 258
■ Mieszkanie w centrum - 75m2, 3 pokoje,
1 piętro, do remontu, 210.000 zł. CeLDOM
- 601 758 845
■ Mieszkanie w centrum - 1 pietro,75m2
- 665 248 466
■ Mieszkanie w cieplicach - Częściowo do
kapital.remontu.164m2 +2 pokojowe na
poddaszu GRATIS! 248 tys. zł. po godz.16
- 500 703 931
■ Mieszkanie 94m ogródek garaż piwnica
taras w Jeżowie Sudeckim - 694 258 713
■

Mieszkanie w Jeleniej Górze - 2 pokojowe
po remoncie 52m na parterze 195000 NM
- 603 788 610
■ Mieszkanie w Karpaczu - Mieszkanie w
Karpaczu z możliwością dokupienia garażu.
Dwupokojowe na 1 piętrze w bloku, 50m2.
- 502 409 322
■ Mieszkanie w Sobieszowie - 73ma2 cena
170tys - 667 099 808
■ Nieruchomości dla każdego - Codziennie
NOWOŚCI! - 515 285 788
■ Nowo wybudowane domy - Nowo wybudowane domy w zabudowie bliźniaczej w
stanie surowym o powierzchni 148m2, na
działce 650m2, 425.000 zł CeLDOM - 601
758 845
■ Nowy dom do wykończenia - Nowy na
dużej działce okolice Jeleniej Góry PARTNER
- 604 869 172
■ Okazja 54m - Okazja 54m na Drzymały III
p 125 tys. zł Sudety - 721 824 886
■

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

1,50 zł/szt.
1,40 zł/szt.
1,30 zł/szt.

Tel. (075) 75-444-00
OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. A by ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Klonowica 9)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. O głoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów

Ogłoszenia

do następnego numeru Jelonki.com
będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

WA¯NE TELEFONY

ALARMOWE
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		
POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski
Straż Miejska		

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS		
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 marca 2008 r.
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OG£OSZENIA

Ostatnie dwa mieszkania - 3 pokojowe
3000 zł/m2, w stanie deweloperskim.
Nieruchomości - 504 131 604
■ Połowa bliźniaka w Cieplicach - Połowa
bliźniaka w Cieplicach spokojna lokalizacja
- 508 240 832
■ Połowa domu w Jeżowie Sudeckim - z
500 m działka do remontu 160000 - 603
788 610
■ Przepiękna działka - 1,5 ha. - 782 364
227
■ Punkt handlowy w centrum - Punkt handlowy w centrum JG ul. 1 go Maja zyskowny
- 607 888 498
■ Słowackiego - Słowackiego, 3 pokoje,
wysoki parter, CO gazowe, po remoncie
(lub zamienię na większe). 185 000. - 696
750 969
■ Sklep mięsny na targowisku - Z pełnym
wyposażeniem funkcjonujący sklep mięsny na
targowisku CIEPLICE - 509 984 684
■ Świetna kawalerka z ogródkiem - Świetna
kawalerka z ogródkiem w spokojnej dzielnicy,
w bezpośrednim sąsiedztwie parku, 31m2,
parter, meble kuchenne i AGD CeLDOM - 601
758 845
■ Tanio mieszkanie 2 pokojowe - Tanio
mieszkanie 2 pokojowe - 510 105 442
■ Umeblowana kawalerkę - na Paderewskiego
sprzedam NS - 662 009 400
■ Widokowa działka - w Dąbrowicy 2532m2
- 508 240 832
■ Zabobrze III 2 pokoje 50m bez pośredników - 603 505 121
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Mieszkanie 2 pokojowe do 140 tys. bez
pośredników – 603 315 289
■ 2 pokojowe Cieplice - Poszukuje mieszkania
dwupokojowego, najlepiej na os. XX lecia i do
drugiego pietra. - 500 122 447
■ 2 pokoje do remontu - Szukam mieszkania
dwu lub trzypokojowego, może być do remontu
Jelenia Góra lub Cieplice - 507 758 456
■ 2 pokojowe Zabobrze I - Pilnie kupię
mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu I - 500
122 445
■ 4 pokojowe Cieplice/Jelenia - Szukam
mieszkania 4 lub 5 pokojowego w rozsądnej
cenie, może być do niewielkiego remontu.
Jelenia Góra/Jeżów/cieplice - 500 122 447
■ 4 pokojowe - od ul. Żeromskiego po liceum,
nie przy głównej ulicy. - 609 110 434
■ Agoturystykę lub działkę - Pilnie kupie
gospodarstwo nadające się na agroturystykę lub działkę siedliskową-z możliwością
zabudowy. Obie nieruchomości muszą być
widokowe na góry. Proszę o kontakt tylko
z właścicielami, bez pośredników. - 507
932 248
■ Chcesz się pozbyć samochodu?? - chcesz
się pozbyć samochodu?? kupie taki samochód,
auto musi mieć ważne opłaty, i być w dobrym
stanie oraz musi być w niskiej cenie, jeśli chcesz
się pozbyć samochodu - 607 461 674
■ Karpacz - działkę kupię - Szukam działki
budowlanej z dobrym dojazdem , możliwie
uzbrojona do 2tys.m2 na cele budowlane
- 601 170 624
■ Kupię dom - Poszukuję dla zdecydowanego
klienta, zabytkowego domu, dworku, pałacu, w
okolicach Jeleniej Góry. - 667 219 752
■ Kupię do remontu - mieszkanie do remontu
w Jeleniej Górze - 600 219 019

Kupię działkę - budowlaną w Jeleniej Górze
lub bardzo bliskiej okolicy lub stary dom do
rozbiórki. Bez pośredników - 660 105 895
■ Kupię działkę budowlaną bez pośredników
- 503 401 944
■ Kupię działkę ok. 1ha - z dogodnym
dojazdem pod budowę hali magazynowej
- 508 083 121
■ Kupię garaż Malczewskiego - Kupię garaż
w okolicy ul. Malczewskiego w Jeleniej Górze
- 605 097 861
■ Kupię lokal usługowy - Kupię lokal usługowy
do 50 m - 888 865 750
■ Kupię mieszkanie - o preferowanej
powierzchni 80-100 m2, najchętniej na
Zabobrzu, okolice SP Nr 11, ale niekoniecznie,
najwyżej II piętro bez windy, z windą - obojętne,
zadbane, nie wymagające większego remontu
- 609 590 213
■ Kupię mieszkanie - 3 pokojowe w Piechowicach lub okolice oferty proszę przesyłać na
adres email Kotlletica@wp.pl - 706 804 443
■ Kupię mieszkanie - Kupie mieszkanie
w Piechowicach lub okolice oferty proszę
przesyłać na adres email kotlletica@wp.pl lub
nr gg 6132090 - +4477 06 804 443
■ Kupię mieszkanie - w atrakcyjnej cenie bez
pośredników - 692 441 852
■ Kupię mieszkanie - powyżej 50 m- dzielnicy
Zabobrze i pośrednikom dziękuję;) - 512
819 581
■ Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe - w okolicy
Jeleniej Góry. oferty z Mysłakowic, Łomnicy
rozpatrzę każdą. - 501 208 885
■ Kupię mieszkanie do remontu - Szukam
mieszkania do remontu - nawet kapitalnego
- o minimalnej powierzchni 50 m2. Jelenia
Góra i okolice. Pośrednikom dziękuję. Kontakt
mailowy: beator@onet.eu Zdjęcia mile widziane.
- 506 894 935
■ Kupię mieszkanie w jeleniej - Kupię mieszkanie w Jeleniej Górze do 60m2, cena 150 tys.
- 661 598 355
■ Kupię ok. 50- 60m - Najchętniej w Cieplicach i Sobieszowie pośrednikom dziękuje.
- 512 819 581
■ Mały dom - Mały dom, może tez być do
remontu lub budowa, bez pośredników - 503
401 944
■ Mieszkanie 80tys gotówką - Zdecydowanie
kupie mieszkanie może być do remontu, Jelenia
Gora, Cieplice - 788 180 855
■ Mieszkanie, dom lub stodołę - Kupię mieszkanie, dom, pół domu ( może być do remontu)
lub stodołę z cegły w Starej Kamienicy,
Barcinku, Rybnicy, Pasieczniku lub w okolicach
Jeleniej Góry - 609 416 633
■ Mieszkanie w Karpaczu - z garażem - 075
76 18 601
■ Niedrogie mieszkanie - Pilnie poszukuję do
kupna mieszkanie do sumy 120 tys. w mieście
lub bliskiej okolicy. Może być do remontu ! Bez
pośredników ! - 665 636 483
■ Pilnie 2 pokojowe - Dla zdecydowanego
Klienta pilnie 2 pokojowe na Zabobrzu do 1-go
piętra - 662 009 400
■ Pilnie kupię do remontu - Szukam domu lub
części domu ( parter lub piętro) do remontu
- nawet kapitalnego - o minimalnej powierzchni
70 m2. Jelenia Góra i bliskie okolice. Pośrednikom dziękuję. Kontakt mailowy: beator@
onet.eu Zdjęcia mile widziane. Bardzo pilne
- 506 894 935
■ Kupię działki budowlane (niezabudowane)
w Siedlęcinie i bliskiej okolicy. Info przesyłać na
agusia302@poczta.onet.pl - 609 230 337
■

Poszukujemy magazynu - w Jeleniej Górze
min. 200m (dzwonić proszę od 9:00 do 15:00)
- 075 64 42 073
■ Szklarska Poręba - Karpacz - zdecydowanie
kupię mieszkanie - Płacę gotówką. - 662
825 769
■ Szukamy mieszkania dla zdecydowanego
klienta 2 pokoje w cenie do 140-160 tys.
Nieruchomości Partner - 507 243 718

Zamienię mieszkanie - komunalne 66m 2
w budynku czterorodzinnym na kawalerkę na
Zabobrzu - 693 934 900
■ Zamienię mieszkanie ładne mieszkanie na
Zabobrzu 3 pokoje 62 m2 na mieszkanie 2
pokojowe we Wrocławiu lub okolice Wrocławia
- 608 472 738
■ Zamienię mieszkanie - przy Kiepury 51m 3
piętro na parterowe w centrum Jeleniej Góry.
Sławek - 503 197 959
■ Zamienię mieszkanie - 55m2 ekskluzywne.
Wartość 300 tys z wyposażeniem. Znajduję się
w Parku Sudeckim na większe, może być do
remontu - 511 277 326
■ Zamienię mieszkanie 3 pokoje na Gałczyńskiego na domek do małego remontu w okolicy
- 600 501 194
■ Zamienię na większe - kawalerkę własnościową 28m/ 2 na Zabobrzu 1 na większe,
może być do remontu lub zadłużone - 695
485 708

■

■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 32m2 na większe w Cieplicach
lub okolicy – może być zadłużone do 15 tysięcy
lub z dopłatą – 515 130 648
■ Mieszkanie komunalne 51m2 – 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, garaż,
ogródek, parter na 3 pokojowe – może być
zadłużone – 888 781 071 w godz. 13-18
■ 2 pokojowe własnościowe w bloku na os.
\"ORLE\" w Cieplicach, po remoncie, I piętro
- zamienię na większe też na os. Orle\" lub
w Cieplicach. Dopłacę do zamiany lub spłacę
zadłużenie. tel. 665 78 40 41 lub 075 64 719
91 (wieczorem) - 075 64 719 91
■ 2 pokojowe na większe - Zamienię mieszkanie własnościowe 2-pokojowe, 35m2 na
Zabobrzu I, na większe 3- pokojowe 075
61 376 84
■ Duże dwupokojowe - remont - Duże 2pokojowe 52 m2, pierwsze piętro stylowej,
przedwojennej kamienicy, zamieszkałej przez 4
rodziny, przynależny ogród 300 m2. Lokalizacja
- przy Małej Poczcie. Zamienię lub sprzedam
za 128 tys. Pośrednikom dziękuję 1 - 665
636 483
■ Luksusowa kawalerka na większe - Zamienię własnościową kawalerkę w stanie idealnym
(wszytko nowe -okna, drzwi, instalacje, podłogi,
kafelki) na większe. - 608 321 076
■ Nieruchomość pensjonatowa-duża - Ładną
nieruchomość pensjonatową, na 60 miejsc.
Zamienię na domek w okolicy Karpacza lub
sprzedam - 507 932 248
■ Pawilon handlowy - Szklarska Poręba pawilon handlowy( 2 lokale handlowe ) w centrum
z gruntem przynależnym 150m2 zamienię na
kawalarkę lub auto inne propozycje wchodzą
w rachubę --mogę dopłacić 0783 032 707
- 075 64 32 761
■ Pawilon handlowy-075 6432761 - Szklarska Poręba pawilon handlowy(2 lokale handlowe ) w centrum z gruntem przynależnym
150m2 zamienię na kawalarkę lub auto inne
propozycje wchodzą w rachubę 783 032 707
- 075 64 32 761
■ Ul. Malczewskiego - 60m 2 piętro, 2
pokoje na 4 pokojowe lub część domu - 609
110 434
■ Własnościowe 36m-na większe - Zamienię
mieszkanie własnościowe na Zabobrzu, 36
m2, 3 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
zamienię na większe bez dopłaty (może być
stare budownictwo - 502 329 142
■ Zamiana - dopłata do remontu - Dwupokojowe komunalne po remoncie zamienię na 3-4
pokojowe, czynsz około 200 zł. Możliwa okolica
Jelenie Góry - 605 611 421
■ Zamienię - 2 pokojowe. Wysoki standard w
Parku Sudeckim na większe - 511 277 326
■ Zamienię komunalne - spłacę dług, 50m2
po rem.kapit. wysoki parter, taras, ogród, miejsce pod garaż/piece/spokojna dziel .Cieplic,
czynsz 160 zł. najchętniej na Zabobrze - 507
746 559 - 075 75 58 919

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Hale do wynajęcia – dwie produkcyjno
magazynowe po 50m2 w okolicy Jeleniej Góry
– 600 625 377
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, pracowników, turystów – Internet, gastronomia, obiekty sportowe, imprezy
okolicznościowe, sporty walki, siłownia - wesela
w Jeleniej Górze – 075 75 25 017 – 606 360
443 – 606 356 064
■ Pomieszczenia biurowe, bądź zaplecze
magazynowe z zapleczem sanitarnym 60m2
do wynajęcia na Osiedlu Czarnym + możliwość
wynajmu powierzchni mieszkalnej 50m2
– 798 485 139
■ Wynajmę kiosk handlowy w Miłkowie lub
sprzedam - możliwość przeniesienia – 784
638 302
■ Szukam kawalerki do wynajęcia – chętnie nieumeblowanej blisko centrum lub na
Zabobrze – okolice ryneczku – 075 75 15
449 wieczorem
■ Bardzo pilne - Szukam mieszkania 2-3
pokojowego do wynajęcia na ulicy Kiepury
w Jeleniej Górze e-mail olka29@onet.eu
- olka29@onet.eu
■ Do wynajęcia mieszkanie do remontu lub na
działalność. Jelenia Góra - 600 526 107
■ Do wynajęcia mieszkanie dwu pokojowe
z kuchnią i łazienką i przedpokojem przy ul.
Wolności 179 tanio, wiadomość po 19 - 502
045 674
■ Do wynajęcia dom na imprezę - Mam
do wynajęcia klimatyczny dom na imprezy
(urodziny, imieniny, półmetki itp.), 3 poziomy;
parkiet, miejsce do siedzenia, miejsce do
spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość wynajęcia
DJ Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia
- 693 800 490
■ Do wynajęcia kawalerka pod Jeleniami
- 798 809 298
■ Do wynajęcia kawalerka bardzo ładna, umeblowana kawalerka na Kiepury. Nieruchomości
- 504 131 604
■ Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu.
Mieszkanie 36 m kw, ciepłe, przytulne, słoneczne z balkonem i jasna kuchnią. Cena 700 zł
+ opłaty (gaz, prąd, woda) - 508 269 958
■ Do wynajęcia luksusowe - umeblowane
mieszkanie na Noskowskiego. Nieruchomości
- 504 131 604
■ Do wynajęcia pokój - Mam do wynajęcia
pokój dla 1 lub 2 dziewczyn w zadbanym

mieszkaniu 2-pokojowym (studenckim).
Mieszkanie znajduje się na Zabobrzu na ulicy
Kiepury 600 813 772 - 787 502 948
■ Do wynajęcia w Cieplicach - Mieszkanie trzy
pokojowe(20,22,24m) w pełni wyposażone do
wynajęcia dla pracowników lub studentów w
Cieplicach od zaraz - 605 209 145
■ Karpacz- mieszkanie wynajmę - W centrum
do wynajęcia 40m2 - dwa pokoje z kuchenką,
łazienką, przedpokojem, wc. Centralne ogrzewanie wspólne. - 601 170 624
■ Kawalerka - Do wynajęcia wyremontowana
kawalerka na Zabobrzu I. Cena: 500 + media (
woda, gaz, prąd, Internet) - 503 169 243
■ Kawalerka do wynajęcia - Mieszkanie
37m2 do wynajęcia w spokojnej dzielnicy
- 650 zł + liczniki. Wynajmę osobie spokojnej i
pracującej - 511 241 284
■ Kawalerka do wynajęcia - Kawalerka na
Zabobrzu do wynajęcia od zaraz. Umeblowana, II piętro na ul. Różyckiego. Cena 550
zł/m-c. 887 489 206 od 1 marca - 075
64 31 990
■ Kawalerka Kiepury - Do wynajęcia luksusowa kawalerka z aneksem kuchennym,
21 metrów, parter, szafa wnękowa, lodówka,
kuchenka, Internet, telewizja kablowa - 800 zł
(w tym czynsz, Internet, kablówka) + liczniki,
kaucja 1000 złotych, 2 miesiące płatne z
góry. Mieszkanie będzie wolne od maja - 662
230 067
■ Kawalerka luksusowa centrum - Do wynajęcia kawalerka 2 pokojowa nowa, nowe
meble, nowa pralka, lodówka, parter, parking,
ogródek w centrum J. Góry - po godz.11 tej
- 691 266 299
■ Kawalerka pilne - Do wynajęcia Kawalerka
na ulicy Różyckiego nie droga w dobrej
lokalizacji blisko do sklepu około 20 minut do
Kolegium Karkonoskiego, 10 minut na dworzec
PKP. Możliwość wynajęcia od 1 Marca 608 425
271 - 694 781 777
■ Lokal do wynajęcia centrum - lokal 50 m2
na parterze w centrum Jeleniej Góry idealny na
gabinet, biuro, salon TANIO - 691 370 151
■ Lokal handlowo-usługowy - Do wynajęcia
lokal użytkowy, pow. 70 m2, parter, witryna,
TANIO!!!! Nieruchomości - 504 131 604
■ Lokal Szklarska Poręba do wynajęcia lokale
handlowe za koszt opłat - okazja 783 032 707
pośrednikom dziękuje - 075 64 32 761
■ Lokal Szklarska Poręba do wynajęcia
pawilon handlowy - 2 lokale handlowe za małe
pieniądze z powodu wyjazdu- okazja 783 032
707 pośrednikom dziękuje - 075 64 32 761
■ Małe mieszkanko Cieplice - wymarzone dla
1 os. do wynajęcia od zaraz 075 75 51 963
- 609 299 524
■ Magazyn w Podgórzynie - Do wynajęcia
budynek z przeznaczeniem na magazyn, produkcję lub usługi. 180 m2, woda, kanalizacja,
energia, rampa, duży plac, 075 7 621 025
- 509 057 875
■ Mieszkania do wynajęcia - Poszukuję
mieszkania do wynajęcia w Karpaczu na dłużej
- 785 441 350
■ Mieszkanie do wynajęcia 3 pokojowe(69m2), 5 min. od centrum. Mieszkanie
znajduje się przy ul. Złotniczej, jest ono nowe,
ładne w pełni umeblowane. Dostępne od 1
marca. czynsz 1500+ rachunki(gaz i prąd)
- 668 389 425
■ Mieszkanie do wynajęcia - mieszkanie
71m na Kadetów, nowe, 2 pokoje, kuchnia,
duża łazienka, 1000 + czynsz + liczniki, 0049
2204 303010 - 885 016 914

Mieszkanie do wynajęcia mieszkanie w
Jeleniej Górze - 791 267 076
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 52
m umeblowane. Mieszkanie znajduje się na
ulicy Kadetów. Koszt wynajęcia 900zł + opłaty
- 603 845 853
■ Mieszkanie do wynajęcie - Wynajmę
dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Wolności
w Cieplicach od marca - 075 76 747 25
■ Nie umeblowanego - szukam minimum
2 pokoje lub poddasze może być do remontu
wymagana łazienka oraz kuchenka 608
800 127
■ Odpowiedzialne małżeństwo - Wynajmiemy
mieszkanie 2-3 pok., do 600-700 zł z czynszem ( jeśli ogrzewanie gazowe do 500 zł) od
zaraz na dłuższy okres czasu. Możliwa zaplata
za kilka miesięcy z góry. Najchętniej okolice
centrum. - 667 749 996
■ Para wynajmie od lipca w Jeleniej Górze,
nie drogo - do 500 zł + opłaty lub weźmie
pod opiekę mieszkanie, mile widziane stare
budownictwo 668 025 036
■ Pilnie mieszkanie wynajmę - młoda para
poszukuje mieszkania w okolicy Szklarskiej
Poręby na dniach zostają rodzicami - 791
006 714
■ Pilnie poszukujemy - małżeństwo z 5
letnim dzieckiem poszukuje mieszkania
samodzielnego od 1 kwietnia najlepiej 2 pokoje,
kuchnia, łazienka morze być nie umeblowane
cena do 750 zł +liczniki w Jeleniej Górze
- 663 305 392
■ Sympatyczna para pracująca wynajmie
kawalerkę od zaraz - umeblowaną - 785
727 054
■ Do wynajęcia pokój 2 osobowy bardzo
blisko (5min) centrum Jeleniej Góry, w
bardzo ładnym w pełni umeblowanym mieszkaniu studenckim. Cena to 250 zl od osoby +
rachunki( gaz, prąd) do wynajęcia od 1 marca
668 389 425
■ Do wynajęcia miejsce w 2 osobowym
pokoju w mieszkaniu studenckim (szukamy
dziewczyny). Mieszkanie znajduje się w
centrum - tanio - 663 661 700
■ Posiadam do wynajęcia pokój dla 1-2
osób w domku jednorodzinnym-w Cieplicach-z
dostępem do kuchni, łazienki, Internetu. Internet 24h. Jerzy. GG: 2798099 E-mail: konlech@
tlen.pl - 798 421 721
■ Poszukiwana współlokatorka - Szukamy
dziewczyny do pokoju 2-osobowego w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie 3 pokojowe, w
centrum - tanio - 663 661 700
■ Szukamy współlokatorki do pokoju 2 osobowego, w mieszkaniu studenckim (centrum)
bardzo tanio - 663 661 700
■ Poszukiwani współlokatorzy pilnie 2 lub
ewentualnie 1 osoby do dużego pokoju w
mieszkaniu studenckim. Warunki bardzo
dobre. opłaty niskie. Mieszkanie mieści się na
ul. Kiepury - 609 430 448
■ Poszukuję 2 pok. do wynajęcia - 3 osobowa
rodzina poszukuje dwu pokojowego mieszkania
w Jeleniej Górze do wynajęcia od 1 marca
506 016 619
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania w
Jeleniej Górze 2 pokojowe do 800 zł. + media
- 503 067 399
■ Poszukuję kawalerki - młoda ucząca się
dziewczyna poszukuje kawalerki okolice
Zabobrza lub Cieplic. Wynajem ciągły bez
przerw na sezon letni. Koszt max to 500zl nie
wliczając rachunków - 722 076 869
■ Poszukuję - kawalerki lub pokoju - Karpacz,
Kowary lub Mysłakowice - 693 098 401
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Poszukuję m2 do wynajęcia do 600 zł
- 793 636 365
■ Poszukuję małego pensjonatu do 12 pokoi
wezmę w dzierżawę - 504 149 834
■ Poszukujemy do wynajęcia - Poszukujemy
do wynajęcia mieszkania 3-pokojowego
ewentualnie 2-pokojowego najlepiej nieumeblowanego (poza kuchnią) i bez kaucji - 669
366 082
■ Poszukujemy kawalerki najlepiej od
początku kwietnia - 511 947 765
■ Poszukujemy mieszkania 3-pokojowego lub
połowy domku w Jeleniej Górze lub na obrzeżach od marca lub kwietnia 669 366 082
■ Poszukujemy dwóch osób do mieszkania
2pokojowego blisko AE. Miesięczny koszt
250 zł + rachunki + zwrotna kaucja. Kontakt: patk_a@o2.pl lub gg:7529444 - GG
7529444
■ Poszukujemy współlokatorów - Dwie studentki poszukują dwóch osób do 2pokojowego,
nowego mieszkania blisko AE. Miesięczny
koszt 250zł+rachunki+zwrotna kaucja. Kontakt: patk_a@o2.pl lub gg:7529444 - GG
7529444
■ Siedlęcin dom-działka - Duży dom-500
m2,12 pokoi, 3 łazienki, duża kuchnia,oranżeria,
stajnia, działka 2800 m2,dobra,widokowa
lokalizacja. Wynajmę lub sprzedam bardzo
tanio,tylko za 335 tys.zł. Bez pośredników !
- 075 75 25 650
■ Stara kamienica i okolice - Pilnie poszukuje
mieszkania do wynajęcia w okolicy Starej
Kamienicy - 785 255 931
■ Szukam - pilnie niedrogiego mieszkania do
wynajęcia najchętniej kawalerki może być też
2-pokojowe na terenie Jeleniej Góry lub Cieplic.
- 601 716 986
■ Szukam 2 pokojowe do wynajęcia - 2 niepalące, pracujące osoby szukają 2 pokojowego
mieszkania w Jeleniej Górze do wynajęcia. Cena
600-700 zloty plus opłaty za wodę, gaz, prąd.
- 505 789 329
■ Szukam do wynajęcia - Szukam domu lub
dużego mieszkania na parterze dla dwóch
dorosłych osób z dzieckiem poruszającym
się na wózku inwalidzkim. Jelenia Góra, Piechowice, Sobieszów lub szklarska poręba
- 691 535 474
■ Szukam kawalerki do wynajęcia od zaraz,
w cenie do 600 zł miesięcznie + liczniki.
Najlepiej na Zabobrzu/w okolicach szpitala.
- 664 124 504
■ Szukam lokalu w jg - w centrum przeznaczenie-usługi, 10-30 m2, maksymalnie 2 piętro za
rozsądną cenę. kwl02@op.pl - 606 923 954
■ Szukam mieszkania do wynajęcia, 2
pokojowego (najlepiej na Zabobrzu, albo
okolice Zabobrza ) od zaraz, za rozsądną cenę
oczywiście - 502 101 463
■ Szukam mieszkania do wynajęcia 2 pokoje
w centrum lub okolice centrum do 700zl
umeblowane lub nie - 512 134 210
■ Szukam mieszkania do wynajęcia 2
pokojowego na terenie Jeleniej Góry - 502
101 463
■ Szukam mieszkania do wynajęcie w
Cieplicach, Jeleniej Górze, 2 pokojowe, 1
pokojowe do 600 zł + liczniki nie musi być
umeblowane... najlepiej od połowy marca lub
początku kwietnia na czas nieokreślony ale
najmniej pół roku 691 037 980
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - Szukam
mieszkania do wynajęcia najlepiej 2-pokojowe
na terenie Jeleniej Góry, - 505 145 971
■

Szukam mieszkania do wynajęcia - 2pokojowego na terenie Jeleniej Góry (niedrogo)
- 502 101 463
■ Szukam pilnie samodzielnej stancji - tanio
dziewczyna z dzieckiem - 600 524 436
■ Studentka szuka pokoju do wynajęcia
w Jeleniej Górze, najchętniej w mieszkaniu
studenckim 661 381 325
■ Szukam pokoju 2 osobowego Pilnie stancji
na 2 osoby w jeleniej Górze lub okolicach - 511
298 966
■ Szukam współlokatorki - Jestem studentka
Kolegium Karkonoskiego. Poszukuję współlokatorki do pokoju 2osobowego. Mieszkanko jest
nowe, zadbane. Mieszkam jeszcze z 3 kolegami
- 602 328 961
■ Szukamy mieszkania - 2 spokojnych i
niepalących studentów AE pilnie poszukuje
niedrogiej umeblowanej kawalerki lub mieszkanka z Internetem - 696 388 343
■ Trzy pokojowe do wynajęcia - Mieszkanie trzy pokojowe (20,22,24m) w pełni
wyposażone do wynajęcia dla pracowników
lub studentów w Cieplicach od zaraz - 605
209 145
■ Warsztat samochodowy lub magazyn - Do
wynajęcia warsztat samochodowy lub jako
pomieszczenie na magazyn w Raciborowicach
Górnych, 98m2 - wolne od polowy marca
mar_cyb@interia.pl - 00491721526000
■ Wydzierżawię stanowisko dla tipserki TANIO
- 503 926 171
■ Wynajmę kawalerkę - częściowo umeblowaną kawalerkę od 01 marca 2008. Odstępne
350zł plus opłaty: czynsz 320, gaz i energia
według zużycia. Odstępne płatne za pół roku
z góry. - 793 740 927
■ Wynajmę lokal - Poszukujemy lokalu o
powierzchni powyżej 100 m w celu prowadzenia działalności handlowej. Koniecznie z parkingiem. Najchętniej przy ulicach wylotowych
z Jeleniej Góry. - 697 913 705
■ Wynajmę pokój studentce - Wynajmę pokój
studentce - 507 815 269
■ Wynajmę sklep z wyposażeniem - 609
647 722
■ Za opiekę - nad starsza osoba/osobami,
wynajmę dom w Jeleniej Górze - 660 105
895
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę piekarza do pracy w piekarni na
dobrych warunkach pracy - 075 762 14 69
■ Zatrudnimy do pralni i działu gospodarczego osoby z II grupą inwalidzką – do 14 tel
075 64 333 21 i po 14 tel 508 222 896
– 510 650 518

4 kierowców kat. c+e - wymagana karta
kierowcy, zatrudnienie w Holandii-przewozy
międzynarodowe. 3-4 tygodnie pracy 1tydzień
w domu 550 euro tygodniowo - 663 577
502
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
na stałe pracowników z terenu Jeleniej Góry i
okolic, Mirska i okolic - 605 097 861
■ Au pair - opieka nad dziećmi! USA, Kanada,
Europa. Doświadczenie, niekaralność, średnie
wykształcenie, min. 18 lat, db. j.ang; Praca
od 3 do 12 m-cy; wybór rodziny; CV słać na
office@yec.pl z dop. Au-Pair - kraj wyjazdu
- 032 331 44 24
■ Barmana zatrudnię - Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni na korzystnych
warunkach barmana. tel.kom. 502 661 713
- 502 661 713
■ Barman / -ka - Pub w ścisłym centrum
miasta, poszukuje komunikatywnej, osoby o
milej aparycji na stanowisko barman. Oferujemy ciekawa prace z możliwościami rozwoju,
atrakcyjny system wynagorodzen. Wiecej
informacji pod numerem 509 208 928
■ Bezrobotnych zatrudnię - do rozwijającej się
firmy, do 30 lat, min średnie. - 75 764 70 17
■ Centrum rekrutacji kadr - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr dla doświadczonych pracowników i specjalistów z różnych branż, Jelenia
Góra, ul. Wiejska 29 605661481 - 075 75
439 65
■ Dam pracę - Zatrudnię kelnera(kę) i
kucharza(kę) na stałe w Karpaczu! - 075
761 82 99
■ Dam pracę - Znana firma zatrudni przedstawicieli – usługi telekomunikacyjne Zarobki od
2000 zł w górę Możliwość szybkiego awansu.
kontakt : lechpol@dami.pl - 609 251 992
■ Dietetycy kosmetyczki - Poszukuję dietetyków i kosmetyczki do współpracy w oparciu
o umowę kontraktową z firmą HERBALIFE
Kontakt telefoniczny lub e-mail: bobowskiw@
tlen.pl - 785 636 539
■ Firma DOBRY DORADCA pilnie poszukuje do
współpracy osoby z branż finansowych, którzy
chcą rozszerzyć swój portfel nie wymagamy
wyłączności! Zapewniamy wszystkie niezbędne
narzędzia pracy kontakt Jacek Potrzeszcz j.potrzeszcz@dobrydoradca.pl - 604 114 288
■ Praca od zaraz w małej Gastronomi na
pasażu Tesco, kawiarnia itp., praca lekka i
przyjemna w milej atmosferze Wymagania:
Sumienność, Uczciwość i przede
wszystkim pozytywne nastawienie
do Klienta. Czekamy na Twój telefon
- 664 788 136
■ Dorywczo elektryka - Dorywczo
elektryka - 606 991 160
■

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszymi doradcami:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

GOSIA
Tel. 663 663 647
e-mail: g
 kowalska@jelonka.com

Do salonu fryzjerskiego - Zatrudnię młodą
energiczną dziewczynę do zakładu fryzjerskiego. Salon Fryzjerski w Centrum Jeleniej
Góry - 505 917 458
■ Do sprzątania autobusów - Zatrudnię
pracowników do sprzątania autobusów - 601
799 489
■ Dystrybutor - Ogłaszamy nabór kandydatów
na Dystrybutorów. Zapewniamy szkolenia
w kraju i zagranicą. Możliwość wysokich
dochodów od 1.500-8.000 zł/mies + premie
i bonusy. Zgłoszenia; 505 591 405 - 505
591 405
■ Firma budowlana zatrudni - murarzy - 507
445 930
■ Firma budowlana zatrudni - 508 520
250
■ Firma "Rud-Pol" - Przyjmę murarzy - zbrojarzy, dekarzy, cieśli do prac wykończeniowych,
płytkarz, regipsiarz, prac. ogólnobudowlany.
Dobre zarobki - 509 794 874
■ Fryzjerkę - Zatrudnię fryzjerkę, mile widziana
z małym doświadczeniem, młoda i chętna do
pracy. - 505 917 458
■ Grafik komp.atrakcyjne zarobki - Firma
zatrudni grafika komputerowego. Atrakcyjne
zarobki. Praca na: Adobe PS3, InDesign, Ilustrator, Flash MX, Fireworks MX. Głównie tworzenie
projektów graficznych stron WWW. Wymagana
umiejętność tworzenia estetycznych, atrakcyjnych projektów, kreatywność, chęci do pracy
biuro@netfactory.pl - 509 202 060
■ Hotelarstwo, gastronomia, itp. - Zarejestruj
się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa
i Turystyki dla specjalistów i pracowników z
branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, CRK Centrum Rekrutacji Kadr,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 605 661 481
- 075 75 43 965
■ Hotel w Cieplicach zatrudni - do pracy
osobę na stanowisko barman/ka- kelner/ka
- 075 755 14 53
■ Ile jesteś wart - Przelicz swoje kilogramy
na pieniądze. Praca dla osób z nadwagą - 691
502 255
■ Kasjer/kasjerka - Adecco Poland dla
swojego Klienta z J.Góry poszukuje kandydatów
na stanowisko: Kasjer/Kasjerka. Wymagania:
doświadczenie na w/w stanowisku, posiadanie
książeczki sanepidowskiej Oferujemy: Pracę w
przyjaznej atmosferze. Osoby zainteresowane
■

Abc

prosimy o przesyłanie Cv na adres:a.rozmus@
adecco.pl - 076 862 97 94
■ Kelnerka - praca w weekendy - Poszukujemy pracowitych studentów lub osób chętnych
do dodatkowej pracy w weekendy. - Hotel
Sasanka *** ze Szklarskiej Poręby; hotel@
hotel- sasanka.pl - 075 752 80 00
■ Kelner/kelnerka - Poszukujemy kelnera/
barmana - kelnerke/barmankę do pracy
w restauracji. Praca w Cieplicach - 665
501 228
■ Kelnerkę przyjmiemy do pracy - Zatrudnimy kelnerkę do restauracji-pizzerii - 501
082 543
■ Kelnerkę zatrudnię - Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni na korzystnych
warunkach kelnerkę/kelnera ze znajomością
języka niemieckiego lub angielskiego - 502
661 713
■ Kierowca kat. B,C doświadczenie - szukam
pracy jako kierowca - 510 871 798
■ Kierowca kat. c - hurtownia mrożonek
poszukuje kierowcę z kat. c wymagane
świadectwo o nie karalności. cv prosimy
wysyłać na email augustolimaro@op.pl - 075
643 53 35
■ Komfort zatrudnimy od zaraz!!! - "Komfort
Market" Sp. z o.o. zatrudni od zaraz na stanowisku asystent konsultanta w Sklepie Firmowy
w Jeleniej Górze. Wymagania: - wykształcenie
min. średnie - wysoka kultura osobista umiejętność pracy w zespole - punktualność
- rzetelność 75 332 55 - 075 75 332 50
■ Korepetycje z j. niemieckiego - Różne
poziomy językowe, niedrogo, Jelenia Góra.
- 888 371 742
■ Kosmetyczka - do autoryzowanego gabinetu Thalgo. Mozliwe rożne formy zatrudnienia
- pól etatu, etat lub tylko weekendy - hotel@
hotel-sasanka.pl; - 075 75 280 00
■ Kowary - chałupnictwo - Potrzebna pani
do pakowania drobnych elementów . - 697
210 863
■ Księgarnia zatrudni ekspedient - Księgarnia
EMAKS z Karpacza zatrudni ekspedientkę/
kasjerkę , praca na stałe , na umowę o pracę ,
bliższe informacje pod numerem telefonu 075
76 18 551 - 602 570 291
■ Księgową zatrudnię - Biuro Rachunkowe w
centrum Jeleniej Góry zatrudni na korzystnych
warunkach samodzielną księgową z doświadczeniem zawodowym - 501 533 366
■ Kucharzy, pomoce zatrudnie - restauracja
w Karpaczu zatrudni kucharzy, pomoce
kuchenne wysokie zarobki - stała praca
- 502 583 999
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Młodych z samochodem - na dział techniczny i do działu konsultantów do firmy z
wieloletnim doświadczeniem na rynku, zarobki
od 1500 zł netto, umowa. - 75 764 70 17
■ Murarz - Firma budowlana zatrudni od zaraz
murarzy z doświadczeniem ,praca w kraju i
zagranicą. Praca w zespole 4,5 osobowym ,w
grupie wymagana znajomość języka niem.lub
ang. - 075 644 20 73
■ Murarz, tynkarz, prac. bud. - Zatrudnię na
umowę o prace pracownika budowlanego,
murarza, tynkarza. firma JPBiU Bogdan Gierdal
ul.Wolności 252 Jelenia Góra 509 664 778
- 075 641 99 10
■ Na produkcji - Wepa Professional Piechowice S.A. - producent papieru toaletowego i
ręczników higienicznych zatrudni mężczyzn w
dziale produkcyjnym. Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49 - e-mail: wokon@wepro.com.pl.
- 75 75 47 818
■ Operator transferu - Firma produkująca
odzież sportową zatrudni pracowników na stanowisku operatora transferu. Nie wymagamy
doświadczenia. Aplikacje prosimy składać w
siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23. - 075
645 08 30
■ Opieka nad osobami starszymi, - Aktualne
oferty pracy na terenie Niemiec. Gwarancja sprawdzone miejsca Siedziba Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59 800 Lubań, godzina otwarcia 8-16 - 075
724 89 60
■ Opiekunka do 2-latki, najlepiej z okolic
Łomnicy do 2-letniej dziewczynki. - 508
269 855
■ Poszukiwana opiekunka do Starszego Pana
w Niemczech z podstawowa znajomością
niemieckiego - proszę pisać na mar_cyb@
interia.pl - 00491721526000
■ Pieniądze i możliwości rozwoju dla młodych,
pełnych energii z min średnim wykształceniem.
Sprawdź to! - 75 764 70 19
■ Pilne! Szukam kobiety do sprzedaży
ciastek w (Tesco na wejściu). Praca od zaraz!
Stale wynagrodzenie, umowa o pracę - 607
750 157
■ Pilne - Przyjmę do pracy mechanika
samochodowego na serwis w Lubaniu - 697
730 476
■ Pilnie zatrudnimy!!! - pilnie zatrudnimy
kucharki\kucharzy (możliwe przyuczenie)
do restauracji w Jeleniej Górze 698 663 661
- 662 700 731
■ Pomoc kuchenna - Hotel Sasanka *** ze
Szklarskiej Poreby zatrudni pomoc kuchenna
■

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

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY
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i samodzielnego kucharza. CV : hotel@hotelsasanka.pl - 75 75 28 000
■ Pomocnik do remontu - poszukuje pomocnika do remontów mieszkań - 0600 21
90 19
■ Poszukujemy kelnera/kelnerkę - Restauracja w Cieplicach przyjmie do pracy kelnera/
barmana kelnerkę /barmankę ze znajomością
języka niemieckiego. Praca na umowę. - 665
501 228
■ Poszukuję pracownika do regips - Poszukuje
osoby do pracy przy regipsach,kafelkach-stałe
wynagrodzenie - z Jeleniej Góry lub okolic.
- 660 713 700
■ Praca - Hotel Amanda*** w Zachełmiu
zatrudni kelnerkę lub kelnera amanda@
hotelamanda.pl - 075 76 21 211
■ Praca - cały etat w Top Secret - Poszukujemy osoby na stanowisko sprzedawca.
Prześlijcie Swoje CV ze zdjęciem oraz list
motywacyjny na nasz adres: sklep.jeleniagora@
topsecret.com.pl - 695 122 618
■ Praca dla ekspedientki - Sklep spożywczy w
Piechowicach, zatrudni na dogodnych warunkach. Praca na zmiany. Mile widziane osoby
znające prace w handlu - 506 030 558
■ Praca dla każdego - Znana firma zatrudni
przedstawicieli – usługi telekomunikacyjne
Zarobki od 2000 zł w górę Możliwość szybkiego
awansu - 609 251 992
■ Praca dla kelnera/barmana - Przyjmiemy
do pracy na umowę kelnera/barmana /
kelnerkę/barmankę atutem będzie znajomość
języka niemieckiego - 665 501 228
■ Praca dla nauczyciela sztuki. - Szkoła
Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze zatrudni
nauczyciela sztuki ( muzyki i plastyki ) w
wymiarze 2/3 etatu.075 76 79 031 - 075
76 49 475
■ Praca dla opiekunek Niemcy - Potrzebne
opiekunki do osób starszych na ter. Niemiec wiek od 25lat wymagana znajomość
języka niem. w stopniu podst. Wynagrodz. od
1000do1300euro, zwrot koszt. Podróży 90
euro. Odpis na meile. E-mail: altenpflege.de@
vp.pl - 669 494 854
■ Praca dla opiekunek Niemcy - Potrzebne
opiekunki do osób starszych na ter. Niemiec
wiek od 25lat wymagana znajomość języka
niem. w stopniu podst. Wynagrodzenie od
1000do1300euro, zwrot koszt. Podróży 90
euro. Odpisuje na meile E-mail: altenpflege.
de@vp.pl - 669 494 854
■ Praca dla pokojowej - Hotel w Cieplicach
przyjmie do pracy pokojowe. Praca na umowę.
- 665 501 228
■ Praca dla pokojowych - Przyjmiemy do
pracy na umowę pokojowe, sprzątaczki. Praca
w Hotelu. - 665 501 228
■ Praca dodatkowa - Zapisz się u mnie do
Oriflame za 1zł! Otrzymasz ode mnie nagrodę
niespodziankę o wartości ponad 50zł, kupony
na zakupy kosmetyków za 90zł. Kupuj taniej
kosmetyki bezpośrednio od Oriflame, zarabiaj
na sprzedaży kosmetyków. Zapytaj o szczegóły:
gregor944@onet.eu, gg:6360752 - 604
950 824

Praca dodatkowa dla nauczyciel - Zaoczne
szkoły dla dorosłych podejmą współpracę z
nauczycielami przedmiotów zawodowych
związanych z hotelarstwem i turystyką. CV
snojek@toya.net.pl - 504 165 595
■ Praca na 3 m-ce w magazynie - Praca
sezonowa na 3m-ce w magazynie przy
przyjmowaniu i wydawaniu towaru. Od marca w
centrum ogrodniczym. Wynagrodz.900,- Może
być rencista, emeryt. biuro@agro-jg.com.pl
- 602 195 714
■ Praca na 3m-ce w magazynie - Praca na
3m-ce w magazynie dla mężczyzny. Wydawanie i przyjmowanie towaru, porządki itd w
centrum ogrodniczym - sezon. Wynagrodzenie
900,- biuro@agro-jg.com.pl - 602 195 714
■ Praca od zaraz - Przyjmę osoby do współpracy w międzynarodowej korporacji zajmującej
się biznesem wielopoziomowym. Wymagania:
pracowitość, kreatywność, umiejętności pracy
z grupą i w grupie, podstawy marketingu,
Wyślij CV i List m. : BuissnesG@op.pl - 509
626 255
■ Praca przez Internet - chcesz dorobić?
masz wolne popołudnia? to opcja w sam raz
dla Ciebie - forman.ak@gmail.com
■ Praca przy meblach - Praca przy produkcji
mebli na wymiar i ich montażu. Osoba może
być bez doświadczenia WAŻNE Osoba będzie
zatrudniona na umowę o pracę w ramach
refundacji z urzędu pracy, więc musi spełniać
jeden z 2 warunków: 12 miesięcy zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna albo
bez kwalifikacji : - 504 200 245
■ Praca w banku/przedstawiciel - RIGALL
DISTRIBUTION Sp. z o.o., poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL BANKOWY w Jeleniej Górze. Preferowani renciści,
emeryci, studenci. Atrakcyjne wynagrodzenie
prowizyjne, elastyczny czas pracy,praca na
terenie Jeleniej Góry i okolic - napisz :krzy.bed@
qmail.com lub zadzwoń - 609 413 293
■ Praca w biurze kredytowym - Firma poszukuje osoby do obsługi klienta Wymagania:
-wykształcenie średnie -wiek powyżej 30
lat -niekaralność -doświadczenie w branży
finansowej będzie dodatkowym atutem CV
wraz z listem motywacyjnym proszę kierować
na adres btf@btf.pl - 509 375 412
■ Praca w domu - Jeśli masz Internet i
chcesz zarobić parę złotych napisz . Sama tak
zarabiam. renatak0@o2.pl - renatak0@o2.pl
■ Praca w domu komfortowa - Praca w Domu
opłacalna ile poświęcisz czasu tyle zarobisz..
max 1500 zł za miesiąc zainteresowanych
proszę o kontakt pod email pajaczek5@op.pl
to nie żart - 665 248 481
■ Praca w domu/ marketing intern - Zatrudnię pracowników do marketingu internetowego.
Praca w domu przy komputerze według
własnego rozkładu. Zarobki potencjalne od
500zł wzwyż. Zapewniam bezpłatne szkolenie
on-line. W celu uzyskania pełnych szczegółów
wyślij e-mail na adres chimera5@poczta.fm
- chimera5@poczta.fm
■ Praca w handlu w J. Górze - Zatrudnię
pracownika w handlu w centrum Jeleniej Góry.
■

Zatrudnimy
RECEPCJONISTKĘ

w Jaskini Solno-Jodowej GALOS
w Cieplicach Zdrój.
Wymagania: komunikatywność, sumienność,
cierpliwość do dzieci i osób starszych,
wiek 25-45l., miła aparycja.CV przesłać
na adres: biuro@galos.pl lub
GALOS Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

Mile widziana dobra znajomość w piśmie języka
obcego - angielskiego bądź niemieckiego, szybkie komputeropisanie, wysoka kultura osobista.
Dogodny czas pracy oraz możliwość rozwoju.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu do
godziny 20:00. - 609 669 129
■ Praca w Niemczech - Poszukuje do pracy w
Niemczech dwóch osób przy karton gipsach z
założoną działalnością w Polsce lub Niemczech
pilne - 791 192 696
■ Praca za 1000zł - Firma Opal Med zatrudni
na stanowisko telefoniczna obsługa klienta.
Gwarantujemy wynagrodzenie min. 1000zł
netto. CV i list motywacyjny prosimy wysłać
na adres rekrutacja@opalmed.eu - 075 64
53 928
■ Praca za granicą - Poszukuję od zaraz
pokojówek, kelnerek i do pomocy w Kuchni
na terenie Niemiec Norden Deutschlands
und Nordseekuste. Mieszkanie i wyżywienie
- zarobki do 1300 euro miesięcznie - 075
78 34 542
■ Praca za granicą (pilne) - Poszukuję osoby
do pracy (Niemcy) w miesiącach kwiecień
- lipiec. Praca polega na opiece nad starszą
osobą. Kobieta mieszka sama. Rodzina bardzo
sympatyczna! Znajomość języka - podstawowa.
Praca jest legalna - umowa. Więcej pod
numerem telefonu: 513238875, lub e - mail
magdusha_m@interia.pl - 513 238 875
■ Praca z Internetem - Współpraca. Promocja
tanich wczasów w hotelach świat. ( Internet
ułatwia pracę). Firma generuje premie dla
przedstawicieli i os. korzystających ze zniżek po
wykupieniu wałczerów E – mail: agnsal1@wp.pl,
Gadu Gadu: 2049071 - 506 780 549
■ Pracownicy produkcyjni - Firma produkująca odzież sportową zatrudni pracowników
przygotowania produkcji. Nie wymagamy
doświadczenia. Aplikacje prosimy składać w
siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23. Więcej
informacji można uzyskać pod numerem telefonu 075 645 08 30 - 075 645 08 30
■ Pracownik budowlany, murarz - Zatrudnię
na umowę o prace pracownika budowlanego,
murarza, tynkarza. firma JPBiU Bogdan Gierdal
ul. Wolności 252 Jelenia Góra 509 664 778
- 075 64 19 910
■ Pracowników budowlanych - Zatrudnię
pracowników ogólnobudowlanych. - 601
799 489
■ Prosta praca-niezłe pieniądze - Najprostsza praca za niezłe pieniądze. Praca dla
ambitnych ludzi i z charakterem w każdym
wieku, kobiet i mężczyzn, najlepiej mobilnych
(brak samochodu nie wyklucza od przyjęcia
do pracy!)zarób nawet do 25zl/h na rękę!
zainteresowany? DZWOŃ 605 208 508
- 605 208 508
■ Przedstawiciel handlowy - Ogólnopolska
Agencja Ochrony zatrudni Przedstawiciela
Handlowego. Praca na terenie Dolnego Śląska.
Mile widziane doświadczenie w branży ochrony
osób i mienia, własny samochód. Aplikacje
proszę przesyłać na adres: pao@pao.com.pl
- 605 200 090
■ Herbatelecom ogólnopolska firma sprzedająca usługi TP SA zatrudni przedstawicieli
handlowych. Umowa zlecenie. Możliwość
dorobienia mile widziani studenci zaoczni.
CV proszę składać a.gorska@herbatele.com
lub w biurze Chełmońskiego 9 w godz. 9-15
- 510 046 926
■ Jeśli posiadasz dostęp do Internetu - jesteś
kobietą i chciałabyś dyskretnie zarobić ok.
1000 msc. to podaj swój numer telefonu na

pewno oddzwonię - wiek bez znaczenia - mój
adres tvpdarekgol@wp.pl - 502 333 111
■ Przyjmę pracownika budowlanego do
prac różnych w nowo wybudowanym domu
jednorodzinnym - taras , ganek - wylewki,
murki i.t.p. - prace wykończeniowe. /nie pijący
w pracy/. - 602 800 090
■ Przyjmę pracownika budowlanego Przyjmę pracownika budowlanego - praca
przy regipsach, kafelkach i nie tylko-prace
miejscowe. - 660 713 700
■ Poszukiwany grafik komputerowy - Pilnie
poszukiwany grafik komputerowy z opanowanym programem Corel Draw X3 i Adobe
Illustrator CS2. Wysokie wynagrodzenie i miła
atmosfera w pracy. - 513 153 659
■ Restauracja zatrudni w Karpaczu kucharzy
i kelnerów/ki - 664 499 811
■ Sprzedaż okularów - Witam. Poszukuje
osób do sprzedaży okularów na ulicy 1-go Maja
i w Cieplicach. Edyta - 607 145 119
■ Potrzebuję kobietę do pracy w Sklepie
Ogrodniczym na sezon 3 mce. 1Maja 61
- wynagrodzenie 900 zł od marca. biuro@
agro-jg.com.pl - 602 195 714
■ Zatrudnię od połowy kwietnia miłą i ciepłą
Panią do opieki nad dwuletnim dzieckiem.
Preferowane są osoby bez nałogów i mające
doświadczanie w opiece nad dziećmi. Kontakt
telefoniczny - codziennie po godzinie 17,00 tej.
- 502 601 552
■ Współpraca z bankiem - Zatrudnimy
Przedstawicieli Sprzedaży Bezpośredniej do
promocji produktów finansowych banku.
Umowa zlecenie-atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty z podaniem klauzuli o ochronie danych
osobowych prosimy kierować na adres
elektroniczny dbk.jeleniagora1@db.com - 503
611 736
■ W transporcie - WEPA PROFESSIONAL
PIECHOWICE S.A. zatrudni pracowników na
stanowisko: pracownik transportu. Wymagane
uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl. - 75 75 47 818
■ W zdrowym ciele zdrowy duch. - Konsultantów ds.Kondycji Zdrowia i Figury - 691
502 255
■ Przyjmę dekarza do wykonania zadaszenia
wiaty w Karpaczu, ok 30m2 - 602 583 819
■ Zatrudnię - Hotel Amanda*** w Zachełmiu
zatrudni kelnerkę lub kelnera amanda@
hotelamanda.pl - 075 76 21 211
■ Zatrudnię kucharza/kę i kelnera/kę w
małym pensjonacie z restauracją w Karpaczu.
- 075 761 82 99
■ Firma zajmująca się budową sieci telekomunikacyjnych poszukuje pracowników
fizycznych. - 509 179 850
■ Zatrudnię do biura z doświadczeniem kadry, płace w Jeleniej Górze - 792 295 926
■ Zatrudnię kierowców kat. C E- Praca dla
kierowców z kat. C + E przewozy międzynarodowe. Zatrudnienie w Holandii. Wymagana
karta kierowcy. Regularne zmiany, bardo dobre
zarobki płatne tygodniowo. - 663 577 502
■ Zatrudnię kucharza - pilne - do nowo
otwieranej małej restauracyjki w najbliższym
czasie (ok. 2 tygodni). Kuchnia włoska,
głównie makarony, ryże, a także inne. Bardzo
proszę o szybki kontakt - 607 851 127
■ Zatrudnię monterów - Firma zajmująca
budową sieci telekomunikacyjnych poszukuje
pracowników, monterów teletechnicznych.
Mile widziane prawo jazdy kat. B - 509
179 850

PRACA
PODEJME PRACĘ
■ Dwóch silnych facetów do pracy przy załadunku i rozładunku do robot ziemnych (wykopy
), a także do pracy przy przeprowadzkach
608 853 596
■ Malowanie - remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, panele ścienne 691 936 900
■ Szukam pilnie pracy do sprzątania do
układania towaru. itp. 600 524 436
■ Rencista - 28 lat poszukuje pracy jestem
dyspozycyjny uczciwy 791 025 986
■ Mam 26 lat i jestem studentka drugiego
roku studiów zaocznych - kierunek-fizjoterapia
- szukam pracy związanej z moim kierunkiem
studiów 785 537 150
■ Podejmę współpracę na budowę domu,
rozpoczęcie robót kwiecień 2008 663
912 384
■ Podejmę współpracę na wykończenie domu
– tynki, regipsy, posadzki 663912384 663
912 384
■ Małżeństwo zaopiekuje się domem, pensjonatem lub mieszkaniem 692 159 741
■ Uczeń szkoły zaocznej szuka pracy najlepiej fizycznej - bez zawodu - Mirsk 075
78 34 854
■ Emeryt – przyjmę pracę jako stróż –
dozorca – konserwator – prawo jazdy ABCDE
– 075 6424 218
■ Szukam pracy – remonty mieszkań,
regipsy, wykończenia – 885 745 245
■ 1200 max na rękę! - Młoda(25lat) uczciwa
dyspozycyjna sumienna - 695 632 974
■ 1200 na rękę max ! - Młoda (23 lata)
dyspozycyjna, uczciwa kobieta. Wykształcenie
wyższe, szuka legalnej i stałej pracy na terenie
Gryfowa i okolic. Mam doświadczenie w branży
udzielania kredytów, pożyczek itp. a także prace
biurowe - 663 614 673
■ Bardzo dobra znajomość niemieckiego
podejmę pracę na stanowisku ?????? Bardzo
dobra znajomość języka niemieckiego. Oferty
proszę na E-mail MarkusWladarz@hotmail.de
- 0049 176 6 40 52 679
■ Chcę sprzątać na etacie! - szkoły, biura,
hotele, gabinety - 669 948 089
■ Chętnie podejmę opiekę - Chętnie podejmę
opiekę nad dzieckiem (od 2lat) - 695 029
655
■ Dodatkowej pracy szukam - Podejmę pracę
w godzinach 10-15. Sprzątanie, prasowanie lub
inna dodatkowa praca - 503 312 357
■ Dorywcza praca popołudniami - Podejmę
dorywczą pracę popołudniami od poniedziałku
do piątku. Studentka dzienna. II rok - 664
72 40 66
■ Dorywcza praca w tygodniu - Komunikatywna, odpowiedzialna, o miłej aparycji
studentka dzienna II roku z prawem jazdy kat.
B podejmie dorywczą pracę popołudniami od
poniedziałku do piątku - 664 724 066
■ Dorywcza praca w tygodniu - Komunikatywna, odpowiedzialna, o miłej aparycji
studentka dzienna II roku z prawem jazdy kat.
B podejmie dorywczą pracę popołudniami od
poniedziałku do piątku - 664 724 066
■ Dozorca szuka pracy - szukam pracy jako
dozorca - 668 461 015
■ Duże doświadczenie - solidność - Podejmę
ciekawą pracę w Jeleniej Górze lub okolicy. Do
tej pory pracowałem jako dyrektor-menedżer w
turystyce - hotelarstwie, gastronomii i w handlu
nieruchomościami. Mam też predyspozycje
pedagogiczne i dziennikarskie. Mam 58 lat i
dobrą aparycję. - 507 932 248

Dyspozycyjna i samodzielna - Doświadczenie, sumienność, kreatywność do wykorzystania na stanowisku pomocy księgowej,
pracownika kadr i telemarketingu. kontakt:
logan_85@wp.pl - 075 75 73 483
■ Elektryka, budowlanka, kierowca - Podejmę
pracę jako pomocnik elektryka lub samodzielnie. Posiadam doświadczenie. Znajomość
rysunku technicznego. Podejmę też inne prace
budowlane, jak i prace jako kierowca. Posiadam
prawo jazdy kat.B, oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu. - 693 090 666
■ Elektryk, kierowca kat. B - Jestem początkującym z zawodu elektrykiem( posiadam
dok. kat. E "SEP" do 1 KV ) Jestem ambitny,
komunikatywny, sumienny. Również posiadam
doświadczenie jako kierowca. Zainteresowanych proszę o kontakt: Gg: 3116346 e-Meil:
marcinsokolowski1985@wp.pl - 888 552
884
■ Emeryt podejmie pracę - sprawny emeryt
z wykształceniem średnim technicznym, znajomość komputera z samochodem osobowym
- podejmie pracę jako konserwator lub inne
propozycje - 698 674 272
■ Informatyk - Jestem absolwentem Kolegium Karkonoskiego (specjalność: elektrotechnika i telekomunikacja, specjalizacja: inżynieria
komputerowa). Chętnie podejmę pracę na
terenie Jeleniej Góry w charakterze informatyka
lub pokrewnym. Na życzenie wyślę CV. piątek.
p{at}gmail.com - 505 618 248
■ Kat. B i C - Średnie wykształcenie 25
lat własny samochód, dyspozycyjny - 605
395 800
■ Kelner 22 lata - Szukam pracy w pensjonacie lub innym obiekcie hotelarskim w Karpaczu.
Jestem z zawodu technikiem hotelarstwa.
Podejmę prace od pierwszego marca. Jestem
osobą uczciwa i odpowiedzialną. Niemiecki i
angielski komunikatywny telefon godz.12 -16
- 697 083 573
■ Kelnerki na weekendy - Dwie młode
dziewczyny, z doświadczeniem, miłą aparycją
podejmą pracę jako kelnerki na weekendy
oraz w tyg. w porach wieczorowych. - 793
609 593
■ Kierowca B - Ponad 3 lata bezwypadkowego
doświadczenia, dyspozycyjny, punktualny. Dos.
na różnych busach i trasach. Podejmę prace od
zaraz - 603 199 147
■ Kierowca B, C, wszystkie badania lekarskie, doświadczenie i dyspozycyjność - 600
055 024
■ Kierowca kat. B C , 26 lat, j. niemiecki
doświadczenie w przewozach osobowych i
towarowych międzynarodowych. Aktualne
badania, dyspozycyjność, uczciwość 691
335 772
■ Kierowca b z samochodem - kierowca z
samochodem podejmie prace, rozwożenie
pizzy itp. - 668 461 015
■ Kierowca operator koparki - kierowca c
+ e i operator koparko-ładowarek podejmie
prace. 39 lat, dyspozycyjny, własny samochód
- 782 501 228
■ Kierowca C+E podejmie pracę - Mam
40 lat jestem osoba uczciwa i sumienna.
Posiadam świadectwo ukończenia kursu na
przewóz rzeczy, badania psychotechniczne
dla kierowców ważne do 2010r - szukam stałej
pracy - 608 329 971
■ Kierowca kat. a, b, c, d - Kierowca kategorii
A, B, C, D z uprawnieniami na przewóz towarów
i osób, posiadający aktualne badania psycho
- techniczne podejmie się pracy. Jestem dyspozycyjny. - 508 431 357
■
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Kierowca kat. b i c - Pilnie szukam pracy
jako kierowca, posiadam prawo jazdy kat. B i
C - 782 119 178
■ Kierowca poszukuje - prawo jazdy kat. B,
C + kurs przewozu rzeczy, podejmę pracę
(kurier, dostawca), nie tylko sam. ciężarowe,
również busy, doświadczenie w handlu - 601
230 014
■ Młoda 47-letnia kobieta - młoda 47-letnia
kobieta uczciwa, dyspozycyjna, komunikatywna, sumienna, kreatywna, obsługa
komputera, umiejętność pracy w zespole i
na samodzielnym stanowisku, znajomość
pracy biurowej, księgowości, handlu, turystyki
: podejmie ciekawą pracę w normowanych
godzinach na umowę; - 512 227 352
■ Młody szuka pracy - Mam 23 lata jestem
z Jeleniej Góry - posiadam prawo jazdy kat.
B wykształcenie średnie mechaniczne - 798
034 458
■ Magazynier - z uprawnieniami konserwator
pracownik gospodarczy - 508 891 941
■ Magazynier szuka pracy - szukam pracy
- 508 304 820
■ Posiadam Samochód ciężarowy Man i
podejmę pracę - 609 971 939
■ Mgr administracji UWr podejmie pracę
biurową, doświadczenie w branży turystycznej
i handlu, język niemiecki, obsługa komputera
Word, Excel. Kurs dokształcający kadry i
płace oraz księgowość komputerowa - 517
478 713
■ Młody szuka pracy - Mam 23 lata jestem
z Jeleniej Góry - posiadam prawo jazdy kat. B
wykształcenie średnie mechaniczne. - 798
043 458
■ Montaż paneli - Wykonam montaż paneli
podłogowych, ściennych. Tanio - 691 936
900
■ Monter mebli - jeśli montaż mebli sprawia
wam kłopot lub brakuje czasu żeby się zastanawiać jak to złożyć dzwon szybko tanio i solidnie
- 503 099 389
■ Na weekendy lub popołudnia - dwie pełnoletnie uczące się dziewczyny szukają pracy
w czasie wolnym od nauki profesja kucharz
kelner lub inne dorywcze prace również
pomoc w porządkach przedświątecznych
- 783 492 225
■ Nowe wyzwania i oczekiwania - Jeśli potrzebujesz pracownika uczciwego i pracowitego
jesteś wstanie uczciwe zapłacić zadzwoń
- Wiele potrafię i podejmuję wyzwania. Czekam
na propozycje. - 509 314 826
■ Odbędę staż - firma reklamowa - Szukam
pracy lub odbędę staż w firmie reklamowej.
Jestem po technikum ekonomicznym, obecnie
uczę się w COSINUS na kierunku Organizacja
Reklamy. Nie posiadam doświadczenia,
ponieważ jeszcze nigdzie nie pracowałam a
chciałabym sprawdzić się w pracy. Proszę
o kontakt: jsoloducha-1987@o2.pl - 510
625 001
■ Opieka - Zaopiekuję się starszą osobą.
- 889 315 781
■ Opieka nad osobą starszą - Zaopiekuję się
osobą starszą. Jelenia Góra i okolice - kontakt
meilem kinga_43@op.pl - 889 315 781
■ Opieka nad starszą osobą - jestem osobom
solidną i tolerancyjną podejmę się pracy nad
starszą osobą - 798 705 183
■ Opieka osoby starszej - zaopiekuję się
starszą, chorą osobą. kinga_43@op.pl - 889
315 781
■ Opieka w Niemczech - Studentka III roku
pedagogiki opiekuńczej podejmie pracę w
■

sezonie ( lipiec, sierpień) nad dziećmi lub osobą
starszą - 668 328 765
■ Opiekunka lub praca chałupniczą - Opiekunka do dziecka lub praca chałupnicza zarobki
min.750z bliższe informacje pod e-mailem
- jolanta134@op.pl
■ Pilne - 18 lat i rzetelny podejmie każdą
prace na weekend w Jeleniej Górze Cieplicach
i okolicach - 663 057 694
■ Pilnie poszukuję pracy - uczennica pilnie
poszukuje pracy popołudnia i weekendy - mogę
zająć się dzieckiem lub pomoc w domu itp. ..
asiurasek@wp.pl - 605 569 881
■ Podejmę jako sprzedawca - Podejmę
prace jako sprzedawca na 1/2,lub 3/4etatu.
- 785 134 369
■ Podejmę każdą pracę - jako opiekunka do
dziecka lub osoby starszej. Zatrudnię sie tez
jako gospodyni domowy - 694 516 696
■ Podejmę pilnie pracę - Młody, wykształcenie
średnie techniczne, prawo jazdy kat. "B", dobra
znajomość języka niemieckiego, książeczka
sanit. - epid., szuka pracy. OFE, akwizycja,
stacje benzynowe i ochrona wykluczone.
609-064-254; cezary_a@poczta.fm - 609
064 254
■ Podejmę pracę - Młody 25 lat po wojsku
podejmie prace z 14 dniowym uprządzeniem.
Prawo jazdy kat B i uprawnienia na wózki
widłowe kierowca bierny jeździłem samochodami dostawczymi busami np. VW T 4 i 5
Żuk, lublin bierny kierowca wózka widłowego.
Żonaty, uczciwy , aktualna książeczka sanitarna
- 508 241 896
■ Podejmę prace - w Jeleniej Górze od lipca
- hurtownia, solarium, sklep-nie spożywczy....
itp....- 25lat, średnie - 696 889 882
■ Podejmę pracę - Podejmiemy pracę (2
dziewczyny- 16 lat): pomoc w pracach domowych, roznoszenie ulotek, jako konsultantki,
wyprowadzanie psów, oraz inne tego typu
prace, które mogłybyśmy wykonywać mając 16
lat Kontakt: gg: 1074797 oraz 8797438 - GG
■ Podejmę pracę - znajomość języka niemieckiego prawo jazdy obsługa komputera
,lub zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą
posprzątam wyprasuję - 508 910 244
■ Podejmę pracę - Młoda dziewczyna, z
wykształcenia technik handlowiec poszukuje
pracy. Najchętniej w sklepie obuwniczym, odzieżowym lub praca biurowa - 661 421 070
■ Podejmę pracę - Młoda, pracowita podejmie
każdą zajęcie. Czekam na Twój telefon - 792
251 024
■ Podejmę pracę - Podejmę współpracę z
pizzerią jako kierowca KAT.B od poniedziałku
do piątku w godz.16-22 .Sob-Nie w godz. od
8-22 - 694 971 747
■ Podejmę pracę - Jestem pracowitą, zaradna,
odpowiedzialną studentką. Podejmę pracę, najchętniej na terenie Cieplic. Zajęcia mam tylko w
poniedziałek i środę, w każdy inny dzień jestem
do dyspozycji. Kontakt: malwina-b3@wp.pl lub
GG 12518955 - 501 237 824
■ Podejmę pracę - poszukuję jakiekolwiek
pracy na terenie Niemiec lub dorywczej w
Polsce jako kierowca kat b dyspozycyjny
uczciwy 30 latek - 505 447 978
■ Podejmę pracę - Młoda dziewczyna, z
wykształcenia technik handlowiec poszukuje
pracy. Najchętniej w sklepie obuwniczym, odzieżowym lub praca biurowa - 661 421 070
■ Podejmę pracę - jako stolarz lub przy
montażu mebli. - 607 178 629
■ Podejmę pracę - Chętnie w handlu na 1/2
lub 3/4 etatu w godzinach między 8 a 16

Doświadczenie- praca w markecie, znajomość
kasy fiskalnej. - 516 371 761
■ Podejmę pracę biurową - Kobieta z 14
letnim stażem pracy w biurze , o wysokiej
kulturze osobistej, ze zdolnościami organizacyjnymi dokładnie i sumiennie podchodząca
do obowiązków służbowych podejmie pracę na
podobnym stanowisku, prowadzenie kancelarii,
sekretariatu itp. umiejętności - 698 671 977
■ Podejmę pracę jako kierowca - prawo
jazdy kategorii B praktyka na busach młody
dyspozycyjny - 508 984 373
■ Podejmę pracę Jelenia Góra - Podejmę
pracę na terenie jeleniej góry, najlepiej jako
pomocnik kuchenny, bądź przy wykładaniu
towarów w marketach, posiadam ważną
książeczkę sanepidu. Wszelkie propozycje
proszę przesyłać na mail: Marcinswiniarski1@
o2.pl gg:6645856 - 669 417 059
■ Podejmę prace kierowcy B C - Jestem
młody 22 lata i po wojsku wykształcenie
średnie dyspozycyjny - 510 871 798
■ Podejmę pracę na weekendy. - Studentka
poszukuje pracy, aby dorobić. Możliwość
pracowania tylko na weekendy. Jeśli ktoś ma
jakąkolwiek ofertę, to podaje swój nr gg oraz
e-mail email: jatanczeaniebogra@gmail.com
- GG 6406105
■ Podejmę pracę opiekunka lub - podejmę
pracę jako opiekunka do dziecka lub pracę
chałupniczą kontakt pod e-mailem jolanta134@
op.pl - 26.02.2008
■ Podejmę pracę - pilne! - Szukam pracy lub
odbędę staż w firmie reklamowej. Jestem po
technikum ekonomicznym, obecnie uczę się
w COSINUS na kierunku Organizacja Reklamy.
Nie posiadam doświadczenia, ponieważ
jeszcze nigdzie nie pracowałam a chciałabym
sprawdzić się w pracy. Proszę o kontakt:
jsoloducha-1987@o2.pl - 510 625 001
■ Podejmę pracę w Karpaczu - stróż, konserwator, prace remontowe itp - 605 194 983
■ Podejmę pracę w sklepie - Szukam pracy
w sklepie lub w kuchni Mam doświadczenie w
obu tych branżach - 515 987 064
■ Podejmę pracę w sklepie - Podejmę pracę
na ½ lub ¾ etatu, jako sprzedawca, najlepiej w
godz. od 9.00 do 15.00,16.00. - 785 134
369
■ Podejmę pracę w sklepie - Podejmę
pracę na 1/2,lub 3/4 etatu, jako sprzedawca - 785 134 369
■ Podejmiemy prace w weekend - dwoje
młodych ludzi podejmie prace na weekendy
posiadamy auto młodzi i ambitni kontakt na
e-mail ziemia5@o2.pl - ziemia5@o2.pl
■ Podejmę pracę - szukam pracy w charakterze operatora wózka widłowego prawo
jazdy kat. B wykształcenie średnie wiek
27 lat uprawnienia na wózki elektryczne
i spalinowe - 781 836 572
■ Pomoc kuchenna - dyspozycyjny,
punktualny podejmie pilnie pracę na
stanowisku pomoc kuchenna, z doświadczeniem na terenie Jeleniej Góry Łukasz
- 514 282 950
■ Pomoc kuchenna - Młody 22lat po
szkole gastronomicznej, dyspozycyjny,
punktualny podejmie pilnie pracę na
stanowisku pomoc kuchenna, z doświadczeniem na terenie Jeleniej Góry Łukasz.
- 514 282 950
■ Posiadam wywrotkę trzyosiową - Posiadam wywrotkę trzyosiowa, podejmę pracę
- 609 971 939
■ Posprzątam mieszkanie - 790 508
771

Poszukujemy pracy - rozładunki, załadunki
samochodów, przeprowadzki ,wykopy - 787
840 610
■ Poszukuję pracy - Podejmę pracę dodatkową w weekendy i w miesiącach czerwiec-październik. Najchętniej w sklepie. ewelina_z1@
vp.pl - 601 478 122
■ Poszukujesz barmanki? - Mam 20 lat,
aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, doświadczenie (przez prawie 2 lata
pracowałam w Barze-restauracji). Jestem
studentką, która poszukuje pracy, aby zasilić
swój budżet. Mieszkam w Jeleniej Górze w
centrum miasta lub mailem awne4@wp.pl
- 660 927 620
■ Powiększę swoje kieszonkowe - Bardzo
młoda osoba potrzebuje powiększyć swoje
kieszonkowe. POTRAFI: obsługiwać komputer i
Internet; opiekować się dziećmi; bardzo dobrze
wykonuje prace domowe oraz szybko się uczy
- stara12@buziaczek.pl - 691 330 334
■ Kobieta po szkole gastronomicznej poszukuje pracy jako kelnerka Cieplice lub Jelenia
Góra. Podejmę się również obsługi wesel
imprez okolicznościowych i bankietów - 513
762 232
■ Podejmę dodatkowa pracę, posprzątam,
umyję okna zrobię zakupy, dojadę - 607
370 615
■ Praca chałupnicza - 668 290 476
■ Uczennica poszukuje pracy na weekendy
518 666 527
■ Praca popołudniu lub w nocy - student
- może być to praca o charakterze fizycznym
- 888 541 321
■ Praca w solarium w weekendy - Nazywam
się Kasia. Jestem studentką 3-go roku (studia
dzienne). Szukam pracy w solarium w weekendy na terenie Jeleniej Góry - 512 311 664
■ Prace biurowe, domowe - Chętna do pracy
i pomocy studentka zaoczna popołudniami
(po godz. 16) podejmie się wykonania prac
domowych lub biurowych - 667 483 313
■ Prace na weekend - Podejmę pracę na
weekendy. prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność
w weekend najchętniej jako kierowca, doświad■

czenie na busach ale podejmę również każdą
inna pracę. - 693 800 490
■ Profesjonalna ekipa - Samodzielna ekipa do
montażu okien i drzwi z wieloletnim
■ Rencista - lat 30 - 3 grupa do pilnowania
obiektu lub na kierowcę kat b - 791 541 624
■ Rencista - lat 37, prawo jazdy kat. B, j.
niemiecki, szuka pracy jako kierowca. Posiadam też własne auto dostawcze-faktury VAT.
- 504 727 528
■ Samodzielna i dyspozycyjna - Doświadczenie, sumienność, kreatywność do wykorzystania na stanowisku pomocy księgowej,
pracownika kadr i telemarketingu. kontakt:
logan_85@wp.pl
■ Sekretarka szuka pracy - Młoda kobieta
szuka pracy w biurze. Doświadczenie jako
sekretarka i kadrowa. Dobra obsługa komputera MC Office, znajomość zagadnień
kadrowych - 605 354 541
■ Sekretarka szuka pracy - młoda kobieta
, dyspozycyjna, komunikatywna, sumienna,
kreatywna, obsługa komputera, umiejętność
pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, znajomość pracy biurowej, kadr, handlu
: podejmie pracę w normowanych godzinach
na umowę - 605 354 541
■ Sprzątanie - posprzątam wszystko i wszędzie! - 669 948 089
■ Staż - Mam 23 lata i chciałabym odbyć staż
w biurze. Mam wyższe wykształcenie, uczę się
bardzo szybko a praca przed komputerem nie
sprawia mi problemu e-mail:ela84_20@o2.pl
- 504 501 983
■ Stolarz szuka pracy - Doświadczenie 20 lat
Możliwa praca w delegacji - 886 224 925
■ Studentka szuka pracy - Interesuje mnie
praca na pół etatu lub kilka razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, Piątek). Mam
doświadczenie przy wprowadzaniu danych
do komputera i w pracy w sekretariacie e-mail
udaria@wp.pl - 603 228 180
■ Studentka szuka pracy - Szukam pracy
na pół etatu lub parę dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) ma doświadczenie
przy wprowadzaniu danych do komputera i
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w pracy w sekretariacie e-mail udaria@wp.pl
- 603 228 180
■ Studentka szuka pracy - Studenta pierwszego roku ekonomii studiów dziennych
poszukuje dorywczej pracy. Posiadam aktualną
książeczkę sanepidu oraz prawo jazdy kategorii
B. Głównie interesuje mnie praca w weekendy,
lecz nie odrzucam też z góry propozycji w
tygodniu. basiorr88@o2.pl - 500 183 141
■ Student zaoczny - Dzień dobry jestem
studentem zaocznym Akademii ekonomicznej
w Poznaniu. Studiuje finanse i rachunkowość.
Poszukuje prace, ale sa pewne przeszkody,
ponieważ co dwa tygodnie potrzebuje wolne
pt-pon. Kontakt: email: misiur_88@interia.pl
- 783 032 755
■ Szklarska Poręba - 24 lata, wykształcenie
średnie, samochód, dyspozycyjność, doświadczenie w handlu i gastronomi, podejmie pracę,
umowa nie konieczna - 798 952 444
■ Szukam pracy - Kobieta, lat 29, wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy kat B - 506 619 506
■ Szukam pracy - w Jeleniej Górze i okolicach,
posiadam prawo jazdy kategorii B , średnie
wykształcenie, jestem sumienny i uczciwy,
posiadam doświadczenie jako kierowca i dystrybutor. Czekam na telefony - 721 355 365
■ Szukam pracy - Poszukuje dodatkowej
pracy: posprzątam, umyje okna lub inne.
- 607 370 615
■ Szukam pracy - Studentka pedagogiki
studiów dziennych zajmie się dzieckiem lub
dziećmi powyżej 2 roku życia w godzinach
popołudniowych oraz w weekendy. Mogę także
pomoc w porządkach domowych. Proszę o
kontakt w godzinach 16-20. - 515 363 120
■ Szukam pracy - młody 19 lat szuka pracy
- 665 367 618
■ Szukam pracy - dodatkowej może być
opieka sprzątanie prasowanie lub inna oferta
znam język niemiecki mam prawo jazdy
obsługuje komputer fax - 508 910 244
■ Szukam pracy - studiuje zaocznie i bardzo
chętnie podejmę pracę - 511 971 495
■ Szukam pracy - Kobieta po szkole gastronomicznej poszukuje pracy jako kelnerka
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Cieplice lub Jelenia Góra. Podejmę się również
obsługi wesel, imprez okolicznościowych i
bankietów - 513 762 232
■ Szukam pracy - 55 letni pracowity,
bez nałogów, podejmie jakąkolwiek pracę
- 889 315 781
■ Szukam pracy dodatkowej - popołudniami i weekendy na co dzień zajmuje się
montażem mebli - 606 430 509
■ Szukam pracy na 2mce - (marzec - kwiecień) jestem młodą osobą z wykształcenia
Technik Handlowiec - 515 274 884
■ Szukam pracy na weekendy - mam 20
lat studiuje wychowanie - prosić Adriana
- 756 439 750
■ Uczennica szuka pracy na weekendy
- o kontakt proszę po godzinie 17 - 518
666 527
■ Szukam pracy za 1300 zł - Młoda (23
lata), atrakcyjna kobieta, dyspozycyjna,
szuka stałej i legalnej pracy od zaraz. PILNE!
gg 7086470, mail: ania_1012@poczta.
onet.pl - 663 614 673
■ Tanie meble i panele - wykonam - 798
809 298
■ Tanio posprzątam mieszkanie dom
biuro. chętnie przyjmę zlecenia od firm na
sprzątanie pomieszczeń lub mieszkań po
remontach - 791 127 348
■ Młoda osoba o 5 letnim doświadczeniu
w handlu poszukuje pracy. Umiejętności :
obsługa kasy fiskalnej, komputera, urządzeń
biurowych. Cechy osobowości : komunikatywność, dyspozycyjność, uczciwość,
energiczność, życzliwość. wiolusia84@op.pl
- 512 489 740
■ Uczennica szuka pracy na weekendy...
o kontakt proszę po godzinie 17 - 518
666 527
■ Podejmę pracę jako ulotkarz. Chętnie
poroznoszę ulotki dla szkol jazdy - 663
057 694
■ Włoski perfekt w mowie - Znam włoski,
orientuje się w terenie, mam prawo jazdy
kat. b, praktyka w hotelarstwie - szukam
ciekawej pracy - mogę pomóc w jakiejś
sprawie - czekam na propozycje numer GG
5836259 - 605 120 468
■ Wszechstronny 28 lat kat.B - złota
rączka z Karpacza - znam się na hydraulice
ale nie tylko, posiadam prawo jazdy kat. B od
9 lat oraz własny samochód, mogę podjąć
prace jako konserwator, tylko poważne
oferty - nie szukam pracy dorywczej tylko
stałego zatrudnienia! marcinekpol@o2.p
- 662 120 967
■ Wykształcenie wyższe - 23 lata,
wykształcenie wyższe, ambitna, odpowiedzialna, pilna szybko przyswajająca nowe
rzeczy. e-mail:ela84_20@02.pl - 504
501 983
■ Wyprowadzę psa - Wyprowadzę na
spacer niegroźnego psa - 695 029 655
■ Wyższe, doświadcz. w biurze - na
stanowisku referenta, obsługa wszystkich
urządzeń biurowych, komputera, MS Office,
miła prezencja, sumienna i pracowita, - 506
190 702
■ Zabudowy - wykonam zabudowy, sufity,
ściany z płyt kartonowych. - 792 616 142
■ Zarządca, menedżer inne - Poszukuję
ciekawej pracy - Jelenia Góra, okolice jako
Zarządca- menedżer. Pracowałem na w/w
stanowiskach w turystyce - hotelarstwie,
gastronomii, handlu i w obrocie nieruchomościami. Mam duże doświadczenie,
kontakty i dobre referencje. Jestem osobą

samotną - dyspozycyjną, zmotoryzowaną
- 507 932 248

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ UNO – 1987, koloru czerwonego - 607
134 827
■ Części karoserii do BMW E34 – 501
373 914
■ Peugeot 605, 2.0. benzyna + gaz 1997
rok - centralny zamek i szyby, stan dobry,
cena 5000 do negocjacji 692 951 769
■ Ford Probe 2,2 turbo 89 klimatyzacja,
elektryka czerwony spr. z Niemiec rok w
kraju cena:4000 515 206 283
■ Części do Forda Eskorta 1.6 - Forda
Probe 2.2 turbo 89 rok - zderzak tylny
Bmw e-36 niebieski błotnik lewy przedni
Bmw e-30 - 515 206 283
■ Opel omega 96/97 2000 + gaz butelkowy klimatyzacja, elektryka spr. z Niemiec
3 lata w kraju alusy 2 komplet opon cena
13500 515 206 283
■ Nissan Mikra 1.2 90r. w ciągłej eksploatacji - granatowa, stan dobry - cena
1500 zł pali : pięć i pół litra na sto 603
184 016
■ Skuter Piaggio nrg mc3 rocznik 2001
stan techniczny dobry, mało pali, zarejestrowany i ubezpieczony, cena do negocjacji 2100 zł 661 832 156
■ Opel Astra Classic rok 1999 stan b.
dobry zarejestrowana, ubezpieczona - cena
8 tys. 787 992 933
■ Ford Fiesta r. prod.1997, poj.1.3
benz., 3 drzwiowy, ważne oc i przegląd
783 603 681
■ Toyota Corolla - srebrny metalik rok
1991 po160 cm instalacja gazowa w kole
zapasowym - wersja sportowa, atrakcyjny
wygląd, brak przeglądu oc 13.06.08 - 601
595 233
■ Renault Clio, rok 1991, czerwony, poj.
1.4 l, aktualne ubezpieczenie i przegląd
1800 zł 500 703 931 po godz.16
■ Audi b 4 1.9 TDI 94 r. lampy przód 180,
skrzynia biegów 480, pompa wtryskowa
600 - 669 393 093
■ Części do Forda Escorta 1.6 ,rok 91.
lub całego 669 022 821
■ Skrzynia biegów – Polonez – 4 biegi
– tanio – 075 75 215 19
■ Peugeot 206 – szyba tylnej klapy – 075
76 210 36
■ Ford Scorpio combi 2,5 TD – rok 1994
– 502 337 625
■ Opel Astra 2002 – kupiony w salonie
– pojemność 1.6 - pierwszy właściciel
– 65000 przebiegu – stan bdb. – 605
289 930
■ Citroen Sara – 2000 – 1,9ccm, Di
,ABS, El.szyby, lusterka, centralny zamek,
hak, 4 airbag, zarejestrowany i ubezpieczony, kolor wiśniowy, stan dobry, cena
11800 – ciężarowy, zarejestrowany na 5
osób – 075 713 74 54
■ Przyczepa kampingowa – Warsom X1T
– namiotowa – rejestrowana , OC ważne
do 25,04.2008, 4 miejsca syp. Duża
przystawka + sprzęt turystyczny – cena
do uzgodnienia – 075 76 11 741
■ Fiat Cinquecento – pojemność 700 –
rok 1996 – lekko uszkodzony prawy przód
1000zł Mysłakowice 784 638 302
■ Łada Niva z gazem - 885 663 448
■ Alfa 156 - Informacje po 16 godzinie
- 505 178 067

Alfa Romeo 156 szybko, tanio - 505
178 067
■ Audi a4 8800 zł - 1995 rok, ciemnozielony metalic, sedan, klimatyzacja,
wspomaganie centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, 2 x poduszka powietrzna,
sprowadzony do wymiany maska przednia,
lampa prawa, zderzak. VW GOLF III 2850 zł
- 790 215 333
■ Audi A8 - rok produkcji 1995 pełne
wyposażenie - 512 380 251
■ Audi b4 kombii (gaz) 93r - 93r 2.0
benzyna + gaz sekwencyjny - opłacona,
zarejestrowana. Elektr.szyby, szyberdach,
jasne wnętrze, roletka, relingi dach., hak,
alufelgi. - 660 963 934
■ Bmw 520 91 r -3200 zl - 885 588
345
■ Citroen Saxo 1.4 2001r - stan bdb benzyna 75 KM 1400cm 3 niebieski metalic
4xairbag el szyby centralny zamek ABS CD
radio przebieg udokumentowany 148000
km serwisowany w ASO CENA: 9999zł
- 608 729 618
■ Citroen xm - kombi 2100 turbo diesel w
kraju 5 miesięcy zarejestrowany wspom.
kierownicy centralny zamek elektryczne
szyby welurowa tapicerka poduszka kierowcy roleta bagażnika kolor bordowy metalik aluminiowe felgi po wymianie rozrządu
,zadbany cena 6,800 .0756435093,kom.
781 996 097 - 075 64 35 093
■ Opel Corsa B Edycja 2000, przebieg
100.000, pierwszy właściciel, srebrny
metalik, 5 drzwiowa, bezwypadkowa. Cena
8.000zł - do negocjacji 698 370 106 - 075
64 19 870
■ Cross - Kawasaki kx 250 97rok 56km
- Jelenia Góra - 605 699 744
■ Daihatsu cuore - rok produkcji 1994
kolor czerwony, 3 drzwiowy, pojemność
900cm zarejestrowane cena 1900zł
- 788 713 222
■ Escort - części 91r - 607 756 616
■ Fiat Ducato komplet drzwi - nowy model.
Rok 2003 Cena do uzgodnienia pioolo1@
o2.pl - 609 760 700
■ Fiat Punto II - 1.2 z 2001 roku czerwony,
bez wypadku, stan bardzo dobry - 600
927 480
■ Ford Escort kombi tdi 1,8 - rok 1994,
ciemnozielony, garażowany, szyberdach,
poduszki powietrzne, dzielona tylna kanapa,
wspomaganie kierownicy, roleta bagażnika,
cena 5900 do negocjacji - 668 876 012
■ Ford Escort 1,6 16v z 1993 r - samochód
sprowadzony z Holandii do opłat kolor czerwony 4 drzwiowy, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, radio, welurowa tapicerka
w bardzo dobrym stanie. Samochód jest w
100% sprawny technicznie - autko jest do
poprawek blacharsko lakierniczych cena
2000zł - 693 295 655
■ Ford Escort r.99 fura na gaz - Ford Escort
r.1999, poj. 1400 benzyna + gaz, srebrny
metalik, 89000 km, stan bardzo dobry,
centralny zamek, autoalarm, garażowany,
cały czas w kraju, 2 właściciel, 2 komplety
kół w tym letnie alufelgi, cena 9100zł 075
7550226 - 505 059 569
■ Ford Escort felgi stalowe 13' - 50 ZL za
4szt bez korozji - 693 984 913
■ Ford Fiesta - rok produkcji 1991 pojemność – 1100, kolor czerwony, stan dobry
ważne opłaty do października cena 1800
- 785 484 560
■

Ford Fiesta 1,1 z 1996 - z 1996 roku
sprowadzona z Holandii kolor granatowy
2 drzwiowy w bardzo dobrym stanie 100%
sprawny technicznie. Auto do opłat cena
2,500 zł. - 693 295 655
■ Ford Sierra - stan dobry rok 87, 2000cm
benzyna z gazem, srebrny, c. zamek, ważne
przeglad i oc, cena 1500zl do negocjacji
- 793 367 561
■ Ford Sierra tanio - Sedan 1987r. pojemność 2000 benzyna + gaz centralny zamek
hak w ciągłej eksploatacji ważne oblaty do
małych poprawek blacharskich cena do
uzgodnienia - 791 286 134
■ Ford Transita - 1991r.poj. 2500 diesel,
czerwony, przegląd do 2009 do poprawek
blacharskich, 9 osobowy, oszklony, po
wymianie rozrządu, klocków hamulcowych,
tarcz, ładowność 1060, auto w ciągłej eksploatacji, cena 4400 można negocjować
- 603 072 970
■ Ford Transita 1991 - 2500 diesel,
przegląd do 2009, oszklony 9 osobowy,
czerwony, wzmocniony silnik, w ciągłej eksploatacji, po wymianie rozrządu, hamulców
do poprawek blacharskich, cena 4400 do
negocjacji - 603 072 970
■ Generator Honda EM 650 - Używany
sprawny w bardzo dobrym stanie - 667
209 897
■ Golf 2 części - Sprzedam wszystkie
części z demontażu Golfa 2. Części mechaniczne oraz blacharskie. Atrakcyjne ceny
GG: 8565169 - 504 554 515
■ Golf 3 gti 96r - kolor czarny, 3 drzwiowy,
poj. 2000cm(GTI) rok prod.1996, spoilery
2xairbag, wspomaganie. cena 6200+opł
- 516 346 494
■ Golf II 1,3 benz. 87 - nowe opony,
akumulator, amortyzatory, łożyska, klocki.
- 790 240 434
■ Golf II Ford Eskort - Mam do sprzedania
golfa II 1990 r niebieski metalic instalacja
gazowa do poprawek atrakcyjna cena
1200 zł Forda eskorta 1992 bordowy
metalic instalacja gazowa roczna 2200 zł
- 661 034 789
■ Golf kombi turbodisel,1,9 - Golf z 1994
roku do opłat w bardzo dobrym stanie
technicznym 100% sprawny, kolor zielony
metalic, szyberdach elektryczny i lusterka,
abs, wspomaganie kierownicy, regulowane
światła i kierownica, welurowa tapicerka,
hak, tylna roleta, relingi dachowe, przednia
przyciemniona szyba, tuning przednich
świateł - 693 295 655
■ Honda Civic - 1996, 5 d, granatowa,
pojemność 1,4 0 klima, 2 poduszki, reg.
kierownica, imobilajzer, autoalarm, radio/
CD, el. szyby i lusterka, centralny zamek,
zarejestrowana w Polsce od września
2007, przebieg 170.000 km, użytkowana
przez kobietę, stan techniczny b. dobry cena
13.000 zł - 601 258 992
■ Honda crv 2.0 okazja !!! - Sprzedam
Honde CRV 2.0 , rocznik 2001, pierwszy
właściciel, Faktura VAT - 504 074 631
■ Jawa 350 ts - igła stan dokumentacja
750pln do negocjacji - 783 032 834
■ Jelcz z hds do przewozu drewna - Sprzedam Jelcza z hds do przewozu drzewa z 94r,
samochód ma uszkodzony silnik(wal) cena
22000zl do negocjacji - 607 509 762
■ Matiz joy 1999 r. - pierwszy właściciel, wspomaganie kierownicy, el. szyby,
centralny zamek, immobiliser, niebieski.
Przebieg 160 tys. km, serwisowany, do
■

małych poprawek lakierniczych. Auto
bardzo oszczędne od kilku lat używane
jako drugie auto w rodzinie. Cena 6500.
- 692 369 169
■ Mazda 323 – 2500 zł - hatchback poj.
1,6 ,85kM, przeb. 220 tys. czerwona(
maska i błotnik przód w kol.czarnym), alufelgi, centralny zamek, stan dobry, zarejestrowana, usterki - pęknięta (rysa)przednia
szyba - po wymianie tarczy sprzęgła - 501
320 640
■ Mazda 323 hatchback 2500 zł hatchback poj. 1,6 ,85kM, przeb.220 tys
czerwona( maska i błotnik przód w kol.
czarnym), alufelgi, centralny zamek, stan
dobry, zarejestrowana, usterki - pęknięta
(rysa)przednia szyba - po wymianie tarczy
sprzęgła ,auto twarde niskie, ważny przegląd i ubezpieczenie. - 604 610 754
■ Mercedes - Sprzedam Mercedesa kombi
C klasa 2.2 Diesel 97 r. pełne wyposażenie
- zadbany stan idealny zarejestrowany
- 609 437 664
■ Mercedes 124 2.3e 87r okazja - auto
sprowadzone zarejestrowane kupione
od Niemca z roku 1922 który miał go
od nowości automat tempomat el. szyby
lusterka szyberdach itp. zadbany ważne oc
i przegląd cena 5500zł - 509 631 368
■ Mercedes 124w - 3.0 Diesel rok.1987
granatowy sedan Cena 7000zl - 798
034 458
■ Mercedes 190 e - 2.0 - kolor granatowy. Cena 3000 zł do negocjacji - 605
343 397
■ Mercedes e210 części - Sprzedam
wszystkie części do mercedesa e210-okular
,2.8,V6 benzyna, automat - 501 340 394
■ Mitsubishi colt - Różne części GTI 91r
- 607 232 524
■ Mondeo disel kombi - 1994 , td, zarejestrowany w kraju, 2 poduszki, wspomaganie
kierownicy, szyberdach, kierowca niepalący,
welurowa tapicerka, roleta bagażnika
dobrze utrzymany cena 7 tys do negocjacji
- 600 785 745
■ Mondeo kombi - 96 rok, srebrny z
klimą, stan bardzo dobry. Cena 6800zł
- 510 719 733
■ Motocykl - cross 200 na małych kołach
14/17idealny dla młodzieży i początkujących, rozrusznik elektryczne, czterosów,
nowy pilnie 2700zł - 606 311 366
■ Motocykl kawasaki - Pierwsza wersja
ninji, rocznik 1986,600ccm.W oryginalnym malowaniu z nieoryginalna owiewka
przednia, sportowymi stopkami kierowcy
w dowodzie 74kW mocy=100KM.motor jest
zarejestrowany, ubezpieczony z przeglądem
do 7 lipca. Uszkodzony - woda w oleju. Cena
2200 gg 4683702 - 504 669 118
■ Nissan Micra - 1.2 90r. zarejestrowany
ważny przegląd oc sprawny dużo nowych
części - 603 184 016
■ Nissan Micra tanio - 1990 rok dużo
nowych części pojemność 1200cm cena
1600zł granatowy - 603 184 016
■ Nissan Sunny 92r diesel tanio - sedan w
całości lub na części do wymiany uszczelka
pod głowicą cena za całość 2000zl - 662
358 704
■ Nissan Sunny diesel 1.7 - 4 ro drzwiowy
hatchback - 85rok, niebieski metalik oszczędny 5l/100km. Sprawny technicznie
- przegląd i OC są opłacone. Cena 1100 zł.
- 075 75 612 08 12

Nissan Sunny lpg 1800 - składak 92/96
z nowa instalacja gazowa, ubezpieczenie i
przegląd do 2009, używany przez starsza
osobę, stan dobry, cena 1800zl - 787
268 467
■ Omega b Carawan - 1997 2.0 16 v
136 KM + lpg fotele sportowe recaro, ABS,
klimatyzacja dwu sferowa/nabita/ 2* AIR
BAG,el szyby, el. lusterka podgrzewane,
spalanie średnio ok. 11 l. gazu w mieście.
stan tech idealny, atrakcyjny wygląd cena
12 tys. /do rozsądnej negocjacji/ - 508
269 855
■ Opel Astra 1.7 diesel - rok produkcji
1993, biały, trzydrzwiowy, dobrze utrzymany, zadbany, ekonomiczny: zużycie
paliwa 5,5l/100km. Cena 3500zł. Wojcieszyce koło Jeleniej Góry - 785 535 636
■ Opel Astra 1.7 tds - (isuzu) rok
95/96,189tys przejechane granatowy
metalik, 2 airbag, 5 drzwi, wspomaganie,
oryginalne radio CD jeżdżony przez kobietę
Cena 8200 - 785 104 070
■ O p e l A s t r a I - 19 9 2 r. ,
134tys.(udokumentowane), 1400ccm,
bordowy, po wymianie rozrządu, ekonomiczny, 3-drzwiowy, 2 komplety kół, I
właściciel w Polsce od 1 roku, do niewielkich poprawek blacharsko-lakierniczych,
stan tech. i wnętrza b. dobry w ciągłej
eksploatacji - 503 067 399
■ Opel Astra II po wypadku - Rok prod.
1999, benzyna 1,6, sprowadzony w grudniu
2007, zarejestrowany, po polskich drogach
jeździł 3 dni, po wypadku zainteresowanym
wysyłam link z fotkami, 4,5 tys. do negocjacji. - 505 160 089
■ Opel Astra kombi 2500zł - 92/93 r.
ABS, el. szyby, el. podgrzewane lusterka,
szyberdach, relingi, hak, kubełkowe fotele,
wspomaganie, cent. zamek. Sprowadzony.
Tylko 2500. Do opłat - 518 732 007
■ Opel Astra - książka napraw - Książka
napraw samochodów Opel Astra F oraz
Astra Classic. Książka zawiera oddzielne
schematy instalacji elektrycznych. Stan
książki bardzo dobry. Cena 39 zł - 664
065 001
■ Opel Calibra - Witam. Mam do sprzedania
Opla Calibrę 2,0 16V DOHC. Samochodzik
jest z 1991 roku. Silnik 150 konny. Ważny
przegląd i OC. Cena jaka mnie interesuje
to 5500 tys. do małej negocjacji). - 607
293 101
■ Opel Corsa 1.2 92r - stan dobry jeżdżący
ważne OC i Przegląd eksploatowany przez
kobietę cena 1100zł - 889 177 436
■ Opel Corsa 96r. - 3 drzwiowy, kolor
zielony, poj. 1200, rok prod.1996 auto
sprowadzone cena +opł. 1200zł cena auta
4400 - 788 713 222
■ Opel Kadet - Sedan 1.6i 1991 wspomaganie, gaz - uszkodzony przód - sprzedam
tanio. Cena do negocjacji. - 605 275 393
■ Opel Omega - 2.0 16V 1994COMBI
- 885 663 448
■ Opel Sintra 2.2 - Opel Sintra 2.2 Van
7-osobowy.Sekwencyjny wtrysk gazu, pełna
elektryka, klimatyzacja, ABS, centralny
zamek na pilota, koła letnie alu i zimowe na
felgach. Butla w miejscu koła zapasowego.
- 507 854 656
■ Opel Vectra B - rok 1996 poj 1800
16V benzyna, przebieg 160 tys km. Dodatkowe wyposażenie: ABS, el. szyby, el,
lusterka(podgrzewane), centr. Zamek - pilot,
szyberdach, alarm, Airbag x2,wspomaganie
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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kier. ,welurowa tapicerka alufelgi 15 lato,
garażowany, itd. - 509 365 625
■ Opel Vectra Kombi - Opel Vectra Kombi
2.0 TDL-1998r. Cena do uzgodnienia - 661
934 811
■ Oplel Astra - rok produkcji 1.7 diesel,
biały, trzydrzwiowy, stan bardzo dobry,
ekonomiczny 5,5l/100km. Cena 3600
do negocjacji. Wojcieszyce k. Jeleniej Góry
- 785 535 636
■ Peugeot 106 - Auto zarejestrowane w
kraju, rok prod. 1993, przegląd ważny do
listopada, OC do maja, sprawne technicznie,
cena : 3 000 pln - 608 836 177
■ Peugeot 106 rally 95/96 - kolor niebieski
metalik, 3 drzwiowy, poj. 1400 (100KM), alu
felgi, szyberdach, el. szyby. zarejestrowany
cena 3500 - 788 713 222
■ Peugeot 306 1.9 TDI - 1994, 175
000 km, Moc: 90 KM (66 kW), czerwony
-metalic, Liczba drzwi: 3, alarm, centralny
zamek, CD cena 6500 zł 785 104 070
- 501 087 092
■ Peugeot 306 TDI - rok produkcji 1994,
pojemność 1,9 TDI (90km), kolor czerwony
metalik, wyposażenie: centralny zamek,
alarm, karoseria ocynk, opony 2 x komplet,
radio/cd (Mp3), wspomaganie kierownicy
stan bdb. Bardzo ekonomiczny zarejestrowany - 6 .500 - 785 104 070
■ Peugeot 605 + gaz - 95r, 2,0 turbo
benzyna + gaz, pełna opcja oprócz skory,
szyberdach, automat, klima, zadbany. Cena
6500 zł - 792 750 930
■ Peugeot Boxer - 2,5 diesel, biały, 1996
rok, blaszak Sprowadzony - 505 409 224
■ Pilnie Peugeot 205 - 1900 ccm diesel
1993 sprowadzony tuv aktualny - 664
724 226
■ Polonez caro z gazem - rocznik 96/97,
instalacja gazowa, nowa butla, alarm, RM,
auto w ciągłej eksploatacji, cena 1100zł
- 504 131 604
■ Polonez truck - rok produkcji 1997
1600cm benzyna + gaz , dwu drzwiowy,
pięcio osobowy, skrzynia 2m,stan dobry, dużo
nowych części, kolor nadwozia jasno zielony,
skrzynia biała, ubezpieczony, przegląd, RO
daewoo - 888 882 756
■ Rav4 - sprzedam - rok prod. 2000,
niebieska metalic, sprowadzona, silnik
1998,00cm, el. lusterka, szyby, centr.
zamek, hak, użytkowana przez kobiety, druga
właścicielka, śliczna. Cena: 28500.000
- 501 065 830
■ Renault 21 za 900zl - rok. 1987, poj.
1700benzyna + gaz, zarejestrowany, jeżdżący. Cena 900zl - 888 551 829
■ Renault Clio - rok 1991, silnik 1400 cm,
czerwony cena 1800 PLN Proszę dzwonić po
16 - 500 703 931
■ Renault Clio 1,4 - po wypadku. Rok 1991,
silnik 1,4, przebieg 156 tys. km, zadbane. Do
remontu m.in. lampy, maska, chłodnica. Cena
1500zł. - 693 525 956
■ Renault Clio 2000 rok zadbany - salon
Polska 1.2 benzyna granatowy air bag immobilaizer welurowa tapicerka ekonomiczny 5l@
km polecam - 604 837 827
■ Renault Clio II 2000r okazja - Renault
Clio II 2000r okazja CENA 9900 PLN - 604
876 768
■ Renault Clio z gazem za 1000zl - z 91 r
zarejestrowane opłacone z gazem 5-drzwiowy
elektrycznie otwierane szyby stan dobry
,auto ma uszkodzony silnik (panewki) - 691
039 973

Renault Megane 1,6 - w bardzo dobrym
stanie. Rok produkcji 1998. Samochód
posiada klimatyzację, 2 poduszki powietrzne.
Właściciel niepalący. Komplet letnich opon z
felgami. - 782 804 688
■ Renault Trafic 95r 2.1 diesel - blaszak
- biały bez rdzy, hak, 5 biegowy, wspomaganie
kierownicy, przebieg 180 tys. km, stan idealny, sprowadzony z Niemiec cena: 6.500zł
- 510 978 952
■

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Zamienię Honde cb 450s na jakiś samochód osobowy 661 832 156
MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Busa skrzyniowego - może być do remontu
do 5-6 tys. 603 995 592
■ Motorower simson - cena do uzgodnienia
661 832 156
■ Każde autko lub przyjmę za wyrejestrowanie 669 022 821
■ Silnik 2,5 D – 506 487 498
■ Auto każde, również powypadkowe, uszkodzone – 604 899 303 – 698 707 299
RÓZNE
SPRZEDAM
■ Rower górski Giant bulder SE koloru
czerwonego. Stan techniczny bardzo dobry.
Cena 650 zł 661 832 156
■ 20 letni chłopak, przystojny, szczupły,
miły i dyskretny pozna kobietę w wieku
40-50, atrakcyjną, zadbaną i milą bez
zobowiązań - wyślij sms na 514 585 525,
a odp!

Karp Kroczek

do zarybiania stawów
- waga 250kg
- cena 9 zł za kg
Jelenia Góra

075 76 10 557
602 273 368

Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75
213 28 lub Tel. 605 306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane do pensjonatów, sypialni, kuchni, pokoi
- producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75
213 28 lub Tel. 605 306 250
■ Sprzedam drzwi wejściowe – zabytkowe,
bez ościeżnicy – wymiary 220 – 140
– Suknię Ślubną białą rozmiar 36-38 – cena
200zł - 75 75 261 53
■ Przyjmę kanapę, fotele, meble pokojowe, kuchenne, lodówkę, telewizor. 692
159 741
■ Łóżeczko dziecięce koloru niebieskiego
w bdb. stanie 505 343 756 cena do
negocjacji
■ Lodówkę wysokość 126 cm, panele
ścienne nowe 30x60cn. 15m2 po 10 zł/m
olcha. 669 393 093
■ Deski sosnowe - szer. 20 do 40 cm, dług.
max 6mb – deski mają 200 lat – stan bdb.
– 506 487 498
■ Dachówkę karpiówkę po niemiecką
– tanio – 075 75 215 19
■ Ładna, biała suknia ślubna, rozmiar
36-38 – wzrost 164 – cena 1000 – 661
405 661
■

RÓŻNE
KUPIĘ
■ Zabytkowe meble do renowacji – 076
76 210 36
Znaleziono
Zgubiono
■ Poszukuję psa - zaginął w okolicach
Wojcieszyc, Stara Kamienica, Piastów czarny
z żółtymi wstawkami na szji i pod ogonem.
pies ma gęsta i czarna sierść - wabi się dingo
697 948 798
■ Szukam rudej suczki, młoda 1,5 roku
podaje linki do zdjęć: http://img169.
imageshack.us/img169/4871/kamakl2.
jpg http://img169.imageshack.us/
img169/4871/kamakl2.jpg - dla uczciwego
znalazcy przewidywana nagroda.! Proszę o
kontakt po numerem: 889 176 071 - 889
176 071
■ Zaginął biały pies - 28.02. w Dziwiszowie
na ul. Karkonoskiej o godz.13 zaginął biały
pies - kundelek, średniej wielkości. Pies ma
10 lat i jest głuchy na jedno ucho, wabi się
max. - 607 396 142
■ Zaginął kot Pituś, gruby (waga około
5 kg), na karku i główce brązowe pręgi,
brzuch biały; znaki szczególne: wada zgryzu
(wystający język). Zrozpaczona właścicielka
prosi znalazcę o kontakt - 601 167 327
■ W czasie ferii zaginął pies. Rudy kundelek
suka z przepukliną*. Waga mniej- więcej
25kg. Bardzo lubi dzieci i jest przyjacielsko
nastawiona do ludzi. Wabi się Kama. Ma
brązowe oczka lubi aportować! *Przepuklina jest nie groźna objawia się wypukłym
różowym pępkiem 075 613 73 73 - 889
176 071
■ Zgubiono misia koloru kremowego w
poniedziałek 25 lutego na parkingu sklepu
komfort. na łapce miał plaster. czeka na
niego mała dziewczynka. dla znalazcy czeka
nagroda - 506 151 381
■ Znalazłem kluczyki do seata z brelokiem
od alarmu - 516 536 983
■ Zgubiono niebieski portfel, dokumenty:
dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka
wojskowa we Lwówku Śląskim - Jarosław
Cybulski 75 78 90 709 - 509 622 860
■ Zgubiono laptopa z ważnymi danymi
"Fujitsu Siemens" w torbie na laptop z napisem Conin dn.19.02.08, ok.17.30, Cieplice,
ul, Wojewódzka lub Lubańska. Nagroda dla
znalazcy - 509 537 537
■ Znaleziono psa rasy Amstaf, młody na
Zabobrzu 3 - 503 456 759
■ Znaleziono telefon Nokia n95 w Jeleniej
Górze na Placu Ratuszowym- 667 360
736
USŁUGI
Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W.Polskiego 54 - obok sądu Tel - alakow@
onet.eu - 601 837 677
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia
weselne) oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną
■

osobom znajdującym się w krytycznej
sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl
■ Centrale telefoniczne - monitoring - 782
288 211
■ Chcesz szybko sprzedać auto? - Chcesz
szybko sprzedać auto? Wykonam profesjonalne zdjęcia, przygotuje ogłoszenie i
umieszczę je w Internecie - 790 457 179
■ Fotografia ślubna - i okolicznościowa.
Wysoka jakość usług, bardzo atrakcyjne ceny,
Zdjęcia na CD + album, Możliwość wykonania
dużych odbitek - 695 212 075
■ Biuro rachunkowe Alizee - Tel.075 64
615 80, ul. Wolności 252 Jelenia Góra.
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa
spółek, firm i osób fizycznych 665 664 774
- 665 664 774
■ Biuro rachunkowe Terdo - 075 75 24
251, ul. Wiejska 29 Jelenia Góra. Kompleksowa obsługa księgowa spółek i firm
- 665 664 774
■ Fotograf Zdjęcia ślubne profesjonalna
obsługa - 607 307 967
■ Kopiowanie vhs na dvd - Kopiowanie VHS
na DVD - 607 307 967
■ Malowanie obrazów na zamówieni Malowanie obrazów na zamówienie, klient
wybiera temat, ceny od 200 do 250zl - 721
928 696
■ Montaż mebli - Montaż mebli - 606
430 509
■ Montaż mebli u klienta - Kupiłeś meble,
nie wiesz jak je złożyć. Brak ci czasu. Ja to
zrobię - Tanio i solidnie - 692 159 741
■ Pisanie podań - Pisanie podań odwołań
od decyzji ZUS pisma do sadów, urzędów
itp. - 512 275 149
■ Posiadamy bezp. podpis elektron. ZUS.
Nie kupuj! Podpisz z nami umowę (sporządź.,
wysyłanie dekl.) Alizee - 075 64 61 580
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa,
modernizacja komputerów w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Bezpłatny dojazd
na terenie miasta - 695 299 500
■ Produkcja i sprzedaż siatki - Produkcja i
sprzedaż siatki ogrodzeniowej, ocynkowanej,
powlekanej PCV. Z drutu polskiego + akcesoria na zamrowienie, dowóz na miejsce. Jeżów
Sudecki - 601 739 842
■ Wróżka tarot runy - Wróżka tarot runy
- 781 949 200
■ Dj/prezenter/wodzirej - DJ/Prezenter/Wodzirej na wesela FULLSOUND. Pełen
profesjonalizm, wieloletnie i bogate doświadczeniem! ATRAKCYJNE CENY! Sprawdź stronę
FULLSOUND w Internecie! - 606 283 031
■ Nauka gry na pianinie - Edukacja Profesjonalna nauka gry na pianinie i instrumentach
klawiszowych, a także nauka zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184
■ Profesjonalna obsługa wesel - Profesjonalna obsługa pod względem muzycznym
i prowadzenia wesel i innych imprez . W
czteroosobowym zespole zmienny repertuar,
dęciaki i trochę JAZU - 609 299 524
■ Profesjonalna orkiestra - Gramy w 100%
na żywo w składzie zespołu wokalistka-saksofonistka Obsługujemy wesela, bankiety,
dancingi, imprezy - 603 560 398

Zespół muzyczny FART - Oprawa
muzyczna: bali, dancingów, wesel, imprez
plenerowych. Skład dwuosobowy damsko
- męski - 509 374 298
■ Dachy-fornal budujemy - DACHY-FORNAL
budujemy i remontujemy dachy. Więźby
dachowe, obróbki blacharskie, rynny.
Solidna rodzinna firma 075 71 37703
- 603 582 239
■ Dekarstwo blacharstwo - Dekarstwo
Blacharstwo - 516 049 356
■ Drzwi - profesjonalnie Renowacja, konserwacja oraz odbudowa z zachowaniem faktury
(rzeźbienia i desenie) - 601 082 747
■ Geodeta - Geodezja Wykonujemy mapy
do celów projektowych, pomiary inwentaryzacyjne, wytyczenia i inne prace geodezyjne
- 600 963 295
■ Glazura, gładzie malowanie - wykonam
położenie płytek, gładzi, powłok malarskich
- 661 555 930
■ Malowanie-remonty mieszkań - Gładzie,
regipsy, panele ścienne - 691 936 900
■ Meble na zamówienie - kuchenne, zabudowy wnęk, szafy wnękowe, łazienkowe , polki
itp. Projekt i wycena gratis - 791 340 308
■ Remonty kompleksowe - Remonty kompleksowe tanio i solidnie - 602 250 728
■ Remonty mieszkań - pełny zakres - 782
807 192
■ Remonty mieszkań i budynków - Tanio i
solidnie wykonam wszelkie remonty mieszkań
i budynków od a-z - 605 036 125
■ Remonty solidnie - Tapety, gładzie,
malowanie, tynki-dekoracyjne, regipsy, płytki,
panele. Gwarancja solidności 075 71 31 876
- 075 71 31 876
■ Usługi dekarskie - Oferujemy usługi:
dekarskie, ciesielskie, blacharskie - 500
062 371
■ Usługi dekarsko ciesielsko .. - Wykonujemy usługi dekarsko ciesielsko - blacharskie
montaż, obróbek blacharskich wstawiamy
okna dachowe itp. - 661 813 184
■ Usługi ogólnobudowlane tanio, solidnie
- 880 750 808
■ Usługi remontowo - budowlane - Euro-dom
tanio i solidnie - 608 425 553
■ Wszelkie usługi budowlane - Atrakcyjne
ceny - 511 229 449
■ Wykonujemy remonty dachów - nowe
pokrycia dachowe, okna połaciowe i inne
prace dekarskie - 664 242 822
■ Bus 6 osobowy do wynajęcia z kierowcą
- 505 092 579
■ Międzynarodowe przewozy osób - WOJAZER międzynarodowe przewozy osób z adresu
na adres do Niemiec. Pasażer otrzymuje bilet
oraz pełen pakiet ubezpieczeń 602 433 211
- 075 713 48 21
■ Muzyczny duet 609 851 863
■ Nawiążę współpracę z firmą lub osoba
prywatną, która potrzebuje transportu.
Posiadam busa Citroen Jumper Maxi, który
posiada nawigacje GPS oraz doświadczenie
- 514 288 323
■
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Przewozy na lotniska - Przewozy na
Lotniska. Obsługa lotnisk Praga – Wrocław
– Katowice - 505 092 579
■ Transport bus maxi - Przewóz towarów
kraj, zagranica 2 tony. Bus Maxi 16m.
szesc.4,60cm długość powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie. Faktura Vat - 509
211 282
■ Układanie, regeneracja podłóg różnych
typów. Drobne usługi stolarskie – 880 905
188 – 075 76 46 382
■ Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej – Faktura Vat – Tel.
075 76 72 773
■ Usługi transportowe – Fiat Ducato – 784
638 302
■

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl
Karcher
- czyszczenie dywanów i tapicerek
- 075 75 26 780
Angielski
- skutecznie i tanio

- 606 803 803

Instalacje grzewcze,
gazowe, kanalizacyjne.
Odbiory, montaż,
uprawnienia - 501 666
098 lub 508 647 464
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
FRESKI, TYNKI OZDOBNE,
STIUKI,
DOBÓR KOLORU I FORM
TEL./FAX - 075 718 24 63
TEL - 0 502 370 957

Monterzy mebli
kuchennych

pełen profesjonalizm, długoletni staż w państwach UE
podejmą współpracę
z producentami i sklepami
tel: 075 7676 287
mail: adam1957@gmx.de
514 294 0242

Chcesz modne wnętrze
w domu, mieszkaniu,
sklepie? Zadzwoń
- Planowanie, aranżacje,
wykonawstwo - wiarygodna,
profesjonalna obsługa
tel - 075 767 62 87
adam1957@gmx.de
514 294 024

"ALIZEE" BIURO RACHUNKOWE
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa firm,
spółek i osób fizycznych.
Dwa pierwsze miesiące za

PITY 2007
juz od 15 zł !!!!

50% ceny.

.
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30 JELONKA WCZORAJ
Szlakiem zapomnianych barów, hoteli, zajazdów i restauracji dawnej Jeleniej Góry

Wsiądź do tramwaju i przejedź przez śródmieście do przedmieść. Zobacz, gdzie
bawiono się w centrum z dachu oglądając panoramę Karkonoszy i całego miasta.
W których zakątkach pito piwo ze schnapsem z małych browarów i gorzelni
oraz spędzano upojne noce w sielskiej atmosferze małego miasta końca lat
dwudziestych minionego wieku?
Julius Angeld niedziele spędza schematycznie. Po nieco
bardziej obfitym niż zwykle
śniadaniu i spacerze po Banhoffstrasse, staje na przystanku przy Drei Berge. Czeka na
kołaczący tramwaj Wumag,
który wyłania się z cienia Domu
Towarowego Schullera i skrzypiąco rozpoczyna hamowanie,
aby zatrzymać się na mijance.
Angeld wsiada i rozpoczyna
niemal rytualną przejażdżkę
do Cunnersdorfu.
Wagony w niedzielne przedpołudnie są pełne wycieczkowiczów. Angeld z trudem wciska
się do ciasnawego wagonu.
Szczęśliwie jest jeszcze wolne
miejsce na twardej, drewnianej ławce. W tramwaju gwar:
towarzystwo z Hirschbergu
rusza na niedzielny rajd. Cel:
głównie Warmbrunn. Są też
mieszkańcy przedmieść, którzy
wracają z nabożeństwa.
Z piknikowych koszy ekskursjonistów w nozdrza uderza

zapach jaj na twardo. Przystrojone w falbany panie i panowie
w melonikach. Dzieci w koronkowych strojach.

W cieniu
Karczmy Wojanowskiej

Ale nie taką ulicę Wojanowską widzi Julius Angeld. Słodkie upałem przedpołudnie
czerwca roku 1929 odsłania
nieco inną scenerię. Ogrody
już dawno zniknęły w cieniu
nowych kamienic, które w
ostatnich latach zbudowano,
czym jeszcze bardziej trakt
ów nabrał wielkomiejskości.

To była noc

W niedzielę na przystanku
przy hotelu nie przeszkadza
woń dobiegająca od pobliskiego rzeźnika. Mięsny jest
zamknięty, a półtusze, które
w dzień powszedni wiszą na
hakach oglądane, międz y
i n ny m i, przez zaopatrze niowców pobliskich restauracji, schowano do lodu na
zaplecze. Tam też czekają
na przerób: powstaną z nich
różne wursty, od kiełbasek
jeleniogórskich najchętniej
kupowanych jako popularna
przekąska po bardziej wyrafinowane salcesony, galantyny,
auszpiki i pasztety. Tylko ten
zapach… Angeld sam nie lubi
stać tam na przystanku w
upały, bo woń doby wająca
się z często uchylanych drzwi,
jest szczególnie dokuczliwa.
W tramwaju goście z Drei
Berge rozmawiają, jak spędzili noc. Mówią tak szybko,
że nie widać po nich zmęczenia, ale z historii wynika, że
bawili się świetnie i długo. Nic
dziwnego. Cztery lata temu
hotel odnowiono i poszerzono
o atrakcje, które rozsławiły
Hirschberg w całych Niemczech, a noc spędzona w Drei
Berge jest obowiązkow ym
punktem programu pobytu
snobując ych się tur ystów,
którzy właśnie tłumnie zjeżdżają w góry, bo zaczynają
się wakacje.

Fot. Archiwum

Przy Drei Berge nikt nie wysiadł. Za to – oprócz Angelda
– dosiadło się paru pasażerów. Eleganccy, hotelowi goście. Właśnie opuścili zdobne
wnętrza najlepszego hotelu
w stolicy Karkonoszy. Kto
by pomyślał, że ze skromnej
Karczmy Wojanowskiej, która
jeszcze przed linią murów
obronnych dawała schronienie i strawę gościom, wyrośnie
taki potężny budynek.
Zapewne i kronikarz jeleniogórski Johann Hensel bywał w
tym przybytku działającym od
1724 roku, kiedy zatrzymują się
tu budowniczy Kościoła Łaski,
aby po dniu ciężkiej pracy
napić się zimnego piwa prosto
z browaru przy Brau Gasse na
starym mieście.
Pięknie usytuowane, uważane przez
kronikarza za najładniejszą część
śród m iejsk iego
Hirschbergu.
– Ze względu na
szeroką, tętniącą
życiem ulicę, prowadzącą do szkoły
i kościoła ewangelickiego, przy
której stoją bardzo ładne domy
mieszkalne. A z
niektórych miejsc
rozciąga się widok na wschód i
południe. Także z
powodu licznych
Hotel Drei Berge: niewiele
ogródków i do się do dziś zmienił
mów ogrodowych
– pisze kronikarz.

Zajazd Zum Brauen Hirsch
– Pod brązowym jeleniem.
Dziś siedziba JCK

Wszystko za sprawą Oskara
Theinerta i Waltera Benkela,
którzy postanowili uczynić z
Drei Berge hotelowe imperium
jeleniogórskie. W labiryncie
korytarzy po połączeniu kilku
kamienic składających się na
kompleks bez przewodnika łatwo zabłądzić. Nocleg znajdzie
tu 200 osób w pokojach z bieżącą wodą, niektórych – z łazienkami, co na jeleniogórskie standardy jest luksusem. Łazienek
nie ma bowiem w wielu, nawet
dość bogatych, kamienicach, a
ludzie pielgrzymują do łaźni
na Auenstrasse. Tymczasem
w takim Drei Berge można
się pluskać w gorącej wodzie
mając w zasięgu kilku metrów
łóżko. I nie tylko łóżko.

Upojna noc na dachu

Angeld słucha, jak turyści
– łagodnym, południowym
akcentem – chwalą hotelowe
atrakcje, które nie pozwoliły im zmrużyć oka w nocy.
Najpierw – po sutej kolacji
podanej w pokoju kolonialnym – poszli do ogródka z
kręgielnią. Angeld był kiedyś
w tym pokoju. Patrzyły na
niego wtedy czaszki bawołu
afrykańskiego swoimi pustymi oczodołami.

Podobno sam hrabia van der
See owego bawołu upolował
podczas afrykańskiej misji
kolonialnej, a kiedy dowiedział się, że jego imię przybrały
koszary strzelców jeleniogórskich, w przypływie sentymentalnej hojności wysłał trofeum.
Owa bawola czacha oraz inne
gadżety niemieckiego kolonializmu od podłogi do sufitu
zawisły właśnie w kolonialnej
komnacie hotelu Drei Berge.
Julius z lekkim niesmakiem
wspomina szpikulcowate rogi
gazeli i murzyńskie maski. Pasowałyby do horroru Murnau
„Nosferatu: Eine Symphony
das Grause”, który właśnie
leci w Lichtspieltheater przy
Schildauerstrasse i gromadzi
komplety publiczności.
Ale najbardziej goście zachwyceni są dachowymi tarasami. Jeden z nich chętnie
głową wybiłby szybę tramwaju, aby móc wychylić się i
zobaczyć, czy owe tarasy są
widoczne z ziemskiej perspektywy Banhoffstrasse tuż przed
skrętem w Promenadę. Nie
widać ich jednak. Turyści nie
mogą się nadziwić, że to – co
w innych miastach zupełnie
bez pomysłu służy jedynie
za ochronę przed deszczów-

ką – w Hirschbergu jest tak
świetnie zagospodarowane.
Julius Angeld czytał o tych
największych w zachodnich
Niemczech tarasach dachowych, gdzie można było nie
tylko posiedzieć w cieniu parasoli w nietypowym ogródku,
lecz także posłuchać przy tym
muzyki i zjeść indyka w maladze, specialité kuchni Drei
Berger, lub sznycli w panierce,
podobno najlepszych w całym
śródmieściu.
Z tarasu widać nie tylko jak
na dłoni całe miasto, lecz także
okalające kotlinę góry. Zwłaszcza w czerwcu, kiedy przejrzystość powietrza pozwala
na radowanie oczu nawet
najmniejszymi szczegółami w
nieco oddalonych górach. Dla
chętnych są lunety. Podobno
można dojrzeć nawet turystów
i tragarzy, którzy w pocie czoła
wspinają się na kopę, kiedy
jeleniogórskie bon vivants
zajadają do syta pieczyste z
hotelowej kuchni zapijane
najświeższym pilsnerem z
browaru przy Bergstrasse.
Ciąg dalszy w następnym
numerze ...

(tejo)

Restauracja hotelowa bez gości. W ikonografii brakuje zdjęć z rozbawionymi gośćmi. Być może fotografowanie ich nie było mile widziane?

Towarzyskie spotkanie przy piwie i winie w jednej z jeleniogórskich
restauracji uwiecznione przez nieznanego fotografa w latach
20. minionego wieku

Fot. Archiwum

Niedzielne rozrywki Hirschbergu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?
tylko u nas wiele atrakcyjnych
ofert pracy
doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę
i jak legalnie podjąć pracę
za granicą!!
złóż swoje cv już dziś
nie pobieramy żadnych opłat
za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY
„KOBRA”
w Jeleniej Górze prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Nadal trwa wiosenny nabór.
Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła prowadzi nabór na kursy w zakresie:

AUTO KOMIS

ALF
A

Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

LICENCJI I i II STOPNIA PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Licencja I stopnia - ochrona bezpośrednia
Licencja II stopnia - ochrona bezpośrednia;
- zajmowanie stanowisk kierowniczych;
- własna działalność gospodarcza.

Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP)
tel./fax. 075 75 268 39 www.szkolakobra.webpark.pl

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez okolicznoœciowych
Przy dalszych wyjazdach negocjacja cen

RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą, pasażerem
lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36
III piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

