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Prystrom sparaliżuje galerię
Lider Wspólnego Miasta może zablokować powstanie galerii Focus Park.
Zaskarżył do wojewody uchwałę rady
miejskiej w tej sprawie. str. 4
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Koncerty, pokazy, imprezy plenerowe
– to wszystko na 900-lecie Jeleniej Góry.
Aby się nie pogubić w masie zdarzeń,
skorzystajcie z naszego przewodnika na wielką urodzinową
majówkę!
str.12-13

Wielki weekend

na URODZINY

Czytelniku! Masz problem i chciałbyś porozmawiać z naszym dziennikarzem? Jesteś zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia lub reklamy w Jelonce.com? Zapraszamy do nowej siedziby
przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 13/2 na pierwsze piętro. Dla Państwa wygody jeszcze do końca
kwietnia nasi pracownicy dyżurują w dawnej siedzibie przy ul. Klonowica 9.
str. 3

– Chcesz odzyskać zgubę, to przynieś kasę
we wskazane miejsce i zostaw ją w kopercie,
następnego dnia dostaniesz obrączkę – tak
Ka
oszust poinstruował właścicielkę biżutejd
zdziwiła się, bo zgubiony
a n rii. Kobieta
pierścień odnalazł się kilka dni
ob ki
wcześniej. Zamiast pienięr ą z a m dzy wysłała policję i nacz
k i i a s szego reportera.
t
str. 9

Zobacz twarze UBEKÓW

REKLAMA

W środę, 30 kwietnia w południe
przyjdź koniecznie na plac Ratuszowy. Okazja to niecodzienna wystawa
„Twarze Bezpieki”. Będzie można z bliska obejrzeć fotografie i dokumenty
z lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
z czasów, kiedy grozę siali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa oraz
Służby Bezpieczeństwa.
Eksponaty pochodzą ze zbiorów
Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiono strukturę i obsadę kierowniczych stanowisk UB i SB w Jeleniej
Górze i okolicach.
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Fot. Agnieszka Tkacz

WYDARZENIA

Fot. Konrad Przezdzięk

Jelonka.com w nowej redakcji
Tak do nas trafisz:

Płoną altanki
na ogródkach

Trzy domki na działkach
w rejonie ulicy Rodzinnej
spaliły się w nocy z piątku
na sobotę. To kolejny pożar
na ogródkach działkowych
w tej okolicy. Do podobnych
zdarzeń doszło kilka tygodni temu. Strażacy nie mieli
szans ugaszenia drewnianych konstrukcji. Altanki,
które spłonęły, były blisko
siebie. Najpewniej pożar był
„dziełem” podpalacza.

Bankowa do remontu

Dopiero w prz ysz ł y m
roku są szanse na remont
sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury
przy ulicy Bankowej. Jej
dzisiejszy stan nie przynosi chluby gospodarzom.
Obiekt był zmodern i zo wany w połowie lat 80.
minionego wieku. Teraz
niewygodne fotele rozsypują się, a wnętrze jednego z większych tego typu
obiektów w Jeleniej Górze
aż prosi się o odnowienie.
Jak nam powiedział Jarosław Gromadzki, dyrektor
JCK, placówka oczekuje na
pozytywne rozstrzygnięcie
o wsparciu finansow ym
przedsięwzięcia z funduszy
unijnych.

(tejo)

piętro. Dla Państwa wygody
jeszcze do końca kwietnia nasi
pracownicy dyżurują w dawnej
siedzibie przy ul. Klonowica 9.
Nie zmienił się numer telefonu.
Chcesz wiedzieć więcej?
Dzwoń: 0-75 75 444 00.
Dyżur od 9 do 16.

Zapraszamy do nas!

Centrum zablokowane granitem
Z krajobrazu śródmieścia Jeleniej Góry i Cieplic znikają
żeliwne słupki ograniczające wjazd na pasaż w centrum oraz boczne uliczki. Zamiast nich staną potężne,
granitowe pachołki. Jeden kosztuje 1300 złotych. Mają
skutecznie uniemożliwić ruch pojazdów na starówce.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
postanowił wymienić założone
osiem lat temu żeliwne słupki, bo są
sfatygowane przez częsty demontaż,
a także zniszczone nieostrożną jazdę
niektórych kierowców. Zapory (70
sztuk kosztowało ponad 40 tysięcy
zł.) ustawiono, aby uniemożliwić
wjazd pojazdów w strefę zakazu w
określonych porach.
Zmotoryzowani jednak omijają
zakaz i wjeżdżają do zamkniętego

dla ruchu kołowego śródmieścia. To
denerwuje pieszych. – Jest tu jak w
godzinach szczytu. Przez kwadrans
naliczyłem sześć samochodów
obok Hotelu Europa. Żaden nie był
„uprzywilejowany” – powiedział
nam Dariusz Kubasiuk. To ma się
zmienić od kiedy wjazd skutecznie zablokują potężne, granitowe
pachołki.
Tak zdecydował Miejski Zarząd
Dróg i Mostów. Na razie 21 granito-

wych „pręgierzy” (jak już nazywane
są słupy) stanie w centrum starego
miasta i cztery w reprezentacyjnej
części Uzdrowiska Cieplice. Ale i
takie rozwiązanie nie podoba się
wszystkim. – Jak w razie wypadku
dojedzie straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe? – pyta Marzena
Czajkiewicz. O wjazd ciężkich pojazdów do obsługi imprez na placu
Ratuszowym martwią się także
organizatorzy wielkich wydarzeń
na długi weekend.
Pomysłodawcy uspokajają: wjazd
do śródmieścia będzie możliwy od
strony ulicy Jasnej, która nie zostanie zablokowana. To powinno
wystarczyć. Sceptycznie są nasta-

Bogatszy tabor MZK

W nadchodzącym tygodniu Miejski Zakład Ko munikacyjny wzbogaci się
o dwa pojazdy. Po ulicach
miasta będzie jeździł przegubowiec marki MAN, który
obsłuży tranzytowe kursy
z Jeleniej Góry do Cieplic
i Sobieszowa. Będzie też
mniejszy pojazd, który zostanie skierowany na inne
linie. Stan posiadania MZK
zwiększy się jeszcze w tym
roku o dwa kolejne pojazdy,
o ile uda się skutecznie rozstrzygnąć rozpisane w tym
celu przetargi.

wieni dostawcy i hurtownicy. – To
wąskie gardło. Ścisk dużych aut w
tej uliczce skutecznie utrudni nam
życie – mówi jeden z nich.
Montaż słupów ma zakończyć się
w najbliższych dniach.

(JEN, tejo)

Zakazane
nie dla wszystkich
Zakaz wjazdu do centrum zobowiązuje
w godz. 11 - 17. Dostawcy towarów
mogą poruszać się uliczkami od godz.
6 do 9. i od 17 do 22. Bez ograniczeń
mogą wjeżdżać samochody służb
ratowniczych, policji i straży miejskiej
oraz uprzywilejowane pojazdy prowadzone przez niepełnosprawnych.

Karkonosze bez
ratowników

Fot. Konrad Przezdzięk

Czytelniku! Masz problem i
chciałbyś porozmawiać z naszym dziennikarzem? Jesteś
zainteresowany umieszczeniem
ogłoszenia lub reklamy w Jelonce.com? Zapraszamy do nowej
siedziby przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 13/2 na pierwsze

Ekipy drogowców ustawiają granitowe słupy u zbiegu
ulic. 1 Maja i ks. Kubsza

Jeszcze tylko do 10 maja
goprowcy będą dyżurować w
dwóch punktach najwyższego pasma Sudetów. Później
muszą opuścić góry. Chodzi
o Kopę i Strzechę Akademicką, które należą do Miejskich
Kolei Linowych w Karpaczu.
MKL wypowiedział umowę
Karkonoskiej Grupie GOPR.
To skutek konfliktu sprzed
kilku miesięcy, kiedy Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe zażądało od
właścicieli wyciągów potrójnej zapłaty za dyżury na
stokach. Żądanie pozostało
bez echa.

(tejo)
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Fot. Konrad Przezdzięk

Prystrom
sparaliżuje

galerię

Lider Wspólnego Miasta może zablokować powstanie
galerii Focus Park. Zaskarżył do wojewody uchwałę
rady miejskiej w tej sprawie. Jeśli prawnicy urzędu
podzielą jego zdanie, będziemy mogli zapomnieć o
inwestycji na ul. Kilińskiego na dobrych kilka lat!
– Wpłynęły do nas dwie skargi na
tę uchwałę – dowiedzieliśmy się w
biurze prasowym wojewody. – Obie
złożył Robert Prystrom, jedną jako
osoba fizyczna, drugą – jako prezes
stowarzyszenia Wspólne Miasto.
Ta uchwała to w praktyce zgoda
rady na budowę galerii Focus Park
na placu przy ul. Kilińskiego. Decyzja
zapadła 11 kwietnia. Zdecydowana

większość rajców była za, nikt nie
głosował przeciw. Tylko Wspólne
Miasto wstrzymało się od głosu. Ale
– jak zapewniał ich przewodniczący
Miłosz Sajnog – nie dlatego, że nie
jego klub chce galerii, tylko dlatego,
że nie podoba mu się polityka prezydenta w sprawie tego gruntu. – A to
nie ma nic wspólnego z inwestorem
– podkreślał.

Bez zmian na lewicy

Grażyna Malczuk została przewodniczącą rady powiatowej SLD. – Będziemy walczyć o odzyskanie władzy
w mieście – zapowiedziała.

Fot. Agnieszka Gierus

Grażyna Malczuk przewodniczyła lewicy już od roku, kiedy to
z funkcji szefa zrezygnował Józef
Kusiak. W sobotę radna i zarazem
kanclerz Kolegium Karkonoskiego została wybrana na kolejne 4
lata. Nie ma zmiany także na stanowisku sekretarza SLD. Został
nim Andrzej Gorzałczyński.
– To będzie ważna kadencja,
czekają nas wybory do europarlamentu, wybory parlamentarne

i samorządowe – mówiła Grażyna
Malczuk. – Najważniejszym zadaniem będzie odzyskanie władzy
w Jeleniej Górze. Do tego czasu
będziemy konstruktywną opozycją wobec rządzącej Platformy
Obywatelskiej. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest jednak otwarty
na propozycje PO. Zapowiada
także walkę o odzyskanie władzy
w Szklarskiej Porębie.

(ROB)

Miłosz Sajnog nadal zapewnia, że
Wspólne Miasto nie chce blokowania
tej inwestycji. I dodaje, że o działaniu
Roberta Prystroma dowiedział się od
innego radnego. – To bardzo dziwne
– podkreślił radny.
Jednak nie jest tajemnicą, że
sprawa galerii Focus Park poróżniła
Roberta Prystroma i Miłosza Sajno-

ga. – Obaj panowie mieli odmienne
zdania na ten temat. Z tego powodu
Robert Prystrom przyszedł na sesję,
na której podejmowano decyzję.
Chciał osobiście dopilnować, jak
głosują jego radni – mówi jeden z
naszych informatorów.
Jak przypuszcza, radni i tak zagrali Prystromowi na nosie, gdyż

Droga wolna
W piątek zgodę na budowę Focus Parku wyrazili radni Sejmiku Dolnośląskiego.
Dzięki temu inwestor ma teoretycznie otwartą drogą do uzyskania pozwolenia
na budowę – czyli ostatniego etapu żmudnych formalności. Kiedy ją uzyska, na
plac będa mogły wjechać koparki. To na razie teoria, gdyż jeśli skarga Roberta
Prystroma okaże się słuszna, wiele procedur będzie należało powtórzyć.

To tylko gra
– Działania pana Prystroma to kolejna gra, która nie służy dobru miasta, tylko
jego prywatnym interesom – uważa Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej
Góry. – Uchwałę tą opiniowała RIO i NSA i nie miały zastrzeżeń.
Nie chciał jednak przysiąc, że dokument jest wolny od wad. – Każdy prawnik ma
swój punkt widzenia, dlatego nie wiem, czy nadzór prawny wojewody czegoś nie
znajdzie – powiedział nam J. Łużniak.
mieli być przeciw, a wstrzymali się
od głosu. Niektórzy plotkują nawet,
że ten konflikt to początek końca
Wspólnego Miasta.
Nie udało nam się porozmawiać
z Robertem Prystromem. Wyjechał
na długi majowy weekend za granicę i był nieuchwytny. W piątek nie
odbierał telefonu komórkowego. A
szkoda, gdyż w tej sprawie jest wiele
niewiadomych.
Robert Prystrom wcześniej wielokrotnie podkreślał, że miasto
powinno odzyskać teren przy ul.
Kilińskiego od spółki Atlant, która
wiele lat temu miała tam budować
galerię Forum. – Można było go
sprzedać za spore pieniądze. Miasto
zyskałoby kilkadziesiąt milionów
złotych i legalnie wybudowaną galerię – mówił w ubiegłym roku.
Prystrom podkreślał też, że w
tym miejscu nie może powstać
obiekt wielkopowierzchniowy, gdyż
zabrania tego studium uwarunkowań. Z tym, że w czasach kiedy owe

studium powstało, nie budowano
takich sklepów.
Nie wiadomo też, co dokładnie nie
podoba się Robertowi Prystromowi
w uchwale rady miejskiej. Prawnicy
wojewody jeszcze nie rozpoczęli
rozpatrywania jego skarg, gdyż do
Wrocławia nie dotarła jeszcze stosowna uchwała rady miejskiej.
Jedno tylko jest pewne. Jeśli prawnicy wojewody przyznają Prystromowi rację i unieważnią uchwałę
z powodów merytorycznych, o
jakiejkolwiek budowli na ul. Kilińskiego będziemy mogli zapomnieć
na dobrych kilka lat. Tyle może
potrwać powtórzenie niektórych
procedur.
Jeśli uda nam się skontaktować
z Robertem Prystromem, przedstawimy więcej szczegółów w sprawie
zaskarżenia uchwały.

Robert Zapora
Fot. tejo



Tu, gdzie ma być wejście do Focus Parku,
wciąż są prymitywne stragany

Nieobecni nie mają racji

Skwitowanie prezydenta nie bez zgrzytów

Młodość chce działać

Absolutorium na imieniny

Po latach bierności, młodzi jeleniogórzanie pragną
wrócić aktywnie do życia społecznego Jeleniej Góry.

Głosy radnych Prawa i Sprawiedliwości przesądziły
w miniony piątek o udzieleniu absolutorium prezydentowi Markowi Obrębalskiemu za ubiegły rok.
Jeszcze na 20 minut przed głosowaniem zanosiło się
na sensację i pachniało referendum.

Zamierzają mieć wpływ na to,
jak rządzone jest nasze miasto, a
także brać pośredni udział w podejmowaniu ważnych decyzji. Pragną
także zaznaczyć swoją obecność
poprzez różne akcje i happeningi.
Wczoraj (niedziela) Rada Młodych
przy Wspólnym Mieście zorganizowała działania pod hasłem „Klimat
w potrzebie”.
Z kolei zainteresowani udziałem

Na ratunek „dwójce”

w Młodzieżowej Radzie Miasta
spotkali się w miniony czwartek
z redaktorem naczelnym Jelonki
Konradem Przezdziękiem, który
opowiedział im o specyfice pracy w
lokalnych mediach.
Decyzję o formalnym ukonstytuowaniu się tego gremium ma
podjąć rada miejska na jednej z
najbliższych sesji.
(ROB)

Syreny wozów bojow ych
zaalarmowały w piątek nad
ranem mieszkańców ulicy Sudeckiej. W Gimnazjum nr 2
wybuchł pożar. Strażacy udali
się na miejsce alarmowo. Wzorowo przeprowadzili ewakuację
uczniów i nauczycieli z płonącego obiektu. Taki był scenariusz
ćwiczeń, które upewniły służby
ratunkowe oraz pracowników
placówki i gimnazjalistów, że są
przygotowani do działań w razie
realnego zagrożenia. W dodatku
nie wszyscy wiedzieli o planowanych ćwiczeniach. – Chcieliśmy, aby ta akcja przebiegła
w warunkach jak najbardziej
zbliżonych do rzeczywistych
– powiedziała Maria Malczuk,
dyrektor „dwójki”.

(AGA)

Negatywnie pracę Marka
Obrębalskiego oceniły Wspólne
Miasto oraz SLD. – Byliśmy przeciw w momencie uchwalania
tego budżetu, teraz też będziemy
przeciw – mówił Miłosz Sajnog,
szef klubu radnych WM.
Radni lewicy z kolei przypomnieli wszystkie wpadki prezydenta za ubiegły rok. – Nieudana
restrukturyzacja urzędu, nieudolne rozpisywanie konkursów
na zadania – wymieniała radna
Grażyna Malczuk. – Wspomnę
też, że miasto zapłaciło ok. stu
tysięcy złotych za odszkodowania i ugody z nieprawidłowo
zwolnionymi pracownikami.
W tej sytuacji wszystko zależało od czterech radnych PiS,
którzy jeszcze przed sesją nie
wiedzieli, jak zagłosują. Spotkali
się przed ratuszem, później
razem zniknęli w jednym z
pomieszczeń ratusza. Wreszcie,
tuż przed samym głosowaniem,
rajcy PiS poprosili o kwadrans
przerwy.
Sytuacja była o tyle trudna,
że głosując przeciw radni partii
Kaczyńskiego naraziliby się

prezydentowi. A dwóch z nich
to dobrzy znajomi obecnych
władz. Gdyby poparli Marka
Obrębalskiego, spadłyby na nich
gromy z tzw. góry. Tym bardziej,
że dolnośląskie kierownictwo
PiS zapowiedziało, że radni tej
partii będą przeciw absolutorium w miastach i gminach,
gdzie rządzi PO.
Nieudzielenie Markowi Obrębalskiemu absolutorium mogło
skutkować nawet referendum o
jego odwołanie. Tak przewiduje
prawo. Do tej jednak daleka
droga. Sam prezydent mógłby
zaskarżyć decyzję rady twierdząc, że była ona polityczna a
nie merytoryczna. Jeśli organ
kontrolujący przyznałby mu
rację, nie byłoby tematu.
To nie było potrzebne, gdyż
ostatecznie za udzieleniem absolutorium było 12 radnych,
przeciw tylko 9. Pracę Marka
Obrębalskiego poparła Platforma Obywatelska (7 radnych),
Zofia Czernow oraz PiS (4).

(ROB)
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WIADOMOŒCI / TEMAT TYGODNIA
RYTM TYGODNIA
Usnął na torowisku

Wiele szczęścia miał pijany
mężczyzna, który po libacji
nie miał siły, aby dojść do
domu i uciął sobie drzemkę
na torach pod estakadą na
Zabobrzu. Jeleniogórzanina
dobudził patrol straży miejskiej, który zawiózł pijaka
do domu.

Luksusy dla straży

W świecie poezji

Dziś w kawiarni Muza
Osiedlowego Domu Kultury odbędzie się prezentacja
tomiku poetyckiego Marii
Sucheckiej zatytułowanego
„Nimfy błotne”. To już druga
pozycja pióra znanej dziennikarki, pedagog i regionalistki.
Początek wydarzenia o godz.
17 w ramach spotkań „Ars
poetica”.

Z MDK do Tarnopola

35 uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury
wyjedzie w pierwszym tygodniu czerwca na Ukrainę
do Tarnopola. Zaprosiło ich
tamtejsze Centrum Twórczości Dziecięcej. Jeleniogórzanie zamieszkają u swoich
rówieśników, zwiedzą miasto
i jego okolice. Zaproszenie jest
rewanżem za gościnę, której
Jelenia Góra udzieliła młodym
tarnopolanom.

Uratowali stary młyn

Dzięki szybkiej interwencji
straży pożarnej udało się zapobiec spaleniu budynku po
starym młynie przy ulicy Strumykowej. Do pożaru doszło
w minioną środę. Strażacy
ugasili ogień w zarodku uniemożliwiając mu przedostanie
się do zamieszkałej części
budowli.

Dwór dla fundacji

Renesansowy zabytek na
Czarnym stał się własnością
Fundacji Kultury Ekologicznej. Jej działaczom łatwiej
teraz będzie doprowadzić
remont budowli do końca. Powstanie tu centrum szkolenia
zawodowego dla konserwatorów zabytków, a w sąsiadującym z pałacem folwarku
– hotel i restauracja.

Po tragedii
w Wojcieszycach

Policja poszukuje świadków
wypadku drogowego, który
miał miejsce dnia czwartego
kwietnia ok. godz. 7:30 w Wojcieszycach w pobliżu hotelu
Jan. O kontakt z prowadzącymi dochodzenie proszone są
osoby poruszające się ciemnogranatowym renault laguną o
rejestracji zaczynającej się na
DJE. Telefon: 997.

Służba strażników nie należy do łatwych
Podwyżki, nowy samochód terenowy i nowa siedziba: to
czeka w najbliższych miesiącach stróżów miasta. – Za
co – pytają ludzie. – Oni tylko buty zdzierają i dręczą
biednych kierowców. Tymczasem straż miejska jest na
topie w całej Polsce. Co z wyborczymi zapowiedziami
Platformy Obywatelskiej o likwidacji tej formacji?
Jeleniogórscy strażnicy dostaną ponad dziewięcioprocentowe podwyżki jeszcze w
tym roku. W praktyce będzie
to niewiele ponad sto złotych
na rękę. Tak wynika z budżetu miasta. Ale to nie koniec
udogodnień. Prezydent Marek
Obrębalski chce pozyskać dla
straży nowoczesny samochód
terenowy. Liczy przy tym na
pomoc pieniędzy zewnętrznych.
– Przygotowujemy projekt
w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Polska-Czechy – powiedział
nam szef miasta. – Złożymy
go wspólnie z nasz ym czeskim miastem partnerskim,
Jabloncem, i kilkoma innymi
samorządami.
Prezydent nie ma wątpliwości, że straż miejska to przydatna służba. Miasto przygotowuje
też siedzibę dla strażników po

byłym biurze paszportowym
przy ul. Armii Krajowej. Sam
remont obiektu może pochłonąć ponad milion złotych.
Będzie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania,
monitoring. Powstaną też nowoczesne biura. Niew yk luczone, że do nowego budynku
mundurowi wprowadzą się
jeszcze w tym roku.
– Przecież oni tylko blokady
na samochody potrafią zakładać – denerwuje się Piotr
Puchacz z Jeleniej Góry. – Kilka
miesięcy temu wezwałem straż,
żeby przegonili bezdomnych
spod naszego domu – opowiada
pan Dariusz z ulicy Wojska Polskiego. – Przyjechali, wzruszyli
ramionami, i odjechali.
– Na co im „terenówka”, to
jakieś fanaberie – dziwią się
jeleniogórzanie. – Do patrolowania miasta wystarczy przecież
zwykły samochód osobowy.

Na działalność strażników
narzekają też pielęgniarki jeleniogórskiego szpitala. Budynek
lecznicy często oblegają bezdomni, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Odstraszają tym samym
pacjentów szpitala. Wzywana
straż miejska jest praktycznie
bezradna.
– To niesprawiedliwy stereotyp – mówi tymczasem Jacek
Winiarski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze. – Zakładanie blokad to
niespełna trzy procent naszych
interwencji w ciągu roku.
Praca strażnika to dziesiątki rozmów z ludźmi,
upomnień. Te najczę ściej odbywają się w
spokojnej rozmowie, na czyjejś
posesji albo w
biurze. Nikt
tych rozmów
nie widzi,
za to żółtą
blokadę
na kole
samochodu widzą
setki przechodniów.

No i potem wszyscy myślą, że
nic więcej nie robimy.
Straż na przykład w tym roku
dokonała przeglądu miasta
i w ytypowała ok. 80 miejsc
zanieczyszczonych i niebezpiecznych (dzikie wysypiska,
niezabezpieczone gruzowiska).
Wkrótce właściciele tych miejsc
zostaną wezwani do posprzątania i zabezpieczenia terenu.
Jak mówi J. Winiarski, straż
jest niezbędna, gdyż wykonuje
wiele drobnych zadań, którymi
nie zajmuje się policja. Ponadto
służba ta jest w dyspozycji
władz miejskich, czego nie
można powiedzieć o policji. Prezydent może

Wracają do łask
Jelenia Góra nie jest jedynym miastem, w którym nadchodzą lepsze czasy dla straży miejskiej. Po blisko 10 latach przerwy
służba ta wraca do Zielonej Góry. Jak podają media, główna w tym zasługa miejscowej Platformy Obywatelskiej. Prezydent
tego miasta powołał już pełniącego obowiązki komendanta, który ma za zadanie zorganizowanie służby. Miasto szacuje, że
na utrzymanie straży wyda rocznie ok. 1,5 miliona złotych. Straż po latach przerwy wróci też do Wołomina pod Warszawą, a
także powstanie w Nowej Rudzie k. Wałbrzycha. – To tylko dowód, że jesteśmy potrzebni – cieszą się strażnicy.
Na drugim biegunie jest z kolei 50-tysięczna Stalowa Wola, gdzie prezydent zlikwidował straż miejską. Jak twierdził, strażnicy
nie wykonywali zadań, które do nich należą, ponadto większość z nich należy do związków zawodowych przez co trudno jest
ich zwolnić nawet jeśli źle pracują. Prezydent Stalowej Woli nie ukrywa jednak, że chodzi o sprawy personalne i nie wyklucza,
że po odwołaniu „starej gwardii” powoła nową, dynamiczną służbę.
W tym roku SM opuści zrujnowaną komendę
przy ul. Pijarskiej

Kradną zieleń

Z ukwieconych skwerków
przestępcy ukradli już 10
procent nasadzeń.
Łupem złodziei wandali
padły azalie, bratki oraz rododendrony za łączną kwotę
około tysiąca złotych. Straż
miejska i policja zapowiada
częstsze patrolowanie miejsc,
gdzie są klomby i rabaty.

Zakładanie blokad to nie jedyna czynność
strażników miejskich



Upominać, nie karać
W ubiegłym roku Straż Miejska w Jeleniej Górze dokonała blisko 20 tysięcy
interwencji! Najwięcej, bo aż 7 tysięcy,
dotyczyło utrzymania porządku.
Chodzi tu o zarządców budynków lub
właścicieli posesji, którzy nie sprzątają
podwórek, nie odśnieżają chodników,
itp. Drugą grupą są kierowcy (5800).
Spadła liczba zakładanych blokad, za
to częściej strażnicy upominają kierowców, którzy źle zaparkowali auto.
Na trzecim miejscu są tzw. zdarzenia
przeciwko porządkowi. Chodzi tu o
zakłócanie ciszy nocnej przez pijanych
mieszkańców i młodzież wracającą z
dyskotek. A i o samych właścicieli
lokali, którzy puszczają do późna
głośną muzykę. W tej grupie straż
interweniowała 4700 razy.
Większość działań strażników kończy
się na pouczeniach. Dla przykładu,
z ponad 7 tysięcy interwencji dotyczących utrzymania porządku,
tylko 20 zakończyło się wystawieniem
mandatów, skierowano 48 wniosków
do sądu o ukaranie. SM ma prowadzić
przede wszystkim działania prewencyjne, a nie represyjne.
skierować strażników np. do
obstaw y masowej i mprez y
plenerowej.
Zastępca komendanta zaznacza też, że podwyżek w straży
miejskiej nie było od wielu lat.
– Kiedyś strażnicy dostali
regulację pensji, ja k ieś 30
złotych na rękę. To tylko ich
rozsierdziło – usłyszeliśmy.
Przeciętny strażnik zarabia
od 1400 do 1650 złotych na
rękę. W tym jest podstawa,
premia, dodatek nocny oraz
dodatek za wysługę lat. – To
ciężka służba, naprawdę nie
ma czego zazdrościć – mówi
nam jeden ze strażników. – Ludziom wydaje się, że spacerujemy po ulicach. A codziennie
użeramy się z bezdomnymi,
pijakami, itd. Mój kolega na
budowie więcej zarabia, i do
tego ma spokój, nosi cegły
i nikt na niego krzywo
nie patrzy.
Sa mo c hó d t ere now y z kolei, jak
pod k reś la Ja cek
Winiarski, przyda
się do patrolowania górskich części
miasta, np. Jagniątkowa: – Będzie niezbędny
w razie powodzi, aby dojechać do zalanych domów,
do których nie da się dotrzeć
autem osobowym.
Bezpieczeństwa i porządku w stolicy Karkonoszy
pilnuje 50 strażników. Na
razie miasto nie przewiduje zwiększenia tej liczby,
jednak jeleniogórska straż
jest rozchw yty wana przez
ościenne gminy. Piechowice
już podpisały umowę i płacą Jeleniej Górze za to, że strażnicy
pilnują porządku w tej gminie.
Podobny pomysł rozważają
władze Jeżowa Sudeckiego.
Wygląda więc na to, że wkrótce
trzeba będzie zatrudnić więcej
mundurowych. Oby tylko było
bezpieczniej.

Robert Zapora

Zdjęcia: Konrad Przezdzięk
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– Wojtek Klemm nie realizuje swoich obietnic, które
składał, kiedy starał się o stanowisko dyrektora artystycznego – mówił na ostatniej sesji Cezariusz Wiklik,
radny i zarazem szef komisji kultury. I zaapelował do
prezydenta, żeby przyjrzał się poczynaniom kontrowersyjnego szefa sceny dramatycznej.
– Teatr Jeleniogóski jest pierwszorzędny. To dlatego, że widzów
można zmieścić w jednym rzędzie – mówił z ironią Cezariusz
Wiklik. I przytoczył kilka faktów:
„Klątwę” 4 kwietnia obejrzało 21
widzów, a pierwszy rząd może
pomieścić 18 osób.
– 10 kwietnia było zdecydowanie lepiej, bo na widowni
zasiadło 47 osób, ale już następnego dnia było ich tylko 13.
– poinformował radny.
Nie lepiej jest ze spektaklem
„Śmierć Człowieka-Wiewiórki”,
który przez dyrektora Klemma
został okrzyknięty hitem sezonu. 13 kwietnia na ten spektakl
przyszło zaledwie 15 osób.
Po tym radny zacytował słowa
samego Wojtka Klemma, który
powiedział, że teatr powinien
być dla widzów.
Dla porównania, „Testosteron” w kwietniu grano dwa
razy i za każdym sala była pełna
widzów. Ale sztuka ta nie cieszy
się uznaniem dyrektora, gdyż
w lutym i w marcu nie grano
go wcale.
Uwag było zdecydowanie
więcej. – Dyrektor nie zrealizował żadnej z dziesięciu premier,
które zapowiedział podczas
rozmowy kwalifikacyjnej – mó-

wił Cezariusz Wiklik, który był
członkiem komisji. Obiecał „Tkaczy” Hauptmanna czy „Martwe
dusze” Gogola. W teatrze mieli
pracować tak znakomite postaci,
jak Jan Klata, Paweł Demirski,
Maria Wojtyszko. – Nikt ich
tutaj nie widział – mówił radny
Wiklik.
Niewiele też wyszło z obiecanego repertuaru Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych. – Z
zapowiedzianych przez Wojtka
Klemma spektakli zagrano tylko
wyreżyserowaną przez niego
„Omyłkę”. Paradoksalnie, spektaklu tego nie widział dyrektor
Teatru Powszechnego w Warszawie. To w tym teatrze powstała ta
sztuka. Po obejrzeniu jej w Jeleniej Górze, dyrektor zdjął „Omyłkę” z repertuaru swojego teatru
– mówi Cezariusz Wiklik.
Prezydent Marek Obrębalski
jeszcze nie zdecydował, czy dokona weryfikacji działań Wojtka
Klemma. Tydzień temu zapewnił
nas, że spotka się z dyrektorem w
sprawie dwóch aktorów, których
dyrektor chce wyrzucić z pracy.
Będzie więc okazja do rozmowy
na powyższe tematy.

(ROB)

wasze fotki Nasze Pociechy

Julia

Krzyœ

Kuba

Maciuœ

Nikola

Wojtek

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

Fot. tejo

Kurs pokory dla paparazzi

Przygotowania do pierwszej komunii świętej przy kościele
Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
Biegają po ławkach, wchodzą na ambonę a wszystko to
podczas najważniejszych uroczystości. Rodzice-fotoreporterzy lekceważą powagę kościoła, byle tylko zrobić
zdjęcie życia. – Dość tego – mówią w Kurii Legnickiej i
organizują... szkolenia dla fotografów.
– Koniec z bezczeszczeniem
świętości w kościele – zapowiadają kapłani. I mają rację!
Uroczystości w wielu świątyniach
przypominają dzisiaj konferencje
prasowe najbardziej obleganych
polityków w Polsce. Powaga komunii świętej czy bierzmowania
ginie w błyskach fleszy obiektywów i fotografów biegających
nerwowo z jednej strony kościoła
na drugą.
– To skandal, ale rzeczywiście
ludzie nie potrafią się zachować
– mówi pani Maria Tkaczyk z
Zabobrza, która czesto chodzi
do kościoła. – Sama widziałam,
jak jeden z mężczyzn wszedł
na ławkę, by sfilmować swoje
dziecko podczas komunii. Omal
się nie przewrócił. Narobił tylko
hałasu. To wstyd.
– Dlatego takie szkolenie jest
bardzo potrzebne – uważa ksiądz
Krzysztof Kowalczyk, proboszcz
parafii pw. św. Jana Apostoła i
Ewangelisty w Jeleniej Górze.
Fotografujący dowiedzą się nie
tylko, jak poruszać się w kościele,
gdzie można wejść, a gdzie nie,
kiedy zrobić zdjęcie, a kiedy lepiej
uklęknąć, ale też... jak się ubrać.
– Proszę sobie wyobrazić taką
sytuację: jest ślub – niepowta-

rzalny moment w życiu państwa
młodych i ich rodzin, wszyscy są
odświętnie ubrani – opowiada
ksiądz Kowalczyk. – Nagle wpada
fotograf w koszulce bahama, z
pępkiem na wierzchu. I jeszcze
próbuje przestawiać księdza, bo
mu wchodzi w kadr. To brzmi jak
żart, ale taka sytuacja zdarzyła
się w jednym z jeleniogórskich
kościołów – mówi ksiądz.
Jak twierdzi ksiądz Kowalczyk,
szkolenie dla fotografów nie
jest wymysłem Kurii w Legnicy,
ale spełnieniem wytycznych z
Watykanu. Podobne szkolenia
prowadziły już kurie w innych
częściach Polski. Kurs kosztuje
100 zł. Uczestnicy po jego zakończeniu otrzymają 5-letnie
upoważnienie Legnickiej Kurii
Biskupiej do filmowania i fotografowania uroczystości kościelnych.
Bez takiego dokumentu nie mają
nawet co marzyć o włączeniu
kamery czy aparatu w kościele
i innych budynkach sakralnych.
Kurs przeznaczony jest głównie
dla zawodowych fotografów, ale
też i dla rodziców, którzy chcą
zrobić zdjęcie w świątyni. Nieprzypadkowo też wybrano maj.
W tym miesiącu rozpoczynają się
komunie w kościołach.

Fiskus czeka do środy
Przekaż ułamek podatku organizacjom pozarządowym – zachęcają podatników członkowie
Prawa i Sprawiedliwości w Jeleniej Górze. – Dla ludzi to żadna
strata, a wiele organizacji może
zyskać – mówi Michał Stachów
(na zdjęciu).
Członkowie PiS stali przed
Urzędem Skarbowym w Jeleniej
Górze i rozdawali klientom tej instytucji ulotki. W praktyce to karteczki z opisem, jak przekazać 1%

podatku. Jest też wykaz instytucji
i stowarzyszeń zarejestrowanych
w Jeleniej Górze na które można
przekazać podatek.
Kto jeszcze nie rozliczył się z fiskusem, powinien się pośpieszyć.
Zeznania można składać tylko do
końca kwietnia, czyli do środy. W
dniach 28-30 IV Urząd Skarbowy
w Jeleniej Górze bedzie czynny do
godziny 18.

(ROB)

Parafie już od kilku lat na własną rękę próbują poradzić sobie z
„paparazzi”. Problem jest o tyle
duży, że dzisiaj każdy ma aparat
fotograficzny i kamerę, choćby w
telefonie komórkowym. I często
zdarza się, że do komunii świętej przystępuje 70 dzieci, a jest
ponad stu fotografujących! To
wujkowie, ciotki, rodzice dzieci,
starsi bracia. Każdy chce zrobić
zdjęcie, by potem pochwalić się
przed rodziną.
– Trzeba rodziców przygotować do takiej uroczystości
– mówi ksiądz Andrzej Bokiej,
proboszcz parafii pw. św. Krzyża
w Jeleniej Górze. Księża sami
proszą ich, by pilnowali po-

rządku podczas mszy i zwracali
uwagę tym, którzy zachowują
się niestosownie. Ponadto, w
wielu parafiach wynajmuje się
jednego fotografa i kamerzystę,
by obsłużyli całą uroczystość.
Decyzję o wyborze podejmują
komitety złożone z rodziców.
Później zainteresowani otrzymują zdjęcia oraz film na płytach CD
i DVD. Ale to i tak skutkuje tylko
częściowo. Zawsze znajdzie się
kilkanaście osób, które przyniosą własne aparaty i postawią
na swoim.

Robert Zapora

Kiedy i gdzie?
Szkolenia organizowane przez kurię odbędą się w maju w następujących
miejscach:
– 9 V (piątek) w godz. 16. – 21., parafia św. Erazma i Pankracego w Jeleniej
Górze, pl. Kościelny nr 1-2 (aula w budynku parafialnym obok domu Sióstr
Magdalenek)
– 10 V (sobota) w godz. 9. – 14., Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy,
pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (przy kościele Matki Bożej Królowej Polski)
– 10 V (sobota) w godz. 10. - 15., parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w
Bolesławcu, ul. Orzeszkowej 3 (aula znajdująca się obok kościoła)
– 16 V (piątek) w godz. 16. - 21., parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej
Górze, pl. Kościelny 2 (sala w budynku plebani)
Zgłoszenia na poszczególne terminy przyjmowane są do 5 maja na adres e-mail:
duszpasterski@diecezja.legnica.pl lub media@diecezja.legnica.pl Można również
dokonać zgłoszenia listowanie na adres: Legnicka Kuria Biskupia - Wydział Duszpasterski, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica lub telefonicznie (076) 724-41-11;
(076) 724-41-52. Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon
kontaktowy, adres poczty elektronicznej - jeśli jest dostępny.
Fot. ROB

WIADOMOŒCI
Rozliczą dyrektora teatru?
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ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY

SUBIEKTYWNY
BILANS TYGODNIA
Już za parę dni, za dni parę…
szykuje się prawdziwe oblężenie
grodu. W mocno zaokrąglonych
szacunkach przybędzie trochę
mniej niż ćwierć miliona ludu.
Okazja nie byle jaka, wszak to 900lecie. Wieść gminna się rozniosła i
teraz będzie się działo.
A żeby o czekających atrakcjach
nikt nie zapomniał, włodarze
wiekowej Jelonki zorganizowali
specjalną konferencję, aby wyraźnie powiedzieć, że to jedyny taki
weekend, a rozrywki dla każdego będzie co niemiara. Z wielką
pompą zalśnią gwiazdy, zabłysną
flesze, zadudnią decybele, a cztery
jelenie wskoczą do portfela.
I uwaga, uwaga, ci, którzy przybędą własnym środkiem lokomocji
nie będą mieć nawet problemów z
zaparkowaniem, choć szacowana
liczba miejsc wynosi około całego
jednego tysiąca. No, niech będzie
nawet te dwa tysiące. Pomieścimy
się? Pomieścimy! Wiadomo, Polak
potrafi, szczególnie gdy jest w potrzebie i nawet wtedy, gdy przeczą
temu wszelkie zasady logiki.
Wróćmy jednak do początku.
Milowymi krokami zbliża się maj,
czyli nadchodzi koniec kwietnia.
Co więc robią nasi politycy? I tu
zaskoczenie – przypominają podatnikom, że to już czas rozliczeń
z fiskusem.
Nie oferują jednak pomocy w
wypełnianiu skomplikowanych
PIT-ów, nie, nie. Zachęcają do
przekazania jednego procenta.
Członkowie PiS dzielnie stali przed
Urzędem Skarbowym w Jeleniej
Górze rozdając klientom tej instytucji ulotki, które objaśniały, jak
przekazać ten jeden procent. A
żeby informacje były kompletne,
znalazł się na nich też wykaz instytucji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Jeleniej Górze, które można
wesprzeć swoim datkiem.
Zaskoczeni jeleniogórzanie
zastanawiali się, czy akcja przed
fiskusem to przypadkiem nie
element jakiejś ukrytej kampanii
przedwyborczej. Partyjni działacze
uspakajali – to wszystko we wspól-

nym interesie. Prawie jak w haśle
konkurencyjnego ugrupowania
– by żyło się lepiej.
A lepiej, bo już bez stresu, mają
gimnazjaliści, którzy w ostatnich
dniach toczyli egzaminacyjne
boje. Piórem lub długopisem rzecz
jasna. Teraz już tylko niecierpliwie
czekają na przychylne wyroki
niezależnych komisji, aby za kilka
tygodni rozpocząć wielki wyścig
do liceów.
Denerwują się też maturzyści.
Choć oficjalnie zakończyli już w
tym tygodniu naukę, przed nimi
ostatnie dni na przygotowanie do
maturalnego egzaminu, zwanego
niegdyś egzaminem dojrzałości.
Nie wiadomo jak z tą dojrzałością
teraz, ale faktem jest, że na pewno
nie zdążyły jeszcze dojrzeć, znaczy
zakwitnąć, kasztany. Atmosfery
sprzyjającej nauce nie zapewniają
maturzystom też nauczyciele
odpowiedzialni za sprawdzanie
prac, którzy od czasu do czasu
straszą protestem.
Matura to pestka, powiedzieliby
im na pocieszenie studenci, którzy
co sesję drżą przed kolejnymi
egzaminami. A PESTKA, czyli Polskie Eksploracje Sztuki Teatralnej
Kultury Awangardowej, akurat
rozpoczęły się już w piątek. W
Jeleniogórskim Centrum Kultury
jeszcze do dzisiaj odbywają się
spektakle i żywiołowe dyskusje
o sztuce, w których biorą udział
młodzieżowe grupy teatralne z
całej Polski. Dla nich takie występy
to po prostu PESTKA.
A na koniec wiadomość dla
tych, którzy myślą, że wiosna już
w pełni – Karkonosze zasypało
śniegiem. I to nie byle jakim – na
szczytach i zboczach leży wielka
biała pierzyna. Na szczęście tylko
na zdjęciach. Zimowe obrazki
uchwycone w kadrze Romana Rąpały można podziwiać w Muzeum
Przyrodniczym. Zapewniam, że
wrażenia z wystawy dalekie będą
od chłodnych.

Agnieszka Gierus

Ciekawość
pana Zbyszka

– Sam jestem ciekaw,
kogo tam zobaczymy – powiedział zastępca prezydent a m ia st a Z big n ie w
Szereniuk o w ystawie
„Twarze Bezpieki”, którą
od środy (30 kwietnia) do
końca maja będzie można
oglądać przed ratuszem.
Podzielamy ciekawość pana
prezydenta.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

FELIETON

Panie komisarzu, słyszałem,
że sam Vollenweider…

Podarunek
dla pani Hanny

– Kiedy byłem w Warszawie, podarowałem Hannie
Gronk iewicz-Waltz piern i k jelen iogórsk i. Ma m
nadzieję, że pani prezydent
nie wzięła zbytnio do serca hasła, które widnieje
na pudełku: im starsza ,
tym lepsza. Bo to chodzi
o Jelenią Górę – żartował
prezydent Marek Obrębalski
opowiadając o promowaniu
stolicy Karkonoszy w stolicy Rzeczpospolitej.

Wakacje pana Jurka

Jerzy Łużniak, zastępca
szefa miasta, przebywa na
krótkim urlopie w Hiszpanii. Nie w yłącz ył jednak służbowej komórki i
naszemu dziennikarzowi
odpowiedział na nurtujące
pytania. Z grzeczności byliśmy oszczędni w słowach,
aby nie narazić budżetu
mia sta na strat y z racji
roamingu.

osobiście zażądał, aby nad
bezpieczeństwem podczas
jego koncertu…

(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

czuwał przez cały czas zespół
„The Police”.

Kom. Bogusław Kotowski, zastępca oficera prasowego policji,
Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Pusty gest
Cejrowskiego
Wojciech Cejrowski, po dróżnik, rzucił paszportem i
machnął ręką na Polskę. Ma
dość swojej ojczyzny, w której
rządzi Tusk i woli Ekwador
i sąsiedztwo Hugo Chaveza,
władcy Wenezueli i kumpla
Fidela Castro. Płynie za ocean,
bo tam są niższe podatki i raj
na ziemi. A tu dyktatura Unii
Europejskiej.
Cejrowskim fascynowałem
się, kiedy prowadził w telewizji
AD 1993 tuż przed powrotem do
władzy postkomunistów z SLD,
swój „WC Kwadrans”. Wrogowie
obieżyświata przyrównywali

program do zawartości szaletu
miejskiego, ja jednak uważałem,
że niesie ze sobą treści pożyteczne. Wyrywające z zakłamania,
w jakim wówczas żyli Polacy.
Ciągle między sierpem Peerelu
bis, a młotem nowych czasów
krwiożerczego kapitalizmu.
Aparat byłego PZPR objął
jednak stery władzy i dał Cejrowskiemu kopa w cztery litery. Podróżnik osiadł jeszcze
w warszawskim Radiu Kolor,
gdzie prowadził blok muzyki
country, a potem słuch o nim
zaginął, a radio – padło. Wrócił
wraz dojściem do władzy Prawa

i Sprawiedliwości. Dostał okienko w telewizji i stał się medialną
gwiazdą opowiadającą o swoim
survivalu za oceanem, gdzie
w południowoamerykańskich
dżunglach walczył z komarami
wielkości kota domowego. Teraz
jest też bohaterem, ale już mniej
pozytywnym: choć może nie dla
wszystkich.
Rzucił urzędnikowi polski
paszport z aluzją, że może się
nim wypchać. Wszystko w imię
dość egoistycznie pojętego patriotyzmu oraz jako wyraz protestu przeciwko podatkowemu
zdzierstwu w Rzeczpospolitej
Polskiej. O ile to drugie jest szczerą prawdą, o tyle takim „gestem
Cejrowskiego” tej rzeczywistości
nikt nie zmieni.
Postawa podróżnika, który
wysiada z okrętu pod narodo-

wą banderą, jest znaczeniowo
bliska zdradzie, choć bardziej
przypomina tupanie nóżką
rozkapryszonego trzylatka,
który rzuca poduszką w nadziei,
że w ten sposób dostanie swój
wymarzony prezent. Kojarzy
mi się też nieodparcie z ludźmi,
którzy porzucają swoją małą
ojczyznę, sądząc że wielki świat
da im lepsze możliwości i zaspokojenie ambicji.
Sam kiedyś bliski byłem decyzji, aby do rodzinnego miasta
nie wracać, bo to pipidówka, a
Warszawka – „haj lajf”. Chciałem rzucić Jelenią Górę, kiedy
Cejrowski podbijał serca swoim
„WC Kwadrans”, krytykował relatywizm moralny, wskazywał
palcem obłudę i wygarniał kawę
na ławę towarzyszom i innym
autorytetom, co – jak im się

wydawało – wszystkie rozumy
pozjadali. Zamiar zarzuciłem i
tu wróciłem. A Cejrowski teraz
sam zjadł rozum jak świnkę
morską, która zapewne będzie
jego częstym posiłkiem w Ameryce Południowej.
Bo choć dziś świat nie ma,
de facto, granic i każdy z nas
wybiera sobie miejsce do życia i
może być obywatelem dowolnego kraju (z Chinami włącznie),
to szacunek ojczyźnie (i małej
ojczyźnie) należy się zawsze.
Nawet wtedy, kiedy łupi rodaka
podatkami, gnębi niedoskonałością, karmi wzrok rozpadającymi się domami choćby w niektórych zapyziałych częściach
Jeleniej Góry.
Może i taka postawa trąci
nieco anachronizmem, bo dziś
ludzie za pieniądzem i lepszym

życiem z Jeleniej Góry pójdą
wszędzie. A władzy jakoś specjalnie nie zależy, aby ich tu
zatrzymać. Ale paradoksalnie
„gest Cejrowskiego”, choć według mnie dramatycznie samolubny, głupi i efekciarski, to
zarazem żółta kartka nie tylko
dla tych, co są przy stołecznym
korycie, lecz także dla władzuchny lokalnej. Ani jedna, ani
druga nie powinna zapominać,
dzięki komu siedzi na stołkach.
A lud uczy się przed przykład,
ten dany przez Wojciecha Cejrowskiego niestety także.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

– Chcesz odzyskać zgubę, to przynieś „kasę” we wskazane miejsce i zostaw ją w kopercie, następnego dnia
dostaniesz obrączkę – tak oszust poinstruował właścicielkę biżuterii. Kobieta zdziwiła się, bo zgubiony
pierścień odnalazł się kilka dni wcześniej. Zamiast
pieniędzy wysłała policję i naszego reportera.
Paweł B. liczył na naiwność
właścicieli obrączki, ale sam
się nią wykazał. Przeczytał w
Internecie wiadomość o zgubie.
Bez wahania wysłał właścicielce
sms-a na podany w ogłoszeniu
numer.
– Twierdził, że znalazł obrączkę, i że mogę ją odzyskać za
odpowiednią opłatą. Początkowo
nie podał kwoty. Zdziwiłam
się jednak, bo pierścień już
kilka dni leżał w domu i czeka
na zmniejszenie – mówi pani
Ewelina, którą B. upatrzył sobie
jako ofiarę.

Żeby upewnić się, czy nie kłamie,
zadała mu szczegółowe pytania o
treść grawerunku i wygląd. B. odpowiadał natychmiastowo. Właścicielka precjozum wywnioskowała,
że wykorzystał informacje zawarte
w treści ogłoszenia.
Oszust od razu zapewnił, że nie
jest przestępcą. Miał odkupić obrączkę od młodego chłopaka za sto
złotych. Ale wyraźnie też zaznaczył,
że nie chce, aby ktoś go widział.
Znaleźnego nie chciał wiele: tyle,
ile zapłacił pierwszemu znalazcy.
To wzbudziło jeszcze większe podejrzenia pani Eweliny.

Fot. Angela

Policja radzi:
– nie wpuszczaj do domu obcych
– żądaj legitymacji służbowych od ludzi proszących o pieniądze
– znalazcom zgubionych przedmiotów daj nagrodę tylko osobiście
– masz wątpliwości, dzwoń na policję

Fot. Agnieszka Gierus

Policjanci operacyjni doprowadzają
oszusta do radiowozu

Obrączkę miał zostawić następnego dnia na portierni zakładu
pracy właściciela. Chciał zapłaty
na konto, ale kiedy zapytano go
o dane rachunku, krętacz zmienił
koncepcję. Zażyczył sobie bezpośredniego przekazania podanej
kwoty.
– Wyraźnie mu się spieszyło
– opowiada kobieta. Podkreślał,
że pieniądze chce dostać do południa. Zagroził, że jeśli mu ich nie
przekażę do tego czasu, obrączka
przepadnie. Wówczas
o sprawie poinformowała
dziennikarza
Jelonki.com
i policję.
Funkcjonariusze zadziałali bardzo
szybko. Kilka
minut po rozpoznaniu sprawy z naszym reporterem
pojechali na wskazane miejsce.
Oszust był na tyle wygodny, że po
sto zł nawet nie wyszedł z domu.
Napisał, żeby przywieźć zapakowane w kopercie pieniądze
na Zabobrze koło komisariatu
policji. Na miejscu kobieta miała
dostać kolejne wskazówki. I tak
też się stało.
Naiwny dwudziestolatek kazał
wejść jej do klatki schodowej i
zostawić pieniądze pod drzwiami. Dla kamuflażu podał numer
mieszkania swojego sąsiada. Cały
czas obserwował kobietę przez
wizjer. Kiedy ta przez pomyłkę położyła pieniądze pod jego

Kajdanki zamiast obrączki

drzwiami,
wysłał jej sms-a,
żeby przełożyła kopertę obok. Chwilę
później wysłał kolejną
wiadomość: „Zejdź na dół
i przyjdź za pół godziny, obrączka
będzie leżała pod wycieraczką” ale
minutę później znów się rozmyślił: „Albo nie, poczekaj na dole”
– napisał.
W tym czasie do akcji wkroczyła policja, która złapała niezdecydowanego krętacza, kiedy
podnosił z wycieraczki przynętę.
Paweł B. początkowo nie przyznał
się do winy twierdząc, że jest tylko
pośrednikiem. Pieniądze miały
być rzekomo dla jego kolegi.

Kłamał. Już
wcześniej był
wielokrotnie karany za podobne
przestępstwa. Kiedy
czekał na łup, popijał
piwko. W trakcie czynności chciał
kontaktować się ze „swoim” adwokatem, którego w rzeczywistości
nie miał.
Następnego dnia wytrzeźwiał.
Przyznał się do winy i wyraził chęć
dobrowolnego poddania się karze.

Angelika Grzywacz

Tego typu oszustwa zdarzają się w mieście często. Najwięcej to nieuczciwe
transakcję kupna – sprzedaży na Allegro, wyłudzenia kredytów czy zakupy na
raty na podstawie sfałszowanych dokumentów oraz sprzedaż obnośna. Dają się
we znaki oszuści, którzy przedstawiają się jako pracownicy różnych instytucji i
wyłudzają zaliczki.

Szkoła latania dla skoczków narciarskich

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej
Kot, Łukasz Kruczek, Zbigniew
Klimowski i in. poszybowali w
sobotę nad Jelenią Górą. Wszystko
w ramach III Międzynarodowych
Zawodów Szybowcowych „Z pasażerem na gapę” organizowanych

Jednak za celowe wprowadzenie w
błąd oraz próbę wyłudzenia pieniędzy grozi mu od 6-ciu miesięcy do
8 lat pozbawienia wolności.
Za sto złotych, które chciał wyłudzić, zafundował sobie nie jedną, a
dwie „obrączki”, noc w policyjnym
areszcie oraz dozór policyjny i
poręcznie majątkowe.

Dzieci myślą
nad zdrojowym souvenirem
Ciekawe wyzwanie przed uczniami cieplickich szkół:
rozpisano konkurs pamiątkę z uzdrowiskowej części
miasta. Rozstrzygnięcie – w czerwcu.

przez Aeroklub Jeleniogórski, które
odbyły się w miniony weekend.
Pasażerowie „na gapę” razem z
doświadczonymi pilotami wzięli
udział w zawodach na celność lądowania. Co roku zapraszamy gości,
których chcielibyśmy widzieć na

naszym lotnisku. – To wyróżnienie
i ukłon w ich stronę. W tym roku
wybraliśmy kadrę skoczków narciarskich – mówi Jacek Musiał, szef
AJ. Skoczkowie mogli poznać zasady funkcjonowania w powietrzu i
zrozumieć podstawową mechanikę

Zmagania, które są częścią
cyklu „Cieplice, miasto moje i
rodziców”, zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Cieplic oraz
filia Grodzkiej Biblioteki Publicznej
przy placu Piastowskim.
Dzieci i młodzież mogą wykonać pamiątkę w dowolnej technice
graficznej. Można nawet przygotować prezentację multimedialną.
Zainteresowanie konkursem w
cieplickich szkołach jest duże. Do
końca maja można gotowe projekty składać w siedzibie biblioteki
przy placu Piastowskim.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Kto
wygra? Będzie
można się przekonać 14 czerwca

poruszania się w nim. Lotnicy liczą,
że weekendowe spotkanie zaowocuje dalszą
współpracą.

podczas uroczystości nagrodzenia
laureatów przy muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.
Pomysł jest trafiony, bo Cieplice
dotychczas nie mają opracowanego symbolu, który turystom przypominałby o dniach spędzonych w
kurorcie. Chyba że jest to kubek, z
którego pito mineralną wodę. Być
może dzieci zmobilizują dorosłych
artystów, aby w jubileuszowym
roku Jeleniej Góry nie zapomnieli
także o uzdrowiskowej części
miasta.

(tejo)

(AGA)

Rogaty pomnik na jeleniogórskiej starówce
– Jaką niespodziankę przygotowują połączone siły Klubu
Rotary Karkonosze, Jeleniogórskiego Forum Samorządowego,
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i magistratu?
Póki co, to sekret. Nam jednak udało się uchylić rąbka

tajemnicy. W śródmieściu, na
placyku przed hotelem Jelonek
przy ul. 1 Maja stanie… jeleń w
naturalnych wymiarach. Jak
będzie wyglądał?
Ryszard Dzięciołowsk i,
przedsiębiorca i były radny,
który finansuje projekt, nie
chce zdradzać żadnych szcze-

gółów. – To ma być niespodzianka – mówi – dlatego na
razie nie chcemy mówić o niej
głośno.
Jak się dowiedzieliśmy, obok
rzeźby mają się ponoć pojawić
ławeczki, które zachęcą jeleniogórzan i turystów do częstego
przebywania i fotografowania
się w okolicach pokaźnego
posągu.
Nie będzie to pierwsze wyobrażenie zwierzęcia herbo-

wego naszego miasta. Rogacze,
które w idn ieją nad bra mą
byłych koszar przy ul. Grunwaldzkiej, są tam już od prawie
80 lat. Pochodzą z Maciejowej,
gdzie do lat 30. minionego
wieku stanowiły ozdobę tamtejszego pałacu.

(Angela)

Czy lew przed Teatrem
Zdrojowym zainspiruje
młodych twórców?
Fot. Konrad Przezdzięk

Pod koniec czerwca miastu przybędzie nowy monument. Ma to być niespodzianka głównie dla młodzieży
i gości. Dar zaczyna nabierać już kształtów w jednej z
odlewni brązu.

Jeleniom z Grunwaldzkiej przybędzie
konkurencja
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Kamil Radomski, uczeń pierwszej klasy humanistyczno-dziennikarskiej II LO im. Norwida w Cieplicach, już
ma zapewnione miejsce na jednej z wyższych uczelni.

Chronią pustostany

Zakłady gospodarki lokalowej rocznie wydają ponad 50
tysięcy złotych na ochronę,
która pilnuje pustostanów.
Dlatego władze Jeleniej Gry
nie obawiają się nielegalnego
zajęcia niezamieszkałych i
nierzadko zrujnowanych budynków. Kolejka lokatorów,
którzy czekają na przydział
mieszkania komunalnych jest
tymczasem długa. Rocznie do
podziału trafia 50 lokali.

Stanisław Bereś (redaktor “Telewizyjnych Wiadomości Literackich”
– pracownik TVP2 i TV Polonia).
20-osobowa grupa uczniów z II LO
jeździła do Lubinia co poniedziałek,
aby przez kilka godzin szkolić się
pod okiem profesjonalistów.
W dziennikarstwie najbardziej
pociąga go możliwość kreowania
informacji. – W przyszłości najbardziej widzę się w radiu. Wydaje mi
się, że posiadam umiejętność bardzo przydatną w tej pracy – jestem
w stanie myśleć i mówić jednocześnie. Lubię też pracę przed kamerą
i chyba dobrze wychodzą mi spontaniczne wywiady – dodaje.
W warsztatach najbardziej docenia to, że zagadnienia czysto
teoretyczne podparte były konkretnymi przykładami i wydarzeniami
z mediów. – Świetne były też zajęcia
o sztuce negocjacji, przed kamerą,
o kreacji wizerunku polityków i
techniczny wykład o kamerze. Choć
ten ostatni nie przypadł do gustu
innym kolegom – śmieje się.
O wyjątkowej nagrodzie poinformowali go koledzy wysyłając
wiadomość sms. – Na początku nie

którą chciałbym studiować. Ciężko
teraz jest podejmować jakiekolwiek
decyzje. Czas wszystko pokaże
– mówi Kamil.
– Jestem dumna z całej grupy.
Na zajęcia, które trwały sześć tygodni poświęcili swój wolny czas.

Licealista

z indeksem

w kieszeni

Z podziwem patrzyłam, jak radzą
sobie występując np. przed kamerą.
Świetnie potrafili opanować stres i
mowę ciała, a ich wypowiedzi były
przemyślane i logiczne – mówi
Ewelina Zwolińska, nauczycielka
i opiekunka licealistów. Uczniowie

O sacrum wierszem

Otwarty konkurs poetycki
„Tu mieszka Bóg” to najnowsza propozycja Katolickiego Stowarzyszenia Civitas
Christiana przy współudziale
Stowarzyszenia w Cieniu Lipy
Czarnoleskiej. Zestawy trzech
utworów dotyczących świętych miejsc w Jeleniej Górze
i okolicach można nadsyłać
na adres: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, 58
500 Jelenia Góra, ul. Krótka
22, skrytka pocztowa 427 do
15 lipca. Rozstrzygnięcie – w
sierpniu. Łączna pula nagród
to 1500 złotych.

z “Norwida”
zostali uznani za najlepszą drużynę
z Dolnego
Śląska.

AGA

Wykładowcy podczas zajęć

Ciężkie czasy dla rowerzystów

Fot. Konrad Przezdzięk

Kiedy rozpoczynał naukę w
liceum, zastanawiał się nad klasą matematyczno-fizyczną lub
liceum plastycznym. Ostatecznie
jednak wybrał profil humanistyczno-dziennikarski w II L.O. – Po
“plastyku” mógłbym iść tylko na
ASP, ścisłe przedmioty kojarzyły
mi się z siedzeniem w papierach,
więc wybrałem to, co wydawało
mi się najlepsze. Dzisiaj cieszy
mnie, że droga, którą wybrałem
się sprawdziła – mówi Kamil Radomski. Teraz jest tego pewien po
pierwszym sukcesie.
Wraz z kolegami ze szkoły Kamil wziął udział w warsztatach
dziennikarskich i Public Relations
na Uczelni Zawodowej Zagłębia
Miedziowego w Lubinie i otrzymał
nagrodę dla największej indywidualności warsztatów zdobywając
indeks uczelni oraz zwolnienie z
czesnego za pierwszy rok studiów.
Wykłady prowadzili profesorowie uczelni wrocławskiej i lubińskiej oraz pracownicy mediów.
Wśród nich – Marian Maciejewski (współtwórca dolnośląskiego
oddziału Gazety Wyborczej) czy

wiedziałem o co chodzi i przyznam,
że byłem zaskoczony – mówi Kamil.
Cieszy go wyróżnienie zdobyte
podczas warsztatów, choć jeszcze
nie wie, czy skorzysta ze zdobytego
indeksu. – Biję się teraz z myślami,
bo moim marzeniem i największym
zainteresowaniem jest filozofia,

Starszy mężczyzna, w minionym tygodniu wpadł
na rowerze pod samochód przy ulicy Wolności. To
ilustruje fatalne warunki, w jakich przychodzi posiadaczom jednośladów jeździć po traktach stolicy
Karkonoszy.
Do przykrego zdarzenia doszło
przy wyjeździe ze sklepu ogrodniczego. Kto był winny: czy kobieta, która
prowadziła auto, czy też rowerzysta?
Tego nie wiadomo. Skutek – potrącony człowiek trafił do szpitala a setki
jemu podobnych ryzykują życiem
jeżdżąc po coraz bardziej ruchli-

wych ulicach Jeleniej Góry. Powód:
ścieżek rowerowych jak nie było,
tak nie ma.
Rowerzyści, którzy walczą o budowę dróg rowerowych w mieście
jeszcze długo poczekają na realizację
obiecanych planów. Ostatnie rozmowy z Miejskim Zarządem Dróg

i Mostów zakończyły się fiaskiem.
- Sezon rowerowy już się rozpoczął
a urzędnicy zamiast oznakować
miasto, snują plany drogi rowerowej, która ominie samą Jelenią
Górę – mówi Zbigniew Leszek z
Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa
Kolarskiego w Jeleniej Górze.
Zespół rowerzystów działających
przy Miejskim Zarządzie Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze, ma dość
obietnic. Teraz liczy na konkretne
działania. Podczas ostatniego spotkania z pracownikami urzędu, które

odbyło się w miniony piątek, nic
nie wynikło. Miasto myśli bowiem
o opracowaniu koncepcji drogi rowerowej spinającej euroregionalne
trasy rowerowe ER-2 „Liczyrzepa"
z ER-6 „Dolina Bobru" (Chojnik
– Węzeł Grabarów), a rowerzyści
– o bezpiecznej jeździe po Jeleniej
Górze.
Koncepcja jest bardzo ciekawa, ale
ma jedną wadę: nie dotyczy stolicy
Karkonoszy. Twierdzą oni, że jest to
odwlekanie tego co najważniejsze.
– Najpierw powinno pojawić się
oznaczenie trasy z Jeleniej Góry,
ulicami Wojska Polskiego, Wolności do Korony. A później można
rozpoczynać dalsze plany – mówią
zainteresowani.
Nie są potrzebne wielkie nakłady
finansowe, ponieważ wystarczyłoby
oznakować chodniki jako drogi pieszo rowerowe. Rowerzyści mogliby
wówczas czuć się bezpiecznie i bez
poczucia winy, że łamią prawo. Być
może wówczas również kierowcy
zwróciliby uwagę na poruszających
się na dwóch kółkach. Wciąż są oni
traktowani jak intruzi na drogach.

(Angela/ tejo)

Archiwalia czekają

Jeleniogórski oddział Archiwum Państwowego coraz
bardziej zadomawia się w nowej siedzibie przy ulicy Podchorążych na terenie byłego
Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Po przeprowadzce
„kilometrów” bieżących akt z
Podwala nie wszystkie archiwalia zostały jeszcze rozpakowane.
Jednak każdy zainteresowany
przeszłością miasta, czy to w
celach naukowych, czy praktycznych, może skorzystać z
zasobów placówki. Jak mówi
jej szef, Ivo Łaborewicz, zainteresowanie zbiorami archiwum
zmniejszyło się w porównaniu
do okresu sprzed kilku lat. Wówczas wielu mieszkańców było
zainteresowanych mapkami
geodezyjnymi działek oraz
planami domów, które wyrysowano przed 1945 rokiem.
Mniej też jest zagranicznych
gości, którzy poszukują tu wiadomości o swoich przodkach,
dawnych mieszkańcach stolicy
Karkonoszy. Być może ma to
związek z nową siedzibą archiwum, do której nie wszyscy się
jeszcze przyzwyczaili.

(tejo)

Termalna arkadia, ale nie w Cieplicach
– Jeśli do raju, to tylko na Słowację – tak Piotr Norko
zachęcał tych, którzy mają ochotę na kąpiel w wodzie z
gorących źródeł pod chmurką. W uzdrowiskowej części
miasta, choć leży na przebogatych złożach termalnych,
takiej możliwości nie ma.
– Najwięcej Polaków jeździ
na Słowację ze względu na
liczne kąpieliska termalne.
Ten kraj razem z Węgrami jest
bowiem na pierwszym miejscu
jeśli chodzi o zasoby gorących
wód. Choć Polska zajmuje miejsce zaraz za nimi, nie korzysta
ze swoich bogactw tak, jak to
czynią nasi południowi sąsiedzi – mówił Piotr Norko, przewodnik, nauczyciel i znawca
regionu podczas czwartkowej

prelekcji w Muzeum Przyrodniczym.
Kąpiel w basenach z widokiem na tatrzańskie szczyty
to nie tylko uczta dla ducha.
– Wody t er ma l ne d z ia łają
w z ma c n iają c o i lecz n iczo
przede wszystkim na wszelkie
schorzenia reumatyczne – mówił prowadzący rozbudzając
marzenia o ciepłych kąpielach
pod gołym niebem w cieplickim Zdroju. – To samo można

byłoby utworzyć u nas. Szkoda
jednak słów, bo planów było już
wiele, a przez tyle lat nic się nie
zmieniło – dodał.
W Cieplicach póki co nie
planuje się zbudowania najtańszych, bo otwartych basenów
z gorącą wodą. Kilka lat temu
koncepcję ich powstania opra-

cowali studenci Politechniki
Wrocławskiej, ale skończyło się
tylko na prezentacji poglądów.
Szkoda.

(AGA)

Tylko pomarzyć
Słowackie źródła wykorzystywane są w wielu termalnych parkach wodnych.
W Bešeňovej (najchętniej odwiedzanej przez naszych rodaków) kąpielisko
powstało dzięki gorącym wodom, wydostających się z głębokości 1987 metrów. W najcieplejszym basenie temperatura wody wynosi 36°C. Z Bešeňovej
niedaleko już do Tatralandii, największego parku wodnego na Słowacji. Obiekt
składający się z dziewięciu basenów powstał w szczerym polu zaledwie w
ciągu kilku lat.

• 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

Fot. Agnieszka Gierus
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O sprawie było głośno kilka
tygodni temu. Ukarany rolnik
napisał do wójta Starej Kamienicy
Wojciecha Poczynka, że się powiesi. I nie zapłaci, bo nie ma z czego.
Poszło o 60 drzew znajdujących
się na jego posesji. Grzegorz
Wójcik je wyciął w pień.
– Kazała mi to zrobić Agencja
Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa, która przyznaje unijne dopłaty do użytków rolnych
– tłumaczył załamany rolnik.
– Powiedzieli mi, że bez tego
nie dostanę dopłat na uprawę
gruntów rolnych.
Wójcik został ukarany, a pieniędzy za to pastwisko i tak nie
dostał, bo agencja napisała mu,
że nadal są na nim drzewa.
– Wiem, że wycięcie drzew
polecono Wójcikowi w agencji.
Ale mieszkaniec powinien to
zrobić zgodnie z prawem – mówi
wójt Starej Kamienicy Wojciech
Poczynek. – Nie dopilnował tego
i został ukarany przez wydział
ochrony środowiska. Jednak
postanowiliśmy darować mu
prawie całą karę. Całej nie mogę,
bo jednak popełnił wykroczenie,

Liczy na łaskę

– Z prawie wszystkich wyciętych drzew już odbijają nowe pędy, drzewa
przy strumieniu rosną jak na drożdżach – pokazuje Grzegorz Wójcik
wyciął zdrowe drzewa bez odpowiedniego pozwolenia. Jakaś
kara musi być.
Rolnik przyjął decyzję z ulgą,
ale nie jest w pełni szczęścia. – Nie
mam nawet 15 tysięcy złotych
– powiedział nam.
Minęło kilka miesięcy i z pni
drzew wyciętych przez Grzegorza
Wójcika wyrastają nowe pędy.
Tymczasem przepisy o ochronie
środowiska mówią, że drzewa
z których w ciągu trzech lat od
ścięcia wybiją odrosty, uznawane
są za dalej żyjące. Czy to spowoduje, że wójt jeszcze obniży i tak

zmniejszoną znacznie grzywnę?
– Oczywiście wezmę pod uwagę warunki życia tej rodziny.
Jeśli okaże się, że są ku temu
powody, będę jeszcze rozmawiał
z panem Wójcikiem w sprawie
wymiaru grzywny – zapewnia
wójt Poczynek.
Paradoksalnie na drzewach na
pastwisku Grzegorz Wójcik mógł
zarobić. Dolina ze strumykiem,
przy którym one rosły, to idealne
miejsce, żeby wystąpić o wpisanie tego terenu do programu
rolno-środowiskowego ochrony
naturalnych siedlisk roślinności.

Utworzą gminę?

Mieszkańcy Karpnik od dawna walczą o zamknięcie kopalni skalenia
Mieszkańcy Karpnik, Krogulca, Gruszkowa i Stróżnicy chcą założyć własną
gminę i odłączyć się od
Mysłakowic. – Mamy dość
ciągłego pomijania nas
– mówią.
Wkrótce ludzie zamierzają
wystąpić do rady ministrów
o utworzenie z tych czterech
miejscowości odrębnej gminy
Karpniki. Jak mówią, powo-

dem jest między innymi nierozwiązany problem z kopalnią skalenia oraz zaniedbania
inwestycyjne. Czarę goryczy
przelał decyzja wójta, który
umożliwił funkcjonowanie kopalni skalenia w Karpnikach
na kolejne... 40 lat.
Mieszkańcy Karpnik mają
dość uciążliwego sąsiedztwa
kopalni i zapowiadają walkę
o jej zamknięcie, a gminę chcą
podać do sądu, gdyż uważają,
ż e pr z y w yd awa n iu p oz y-

tywnej opinii dla wojewody,
który przedłużył koncesję dla
Pol-Skalu, doszło do złamania
prawa.
Aby jednak doszło do
w yd zielen ia nowej g m i ny,
najpier w muszą odbyć się
konsultacje społeczne wśród
mieszkańców tych miejscowości. Jednak nawet gdyby
wszyscy mieszkańcy byli za,
rząd naszego kraju może nie
przystać na ten pomysł, jeśli
wyliczy, że nowa gmina nie

Wtedy drzewa rosnące wśród
trawy byłyby zaletą a nie powodem odmowy wypłaty unijnych
pieniędzy.
– Tylko, że nikt w agencji
mi nie wspomniał, że jest taka
możliwość – mówi zrezygnowany
Wójcik. – Gdybym wiedział, że
mogę dostać pieniądze za takie
naturalne kępy drzew i traw, od
razu bym wystąpił o uznanie
mojego pastwiska za siedlisko
naturalnej roślinności.

Jak zwalczyć stres
Masaż wodny, nazwany Watsu, to nowa propozycja
ośrodka SPA Jelenia Struga w Kowarach.
– To było niesamowite, poczułam się jak zawieszona w
próźni, nagle zapomniałam o
wszystkich troskach – powiedziała nam Karolina, jedna z
pierwszych kobiet poddanych
terapii łączącej europejskie
metody i japoński masaż „Zen
Shiatsu”.
Metodę łączącą terapię,
masaż i seans relaksacyjny,
opracował w 80-tych latach
A mer yka n i n z Ka l i forn i i
Harold Dull. Jej skuteczność,
wpływ na poprawę nastroju
i ogólne samopoczucie szybko docenili korzystający z
ośrodków SPA w wielu krajach. Najpowszechniej zabieg
stosowany jest w USA, Austrii,
Włoszech, Francji.

– Nasi masażyści uczyli się
tej metody przez wiele miesięcy, a szkoliła ich Holenderka
uznawa na za prawdziw y
autorytet w tej dziedzinie
– mówi szef marketingu SPA
Jelenia Struga, Wojciech Piotrowski. – Jak mało który
zabieg łączy w sobie ideę
SPA (Sanus Per Aquam czyli
leczenie wodą) z masażem.
Od kwietnia zabieg Watsu
wprowadziliśmy do naszej
stałej oferty i spodziewamy
się, że i u naszych klientów
znajdzie podobne uznanie
jak u gości ośrodków SPA w
innych krajach

Mar
Fot. MAR

Grzegorz Wójcik, który
ma zapłacić 1,5 miliona
złotych za nielegalne wycięcie 60 drzew, uniknie
surowej kary. Rada gminy
Stara Kamienica zgodziła
się na umorzenie 99 procent z tej kwoty. Ta prosta
z pozoru decyzja może
uratować zdruzgotanemu
mieszkańcowi życie.

Fot. MAR
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Wodny masaż w basenie ośrodka
Jelenia Struga
będzie w stanie pełnić powierzonych jej funkcji.
Gm i na Karpn i k i l icz yłaby 1400 mieszkańców i, jak
mówią mieszkańcy, miałaby
mało dróg do utrz ymania.
Za to postawiłaby na turystykę. Mysłakowice, które mają
piękne turystycznie tereny, w
tym wspomniane Karpniki, do
dzisiaj nie wystąpiły do żadnego funduszu państwowego
ani unijnego o pieniądze na
rozwój turystyki.
– To wola mieszka ńców,
tak ie są prawa demok racji
– mówi wójt Mysłakowic Zdzisł aw P iet row sk i. – P y t a m
jedna k, co zm ien i fa kt , że
od łą czą się czter y w iosk i?
Szkołę w Karpnikach dofina n sow ujemy proc entowo
najwięcej w porównaniu z
innymi placówkami oświaty
w gminie. Czy dochody i subwencje od niespełna półtora
tysiąca mieszkańców pozwolą
na utrzymanie jej choćby na
takim poziomie jak obecnie?
Zresztą i tak zdecyduje rada
ministrów.

Mar

Murem za burmistrzem
Bez długich dyskusji i jednogłośnie radni Karpacza
zaakceptowali działania burmistrza i urzędu miasta w roku 2007 i udzielili mu absolutorium. Jak
mówili podczas sesji, tak dobrze w mieście nie było
od dawna.
Karpacz pomimo tego, że
wykonał wszystkie zadania
jakie ustaliła rada miasta,
ma około dwóch milionów
złotych nadwyżki budżetowej
za ubiegły rok.
Cały budżet Karpacza to
w ubiegłym roku około 22
milionów złotych. Dwumilionowa nadw yżka wzięła
się ze skokowego wzrostu cen
ziemi. Wpływy ze sprzedaży
działek wyniosły około 6 milionów złotych, podczas gdy
ostrożne szacunki mówiły o
niespełna 4 milionach. – Niektóre działki zamierzaliśmy
sprzedać za kwotę sto złotych
za metr kwadratowy, tymczasem licytacja zakończyła się
na 500 złotych - tłumaczył
burmistrz Malinowski.
Radni zaproponowali, żeby
wstrzymać sprzedaż ziemi,
gdyż sy t uacja mia sta nie
wymaga na razie wyzbywania się kolejnych terenów.
Burmistrz Malinowski nie
zgodził się z taką argumentacją.

– Pot r z e b uj e m y w iel u
milionów na budowę hali
sportowej i rozbudowę sieci
dróg – tłumaczył. – Karpacz
będzie zabiegał o pieniądze z f undusz y unijnych,
ale niezbędny będzie wkład
własny. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zostaną
wykorzystane głównie jako
wkład własny. Milion złotych
z miejskiego budżetu może
przynieść do naszego miasta
od 3 do 5 milionów złotych z
rządowych i unijnych funduszy strukturalnych.
Najpoważniejszym zadaniem miasta będzie budowa
tzw. małej obwodnicy, od
restauracji Bachus do remizy
straży pożarnej, oraz przebudowa ulicy Myśliwskiej,
która umożliwi praktycznie
bezkolizyjny dojazd w okolice
hotelu Gołębiewski w Karpaczu Górnym.

Mar
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Mieszkańcy Grudzy i Nowej Kamienicy od kilkunastu
lat prosili samorządy o wybudowanie trzykilometrowej
drogi łączącej obie wsie. – Urzędnicy nie chcieli dać
pieniędzy, więc zrobimy sobie ją sami – mówią. Teraz,
kiedy prace są już mocno zaawansowane, samorządy
obiecują pomoc. Lepiej późno niż wcale.
Ludzie skrzyknęli się sami, radny powiatu lwóweckiego Zenon
Zatchiej załatwił za symboliczną
złotówkę kilkaset ton bazaltowego tłucznia w pobliskim kamieniołomie Góra Kamienista. No i
robota ruszyła.
– Łopatami, ciągnikami i innym
sprzętem wyrównaliśmy starą
drogę, która istniała tutaj do 1945
roku – opowiada sołtys Grudzy
Wiktor Bigdowski. – Później wytyczyliśmy koryto, usunęliśmy
krzaki i gałęzie.
Po co ludziom ta droga? To
duży skrót łączący obie wsie.
Aby dojechać z jednej do drugiej
istniejącymi drogami asfaltowymi,
trzeba pokonać 20 kilometrów.
Ponadto, dla mieszkańców
kilku wsi powiatu lwóweckiego to
szybszy i łatwiejszy dojazd do drogi
krajowej łączącej Jelenią Górę ze
Zgorzelcem. Również jadący z
Jeleniej Góry w kierunku Mirska
będą mogli skrócić tędy trasę.

W czynie społecznym

Od początku odbudowie patronuje i zachęca ludzi do pracy
proboszcz Ryszard Kamyk. Ludzie
żartują, że w ten sposób łączy on
mieszkańców Grudzy i Nowej
Kamienicy, bo choć leżą w dwóch
różnych powiatach, są w jednej
parafii. – Ludzie mają uraz do prac
społecznych, z czasów PRL-u. Ale
jak zobaczyli, że to ma sens i droga
zaczyna coraz lepiej wyglądać, nie

Budują sobie drogę

trzeba ich było namawiać – mówi
sołtys.
Ludzie z Grudzy już prawie
skończyli swój odcinek, o długości
800 metrów. Teraz do pracy musza
przystąpić mieszkańcy Nowej
Kamienicy. Ci mają do naprawienia prawie 2 kilometry. Ci także
przystąpili do pracy.

Prawie codziennie kilku mieszkańców Grudzy pracuje
przy rozgarnianiu tłucznia
gminy Mirsk. – Niedawno z funduszu ochrony gruntów rolnych
odbudowaliśmy drogę z Karłowca do Złotnik Lubańskich. Tam
dołożyliśmy 30 tysięcy złotych, a
droga przypominała tę z Grudzy
do Nowej Kamienicy. Co roku
staramy się remontować około
2 kilometrów takich dróg, ale to
niewiele w stosunku do potrzeb.

Starostwa też chcą
pomóc

– Cieszę się, że mieszkańcy
wykazali inicjatywę – mówi także
starosta lwówecki Artur Zych.
– Takie przedsięwzięcia bardzo
ułatwiają pracę urzędom. Przy
ubieganiu się o środki na ukończenie remontu fakt, że ludzie

Zapłać słono i nie marznij
– Karpacz bardzo nam się podoba – mówi Elżbieta Dul. – Zainteresowała nas jedna z ofert, którą
znaleźliśmy w internecie. Wybrany
ośrodek noclegowy miał być komfortowym obiektem dwugwiazdkowym o stałej pozycji na rynku oraz
wysokim standardzie.
Zachęcający zapewniali, że będziemy mieli spokój i wygodę, miło
spędzimy czas i zrelaksujemy się po
męczącym dniu. Nad wszystkim
miał czuwać wykwalifikowany
personel.

Po przyjeździe rodziny Dulów do
pensjonatu okazało się, że oferowane przez ośrodek usługi zupełnie
nie odpowiadają temu, co napisane
było w ofercie. – Zamiast eleganckich pokoi były pomieszczenia
wyposażone w wysłużony sprzęt.
Do tego unosił się duszący zapach
stęchlizny – opowiada klientka.
Na prośbę klientów zmieniono
gościom pokoje na inne. Tyle, że
wcześniej nie były one ogrzewane.
– Spaliśmy pod własnymi kocami, bo było tak zimno. Mieliśmy

spędzić w pensjonacie dwa dni, jednak nie wytrzymaliśmy nawet doby
– mówią mieszkańcy Lubina.
Jednak największe rozczarowanie
nastąpiło, kiedy przyszło im zapłacić
za pobyt. – Za cztery osoby policzono nam... 640 złotych – mówi pani
Elżbieta. Sytuacje próbował ratować
jeden z członków rodziny Dulów,
obcokrajowiec nie mówiący po
polsku. Właścicielka pensjonatu nie
próbowała go nawet zrozumieć. Powiedziała, że jest w Polsce i dlatego...
ma mówić po polsku.
Szefowa pensjonatu Violetta
Dereczenik zasłania się regulaminem, który mówi, że jeśli klient
mimo wcześniejszej rezerwacji
rezygnuje z pobytu, to płaci za całą
dobę z góry.

Odszedł wielki rzemieślnik
W miniony piątek na cmentarzu
w Kawarach pochowano Stanisława
Wolaka, człowieka niezwykłego, który
swoim życiorysem mógłby obdzielić
kilka osób. Przez całe życie pracował
jako szewc, w roku 1945 dostał w Jeleniej
Górze koncesję numer 2 na działalność
rzemieślniczą.
Zakład, w którym odwiedzały go całe
pokolenia kowarzan, zamknął 2 lata
temu, gdy w wieku 93 lat odszedł na
emeryturę. Zawodowo pracował przez
80 lat, a karierę zaczął w latach 30 ubiegłego wieku, gdy jako kilkunastoletni
chłopiec rozpoczął naukę zawodu w
okolicach Żywca. W czasie wojny działał

w Armii Krajowej, co potem przez całe
lata PRL-u nie było dobrze widziane.
– Pan Stanisław był dla mnie jak ojciec
– powiedział Zbigniew Ładziński starszy
cechu rzemiosł różnych w Jeleniej
Górze i prezes dolnośląskiej izby rzemieślniczej. – Zawsze służył radą, przez
wszystkie lata aktywnie uczestniczył w
funkcjonowaniu jeleniogórskiego cechu. Przeżył najgorsze lata dla polskich
rzemieślników, gdy inni rezygnowali z
wykonywania zawodu. Był dla nas przykładem, jak należy zachować hart ducha
i jak nigdy nie odstępować od zasad.
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Mar

wykonali tak wielką pracę na
pewno będzie miał spore znaczenie. Chciałbym wyremontować
wszystkie powiatowe drogi, ale
to niemożliwe. Z 340 kilometrów
zarządzanych przez powiat dróg
do użytku nadaje się tylko 60
kilometrów. Reszta jest mniej
lub bardziej zniszczona. Na razie
zamierzamy kupić maszynę, która ułatwi naprawę nawierzchni.
Dzięki niej zrobimy więcej dróg.
Z kolei jeleniogórskie starostwo zleciło wykonanie mapy
geodezyjnej terenu, przez który
przebiega droga Grudza – Nowa
Kamienica. Taka mapa jest też
niezbędnym załącznikiem przy
ubieganiu się o pieniądze z funduszy wojewódzkich i unijnych.

Muszą się wywiązać

Prace przy budowie drogi są
już mocno zaawansowane. – Na
gruby tłuczeń, który właśnie układamy i ubijamy, położymy jeszcze
drobny kamień – planuje Wiktor
Bigdowski – Po ubiciu nawierzchni będzie można po niej całkiem
wygodnie jeździć samochodami.
Tyle, że bez asfaltu taka nawierzchnia z tłucznia zostanie
rozjechana w kilka lat. – Dlatego
mam nadzieję, że urzędnicy nie
zmarnują naszej pracy i jak droga
powstanie, pokryją ją asfaltem
– mówi sołtys Grudzy.
My także mamy nadzieję, że samorządowcy dotrzymają słowa.

Marek Komorowski

Warto walczyć o swoje
Miejski rzecznik konsumentów w Jeleniej Górze Jadwiga Reder-Sadowska potwierdza, że zachowanie właścicielki było co najmniej nie profesjonalne. Z drugiej
strony winni sytuacji są również sami wczasowicze, którzy nie przed wejściem do
lokali nie sprawdzili panujących tam warunków.
– Konsumenci mają nie tylko prawa, których rodzina Dulów może z całą
pewnością dochodzić, ale również obowiązki – mówi Jadwiga Reder Sadowska.
Skrupulatne sprawdzenie warunków pobytu, oszczędziłoby zbędnych rozczarowań
i nieporozumień.
Jak uniknąć podobnych sytuacji? – Po pierwsze, po przyjeździe na miejsce
dokładnie sprawdźmy, czy oferowane usługi są zgodne z naszymi wymogami
– radzi rzecznik konsumentów. Ponadto każdy ma prawo żądania od właścicieli
ośrodka, pisemnej umowy dotyczącej nawet najdrobniejszych szczegółów pobytu.
Jeśli dany ośrodek nie będzie chciał spisać umowy, wówczas należy zachować
szczególną ostrożność lub po prostu wybrać inne lokum.
– Dlatego policzyłam im za
dwie doby, a nie za jedną. Goście
opuszczali ośrodek nie z mojej
winy, ale z własnego widzimisię – mówi. Jak twierdzi, byli
aroganccy i kłótliwi, nie chcieli
zapłacić.

Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego nie muszą jechać do
urzędu skarbowego w Jeleniej
Górze, aby złożyć swoje roczne
zeznania podatkowe. Urzędnicy skarbowi będą dyżurować w
urzędach gmin i tam przyjmować PIT-y. Tylko w Karpaczu
w dniach 28 - 30 kwietnia
zeznania będą przyjmowane w
budynku na terenie stadionu
miejskiego przy ul. Krótkiej
4. PIT-y będą przyjmowane w
godzinach od 7.30 do 15.30.

Violetta Dereczenik zapewnia,
że poinformowała wczasowiczów
o tym, że inne pokoje były nieogrzewane i chwilowo będzie tam
zimno.

Angela

W Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze zapadł wyrok
w sprawie, która wstrząsnęła
mieszkańcami Kowar. Chodzi
o dramat z końca sierpnia ubiegłego roku, który wydarzył się
w tzw. domku cudów, czyli w
pijackiej melinie. Feralnego
dnia Jakub B. razem ze swoim
kompanem pili wódkę u niego
w domu. Po jednym z toastów
B. poprosił o pomidora na
zakąskę. Kolega odmówił,
więc sprawca wziął siekierę i
uderzył go w tył głowy. Kilka
godzin później zatrzymała go
policja. Prokurator żądał kary
15 lat więzienia dla Jakub B.
Sąd skazał mordercę na 11 lat.
Wyrok nie jest prawomocny.

Kopalni nie będzie

Nie ma zgody na budowę kopalni skalenia w Kwieciszowicach. Tylko jeden radny gminy
Mirsk wstrzymał się od głosu,
pozostali zgodnie byli przeciw.
Przedstawiciele firmy Decon
zapewniali, ze kopalnia nie
będzie problemem dla mieszkańców. Radni odpowiadali,
że w ich gminie podobnych
zakładów jest już za dużo,
ciężarówki wiozące urobek
niszczą drogi, a obietnice jakie
słyszeli od innych inwestorów,
nie zostały spełnione.
Mieszkańcy wsi odetchnęli
z ulgą.

Wracają „kolarze”

Ledwo przyszły pierwsze
ciepłe dni, gdy można wyjść
na zewnątrz bez zimowej
kurtki, na ulicach pojawili
się „kolarze”. Tym ironicznym terminem policjanci i
prokuratorzy nazywają pijanych rowerzystów. Jeden taki
delikwent został zatrzymany
przez policjantów z Kowar w
miejscowości Bukowiec. 52letni mężczyzna trafił na noc
do policyjnego aresztu.

Wojków był bez
wody pitnej

Fot. Archiwum

To miał być miły wyjazd w góry. Był niezapomniany:
smród w pokojach, opryskliwa obsługa i horrendalne
ceny. Tak pobyt w pensjonacie w Karpaczu wspominają lubinianie, którzy przyjechali do miasta wraz ze
swoimi gośćmi.

Bez gonitwy z PiT-em

Wyrok dla mordercy

Teraz chcą pomóc

– Wsparliśmy mieszkańców w
zabiegach o wybudowanie tej drogi – dodaje wójt Starej Kamienicy
Wojciech Poczynek – Nasze kółko
rolnicze już zaczęło porządkować
trasę i czyścić rowy z drzew i korzeni. Staramy się też, żeby kopalnia
Góra Kamienista przekazała nam
nieodpłatnie 1.900 ton tłucznia.
Gmina Stara Kamienica zdecydowała w porozumieniu ze
starostwem jeleniogórskim, że
sfinansuje wykonanie dokumentacji technicznej tej drogi.
Dokumentacja będzie niezbędna przy ubieganiu się o środki
na położenie asfaltu. Na razie
najważniejsze jest wytyczenie i
wyrównanie nawierzchni, oczyszczenie i odtworzenie poboczy oraz
ułożenie ubitej warstwy tłucznia
bazaltowego. Ale to zadanie dla
mieszkańców.
Teraz, kiedy prace się rozpoczęły, samorządy ustawiły się wręcz
w kolejce do pomocy. – Na pewno
nie zostawimy ludzi – deklaruje
Jan Zaliwski, zastępca burmistrza
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Zbigniew Ładziński i Stanisław Wolak

Gwałtowne roztopy i ostatnie opady deszczu spowodowały zanieczyszczenie filtrów
oraz zbiornika w ujęciu wody
pitnej dla tej części Kowar. Z
tego powodu, woda lecąca
w kranach nie nadawała się
do picia, a jedynie do celów
gospodarczych.
Przez kilka kolejnych dni od
ubiegłego poniedziałki wodę
dostarczano beczkowozami
bezpośrednio do odbiorców.
Dopiero w środę ponownie
uruchomiono wodociąg i z
kranów popłynęła już czysta
woda.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JUBILEUSZ
brzmieniem swoich instrumentów i spektaklem światła zaczaruje słuchaczy szwajcarski harfista Andreas Vollenweider. Fani
Tomasza Kammela będą mogli
zobaczyć swojego pupila, który
od dawna nie gości już na ekranach telewizorów. W Cieplicach
to właśnie on, jeleniogórzanin,
poprowadzi koncert na urodziny
swojego miasta.

Herb

Rynek czeka na urodzinowych gości.

Choć jest jeden, na przestrzeni
dziejów miał wiele wyobrażeń.
To herbowe zwierzę naszego
miasta, czyli jeleń. 2 maja będzie
można zobaczyć aż 11 prezentacji
rogacza w różnych wersjach: z
koroną, tarczą i jeszcze jednym
jelonkiem, który w jednym z
przyjętych herbów był częścią
składową kartusza. O historycznych jeleniach przygotowanych

1 i 3 maja autobusy komunikacji miejskiej kursują zgodnie ze
świątecznym rozkładem jazdy. 2
maja – jak w sobotę. W świąteczne dni nie wyjadą w trasę autobusy linii Tes oraz C ze względu
na zamknięcie hipermarketów.
Dlatego, zanim wybierzesz się na
majówkę autobusem – sprawdź
rozkład jazdy.

Bezpieczeństwo

Nawet 180 tysięcy turystów
może przewinąć się przez Jelenią
Górę podczas Wielkiej Majówki,
która – tak naprawdę – zaczyna
się już dziś (poniedziałek). Dlatego policja wzmacnia szeregi
i wypina pierś w gotowości do
zapewnienia jeleniogórzanom
i gościom bezpieczeństwa podczas weekendowych szaleństw.
Policjanci na pewno nie będą
mieli wolnego. Stuprocentowa
mobilizacja patroli i funkcjonariuszy w cywilu, którzy wmieszają się w tłum, aby utrudnić
życie kieszonkowcom i innym
przestępcom. W razie potrzeby
dodatkowe patrole prewencji
zostaną ściągnięte z Legnicy i
Wrocławia.

Edward Czerny

Dukaty

Już 1 Maja na placu Ratuszowym będzie można zaopatrzyć się
w okolicznościową jeleniogórską
walutę: jelenia płatniczego wybitego z okazji jubileuszu miasta
przez Mennicę Polską. Moneta ma
nominał czterech jeleni i warta
jest cztery złote. Jeleniami będziemy mogli płacić do września
w wybranych sklepach i restauracjach, które zostaną
odpowiednio oznakowane. Później jelenie będzie
można wymieniać na
złotówki, ale monety na
pewno zachowają wartość kolekcjonerską.

Marek Obrębalski ze sreb
dukatem 40 jeleni
to nie jedyne asy tego koncertu.
Do tego zespół Voo-Voo oraz
uwielbiany przez jeleniogórzan
rodzimy Leniwiec.

Kroniki

Marek Obrębalski i Katarzyna Młodawska za pudełkiem
spornych pierników: jeleniogórskie, czy cieplickie?
Flaga

A raczej jej święto. To już 2
maja. Na placu Ratuszow ym
w dniu flagi chętni ułożą kolosalną narodową chorągiew.
Będą rozdawane czer wone i
białe baloniki. Dla wzmocnienia efektu będzie można się
też odpowiednio ubrać. Żywa
flaga zostanie uwieczniona na
zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów, którzy z tej okazji
wdrapią się na taras ratuszowej
wieży. Zdjęcie zamieścimy także
w przyszłym

numerze Jelonki. Warto mieć
taką pamiątkę.

Gwiazdy

Tych będzie co prawda nie tyle,
co na nieboskłonie, ale i tak odpowiednio rozjaśnią firmament
nad Jelenią Górą i Cieplicami. 1
maja na błoniach Parku Zdrojowego za pałacem Schaffgotschów
zabrzmi muzyka. Zaśpiewa Anna
Maria Jopek wsparta przez Dorotę i Henr yka Miśkiewicza,
a wszystko do na zaproszenie
Marka Napiórkowskiego,
jeleniogórzanina i wirtuoza gitary zarazem. A
wieczorem magicznym

przez Ivo Łaborewicza opowie
Dariusz Malą g. Z pewnością
zainteresowani wysłuchają historii o „drobnym” fałszerstwie,
którego dopuszczono się fałszując
cesarski dokument i dając tym
samym Jeleniej Górze szlacheckie
insygnia.

Kazik i Kult

Staszewski i zespół Kult, kolejne gwiazdy Wielkiej Majówki
– to hasło elektryzuje fanów
rocka od nastolatków po „nieco” starszych. Wszak zespół
podbijał już serca wielbicieli za krzepkiej PRL

Jubileuszowym prezentem
od Muzeum Karkonoskiego jest
akcydensowe wydanie Kronik
Jeleniogórskich do 1845 roku
pióra Johanna Herbsta. Ten jeleniogórzanin był kontynuatorem
dzieła Johanna Daniela Hensela,
którego księgi już wydano w języku polskim. Kronika ma popularyzować wiedzę o dawnej Jeleniej
Górze. Jest napisana językiem,
który świetnie spolszczył Tomasz
Bryll, a o przekłady wierszy
zadbał Emil Mendyk. Stanisław
Firszt, dyrektor MK, ma nadzieję,
że książka Herbsta znajdzie się na
półce każdego, komu bliska jest
Jelenia Góra. Miłośnicy miasta
muszą się jednak pospieszyć z
zakupem, bo nakład pozycji jest
ograniczony. Wydawca przewiduje wydrukowanie kolejnych
kronik miasta: najstarszych Zellera oraz najnowszych
– Vogta. Te pierwsze
będą także miały
swoją niemiecką
edycję.

Zanim pójdziesz na przystanek MZK,
sprawdź rozkład

Nad bezpieczeństwem będą czuwały
wzmocnione patrole policji

Fot. Archiwum

Fot. Konrad Przezdzięk

Związany z Teatrem Dolnośląskim im. Norwida muzyk,
i nstr ument a l ist a , a ra n żer i

kompoz y tor, któr y w latach
50. minionego wieku mieszkał
i pracował w Jeleniej Górze,
będzie miał swoje dwie godziny
3 maja. Muzyka Mistrza zabrzmi
w doborowym wykonaniu. Zgromadzeni na placu Ratuszowym
usłyszą charakterystyczny vocal
Urszuli Dudziak i tenor Dariusza
Stachury. Do tego Maciej Sikała
(saksofon) i Paweł Jury (trąbka).
Filharmoników dolnośląskich
poprowa dzi A ndrzej Zubek.
Zagra też Big Band Akademii
Muzycznej w Katowicach. Koncert dla Jeleniej Góry będzie się
składał z części dedykowanych
poszczególnym dzielnicom miasta jubilata. Początek - godz. 17.

Fot. Konrad Przezdzięk

Tylu wydarzeń w tak krótkim czasie w powojennej historii
miasta jeszcze nie było. Będzie w nadchodzący długi, majowy weekend. Koncerty, pokazy, imprezy plenerowe – to
wszystko na 900-lecie Jeleniej Góry. Aby się nie pogubić
w masie zdarzeń, skorzystajcie z naszego przewodnika
na wielką urodzinową majówkę!
Autobusy

czasów generała Jaruzelskiego.
A 2 maja zagra swoje hity na
placu Ratuszowym. Czy zabrzmi
„Piosenka młodych wioślarzy”,
którą w 1985 roku Kult wygrywał
wszystkie listy przebojów? Oby.
Ale Kazik ze swoimi muzykami
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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wywoławczej (czyli czterdziestu
złotych). Wartość monety kolekcjonerskiej jest znacznie wyższa.
Aukcja potrwa do końca maja, a
ten, który ją wygra, zasili konto
jednej z organizacji działającej
na rzecz dzieci. Jakiej? Okaże
się podczas wielkiego finału z
okazji Dnia Dziecka na początku
czerwca.

Pochód

Anna Maria Jopek

Pierniki

Będzie można nimi zagryzać
w rytm słuchanej muzyki, aby
i podniebieniu coś dobrego z
okazji urodzin miasta przypadło. Jednak i bez zgrzytów w tej
słodkiej materii się nie obyło.
Pierniki Jeleniogórskie okazują
się mieć cieplicki rodowód, o
którym wytwórca tych pysznych
wypieków, cukiernia Mrugałów,
nie wspomniał. Rozsierdziło to
Małgorzatę Turowską, szefową

Stowarzyszenia Miłośników Cieplic, która swego czasu pomogła
w przekazaniu przepisu nieżyjącemu już Stanisławowi Mrugale
od pewnej autochtonki, mieszkającej w Cieplicach jeszcze przed 1945 rokiem.
Mamy nadzieję, że spór
słodko się zakończy, a

Stanisław Firszt prezentuje kroniki Herbsta

Trzeci Maja

piernik jeleniogórsko-cieplicki
doprowadzi do jeszcze większej
jedności jeleniogórzan z ciepliczanami. Przez żołądek do serca
– jak głosi powiedzenie.

Święto Konstytucji Trzeciego
Maja w tym roku zmieni otoczenie, bo na placu Ratuszowym
będzie stała estrada, która utrudniłaby przebieg jeleniogórskich
obchodów. Tradycyjna musztra
paradna Zespołu Dętego Filharmonii Dolnośląskiej w historycznych strojach odbędzie się przy
San kt uarium Podw yższenia
Krzyża Świętego. Tam także,
przy Pomniku Pamięci, zostaną złożone wieńce i wiązanki
kwiatów przy akompaniamencie
radosnych, trzeciomajow ych
pieśni. W południe w kościele
będzie odprawiona msza święta
w intencji Ojczyzny.

Pralina

Dukatami nie tylko będzie
można płacić, ale i je zajadać.
Ocz y wiście nie te w ybite w
mennicy, ale stworzone dzięki
tajemniczej recepturze Dariusza
Goetza z Galerii Czekoladowej,
który w ten sposób chce zostawić
swój wkład na urodziny miasta.
Pralink i w yglądają tak, jak
jelenie, tyle że są z czekolady,
a w środku mają to, co jelenie
podobno lubią najbardziej,
czyli nadzienie z orzechów
laskowych zmieszane z innymi smakowitościami. Warto
przegryźć, by sprawdzić autentyczność tego czekoladowego
pieniądza.

Andreas Vollenweider
Wiosna Cieplicka

W urodzi now ym na stroju
świętować będzie także uzdrowiskowa część Jeleniej Góry.
Zacznie się pachnąco: 3 maja.
Wiosnę otworzy kiermasz roślin
ozdobnych i balkonow ych w
Parku Zdrojowym. 4 maja w Teatrze Zdrojowym wystąpi Hanna
Śleszyńska z zespołem. Do końca
miesiąca Cieplice będą areną
koncertów, recitali, pokazów i
innych wydarzeń, o których na
bieżąco poinformujemy.

W Karpaczu

Wprawdzie g łówne w ydarzenia początku maja dziać się
będą w Jeleniej Górze, jednak w

Samochody

Lepiej zostawić w domu, a na
koncerty i inne majowe imprezy
udać się piechotą. Zmotoryzowani turyści najadą na miasto, a
czarodziejska muzyka Vollenweidera, niestety, nie stworzy kolejnych miejsc parkingowych. Ci,
którzy zdecydują się na dojazd
na czterech kółkach, muszą się

Fot. Konrad Przezdzięk

Jak to w tradycji bywa, 1 maja
ludzie, którzy „mają serce po
lewej stronie” zamanifestują to
na ulicach stolicy Karkonoszy.
Kordon lewicy utworzy się o
godz. 10. 30 przed siedzibą SLD
przy al. Wojska Polskiego, a potem przy dźwiękach orkiestry
przejdzie ulicami śródmieścia
na plac Ratuszow y. Tu głos
zabierze, też tradycyjnie, Jerzy
Szmajdziński, poseł Ziemi Jeleniogórskiej i wicemarszałek Sejmu zarazem. Wieczorem, o godz.
18, sympatycy lewej strony będą
mogli wypić za zdrowie swoich
idoli podczas Pikniku Lewicy.
Napitki i jadło zapewnione. Cena
– 35 złociszy od
łebka.

Kazik Staszewski

liczyć z poważnymi utrudnieniami. W Cieplicach na 1 maja
przygotowano 1060 miejsc
parkingow ych (na placach
Kombatanta i Piastowskim,
ulicach Wodnej, Fabrycznej,
Zamoyskiego, Tabaki, Staszica,
Podgórzyńskiej, Jagiellońskiej
oraz Krośnieńskiej). 2 maja
wjazd w rejon placu Ratuszowego będzie zamknięty.

Fot. Archiwum

brnym

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Już 1 maja na łamach portalu
Jelonka.com zaczniemy aukcję
srebrnego dukata o nominale
40 jeleni (o nich wyżej), którego zainteresowani będą mogli
licytować poczynając od ceny

Fot. Archiwum

Licytacja

Fot. Archiwum

ZOWY PRZEWODNIK JELONKI

górskich kurortach nie będzie
marazmu. W Karpaczu majowe
ś w iętowa n ie za czn ie g r upa
Świnka Halinka, która 1 maja
zagra na stadionie miejskim.
Tam i na stoku Kolorowa będą
koncerty i wiosenne zabaw y.
Warto też wstąpić do Western
City. Szeryf Pokój, choć pełni
obowiązki szefa sejmiku dolnośląskiego, nie zapomniał o
zapewnieniu gościom atrakcji.
Od 1 do 4 maja będą konkursy
rzucania lassem, koncerty muzyki biesiadnej, rodeo show oraz
polowanie na bizona.

W Szklarskiej Porębie

Tylu epitetów, co w Szklarskiej
Porębie, majówka nie ma w
żadnym miejscu. Będzie Majówka Ekstremalna, Walońska
Majówka, Muzyczna, Skołowana, Śnieżna, Ekologiczna oraz
Piknikowa. 1 Maja wiele imprez
zaplanowano przy Kruczych
Skałach, 1 i 3 maja – w osadzie
jeździeckiej Bata, 2 maja – w
Jakuszycach, a 3 maja – w Parku
Miejskim Esplanada.

Konrad Przezdzięk
Pochód lewicy w 1997 roku
TO ONI PRZYGOTOWUJĄ ŚWIĘTO MIASTA

Katarzyna Młodawska,
szefowa promocji miasta

Zbigniew Szereniuk,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry

Jarosław Gromadzki, dyrektor
Jeleniogórskiego Centrum Kultury

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Setki wygranych konkursów w kraju i za granicą, uzdolnieni absolwenci, zespoły odnoszące coraz większe
sukcesy – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im Janiny
Garści świętuje w tym roku swoje 25. urodziny.
Niedawno skończyli zajęcia w
swoich gimnazjach i szkołach
podstawowych. W pośpiechu
wrócili do domu, zjedli obiad,
odrobili najważniejsze lekcje
i… poszli ponownie zasiąść w
szkolnych ławkach. Praktyczne
zajęcia z instrumentów i teoria. Późnym wieczorem lekcja
kształcenia słuchu i audycji muzycznej. W skupieniu słuchają
utworu Beethovena i uważnie
śledzą otrzymane nuty. Później
rozmawiają o formie muzycznej,
śpiewają gamy, ćwiczą oddechy
– kilka lub kilkanaście razy
powtarzają to samo – wszystko
po to, aby osiągnąć perfekcję.
Wiedza teoretyczna przeplata się
z praktyką, mozolne ćwiczenia
nut z wiadomościami z historii
muzyki. To codzienność w zabytkowym budynku przy ulicy
Staromiejskiej w Cieplicach.

Zróbmy sobie szkołę

Wszystko zaczęło się na początku lat 80. XX wieku od
pomysłu Tadeusza Matysiaka,
założyciela i pierwszego szefa
cieplickiej szkoły. Uczył akordeonu w Jeleniej Górze i był
wiceprezesem Jeleniogórskiego
Towarzystwa Muzycznego, które
w 1979 roku przeniosło się do

Cieplic, gdzie otrzymało budynek
przy ul. Zamkowej, dzisiejszej
Staromiejskiej.
Było tam ognisko muzyczne
dla uczniów z Cieplic, Podgórzyna, Sobieszowa i innych
okolicznych miejscowości.
– Po przeprowadzce do Cieplic
i otrzymaniu całego budynku
pojawiły się plany, aby zrobić w
tym miejscu hotel dla artystów.
Zrezygnowaliśmy jednak z tego
pomysłu i wtedy podałem myśl,
że warto, aby w tej części miasta powstała szkoła muzyczna
pierwszego stopnia – wspomina
Tadeusz Matysiak.
Po dwuletnich staraniach,
1 września 1982 roku, ruszyła
Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia w Cieplicach. – Otworzyliśmy klasy pierwsze i wyższe, do których zostali przyjęci
najzdolniejsi uczniowie ogniska
muzycznego, około 30-35 osób.
Uczyli się w klasie fortepianu,
akordeonu i skrzypiec. Później
doszedł jeszcze klarnet – mówi
T. Matysiak. Dodaje, że w pierwszym roku chętnych było dużo
więcej niż miejsc. Nie brakowało
nauczycieli.

Muzyka za Bobrem

10 lat później, dzięki staraniom

Tadeusza Matysiaka, ówczesnej
dyrektor Grażyny
Malczuk i władz
miasta, powstała filia
w SP nr 11 na Zabobrzu, a wicedyrektorem do jej

Paulina Parowicz jest absolwentką PSM
w Cieplicach. Świetnie gra na skrzypcach

Honory dla muzyków
Szkoła kształci uczniów na skrzypcach, fortepianie, akordeonie, klarnecie, gitarze
klasycznej, saksofonie i flecie. W kwietniu 2003 r. odbyła się uroczystość nadania
splacówce imienia Janiny Garści. W minioną sobotę podczas uroczystego koncertu
wręczono nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla Łukasza Pietrzaka
i Jolanty Popielarz za wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Dyplomy
uznania od ministerstwa i nagrody dyrektora PSM I st. otrzymali też nauczyciele
oraz pracownicy administracji i obsługi.

Srebrne gody na pięciolinii

Austriaccy muzycy „Saitn-Haufn”, czyli „Kupa strun” przyjechali dać koncert
na urodziny cieplickiej „muzycznej”. Na zdjęciu razem z pracownikami szkoły
spraw została Bożena Domachowska. – Dzięki temu nauka muzyki
dla mieszkańców tej dzielnicy stała
się bardziej dogodna i dostępna
– mówi T. Matysiak.
Zaznacza, że muzyka nie
jest tylko zwykłym zabiciem
czasu. – Dzieci są spokojniejsze,
a obcowanie z nią rozwija ich
świadomość i zainteresowania.
Nie jest powiedziane, że po skończeniu szkoły muzycznej każdy z
nich musi z tą dziedziną wiązać
przyszłość. Wiem jednak z doświadczenia, że wcześniej czy
później do tej muzyki jakoś się
powraca – mówi T. Matysiak.

szkoły, bo u tego samego nauczyciela, do którego później trafiłem,
uczył się już mój brat. Największą
przyjemność sprawia mi to, że
rozumiem nuty, które nie są
już trudnymi do rozszyfrowania
znaczkami i potrafię z nich grać
– mówi Sławek.
Kontrabas i akordeon to z
kolei instrumenty, które wybrała
Małgosia Osuch. Na pierwszy
z nich chodzi już na zajęcia do
szkoły średniej. – Przyszłam do
szkoły w Cieplicach, bo chciałam
spróbować, jak to jest grać, a
nie tylko kogoś słuchać – mówi
Małgosia.

Melodia
ponad wszystko

Piano i forte

Serdeczna atmosfera i wymagający, ale niesurowi nauczyciele
– tak w kilku słowach oceniają
swoją szkołę uczniowie VI klasy.
Choć nie wszyscy będą kontynuować edukację w szkole średniej,
zdążyli pokochać muzykę i wyciągnąć z niej dla siebie to, co
najlepsze.
– Zawsze przedkładałem muzykę ponad wszystko, a przez
ostatnie sześć lat pokochałem gitarę – mówi Robert Wiski. Szkołę
muzyczną ceni przede wszystkim
za możliwości rozwoju
swoich zainteresowań. – Dzięki
temu, że brałem
udział w wielu
koncertach, przestałem bać się występów, a nawet
je polubiłem – dodaje.
– Na fortepianie ćwiczę co najmniej godzinę dziennie. Najbardziej lubię melodie rozrywkowe
– mówi Amelia Lewandowska,
która na zajęcia do Cieplic dojeżdża aż z Kopańca. Przed laty
szkołę muzyczną skończyła jej
prababcia, na pianinie gra również mama. Amelia ma już za
sobą występy w filharmonii,
zagrała też podczas sobotniego
jubileuszowego koncertu.
Sławek Jezierski, uczeń VI klasy
szkoły podstawowej edukację w
obu szkołach rozpoczął już rok
wcześniej. Podobnie jak koledzy
wybrał fortepian. – Umiałem grać
zanim jeszcze przyszedłem do

Nauczyciele podkreślają, że do
szkół muzycznych chodzi bardzo
specyficzna młodzież i równie
specyficzny jest sam klimat placówek – bez drażniących dzwonków
przypominających o zajęciach i
przerwach. Za to z rozlegającymi
się tu i ówdzie dźwiękami różnych

Lekcja kształcenia słuchu w VI klasie
wolą efektowną i szybką karierę,
a szkoła muzyczna angażuje nie
tylko uczniów. Wiele pracy w
edukację swoich pociech muszą
włożyć też rodzice.

Aby spełniły
się życzenia…

– Cieszę się, że doczekaliśmy
okrągłego jubileuszu – mówi
Wiesława Tobiasz, dyrektor PSM I
st. im. Janiny Garści. – Chciałabym

uwagę. Bardzo często przecież
promujemy nasze miasto nie tylko
w Polsce, ale i za granicą.
Przydałoby się dofinansowanie
zakupu nowych instrumentów
muzycznych, z których większość
służy w szkole od początku jej istnienia. – Przede wszystkim życzę
nam jednak zdolnych uczniów
oraz kolejnych sukcesów – mówi
dyrektor W. Tobiasz.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

Tadeusz Matysiak: Chciałbym, aby
nauczyciele pamiętali, że to nie dzieci są
dla nas, ale my jesteśmy dla nich.
instrumentów. Od uporczywie
ćwiczonych gam i pasaży poprzez
błyskotliwe dźwięki znanych przebojów muzyki klasycznej.
Jolanta Popielarz pracuje w
PSM I st. od samego początku.
– Było bardzo biednie, jak to w
czasach kryzysu. Nie mieliśmy
właściwie nic – w klasach stały
ławki z dziurami na kałamarze,
uczniowie ćwiczyli na poniemieckich instrumentach. Jednak powoli, z roku na rok szkoła rozrastała
się i dorabiała – wspomina.
– Kadrę tworzyły osoby bardzo
młode, prosto po szkole, tak jak
ja i starsi panowie, którzy teraz
muzykują już na chmurkach
– dodaje J Popielarz: – W ciągu 25
młodzież lat nic się nie zmieniła.
Zmieniła się za to wartość nauki
w szkole muzycznej. Niestety na
niekorzyść. Teraz wszystko jest
nastawione na szybkie efekty, a
te przychodzą dopiero po latach.
Ludzi odstręcza mrówcza praca, bo

przy tej okazji życzyć
sobie i całej kadrze, aby
władze zwracały na
nas większą

Tadeusz Matysiak jest "ojcem" cieplickiej
placówki. To dzięki niemu szkoła istnieje
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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.
Zamieszczane 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 turystom i osobom
goszczącym w stolicy polskiej części
Karkonoszy z różnych powodów.
Dużym atutem KCM jest dysponowanie najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym, między innymi:
rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym i rentgenem

PORADNIK PACJENTA
Dzięki niemu chodzimy i trzymamy się w pionie.
Kręgosłup to klucz do zdrowia, dlatego wymaga
specjalnego traktowania nie tylko od święta, ale i na
co dzień.
Z jakimi schorzeniami najczęściej trafiają pacjenci do gabinetu neurochirurgicznego?
Dr Paweł Jabłoński, neurochirurg: W codziennej praktyce lekarskiej neurochirurg najczęściej
spotyka się z pacjentami cierpiącymi z powodu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego oraz
lędźwiowo-krzyżowego. Główną
przyczyną tych dolegliwości są
dyskopatie – czyli choroby krążków
międzykręgowych, uznawane
obecnie jako choroby cywilizacyjne. Są one najczęstszą przyczyną
uciążliwych i często długotrwałych
dolegliwości bólowych i nieobecności w pracy, znacznie ograniczając
sprawność ruchową i obniżając
komfort życia.
Siedzący tryb życia i pracy, który
jest bardzo niekorzystny dla kręgosłupa sprawia, że coraz więcej
młodych osób, głównie między 30
a 50 rokiem życia, skarży się na
dolegliwości kręgosłupa szyjnego
oraz lędźwiowo-krzyżowego. W
ostatnich latach, z roku na rok
odnotowujemy lawinowy wzrost
pacjentów trafiających do neurochirurga ze schorzeniami kręgosłupa,
głównie za sprawą coraz dostępniejszej diagnostyki obrazowej – mam
tu na myśli tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Dzięki
tym badaniom znacznie skrócił się
okres od “objawu do rozpoznania”,
dlatego teraz znacznie szybciej możemy wdrożyć skuteczne leczenie,
nie narażając pacjenta na dalszy
rozwój choroby.

dolnych. Bóle bywają gwałtowne,
silne lub rozwijają się powoli, trwając nawet wiele miesięcy. Mogą
ustąpić na jakiś czas, by potem
niespodziewanie i bez jakiejkolwiek
przyczyny pojawić się znowu.

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa?
PJ: Najczęstszą przyczyną powstawania dolegliwości bólowych
pochodzenia kręgosłupowego jest
nieprawidłowa postawa i nieprawidłowe obciążenie kręgosłupa w
życiu codziennym. Siedzący tryb życia, niedostatek ruchu, wymuszona
pozycja w czasie pracy, nadmierna
otyłość powodują, że kręgosłup jest
nieprawidłowo obciążony, a układ
mięśniowy odpowiedzialny za prawidłową postawę ulega z czasem
zaburzeniom, mięśnie brzucha
ulegają zwiotczeniu, gdy mięśnie
grzbietu wskutek ciągłego napięcia skracają się. Dolegliwości te
umiejscawiają się zwykle w dolnym
odcinku kręgosłupa lędźwiowego i
odczuwane są jako sztywność promieniująca do pośladków i kończyn

Jakie objawy powinny budzić
szczególny niepokój u pacjentów czyli kiedy należy udać się
do neurochirurga?
PJ: Jeżeli pomimo leczenia zachowawczego tzn. stosowania leków
przeciwbólowych i rehabilitacji
usprawniającej bóle kręgosłupa
lub/i kończyn utrzymują się powyżej 6 tygodni, jest to wskazanie do
wykonania badania TK lub MR i
konsultacji neurochirurgicznej. W
skrajnych przypadkach, na skutek
masywnego ucisku elementów
nerwowych przez wypadnięty dysk
mogą wystąpić alarmujące objawy
w postaci osłabienia siły mięśniowej
nóg lub zaniku mięśni (zauważalne
jako zmniejszenie obwodu uda lub
goleni) a także zatrzymanie moczu
ze zdrętwieniem okolicy krocza.
Objawy te stanowią bezwzględne
wskazanie do podjęcia natych-

Jak zapobiegać dolegliwościom?
PJ: Zwykle ludzie oczekują od
lekarzy cudownych tabletek lub
zastrzyków, które bez pomocy i
wysiłków chorego mają uzdrowić
jego “kręgosłup” i postawić go na
równe nogi. Tymczasem w tym
schorzeniu ważniejsze od leczenia
i środków farmakologicznych są
ćwiczenia ruchowe. Zacząć należy
od ćwiczeń łatwych i stopniowo
przejść do trudniejszych. Należy je
wykonywać powoli, płynnie, nie
wstrzymywać oddechu. Należy
wystrzegać się ćwiczeń szkodliwych, jakimi są gwałtowne skłony
i skręty. Zaleca się uprawianie
sportów rekreacyjnych, a mianowicie: turystyki pieszej i rowerowej,
pływania, itp.
Jak można rozpoznać dyskopatię?
PJ: Współczesne metody diagnostyczne opierają się przede wszystkim na badaniach obrazowych
tzn. tomografii komputerowej i
rezonansie magnetycznym, które
umożliwiają dokładne, precyzyjne
uwidocznienie uszkodzonych krążków międzykręgowych i uciśniętych przez nie struktur nerwowych
kanału kręgowego (ryc.1,2).

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
wykrytych 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 tygodniu dr Piotr Jabłoński, neurochirurg, wyjaśnia, jakie
czynniki sprzyjają powstawaniu
dolegliwości kręgosłupa, w jaki sposób im zapobiegać i jak prawidłowo
je leczyć.

Schorzenia i dolegliwości kręgosłupa
miastowego leczenia
neurochirurgicznego,
gdyż w przeciwnym
razie sytuacja ta może
doprowadzić do trwałego
inwalidztwa.
Kiedy i jak operować dyskopatię?
PJ: U części pacjentów, dolegliwości spowodowane dyskopatią
ustępują samoistnie,
jednak u większości z
nich dochodzi do kolejnych nawrotów choroby i powtarzających się
incydentów bólowych
oraz zaburzeń neurologicznych, zazwyczaj wymagających już leczenia
neurochirurgicznego.
W przypadkach, kiedy
leczenie zachowawcze,
trwające zazwyczaj 68 tygodni zakończyło
się niepowodzeniem
proponowana jest interwencja chirurgiczna,
której celem jest szybkie
i trwałe wyeliminowanie bólu i
powrót do pełnej sprawności ruchowej. Najczęściej wykonuje się u
pacjentów mikrodiscektomię czyli
mikroskopowe usunięcie części
przemieszczonego jądra miażdżystego. Uszkodzony krążek uciskając
korzeń rdzeniowy lub niekiedy
także worek oponowy zawierający
wiele nerwów rdzeniowych powoduje występowanie tak uciążliwych
dla chorego dolegliwości bólowych.
Chirurgiczne usunięcie przyczyny
ucisku z reguły przynosi pacjentowi
natychmiastową ulgę i pozwala
na jego pionizację w kilka godzin
po operacji a cały pobyt w szpitalu
ogranicza się do 2-3 dni.
Jakie są najbardziej znany
metody operacyjne?
PJ: Spośród licznych tzw. minimalnie inwazyjnych metod operacyjnych najbardziej uznaną i
rozpowszechnioną metodą jest
właśnie mikrodiscektomia. Jest
ona mało urazowa dla pacjenta
a jednocześnie zapewnia bardzo
dobry wgląd w okolicę operowaną
dając możliwość skutecznego i
bezpiecznego leczenia wszystkich
postaci dyskopatii. Inne techniki
operacyjne takie jak przezskórna
dekompresja laserowa, endoskopowa nukleotomia lub koblacja,
czy IDET są niewątpliwie trochę
mniej inwazyjne, gdyż pozostawiają na skórze jeszcze mniejszą
bliznę mają one jednak jedną wadę
– bardzo ograniczone wskazania

– stosowane są bowiem tylko w
przypadku bardzo wąskiej grupy
wyselekcjonowanych pacjentów
stanowiących kilkuprocentowy
odsetek chorych z dyskopatiami.
W ostatnich kilku latach pojawiły się nowe techniki operacyjne
leczenia mało zaawansowanych
postaci dyskopatii. polegające na
implantowaniu dynamicznych
stabilizatorów kręgosłupowych
bez ingerencji w struktury nerwowe kanału kręgowego. Mają
one jednak również ograniczone
zastosowanie w wąskiej grupie
chorych we wczesnym okresie
rozwoju dyskopatii.

dr Paweł Jabłoński,
neurochirurg

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

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

REKLAMA / Z LOTU PTAKA
Fot. Agnieszka Tkacz

16

100% M 100% Y

Eklektyczna zabudowa ulicy Matejki (dawnej Kaiser-Friedrichstrasse) powstała na przełomie XIX i XX wieku i była uzupełniana jeszcze w pierwszym
dziesięcioleciu minionego stulecia. Kamienice przy trakcie, choć nadgryzione zębem czasu, należą do najpiękniejszych budowli jeleniogórskich. Przez
lata niewiele się tu zmieniło. Na starych zdjęciach odkrywamy dawne zakątki spokojnej, pełnej ogrodów i drzew, wielkomiejskiej ulicy z kawiarnią Olimpia
na rogu Wilhelmstrasse (Wojska Polskiego), gdzie w powojennych latach znalazła swoje miejsce popularna restauracja Teatralna. Okoliczni bywalcy,
niekoniecznie z wielkiego świata, nadrabiali miną i mawiali, że chadzają „do teatru” mając oczywiście na myśli wspomniany wyszynk.

(tejo)
tarcica, więźba dachowa,
podbitka, płyty meblowe,
wiórowe, OSB, usługi stolarskie,
akcesoria meblowe, sztachety,
zabudowy meblowe,
parapety i blaty, palety różne

ATRAKCYJNE CENY

WYNAJMĘ RUSZTOWANIA,
DŹWIGARY DREWNIANE, PŁYTY

SZALUNKOWE - CENY DO NEGOCJACJI

ŁUŻYCKI

Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

58-500 Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 53
tel. 075 643 23 35, kom. 513 099 466
tel./fax 075 643 23 36

KRZYSZTOF MARCZAK

TEL: 511 545 064
E-MAIL: marczak@online.de

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

www.oddluzenia.com

AUTO KOMIS

ALF
A

e 485C

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28 kwietnia 2008 r.

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

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28 kwietnia 2008 r.
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WTOREK

Fot. Konrad Przezdzięk

Zygmunt Korzeniewski, dyrektor DODN, otwiera wystawę fotografii Tadeusza Biłozora
(na drugim planie) w Galerii N….

ŚRODA

Międzynarodowy Dzień Książki obchodzony był w Przedszkolu nr 4 przez najmłodszych
i ich rodziców.

Fot. Konrad Przezdzięk

„Taka sobie historia” w wykonaniu Teatru Gzygzak z Osiedlowego Domu Kultury podczas
prezentacji PESTKA 2007.
Fot. Agnieszka Gierus

Fot. Konrad Przezdzięk

Młodzi ciepliczanie ze Szkoły Podstawowej nr 6 namawiają mieszkańców do korzystania
z ekologicznych toreb.

PIĄTEK

CZWARTEK

Studenci jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej
nagrodzili ulubionych wykładowców tytułem Debeściaków.
Fot. Konrad Przezdzięk

PONIEDZIAŁEK

PIĄTEK

Tadeusz Wnuk, aktor Teatru Jeleniogórskiego, czytał w Muzeum Karkonoskim laureatom
konkursu „Znam legendy Jeleniej Góry i okolic” nagrodzone prace literackie.

PIĄTEK

Uczniowie trzecich klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 pozują do wspólnej fotografii na
zakończenie nauki w liceum i na kilka dni przed początkiem egzaminów maturalnych.

Fot. MACIEJ PRZEMYK

Fot. Konrad Przezdzięk

JEDNO ZDJÊCIE, JEDNO ZDANIE

28 kwietnia 2008 r.
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28 kwietnia 2008 r.
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PORADNIK JELONKI

Fot. Konrad Przezdzięk

Co dalej, gimnazjalisto?
Egzaminacyjne stresy już za trzecioklasistami. Teraz nerwowe oczekiwanie na
rezultaty i ciągłe wahania, którą szkołę średnią wybrać. A jest w czym przebierać.
Przedstawiamy edukacyjną ofertę pogimnazjalną.

Nauka z tradycją
I Liceum Ogólnokształcące im.
S. Żeromskiego to szkoła, której nie
trzeba przedstawiać. Od lat cieszy
się estymą i jest jedną z najbardziej
obleganych placówek. Ma nowoczesną salę multimedialną oraz
bogatą bazę sportową. Więcej pod
nr tel. (075) 64 58 600, 603 oraz na
www.zerom.4me.pl

Szkoła dla zdolnych
II Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze
należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół
Wspierania Uzdolnień. Placówka
kształci w klasach o profilach
humanistyczno-teatralnym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym, ekologicznym,
lingwistycznym i menedżerskim.
Prowadzi stałą wymianę ze szkołami w Niemczech i Holandii.
Działa tu, między innymi, centrum
multimedialne i laboratoria przedmiotowe. Więcej informacji pod nr
tel. (075) 75 516 71, 64 255 26 oraz
na www.norwid.jgora.pl
Przez żołądek do serca
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych przy ulicy Leśnej w Jeleniej
Górze szkoli przede wszystkim w
kierunkach gastronomicznych.
Jest tu pracownia symulacyjna
i nowoczesne zaplecze. Szkoła
stawia na sukces swoich absolwentów, którzy liczą się na rynku
pracy, prowadzą własne firmy i są
doskonałymi fachowcami. Więcej
informacji pod nr tel. 075 75
474 20 oraz na www.gastronom.
yoyo.pl

CZYTELNICY DO JELONKI
Chciałabym zabrać głos w sprawie artykułu
„Mord na drzewach” (Tygodnik Jelonka nr 79 z 14
IV 2008r.), o wycinaniu zdrowych, starych drzew
ze Wzgórza Kościuszki. Zgadzam się z autorem
artykułu i panią Adamczyk, że takie praktyki są
bezmyślne i karygodne oraz powinny być urzędowo karane. Bo czym różni sie rolnik, który ma
do zapłacenia grzywnę w wysokości 1,5 miliona
złotych za wycięcie swoich drzew od urzędów,
które zamiast z mocy prawa ochraniać parki,
niszczą je. Paragraf powinien być dla wszystkich
jednakowy a organizacje przyrody – być strażnikami nie tylko z nazwy. Powinny sadzić nowe
drzewa i wycinać chore i grożące zawaleniem.
A może Wzgórze Kościuszki musi być łyse, bo
jest łakomym kąskiem do rozparcelowania pod
budowę? Zaczęsto już przecież dobierać się do
innych rezerwatów przyrody. Nie jest tajemnicą,
że takie praktyki miały miejsce. Na szczęście są
jeszcze osoby, którym nie jest obojętny los przyrody. Popierajmy je, inaczej utoniemy w betonie
lub w śmietniku.
Czytelniczka (imię i nazwisko do wiadomości
redakcji)

PRACA

Biznes w turystyce
Zespół Szkół EkonomicznoTurystycznych w Jeleniej Górze
kształci techników hotelarstwa,
ekonomistów, handlowców oraz
techników obsługi turystycznej.
Więcej informacji pod nr tel. 075
64 23 728 oraz na www.ekonom.
jgora.pl i ckujg@pro.onet.pl
Skuteczny Elektronik
Zespół Szkół Elektronicznych
(ul. Podgórna 9) to placówka dla
przyszłych techników elektroników, informatyków i pokrewnych
zawodów. Placówka uczestniczy
w programie Leonardo Da Vinci,
dzięki czemu uczniowie mogą brać
udział w warsztatach zagranicznych. Więcej informacji pod nr tel.
075 64 71 770 • fax 075 64 71 774
oraz na stronie www.elektronik.
jgora.pl
Z duszą artystysty
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych kształci techników technologii
drewna, informatyków i fototechników. Liceum plastyczne rozszerza te
kierunki o szkło artystyczne i witraż
oraz snycerstwo. Zawódówka uczy
przyszłych stolarzy i fotografów.

Bank na biurku

Zasady dotyczące płatności
kartami płatniczymi przez Internet.
- Zachowaj rozwagę przy przekazywaniu numeru karty.
- Nigdy nie odpowiadaj na
pocztę elektroniczną, z której
wynika konieczność podania
informacji o karcie – zgłoś taką
sytuację w swoim banku.
- Nigdy nie podawaj informacji o karcie na stronach, które nie
są bezpieczne.
- Nie zapisuj kodu PIN na
karcie, ani nie przechowuj go
razem z kartą.
- Chroń swój numer karty i
inne poufne kody umożliwiające
dokonane transakcji np. numer
PIN, numer CVV2 lub CVC2
– ostatnie trzy cyfry numeru
umieszczonego na pasku do
podpisu na odwrocie karty.

PRACA

Trzecioklasistki z Gimnazjum nr 2 po zakończeniu środowych testów
Ma profesjonalnie wyposażone sale
techniczne do renowacji drewna
i zajęć fotograficznych. Więcej informacji pod nr tel. (075) 64-56-236
oraz na www.zsart.edu.pl
Ogrom możliwości
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze daje
możliwość zdobycia wykształcenia
na kierunkach: weterynaryjnym,
żywienia i gospodarstwa domowego, ogrodniczego, leśnego, rolniczego, architektury i krajobrazu
oraz agrobiznesu. Placówka prowadzi współpracę z zagranicznymi
partnerami (program Socrates
Comenius) i organizuje praktyki
w krajach UE. Nieodpłatnie uczy
jeździć swoich uczniów samocho-

PORADA JELONKI
Często w różnych ogłoszeniach
o pracę pojawia się wymaganie
przedstawienia „zaświadczenia o
niekaralności". W jednym z ogłoszeń natomiast spotkałem się ze
sformułowaniem „zaświadczenie
o niekaralności za przestępstwa
umyślne". Czy oba sformułowania
dotyczą tej samej kwestii, czy różnych? Moja sytuacja jest bowiem
następująca: ok. 1,5 roku temu miałem wypadek samochodowy – sąd
uznał, że chociaż większość winy
nie leżała po mojej stronie, to jednak
mogłem nieświadomie przyczynić
się do wypadku, w związku z czym
dostałem wyrok roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Z tego wynika, że jestem karany, ale
nie za przestępstwo umyślne, tak?
Czy w związku z tym przysługuje mi
prawo wystąpienia o zaświadczenie
o niekaralności? Z góry dziękuję!
Mirek.

PRACA

POLCOLORIT S.A., ul. Jeleniogórska 7,

58-573 Piechowice, poszukuje kandydatów do
pracy na stanowisko:

Analityk (Dział Sprzedaży i Marketingu):

• w
 ykształcenie wyższe lub licencjat ( wskazane ekonomiczne
– specjalność ekonometria)
• umiejętność analitycznego myślenia;
• znajomość obsługi komputera Excel i Word
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• dyspozycyjność
Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy: POLCOLORIT S.A.,
ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice. Dział Kadr lub mailem jkarwin@polcolorit.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

dem osobowym i ciągnikiem. Dla
kandydatów spoza Jeleniej Góry
daje możliwość zakwaterowania
w bursie w pobliżu szkoły przy ul.
Łazienkowskiej 1. Więcej pod nr
tel. (075) 6428230 oraz na www.
zsliznr1.com.pl

możliwość zakwaterowania w
bursie szkolnej. Więcej na www.
handlowka.jgora.pl oraz pod nr tel.
(075) 64 23 900

Przyjaźnie i fachowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej
Górze stwarza możliwość nauki
w klasach humanistycznej, biologiczno-chemicznej, informatycznomatematycznej, lingwistycznej oraz
budowlanej. Więcej informacji pod
nr tel. (075) 75 228 81, 075 75 260
94 oraz na www.3lo.jgora.pl

Fach w ręku

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
kształci w nowoczesnych warunkach techników organizacji usług
gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego, handlowców i kelnerów. Jest też szkolenie
zawodowe kucharzy małej gastronomii, sprzedawców, fryzjerów
i wielu innych zawodów. Istnieje

Zebrała
Angelika Grzywacz

Karany, czy niekarany?
Panie Mirku! Osoba skazana za popełnienie przestępstwa, zarówno umyślnego
jak i nieumyślnego jest osobą karaną i
jej dane zarejestrowane są w Krajowym
Rejestrze Karnym. Prawo do uzyskania
informacji o swoich danych osobowych,
zgromadzonych w takim rejestrze, bądź
też ich braku przysługuje każdemu. Na
wniosek osoby, której dane zostały wpisane do rejestru, udostępnia się informacje
o treści wszystkich zapisów, które jej
dotyczą. W przypadku, gdy takie dane
nie są zgromadzone we wspomnianym
rejestrze, zapytanie zostanie zwrócone
wnioskodawcy z adnotacją „NIE FIGURUJE”. Zaświadczenie o niekaralności można
uzyskać m.in. w Punkcie Informacyjnym
Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie
Okręgowym w Jeleniej Górze, przy ul.
Wojska Polskiego 56 (tel. 075 64 15 106),
po uprzednim złożeniu zapytania o
udzielenie informacji o osobie. Wniosek
składa się na odpowiednim formularzu,
dostępnym m.in. na stronie Ministerstwa

CZY ZNASZ JELONKĘ?

Sprawiedliwości http://www.ms.gov.
pl/krk/form_krk_osoba.rtf. Musi on
być podpisany przez osobę uprawnioną.
Ponadto taki wniosek podlega opłacie
sądowej w wysokości 50 zł, w postaci
znaków, w które można zaopatrzyć się w
kasie sądu. Z opisanej przez Pana sytuacji
wynika natomiast, że po wypełnieniu i
podpisaniu wspomnianego formularza,
udzielona zostanie informacja, z której
będzie wynikało, iż został Pan skazany
prawomocnym wyrokiem za popełnienie określonego przepisami prawa
przestępstwa. Aby jednak stwierdzić, czy
w danym przypadku został Pan skazany
za przestępstwo nieumyślne, należałoby
przeanalizować treść wyroku wydanego
przez sąd, a niekiedy przynajmniej poznać
podstawę prawną skazania.

Mariusz Gierus
prawnik

Fot. Konrad Przezdzięk

Stawiają na technikę
Zespół Szkół Technicznych
„Mechanik” (ul. Obrońców Pokoju, Jelenia Góra) kształci techników pojazdów samochodowych,
mechatroników, mechaników,
budownict wa oraz ochrony
środowiska. Ma bardzo dobrze
wyposażone sale dydaktyczne i
techniczne oraz certyfikat przedsiębiorczości. Prowadzi współpracę ze szkołami zagranicznymi. W
placówce funkcjonuje Centrum
Informacji Naukowej z dostępem do internetu. Do dyspozycji
uczniów są również cztery sale
gimnastyczne, siłownia i tenis
stołowy oraz kompleks boisk.
Więcej pod nr tel. 0 75 7525031
oraz na www.zstmechanikjg.
republika.pl

Co tydzień zamieszczamy
zdjęcie zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić
się z nami swoją odpowiedzią
w ysyłając e -mail na adres
redakcja@jelonka.com lub
dz woniąc 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 rzeźbę z fasady kamienicy przy ulicy Piotra Skargi.
Poprawnej odpowiedzi gratulujemy internautce Pippi.

(tejo)
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Piękny i dramatyczny awans

Mariusz Matczak

Rafał
Niesobski

Takie wydarzenia pamięta się do końca życia! Sprawiedliwości stało się zadość. Po zakończeniu rozgrywek
rundy podstawowej II ligi koszykówki mężczyzn
gr. B Sudety były na pierwszym miejscu, kolejne
zajęły: AZS Radex Szczecin, AZS Politechnika
Opole i Pogoń Prudnik. Tak było również
po play-off w meczach o I ligę.

Jednak, ile
to kosztowało nerwów jeleniogórskich
kibiców, jak się mówi: sam Pan
Bóg wie! Najpierw był zimny
prysznic. Sudety przegrały u
siebie z AZS Radex Szczecin 58:65,
choć do przerwy wygrywały 16
pkt. – To niesamowite – kręcili
głowami po meczu kibice i dodawali: tego nie można było
przegrać.
– Myślę, że ten prysznic dobrze zadziałał.
Moi chłopcy zeszli
na ziemię i się

Krzysztof Samiec

wściekli. To są zawodnicy z charakterem i kiedy się przekonali,
że przestano w nich wierzyć, postanowili to wygrać w następnych
meczach – powiedział trener
Ireneusz Taraszkiewicz.
Tak się stało, choć w Szczecinie prawie tysiąc kibiców w
zapełnionej po brzegi hali Domu
Sportu dopingowało swoich zawodników do zwycięstwa, które
dawało ich drużynie awans do I
ligi. Gospodarze przegrali jednak:
74:83, chociaż w końcówce już
„chwycili naszych” na 72:75.
– Chłopcy wygrali, bo byli lepsi.
Opanowali nerwy i nie dawali
się prowokować, gdy gra stawała
się brutalna i na styku faulu.
W play-off wygrywają drużyny,
które są przede wszystkim w
lepszej dyspozycji psychicznej,
a nie tylko fizycznej – podkreślił
Taraszkiewicz.

I liga I liga Sudety!

Tak skandowali przez cały mecz
nasi wspaniali kibice, nawet wtedy, gdy Sudety w 16 min. przegrywały z AZS Radex najwyżej 13:35
w trzecim decydującym o awansie
do I ligi meczu w Jeleniej Górze.
Niewielu wówczas wierzyło w to,
że nasi odrobią straty i wygrają ten
zażarty bój. Ale stał się cud. Chwała
za to zawodnikom, trenerom, ale
przede wszystkim kibicom, którzy
ani przez chwilę nie wątpili w
zwycięstwo Sudetów.
Ale nerwów było sporo. Gdy po
trzech udanych akcjach Jakuba
Czecha (ostatnia 2+1) oraz pkt.
zdobytych przez braci Niesobskich
i Jarosława Wilusza w 37 min.
było 51:52, a potem po rzucie
osobistym J. Czecha gospodarze
doprowadzili do remisu 52:52 trybuny oszalały. Potem w 39 min. był
drugi remis 56:56, ale po udanym
rzucie K. Samca miejscowi objęli
prowadzenie: 58:56, a J. Czech
omal nie popisał się efektownym
wsadem, ale został sfaulowany i
zaliczył dwa osobiste. Było 60:56 i
ponad tysiąc kibiców zaczęło tańczyć na trybunach. Wiadomo, nasi
dokonali prawie cudu. Wygrali!
Wspomnienia po tym wydarzeniu
pozostaną do końca życia!!!

Nie myślę na razie
o przyszłości

Tak powiedział I. Taraszkiewicz, kiedy spotkałem szkoleniowca wczoraj w mieście.
Dodał, że przeżywa sukces, o

Łukasz Niesobski

Ireneusz Taraszkiewicz

Leszek Oleksy

Artur Czekański

jakim marzył, bo drużyna, którą prowadził
dopiero się budowała
i k rzepła w walce.
W I lidze potrzebne
będą wzmocnienia,
bo to normalne. Musi
przybyć zawodnik podkoszowy i rozgrywający,
bo Mariusz Matczak był
rozgrywającym z konieczności. Muszą to być jednak
zawodnicy z charakterem,
twardziele. Jednak opiekun Sudetów podkreśla,
że bardzo pomogli mu
w prowa d zen iu dr u żyny dwaj koledzy Artur Czekański i Leszek
Oleksy. No i ... przede
w sz y st k i m k ibic e.
– Marzyłem kiedyś o
tym, co się wydarzyło:
o z w ycięst wie prz y
t a k i m spont a n icz nym i nieustającym
aplauzie. To był dowód wspaniałej więzi emocjonalnej. W
ten sposób kibice
dziękowali naszym
zawodnikom za to,
że się nie poddali, będąc w ciężkiej
i przegranej sytuacji.
Przy takiej publiczności
można przełamać największe kryzysy – zakończył I. Taraszkiewicz.

Janusz Cwen

Jakub Czech

Maciej Sterenga

Jarosław Wilusz

1. mecz: Sudety Jelenia Góra – AZS Radex Szczecin 58:65 (16:11,
22:11,7:21,13:22) stan 1:0 dla AZS-u
Sudety: Michał Sterenga 14, Rafał Niesobski 11, Jakub Czech 10, Krzysztof
Samiec 9, Mariusz Matczak 8, Łukasz Niesobski 6, Jarosław Wilusz.
2. mecz: AZS Radex Szczecin – Sudety Jelenia Góra 74:83 (26:20,13:22,17:2
2,18:19) stan 1:1
Sudety: Mariusz Matczak 27, Jakub Czech 16, Michał Sterenga 13 Jarosław
Wilusz i Rafał Niesobski po 8, Krzysztof Samiec 6, Łukasz Niesobski 5
3. mecz: Sudety Jelenia Góra – AZS Radex Szczecin 61:56 (11:14, 9:23, 18:8,
23:11) stan 2:1 dla Sudetów
Sudety: Jakub Czech 24, Krzysztof Samiec 13, Rafał Niesobski 8, Łukasz
Niesobski 6, Mariusz Matczak 5, Michał Sterenga i Jarosław Wilusz po 2,
Grzegorz Terlikowski 1.
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do przerwania gry w momentach,
gdy drużyna symulanta, traci
piłkę.
Jeśli sędzia jest przekupiony,
lub sympatyzuje z daną drużyną,
chętnie daje się nabierać na takie
gierki. Jeśli nawet robi się z tego
afera to i tak niesprawiedliwy wynik zostaje wliczony do tabeli.
Nie robią takiego teatru dobrzy
i „charakterni” zawodnicy. Twardziele. Tacy są koszykarze Sudetów, którzy nawet przegrywając
wysoko, nie próbują sztuczek, tylko
wygrywają potem w sportowej
walce. Dlatego trener tej drużyny
– Ireneusz Taraszkiewicz, dobierał
do zespołu zawodników z charakterem, niekoniecznie utalentowanych
gwiazdorów. Wygrał na tym.
Jednak co ma zrobić uczciwy
zawodnik, który haruje przez
cały mecz, a jedna decyzja arbitra
niweczy jego wysiłek?

Janusz Cwen

Finał nie dla naszych
Juniorki młodsze Finepharmu MOS Jelenia Góra nie
zdobędą medalu w finale Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, który odbywa się w Jeleniej Górze.
Jeleniogórzanki zaczęły turniej
bardzo dobrze, od pewnego zwycięstwa z 27:23 z Liderem Winnica.
Później było już coraz gorzej. W
drugim dniu zawodów uległy
wyraźnie Truso Elbląg 21:31. W
sobotę podopieczne Mirosława
Urama zaprzepaściły szansę na
grę w półfinałach, przegrywając ze Zrywem Chorzów 23:28
(12:6). Mecz był o tyle dziwny,
że jeleniogórzanki przez większą

część prowadziły i wydawało się,
że kontrolują sytuację. Rywalki
zagrały, jakby walczyły o życie, co
przyniosło skutek i w końcówce
nie tylko odrobiły straty, ale i zapewniły sobie sporą nawiązkę.
W tej sytuacji naszym pozostaje
walka o 5 miejsce. Wyniki spotkań
oraz fotorelacje z finałowego turnieju na www.jelonka.com.

(ROB)

Awansują do III ligi?
Jeszcze kibice nie zdążyli się dobrze
rozsiąść na trybunach, a już Karkonosze
prowadziły 2:0. Jednak niewiele brakowało, by ten dorobek poszedł na marne.
Całe szczęście gospodarze zainkasowali
kolejne trzy pkt. i są jednym z najlepszych zespołów dolnośląskiej IV ligi w
wiosennej rundzie.
W 2 min. Łukasz Kowalski
wrzucił piłkę z rzutu wolnego
w pole karne. Tam futbolówka
zaplątała się między nogami
obrońców Górnika, ale przytomnie zachował się Jarosław
Adamczyk i z ok. 8 metrów
celne strzelił w długi róg zdobywając prowadzenie dla miejscowych. Dwie minuty później
zamieszanie pod bramką gości
wykorzystał Mateusz Durlak i
z 10 metrów zdobył drugiego
gola dla gospodarzy. Potem
gra się uspokoiła i wyrównała,
choć Karkonosze nie wykorzystały dwóch dobrych okazji.
W 39 min. Michał Dubiel zbyt
późno w ybiegł do groźnego
podania i za linią pola karnego ratował się wybiciem piłki
ręką. Dostał czerwoną kartkę
i osłabił zespół, bo w bramce
zastąpił go Tomasz Ciepiela,
wyraźnie bez formy, a zszedł z
boiska niezły Paweł Walczak.
W 44 min. T. Ciepiela miast
wybić piłkę daleko od bramki
wycił ją zbyt lekko, pod nogi rywali, którzy zdobyli kontaktową bramkę ze strzału Kanasa.
Całe szczęście, tuż po przerwie
nastąpiła kopia pierwszej akcji
meczu. Łuksz Kowalski ponow-

Trzymały rękę na pulsie
Nasze dziewczyny po wygraniu meczu w play off o miejsca V-VIII w Rudzie Śląskiej ze Zgodą 28:22 i myślały,
że u nas nie będzie kłopotów z pokonaniem rywalek i
przejdą bez kłopotów do dalszej fazy tych rozgrywek.
Tak nie było.
sobie odważnie i skutecznie,
prowadząc w 15 min. 6:4. Potem
Irina Latyszewska nie wykorzystała rzutu karnego, nasze nie
potrafiły wykorzystać przewagi
i w 20 min zrobiło się: 8:12. Tę
przewagę rywalki utrzymały do
końca pierwszej połowy (było
18:14 dla Zgody).

nie wrzucił piłkę na pole karne, a J. Adamczyk sprytnie
przedłużył to
podanie i piłka wpadła do
siatki.
Potem obydwie drużyny
miał y jeszcze
okazje do zdobycia bramek,
Karkonosze wiosną spisują się
ale wynik
rewelacyjnie, w sobotę (26 IV)
n ie uleg ł już
pokonali Górnika Złotoryja
zmianie, tym
bardziej że
kapitan Górnika Terpiłowski dziewicz), Łukasz Kusiak - Mazobaczył w 62 min czerwoną teusz Durlak, Łukasz Kowalski
kartkę za dyskusję z sędzią i (75. Przemysław Wajda), Paweł
Walczak.
siły się wyrównały.
(JEN)
Karkonosze Jelenia Góra
– Górnik Złotoryja 3:1 (2:1)
Bramki: Jarosław Adamczyk 2 (2. i 46.) i Mateusz Wyniki 28. kolejki:
Durlak (4.) oraz Kanas 44
Lechia Dzierżoniów – BKS Bobrzanie
1:0
Karkonosze: Michał Du- Pogoń Oleśnica – Górnik Polkowice
0:2
biel (39. Tomasz Ciepiela) Prochowiczanka – GKS Kobierzyce 		
1:1
– Ma rek Siat ra k , Ma rek AKS Strzegom – Polonia Trzebnica 		
1:3
Wawrz yniak, Marcin Za- Górnik Wałbrzych – Polonia/Sparta
0:1
grodnik (80. Marcin Krupa), Motobi Bystrzyca – Wulkan Wrocław
0:0
Leszek Kurzelewski - Jaro- Miedź II Legnica – Śląsk II Wrocław
2:2
sław Ada mcz yk, Tobia sz mecz Nysa Zgorzelec – Orla Wąsocz zakończył się po
Kuźniewski (87. Robert Ro- zamknięciu numeru, MKS Oława – pauza
końcówce grały bez przekonania w końcowy sukces.
Było to nierealne, bo przyjezdne musiały wygrać u nas
siedmioma bramkami,
by w bilansie dwóch spotkań
uzyskać korzystny wynik tym
dwu meczu.
W niedzielę (27 kwietnia)
po zamknięciu numeru odbył
się rewanżowy mecz w play
off o miejsca V-VIII pomiędzy
Łączpolem Gdynia a Piotrcovią
Piotrków. W pierwszym meczu
w Piotrkowie Trybunalskim
gospodynie wygrały 9 bramkami i raczej nie zmarnują tej
zaliczki. Wówczas przejdą do
dalszej rundy play off i spotkają

Tabela
1. Polonia/Sparta
2. Śląsk II Wrocław
3. Wulkan Wrocław
4. Górnik Polkowice
5. Motobi Bystrzyca
6. BKS Bobrzanie
7. MKS Oława
8. Prochowiczanka
9. Pogoń Oleśnica
10. GKS Kobierzyce
11. Karkonosze JG
12. Górnik Wałbrzych
13. Polonia Trzebnica
14. Lechia Dzierżoniów
15. Górnik Złotoryja
16. Miedź II Legnica
17. Orla Wąsosz
18. AKS Strzegom
19. Nysa Zgorzelec

26
26
26
27
27
27
26
26
26
27
26
27
27
26
27
27
25
27
26

64
56
55
54
54
45
43
39
39
34
32
29
29
29
28
27
25
11
7

71-24
67-29
46-21
63-18
49-21
44-30
46-30
43-37
47-31
41-58
32-34
27-40
29-46
22-38
27-45
34-53
25-50
21-65
17-81

się z naszymi dziewczynami w anna Bogusławska i Monika
finalnym dwumeczu o piąte Odrowska..
miejsce w kraju.
Najwięcej dla Zgody: Kozyra
Finepharm Carlos Jelenia 10 i Knoros 8.
Góra – Zgoda Ruda Śląska
Janusz Cwen
37:33 (14:18)
Finepharm Carlos:
Monika Maliczkiewicz,
Da nut a Skompska ,
Agnieszka Szalek – Marta
Gęga 9, Marzena Buchic
6, Marta Dąbrowska
5, Anna Dyba, Marta
Oreszczuk i Irina
Latyszewska – po
4, Agnieszka Kocela 3, Katarzyna Marta Dąbrowska wreszcie
Jeż 2, Małgorzata
zagrała dobry mecz
Buklarewicz, Jo-

Strzelali jak na treningu

Fot. ROB

Zawodniczki Zgody po przegranym meczu u siebie zapowiedziały, że w Jeleniej Górze wezmą
srogi rewanż i wygrają ośmioma
trafieniami. Wyglądało to na
przechwałki bez pokrycia, ale
na starcie meczu w Jeleniej Górze
okazało się, że te obietnice mogą
się spełnić. Przyjezdne poczynały

W drugiej jednak części meczu nasze dziewczyny wzięły
się do roboty widząc, że to „nie
przelewki” i w 39 min. doprowadziły do remisu 22:22 po celnym
trafieniu Marty Oreszczuk, a
w 40 min. uzyskały pierwsze
prowadzenie w meczu (23:22)
po golu zdobytym przez Annę
Dybę.
W tym czasie odbył się prawdziwy show Danuty Skompskiej,
która obroniła kolejne trzy
rzuty karne i chyba skutecznie
podłamała rywalki, które w

Fot. BENNY

Sport jest wspaniałą dziedziną
życia porywającą i
jednoczącą tysiące ludzi od Małych
do Wielkich Ojczyzn włącznie.
Przekonałem się o tym, gdy przeżywałem wspólnie z kibicami
euforię po wygranym przez Sudety
trzecim meczu play off o wejście do
I ligi z AZS Radex Szczecin.
Nawet jednak radość ma blaski
i cienie. Autorami tego są zawodnicy i sędziowie. Ci pierwsi w
sposób żenujący, czasami, udają
kontuzje ubarwiając symulowane
cierpienie tragicznymi prawie
wrzaskami. Na boiskach piłki
nożnej karierę robi nadal słynny
okrzyk: AŁA !!!
Ma to na celu zmuszenie arbitra
do podyktowania rzutu karnego,
wolnego lub ukarania zawodnika
drużyny przeciwnej żółtą, a najlepiej, czerwoną kartką. Właściwie
to chodzi o to, by zmusić sędziego

Fot. BENNY

Wrzutka z autu

Wyjątkowo łatwo zdobyli kolejne 3 punkty piłkarze Lotnika. W minioną
sobotę (26 IV) rozgromili Orła Lubawkę aż 7:1.

Mateusz Kraiński zdobywa gola na 3:0 dla Lotnika

Już po 10 minutach wiadomo było, kto
zainkasuje 3 punkty w tym spotkaniu. Lotnik
prowadził 2:0 a sprawę załatwili Ukraińcy.
Najpierw Sergiej Chernyj pięknym strzałem z
rzutu wolnego, a następnie Maksim Davidenko
w sytuacji sam na sam pokonali bramkarza
Bogdana Budę.
Na 3:0 podwyższył Mateusz Kraiński, który
ograł bramkarza i strzelił do pustej bramki.
Kolejnego gola w 36 minucie dorzucił Kamil
Grabski. „Grabek” umieścił piłkę w siatce po
strzale z woleja, po dośrodkowaniu Krzysztofa
Poręby.
Goście doszli do głosu w końcówce pierwszej
części spotkania. Arkadiusz Skrzypczak ograł
Tomasza Ruszczyka i strzelił do pustej bramki.
Chwilę później mogło być 4:2. Strzelał Krzysztof

Musiał, ale tym razem Ruszczyk popisał się
świetną interwencją i wybił piłkę zmierzającą
do bramki.
W drugiej połowie Lotnik nadal przeważał,
a udokumentował to kolejnymi golami. Na 5:1
i 6:1 podwyższał Sergiej Chernyj, który tym
samym zanotował hat-trick.
Wynik w końcówce meczu ustalił wprowadzony po przerwie Jarosław Kondraciuk.
Lotnik Jeżów – Orzeł Lubawka 7:1 (4:0)
Bramki: Chernyj 3, Davidenko, Grabski,
Kraiński, Kondraciuk
Lotnik: Ruszczyk – Poręba, Turczyk, Rafiński,
Winiarski, Chernyj, Hamowski, Grabski, Bojanowski, Kraiński, Davidenko.

(ROB)
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Zza krat na deski teatru
Już w najbliższą środę (30 IV) odbędzie się premiera
„Emigrantów” Sławomira Mrożka. Spektakl powstał
w wyniku współpracy Teatru Jeleniogórskiego i Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
wią już 30 kwietnia, będzie
wiernym odzwierciedleniem
oryginału.
O czym jest sztuka? Dwaj
cudzoziemc y z bliżej nieokreślonego kraju zamieszkują wspólnie suterenę w
nieznanym mieście Europy
Zachodniej. Wyobcowany
intelektualista, AA, wybrał
emigrację z powodów politycznych, a jego towarzysz,
“chłoporobotnik” XX, wyjechał wyłącznie dla zarobku.
Skazani są na własne towarzystwo i stają się wzajemnie
od siebie uzależnieni: X X
wykorzystuje A A materialnie, ten natomiast twierdzi,
że w ykorzystuje towarzysza pod kątem studiów nad
niewolniczą mentalnością
sw ych rodaków. Premiera
“Emigrantów” już 30 kwietnia o godz. 18. na scenie
Teatru Zdrojowego.

(AGA)

W skansenie przy ul. Sudeckiej
83 do końca długiego weekendu
bedzie można obejrzeć wystawę
bagnetów z kolekcji Anety i Pawła
Wawrzeńczyków. Oprócz tego
jest stała wystawa ekspozycja
broni ciężkiej. Oczy przykuwa
przede wszystkim rosyjski czołg
typu T34/85. Jest też wyrzutnia
rakiet typu „kug”, mina morska,
działa przeciwlotnicze i przeciwpancerne.
– Wkrótce otwieramy też skansen sprzętu radiotechnicznego w
Łomnicy, przy wyjeździe z Jeleniej
Góry w kierunku na Mysłakowice
– dowiedzieliśmy się. – Będzie

Wspomnienie po wojsku

Skansen uzbrojenia wojskowego
czynny jest codziennie
on czynny do końca września
bieżacego roku.
Skansen przy ul. Sudeckiej jest
czynny codziennie w godz. 9-18.
Wstęp kosztuje 6 złotych, ulgowy

12 do 17.
W ubiegłym roku skansen
odwiedziło ponad 7 tysięcy turystów.

(ROB)

Teatr Jeleniogórski zaprasza na spektakl zatytułowany
„Śpiąca królewna”. Nowością jest bilet rodzinny po
promocyjnej cenie.

Fragment spektaklu Śpiąca królewna

– Zwykle do teatru z dzieckiem
przychodzi jeden rodzic, a drugi
zostaje w domu. To ze względów
ekonomicznych, rodzin nie stać
na zakup trzech biletów. Dlatego
na spektakle dla dzieci wprowadzamy nowe rozwiązanie
– dowiedzieliśmy się w biurze
promocji teatru. – Drugi rodzic
będzie mógł obejrzeć spektakl
za 2 złote.
Bilet rodzinny kosztuje w
sumie 24 złote.

Będą mogli z tej opcji skorzystać widzowie, którzy wybiorą się na spektakl pt. „Śpiąca
królewna”. Odbędzie się on w
najbliższy czwartek (1 maja) o
godz. 16 w Teatrze Zdrojowym.
Zapraszamy. Bilety można zamawiać w biurze promocji i
organizacji widowni, tel. (0 75)
64 28 139.

(ROB)

Nowości ze świata muzyki

Fragment przedstawienia „Emigranci”

SMOKIN’JOE KUBEK & BNOIS KING – „Blood Brothers”
wydawnictwo: Alligator Records/ Rock Serwis

TEATR

Testosteron
3, 4 V, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 22 i 30 zł
Porwanie kaczątek
29 i 39 IV, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Śpiąca królewna
1 i 6 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł

O miłości na scenie
Piotr Gąsowski, Anna Obrec, Katarzyna Skrzynecka i
Jakub Przebindowski wystapią w Teatrze Jeleniogórskim w sztuce dla dorosłych.
Aktorzy zaprezentują spektakl pn. Sceny dla dorosłych
czyli sztuka kochania.
– Mówienie o "kochaniu" nie
jest sztuką. Sztuką natomiast
jest robienie tego w sposób
dowcipny i pikantny, dosłownie, lecz bez wulgaryzmów,
z lekkim przymrużeniem oka,
a jednocześnie świadomością
jak wielką wagę przywiązuje
się do tej sfery życia – czytamy
w zapowiedzi imprezy.
I zapowiadają, że każdy ubawi się po pachy, bez względu
na płeć i na doświadczenia w
„tych” sprawach. Widzowie mu-

bilet – 3 zł. W poniedziałki wstęp
jest bezpłatny.
Wystawa w Łomnicy bedzie
czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 10-17, a w niedziele od

Przedstawienie dla całej rodziny

Fot. Agnieszka Gierus

W przedsięwzięciu bio rą udział skazani: Jarosław
Owsianka i Maciej Woliński,
członkowie Grupy Teatralnej
„Za murem” oraz Tadeusz
Wnu k , reż y ser przed st a wienia. Podkreśla, że ideą
spektaklu jest nowocześnie
pojmowana resocjalizacja,
która wychodzi poza mury
i na teatralnej scenie oraz w
literaturze poszukuje dróg
rozumienia życia, ekspresji i
emocji. Zdaniem osadzonych
teatr uczy pewności siebie,
postępowania w stresujących
sytuacjach, cierpliwości i
konsekwencji.
Zespół intensywnie pracuje już od końca stycznia, a od
poniedziałku (21 kwietnia)
zaczął próby na scenie w
Teatrze Zdrojowym. Wpierwot n yc h z a m i e r z e n i a c h
„Emigranci” mieli być sztuką
bardziej współczesną, dotyczącą emigracji zarobkowej
w X XI wieku. Ostatecznie
jednak dramat, który wysta-

Czołg, wyrzutnię rakiet,
działa przeciwlotnicze i
przeciwpancerne można oglądać w Skansenie
Uzbrojenia Wojskowego
przy ul. Sudeckiej. Od 1
maja będzie też czynna
wystawa urządzeń radiotechnicznych.

Fot. tejo

INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

Fot. Archiwum teatru
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szą być jednak przygotowani,
gdyż aktorzy w tej sztuce prowokują publiczność niełatwymi
pytaniami. – Będzie śmiesznie,
ale nie wulgarnie – zapewniają
bohaterowie przedstawienia.
Spektakl odbędzie się w Teatrze Jeleniogórskim 19 maja,
jednak już można rezerwować
bilety. Wejściówka kosztuje
70 złotych, a zaklepać ją można pod numerem telefonu
605 587 221 lub mailem katarzyna.obrycka@poczta.fm

(ROB)

Dwóch utalentowanych bluesmanów gra razem od ponad 20 lat.
Wszystko zaczęło się w Dallas w Teksasie. Tam pod koniec 1979 roku
gitarzysta i wokalista Bnois King (rocznik 1943) poznał Smokin’ Joe
Kubek’a (rocznik:1956), który przybył do Teksasu z Pensylwanii. Jako
młody chłopak kochający bluesa sformował swój pierwszy zespół, który
towarzyszył Freddiemu King’owi aż do jego śmierci w 1976 roku. Smokin’
podobnie jak niegdyś Jimi Hendrix używał przystawek wah – wah, a
nieco później zaczął grać na gitarze slide.
Zadebiutował w 1991 roku nagrywając dla Bullseye Blues płytę „Steppin’ Out Texas Style”. W 1993 roku ukazała się płyta „Texas Cadillac”. Obaj
muzycy zagrali w 1996 roku na płycie „Got My Mind Back” a potem już
na kolejnych albumach.
Najnowszy album firmowany przez obu muzyków „Blood Brothers”
to kolejna porcja bezkompromisowego bluesa. Mistrzów gatunku wspomagają na tym krążku basista Paul Jenkins, klawiszowiec John Street
i perkusista Dave Konstantin. Ta płyta jest ich debiutem w wytwórni
Alligator. Odbyli mnóstwo koncertów po obu stronach Atlantyku. W 2005
roku zostali wyróżnieni nominacją do prestiżowej Blues Music Award w
kategorii Bluesowy Zespół Roku.
Na „Blood Brothers” muzycy zaserwowali 14 autorskich kompozycji
wyprodukowanych przez Smokin’ Joe Kubek’a i Bruce’a
Iglauer’a. Otwierający krążek „My
Dog’s Still Walkin” trochę przypomina twórczość Erica Claptona.
Pozostałe „Don’t Lose My Numer”,
„Flame Thrower”, „Stop Drinking”, „Must Be Karma”, „Freezer
Burn”, „Coleman Avenue”, „Midlife
Crisis, Midnight Flight”, „Bumpy
Ride”, „That Ring Don’t Mean A
Thing”, „Cold Folks Boogie”, „Out
On A Limb” i „The Pleasure Was
All Mine” to z krwi i kości bluesowe
numery ze świetnymi solówkami
gitarowymi.

ROOMFUL OF BLUES –
“ Raisin’ A Ruckus”

wydawnictwo:
Alligator Records/ Rock Serwis

Andrzej Patlewicz

Ta zasłużona dla bluesa formacja powstała w Bostonie w stanie Massachusetts pod koniec lat 70. Zespół liczył 7 osób. Szybko wyrobił sobie dobrą
markę, a w latach 80. przebił się na scenę międzynarodową.
W ciągu wielu lat przez zespół przewinęło się ponad 50 muzyków. Jednym
z głównych postaci Roomful of Blues był gitarzysta Duke Robillard, którego
po 12 latach zastąpił Ronnie Earl. W latach 90. zespół przeszedł przeobrażenie. Najnowsza płyta zespołu zatytułowana „Raisin’ A Ruckus” została
nagrana już w zupełnie innym składzie: Dave Howard (śpiew, harmonijka),
Rich Lataille (sax.alt.tenorowy), Chris Vachon(gitara), Bob Enos (trabka),
Ephraim Lowell (perkusja), Mark Earley (sax.ten.barytonowy), Dimitry
Gorodetsky (kontrabas) i Travis Colby (piano, organy). W porównaniu z
ostatnimi dokonaniami muzyków, płyta „Raisin’ A Ruckus” (zawiera 14
utworów) jest utrzymana w tonie swingowo bluesowym. Sekcja dęta nadaje
tym utworom zdecydowanego szlifu począwszy od „Every Dog Has It’s Day”
poprzez „Lower On Your List of Priorities”, „Talkin’ To You Eye To Eye”, „Big
Mamou”, „Round It Down”, „I Would Be A Sinner”, „Black Night”. Muzycy
pokazali na czym tkwi siła „boogie woogie” zarówno w „Boogie Woogie
Country Girl”, „Solid Jam”, „Sweet Petite” i „While I Can”. Sięgnęli
też w „New Orleans” po
„nowoorleańskie” korzenie. Album „Raisin’
A Ruckus” pełen „jump
– bluesowego” rozmachu wyprodukował Chris
Vachon. Podsumowując,
Roomful of Blues mimo
przeobrażania brzmi
wciąż wspaniale, świeżo,
swingowo. Aż nogi same
rwą się do tańca. A to
chyba najważniejsze.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28 kwietnia 2008 r.

OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚĆI
SPRZEDAM
■ Dom do remontu z działką 890m2 w
Małej Kamienicy – 500 208 812
■ Mieszkanie 3 pokojowe w kowarach i
Jeleniej Górze oraz działkę budowlaną w Siedlęcinie – Ceny do negocjacji – Pośrednikom
dziękuję – 507 932 248
■ Pół domu – I piętro 104m2 – działka
1657m2 – Przesieka – Cena 315 tys. – 075
76 21 611 – 518 046 946
■ Centrum ul. Krótka, 75m, 3 pokojowe,
dwupoziomowe, garaż, taras, balkon, magazyn 50m2, 250 tys. – 504 192 476
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie
– pow. zabudowy 700m2, działka 2100m2,
pomieszczenia biurowe, socjalne, hale
produkcyjne, chłodnie, rampy – bobowskiw@
tlen.pl – 785 636 539
■ 110 m2 3 pokoje - na Wyczółkowskiego 2
balkony, 3 piętro z możliwością adaptacji strychu, ogrzewanie gazowe, zadbana kamienica.
Mieszkanie z dusza - 693 934 669
■ 1/2 domu w Szklarskiej Porębie - do
remontu na działce 700 m2. cena 175000
zł. - 608 221 943
■ 2 pokoje 41m - na parterze ul. Mickiewicza 166000 - 663 259 092
■ 2 pokoje, 44m2, - pierwsze piętro, balkon,
słoneczne, okolica Malej Poczty, nowy blok.
INDOM - 662 040 110
■ 2 pokoje w Karpaczu - Ładne 2 pokoje
,blisko centrum, ED - 606 405 109
■ 2 pokojowe na Różyckiego - Mieszkanie
37 m na 2 piętrze, łazienka po remoncie
kuchnia z zabudową - 662 009 400
■ 3 pokoje słoneczne - 64,5 z pięknym
widokiem 2 balkony, stan bardzo dobry
- 608 314 654
■ 3 pokojowe, 53m2, - na Zabobrzu II
kontakt pod - 500 122 445
■ 59 metrowe - 168.000zl N Stępień
- 508 240 832
■ 61m 3 pokojowe - na wysokim parterze z
balkonem okolice malej poczty 225000 tys.
- 663 259 092
■ Atrakcyjne mieszkanie 49 m2 - w centrum Szklarskiej Poręby z ogrodem w cenie
199000 zł. - 608 221 943
■ Atrakcyjnie położone - mieszkanie 59 m2
z ogrodem 200m2 przy ul. Westerplatte.
Cena 244000 zł. - 608 221 943
■ Atrakcyjnie położone mieszk. - 59 m2 z
ogrodem 200m2 przy ul. Westerplatte. cena
244000 zł. - 608 221 943

18 IV 2008 godz. 10:00 – 25 IV 2008 godz. 12:00

Budowany w 1979r - powierzchnia
całkowita 270m (garaż, warsztat) 5 pokoi,
działka rzemieślniczo - usługowa 900m2.
Zdjęcia mogę przesłać ( kaska1002@op.pl)
- 785 965 393
■ Czteropokojowe - w centrum NStepien
- 508 240 832
■ Dom100m/2 - na wsi do remontu działka
1300m 120000 zł - 505 855 968
■ Dom 160 m2 - w Ścięgnach k/Karpacza.
Wymaga nakładów finansowych. Cena
165000 zł - 608 221 943
■ Domek w Ścięgnach k/Karpacza - Domek
w Ścięgnach k/Karpacza. Wymaga nakładów
finansowych Cena: 135000 zł. - 608
221 943
■ Dom parterowy Jeżów - Sprzedam
dom parterowy, działka 1000m2 ED - 601
540 292
■ Dom we Wrocławiu - Piętro oraz użytkowe
poddasze. Duża działka 1432m2 przy głównej
ulicy bardzo blisko centrum. Dom do remontu
- 609 213 612
■ Dom wolnostojący - Idealny dla dwóch
rodzin. 200 m2 pow. całkowitej 8 pokoi.
Jelenia Góra. NZ. - 667 219 752
■ Dom z warsztatem - w Jeleniej Górze na
Zabobrzu - 692 413 079
■ Duży dom - nad zalewem Leśniańskim,
nadający się na agroturystykę - 350 tys.
- 693 378 098
■ Dwie działki w Komarnie - Po 1500m
- 508 230 522
■ Dwupokojowe na Placu Ratuszowym
- 508 240 832
■ Działka budowlana - w Dziwiszowie 508
240 823 Nieruchomości - 508 240 823
■ Działka budowlana na Czarnym - 2951
m2 NS - 662 009 400
■ Działka budowlana we Wleniu - 1820m2
w pobliżu linia wysokiego napięcia i wodociąg.
Cena 38 zł/m2. (do negocjacji) - 608
184 587
■ Działka w Jeżowie 1700m - Media
woda gaz prąd. Widok na góry. Pilne - 509
307 260
■ Działkę w Komarnie - NStępień - 508
240 832
■ Działki w Borowicach - Agro Nieruchomości - 505 035 879
■ Ekskluzywny dom - J. Góra 840 tys. ED
- 0601 540292
■ Fajne mieszkanie - Blisko centrum, 57m2,
podwyższony standard Na wyposażeniu oryg.
urządzona kuchnia z aneksem + duży Koman■
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dor. Mieszkanie słoneczne do zamieszkania
od zaraz 223 tys. - 609 828 910
■ Karpacz 4-pokojowe - Mieszkanie w
Karpaczu 4-pokojowe do remontu, z ogrodem
. - 509056345
■ Kawalerka - w Jeleniej Górze po remoncie
w dobrej cenie - 509 949 961
■ Kawalerka - W Jeleniej Górze przy ul.
Bartka Zwycięzcy. 30m2 cena: 112 tys.
zł. dobry standard, dobra lokalizacja - 508
240 821
■ Kawalerka 25m2 - Cieplice oś.Fampowskie ogrzewanie gaz, 3 piętro 90 tys. do
oglądania po 1 Maja - 697 710 031
■ Kawalerka 26m, - 1 piętro, Różyckiego
po remoncie, nowe okna, kuchnia jasna z
meblami na wymiar, łazienka w kaflach, blisko
poczta, rynek - 607 668 778
■ Kawalerka 2 piętro - po remoncie widna
kuchnia - 509 949 961
■ Kawalerka pełne umeblowanie - lub
bez na Zabobrzu, ul. Kolberga, 2 piętro, po
kapitalnym remoncie, widna kuchnia - bez
pośredników - 506 985 569
■ Kawalerka w Cieplicach - I piętro w
kamienicy po kapitalnym remoncie 32m
126000 - 500 122 448
■ Kawalerka w Cieplicach - 36 m2, po
gruntownym remoncie. cena 126000 zł.
- 608 221 943
■ Kawalerka w Jeleniej Górze - po remoncie
w dobrej cenie - 509 949 961
■ Kawalerka w Mysłakowicach - I piętro
32m2 po remoncie. 80000 zł. NZ. - 667
219 752
■ Kawalerka z pełnym umeblowanie - lub
bez na Zabobrzu, ul. Kolberga, 2 piętro, po
kapitalnym remoncie, widna kuchnia - bez
pośredników - 506 985 569
■ Komarno działka budowlana - sprzedam
16ar kształt prostokąt dobry dojazd wokół
zabudowania cena 85 tys. do negocjacji
- 502 786 897
■ M2 w Jeleniej Górze - Park Sudecki.54m2
duży balkon 11m2. Wysoki parter. Aneks
kuchenny, łazienka nowocześnie wykończone,
wyposażone w meble - 609 899 740
■ M2 w JG - os. Park Sudecki. 54,14 m2,
balkon 11m2. Wys. parter, 2 pokojowe, aneks
kuchenka, łazienka nowocześnie wykończone
wyposażenia w meble. Cena 350 tys. zł
- 609 899 740
■ Mam do sprzedania - stan surowy otwarty
w Komarnie na działce 1100m/2. - 662
009 700

Mam do sprzedania - lokal mieszkalny
62m/2 na Zabobrzu 2 do odświeżenia w
cenie pełne umeblowanie. Cena 208000 zł.
- 662 009 700
■ Mam do sprzedania działki - budowlane
w Jeżowie Sudeckim 2992m/2 i 2540m/2
za 80 zl. za m/2. Cena do negocjacji - 662
009 700
■ Mam do sprzedania lokal - mieszkalny
35m/2 na Zabobrzu 2 do wprowadzenia w
cenie meble kuchenne i AGD. Cena 1450000
zł do negocjacji - 662 009 700
■ Mieszkania - przy ul. Klonowica na parterze i pierwszym piętrze - 608 221 943
■ Mieszkanie - 2 pokoje do remontu. Tanio
- 508 230 522
■ Mieszkanie - 2 pokoje do remontu. Tanio
- 508 230 522
■ Mieszkanie - przy ul. Noskowskiego 60
m2, 3 pokoje, 4 piętro, winda. cena 219000
zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 2 pokoje 36 m - Zabobrze
1, III piętro, do remontu. Bez pośredników
- 075 76 442 50
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 49m2 I piętro
po remoncie blisko centrum. Cena 189000
zł - 607 829 918
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 58 m2., IV piętro,
centrum. Cena 180 000 zł - 504 891 144
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej Górze
509 949 961 - 509 949 961
■ Mieszkanie 46 m2 - Zabobrze I, piętro
3.Cena 158000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 50 m2 - w Jeleniej Górze
- 502 558 395
■ Mieszkanie 50 m2 - w Piechowicach,
2 pokoje, pierwsze piętro, zadbane. cena
175000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 59 m2 - 3 pokoje drugie
piętro. Bardzo dobra lokalizacja + ogródek
działkowy - 667 219 752
■ Mieszkanie 64 m2 - 3 pokoje wysoki
parter. Zabobrze II. NZ. - 667 219 752
■ Mieszkanie dwupoziomowe - w centrum.
75m2. Dodatkowo garaż i duża piwnica. 265
tys. zł. NS - 508 240 821
■ Mieszkanie na Zabobrzu - 691 081 217
■ Mieszkanie na Zabobrzu - Sprzedam 3
pokojowe. Nieruchomości Stępień - 508
240 821
■ Mieszkanie przy Mickiewicza - 65 m
Właściciel - 695 725 835
■ Mieszkanie przy ul. Klonowica - Moniuszki,
Małcużyńskiego - 608 221 943
■

Mieszkanie trzy pokojowe - na ul Obrońców Westerplatte, I piętro, po remoncie. Przy
mieszkaniu działka - 605 297 000
■ Mieszkanie w centrum - Mieszkanie w
centrum - 691 081 217
■ Mieszkanie w Czernicy - 37m2 50000 zł
do remontu - 602 619 380
■ Mysłakowice - sprzedam działkę budowlaną z mediami o powierzchnia 713m cena:
50000 zł bez pośredników - 697 185 999
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38 95
088
■ Odstąpię mieszkanie 50 m2 - w TBS
przy ul. J. Kiepury, (za odstępne) - 668
807 032
■ Okazja działka budowlana - Komarno
1600mkw.pozwolenie na budowę, prąd,
woda, dobry dojazd, cena 85 tys. do negocjacji - 502 786 897
■ Okolice Świeradowa - mieszkanie 65m2
bezczynszowe po remoncie. Cena 95000 zł.
- 608 221 943
■ Piękne słoneczne mieszkanko - 44 m
atrakcyjna lokalizacja blisko centrum zielona
dzielnica 2p, kuchnia, łazienka, przedpokój,
duża piwnica, strych, pralnia 166 tys. - 787
945 141
■ Pilnie M2 w Jeleniej Górze - Park Sudecki.54m2 duży balkon 11m2. Wysoki parter.
Aneks kuchenny, łazienka nowocześnie
■

wykończone, wyposażone w meble - 609
899 740
■ Pilnie mieszkanie 73 m2 - 3 pokoje parter
w Janowicach Wielkich. Bardzo atrakcyjna
cena. NZ - 667 219 752
■ Pilnie na Różyckiego - Mieszkanie dwupokojowe na 2 piętrze 37,2 m 140 tys. do
negocjacji NS - 662 009 400
■ Pilnie sprzedam mieszkanie - dwupokojowe, 40m2, na Zabobrzu, blisko Lidla i
Jubilata - 694 502 008
■ Pół bliźniaka Cieplice - 508 240 832
■ Różyckiego 140 tys. - 2 pokojowe na
2 piętrze 37,2m do negocjacji ns - 662
009 400
■ Śliczny domek - Dom w zabudowie bliźniaczej, stan idealny, ED - 606 405 109
■ 110 m2 - 3 pokoje na Wyczółkowskiego 2
balkony 3 piętro z możliwością adaptacji strychu, ogrzewanie gazowe, zadbana kamienica.
Mieszkanie z dusza - 693 934 669
■ Sprzedam atrakcyjna kawalerkę w Cieplicach. Cena 127000 zł. - 608 221 943
■ Sprzedam kawalerkę 30m, widna kuchnia. Dobry standard. Blisko Żeroma i Akademii
Ekonomicznej 112 tys. - 508 240 821
■ Super okazja - atrakcyjne mieszkanie
60m2 - okolice Jubilata, pierwsze piętro.
Cena 189000 zł. - 608 221 943

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
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

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

28 kwietnia 2008 r.
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OG£OSZENIA

Zamierzasz sprzedać lub kupić mieszkanie, dom, działkę, grunt rolny BNS - 608
221 943
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Kupię mieszkanie w Jeleniej lub Cieplicach dwupokojowe do 120 tys lub zadłużone
gotówka - 601 573 522
■ Dom do remontu. Jelenia Góra i okolice
- 666 284 189
■ Kupię bardzo zdecydowanie dom. Najchętniej nowy 150-180 m2 w Cieplicach.
Pośrednicy proszę nie dzwonić! E-mail:
easy1003@wp.pl - 509 208 799
■ Działka z widokiem na góry - w atrakcyjnej cenie w okolicach Jeleniej Góry
KONIECZNIE z widokiem na góry. Jeśli to
możliwe proszę o przesłanie zdjęcia na adres
- 503 020 453
■ Kupię 2 lub 3 pokojowe mieszkanie za
rozsądną cenę w Karpaczu Miłkowie lub
Ścięgnach. Mieszkanie może być do remontu
- 693 525 956
■ Kupię 3pokojowe - Kupię M-3 z ogródkiem
pod Jelenią Górą do120tys.bez pośredników.
Może być bez ogródka, ale blisko lasu lub
parku. - 664 492 829
■ Kupię garaż - kupię garaż z wykupionym
gruntem w Jeleniej Górze - 603 080 888
■ Kupię garaż - Cieplice - Kupię garaż
murowany na terenie osiedla Fampa. - 516
005 306
■ Kupię kawalerkę - na Zabobrzu III bez
pośredników. - 793 346 340
■ Kupię małe mieszkanie - Kupię małe
mieszkanie (może być kawalerka) najchętniej w okolicach Małej Poczty. Konieczna
niska kondygnacja (do II piętra) ekonomiczny system ogrzewania i stan nie
wymagający remontu. Płacę gotówką.
- 668 495 444
■ Kupię mały dom - może tez być do
remontu lub budowa - 503 401 944
■ Kupię mały domek poniemiecki - Kupię
mały domek pod Jelenią ,może być oddalony
do 15 km w cenie 150 tys. Bez pośredników.
- 664 492 829
■ Kupię mieszkanie - dwupokojowe do
120000 zł - 601 573 522
■ Kupię mieszkanie na Zabobrzu - Poszukuje mieszkania dla klientki, dwa pokoje w
niskiej cenie na Zabobrzu - 500 122 447
■ Mieszkanie - 3 pokoje, Zabobrze powyżej
60 m2, dla zdecydowanych klientów. Pilne!
NŻ - 667 219 752
■ Mieszkanie do 120 tys. zł - Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze lub
Cieplicach do 120 tyś zł lub zadłużone - płacę
gotówką! - 601 573 522
■ Mieszkanie na starówce - Poszukuję
mieszkania 2-3 pokojowego w centrum
Jeleniej Góry Plac Ratuszowy. Mieszkanie
może być do kapitalnego remontu - 784
104 871
■ Mieszkanie w kamienicy Cieplice - Kupię
mieszkanie w starej kamienicy w centrum
Cieplic. - 784 104 871
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - powyżej 50m, może być do remontu, mile widziany
ogródek. Bez pośredników - 792 306 697
■ Pensjonat hotel- ośrodek - Poważny
inwestor poszukuje obiektów turystycznych
w Karkonoszach. Bez pośredników ! - 507
932 248
■ Poszukuję pilnie mieszkania - dwupokojowego w rozsądnej cenie - 722 235 981

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Do wynajęcia piętro domu z garażem – 075
64 31 522
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
łazienka – na obrzeżach Jeleniej Góry – 800 zł
miesięcznie – bez opłat – 605 209 637
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia, obiekty
sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela,
sale wykładowe, pomieszczenia biurowe,
siłownia, sporty walki w Jeleniej Górze ul:
Nowowiejska 43 – 075 75 250 17, 606
360 443, 606 356 064
■ 3 pokoje wysoki standard ! - Dla kadry
kierowniczej poszukiwane mieszkanie 3-4
pokojowe o podwyższonym standardzie, Jelenia
Góra. "NKOP" - 502 548 838
■ Dla kadry kierowniczej - Wynajmę mieszkanie trzy pokojowe(20,22,24)w podwyższonym
standardzie dla kadry kierowniczej w Jeleniej
Górze- Cieplicach przy ulicy Wolności. - 605
209 145
■ Do wynajęcia - samodzielne mieszkanie,
okolice Małej Poczty - pokój + pokój z aneksem
kuchennym, ogródek - 601 384 988
■ Do wynajęcia - poszukuję niedrogiego
mieszkania w Jeleniej Górze lub Cieplicach do
wynajęcia. - 665 248 407
■ Do wynajęcia - kawalerka 33m2 z wydzieloną sypialnią i pokojem dziennym. Cena 630zł
+ liczniki. - 500 122 470
■ Do wynajęcia - Mieszkanie 2 pokojowe
w Cieplicach, z ogrzewaniem kominkowym,
cena 850zł + liczniki. Najem możliwy od 1
lipca. - 500 122 470
■ Do wynajęcia 100m2 - Do wynajęcia
100m2 ,budynek wolnostojący przy drodze
głównej na magazyn, produkcję, warsztat
samochodowy - woda, siła wc, biuro, duży plac.
512 034 474 - 075 75 510 11
■ Do wynajęcia biuro - Do wynajęcia biuro
50m + pom. socjalne , parter, parking,
umeblowane - 1000zł /m na ul Sobieskiego
- 693 539 968
■ Do wynajęcia biuro z magazynami do
wynajęcia biuro (całkowicie wyremontowane)
ok. 75 m2 bezpośrednio przy ul. wolności,
bezpośrednio przy stacji benzynowej MULLER
teraz ORLEN, plac (parking) bezpośrednio przy
biurze (wolności 231) z pomieszczeniami
magazynowymi lub bez - 513 098 128
■ Do wynajęcia biuro z magazynem - (całkowicie wyremontowane) ok. 75 m2 bezpośrednio przy ul. wolności, bezpośrednio przy
stacji benzynowej MULLER teraz ORLEN, plac
(parking) bezpośrednio przy biurze (wolności
231) z pomieszczeniami magazynowymi lub
bez. - 513 098 128
■ Do wynajęcia domek 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 - kawalerka
25m2,Jelenia Góra - Cieplice, oś. Fampowskie
nie umeblowana, ogrzewanie gazowe, 3 piętro,
500 zł + liczniki - 697 710 031
■ Do wynajęcia lokal [parter] - Lokal 40m
parter na biuro, gabinet lub inne ul Wojska
Polskiego - 516 722 333
■ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
- umeblowane na Kiepury(od maja) I piętro,
- 603 869 841

Do wynajęcia na Zabobrzu - Od Sierpnia
do wynajęcia mieszkanie na osiedlu Zabobrze
ul Różyckiego. Mieszkanie dwupokojowe na
pierwszym piętrze koło pawilonu handlowego
"Rondo". Koszt wynajmu 1200zł.+ liczniki +
kaucja 1200zł. - 605 209 145
■ Kawalerka - Wynajmę luksusową, umeblowaną kawalerkę w dobrym miejscu na Zabobrzu. Dostęp do Internetu - 609 438 098
■ Kawalerka lub mieszkanie - nie drogo
potrzebuje pilnie - 889 645 413
■ Komfortowe 2 pokojowe do wynajęcia w
ścisłym centrum Jeleniej Góry(komfortowe
34m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym i balkonem) w przypadku zamieszkiwania powyżej
1 roku 12 czynsz gratis 912 + kaucja + media
75 214 21 - 600 403 115
■ Kowary – 65 m2, wysoki parter, ogrzewanie gazowe-piec dwu funkcyjny, umeblowane,
wynajmę lub sprzedam za 130 tys. do małej
negocjacji i tylko za gotówkę. Realizacja
transakcji w m-cu czerwcu br. Pośrednikom
dziękuję ! - 507 932 248
■ Lokal - Wynajmę lokal o powierzchni ponad
30 m2 przy ul. Wolności (okolice "Gorzelni")
. Chętnie pod rzemiosło lub usługi. Atrakcyjna
cena - 512 176 068
■ Lokal 40m2 3000zł - Do wynajęcia lokal
w Jeleniej Górze, 3000zł brutto do negocjacji.
Lokal składa się z pomieszczenia usługowego,
małego holu i toalety - 500 122 447
■ Lokal 40m parter - Do wynajęcia lokal 40m
parter ul Wojska Polskiego na biuro, gabinet lub
inne - 516 722 333
■ Szukam lokalu do wynajęcia w okolicy
centrum Karpacza pod małą gastronomie.
- 663 164 547
■ Lokal na 1 Maja - Do wynajęcia lokal o
pow. 50m2, witryna, pomieszczenie socjalne,
teren ogrodzony, miejsca parkingowe. Lokal po
kapitalnym remoncie - 508 230 522
■ Lokal na działalność o powierzchni około
40 m2 przy ul. Wolności ( za zajezdnią MZK)
z przeznaczeniem na usługi rzemieślnicze.
Bardzo atrakcyjna cena - 512 176 068
■ Lokal sklepowy blisko centrum - na sklep,
gabinet, salon, biuro po kapitalnym remoncie z
duża nowa witryna. 50 mkw., zaplecze. Doskonała komunikacja i możliwość bezpłatnego
parkowania. Aktualnie wynajęte czynsz 1.600zl.
Możliwe prowadzenie dwóch działalności
- osobne wejście! - 606 778 350
■ Lokal użytkowy - Wynajmę lokal na cichą
działalność. Powierzchnia ponad 30 m2 . Położenie przy ulicy Wolności ( okolice Ludowej).
Cena do uzgodnienia. - 512 176 068
■ Poszukuję małego umeblowanego mieszkania do wynajęcia w Lubaniu /okolicach
- 515 570 821
■ Małżeństwo z pieskiem poszukuje nie
umeblowanego mieszkania lub domku w J.G
lub okolicy ( może być Wleń lub Lubomierz)
- 694 317 194
■ Hurtownia Medyczna wynajmie magazyn o
pow.200m2, z dobrym dojazdem w atrakcyjnej
cenie. - 075 64 72 056
■ Potrzebuję mieszkanie wynająć - 507
365 148
■ Mieszkanie - w Lubomierzu w zamian za
pomoc w gospodarstwie - 692 552 483
■ Wynajmę nowe mieszkanie 2-u pokojowe na I piętrze w Jeleniej Górze przy ul.
Złotniczej. Teren wokół budynku ogrodzony,
parking. Czynsz 1.000zł +opłaty eksploatacyjne
(czynsz-90zł, energia, gaz, woda wg liczników).
Kaucja 2.000zł. - 608 134 616
■

Wynajmę nowe 2-u pokojowe mieszkanie
z balkonem na I piętrze w Jeleniej Górze przy
ul. Złotniczej. Teren wokół budynku ogrodzony,
parking. Czynsz: 1.000zł + opłaty. Kaucja
- 2.000zł - 608 134 616
■ Mieszkanie 40m, umeblowane - Do wynajęcia mieszkanie 40m, na Moniuszki (Zabobrze).
Umeblowane, po remoncie. 650 zł. Telefon
kontaktowy 509 314 384 - 509 314 384
■ Mieszkanie do wynajęcia - dwu pokojowe
mieszkanie w okolicy Małej Poczty. proszę
dzwonić wieczorem - 504 467 881
■ Do wynajęcia mieszkanie 3 pok. w Rynku
- Jelenia Góra - 608 403 634
■ Mieszkanie do wynajęcia-ładne! - M.51m2,
II piętro na Zabobrzu, dwa pokoje:(22m2)i
(13m2).Łącze do Internetu i kablówka.
Umeblowany jest jeden pokój i kuchnia. Istnieje
możliwość dodatkowego umeblowania. Jasne
mieszkanie, po remoncie. B. dobra Lokalizacja!
Cena wynajmu - 790zł. +czynsz i opłaty - 601
577 433
■ Para potrzebuję mieszkania - Jesteśmy
młodą para i pilnie poszukujemy mieszkania
na dłuższy okres w cenie 600-700 zł z
rachunkami. Mile widziane Cieplice, ale nie
koniecznie. Jeśli nie możesz zadzwonić napisz
sms a ja oddzwonię. Dziękuję ślicznie - 513
556 324
■ Piękne dwupokojowe - mieszkanie 2
pokojowe w Maciejowej, wspaniała lokalizacja,
nowy budynek, blisko głównej drogi, 5min
samochodem od centrum JG. 60m2, taras,
Internet, cyfrowy Polsat, piękne obejście,
umeblowane, miejsce parkingowe, brama
wjazdowa na posesje. dostępne od 1go maja.
Cena 950zł + licznik energii, kaucja 600zł.
- 603 099 637
■ Pilnie szukam 2-pokojowego - Poszukuje
2-pokojowego mieszkania lub części domku
z zacisznej lokalizacji Jeleniej Góry o możliwej
cenie. - 609 770 050
■ Pilnie szukam mieszkania 3 pokojowego
- na Zabobrzu lub w Centrum - 603 037 734
■ Do wynajęcia ogrodzony, utwardzony plac
na ul. Grunwaldzkiej 300m za Tesco w stronę
Jeżowa Sudeckiego 300m2, super lokalizacja
- 500 454 940
■ Posiadam do wynajęcia pokój w domku
jednorodzinnym w Cieplicach-niedaleko Politechniki. Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. Internet 24h. GG2798099 E-mail:
konlech@tlen.pl - 798 421 721
■ Pokoje do wynajęcia - 694 258 713
■ Do wynajęcia pomieszczenia biurowe :19
m2, 23 m2, 18,5 m2, 15,5 m2 Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 - 605 661 481, biuro@crk-kadra.pl
- 075 754 39 65
■ Posiadam do wynajęcia lokal - handlowy w
ścisłym centrum Złotoryi. 150 m2 powierzchni
handlowej - 787 307 046
■ Poszukuję do wynajęcia od czerwca małego
mieszkania lub kawalerki w Jeleniej Górze
w rozsądnej cenie na dłuższy okres czasu
- 691 373 486
■ Poszukuje do wynajęcie mieszkania 2 - 3
pokojowego z centralnym ogrzewaniem. Do
1000 zł. - 661 059 854
■ Poszukuję kawalerki, najlepiej z dostępem
do Internetu - po 21.00 - 509 670 803
■ Poszukuję mieszkania do wynajęcia na
terenie Zabobrza z balkonem. W miarę tanio!!
?? - 505 390 884
■ Szukam kawalerki do wynajęcia w Jeleniej
Górze lub okolicy do kwoty 500zł - 603
747 297
■

Poszukujemy kawalerki - Młoda Para
poszukuje niedrogiej kawalerki umeblowanej
w JG cena ok. 500 zł - 607 642 076
■ Szukam do wynajęcia mieszkania dwupokojowego na terenie Karpacza - 513 360 953
■ Szukam do wynajęcia mieszkania - Szukam
do wynajęcia mieszkania dwu pokojowego z
balkonem (nie koniecznie) w cichej okolicy,
w miarę tanio, z możliwością trzymania psa w
mieszkaniu - 668 047 090
■ Szukam garażu - szukam garażu blisko
okolicy Wyczółkowskiego - 516 441 229
■ Szukam lokalu do wynajęcia najchętniej
w okolicach centrum Karpacza pod małą
gastronomie - 663 164 547
■ Szukam magazynu - Poszukuję do wynajęcia magazynu ok. 200 - 300 m2 z dobrym
dojazdem, w atrakcyjnej cenie - 075 64
53 928
■ Szukam mieszkania do wynajęcia okolice
Łomnicy - 721 180 483
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - 2- pokojowego kuchnia + łazienka + balkon na Zabobrzu, w miarę taniego. NIE UMEBLOWANEGO,
BEZ pośredników - 668 047 090
■ Poszukuje niedrogiego pokoju 1 osobowego, najlepiej w centrum, ale nie koniecznie.
Jestem studentem II roku Pedagogiki ( nie
palącym) kontakt: gg:3169166 ( na gg jestem
tylko w weekend) - 692 566 287
■ Szukam współlokatorów 1-2 osoby do
dużego pokoju w mieszkaniu studenckim
- Mieszkanie znajduje się na Zabobrzu 1 okolice
ronda - 691 808 429
■ Szukam 2 osób do mieszkania studenckiego do dużego pokoju, przytulny pokój z
wyjściem na balkon. Umiejscowiony jest w
mieszkaniu na Zabobrzu 1,okolice ronda.
Cena to 225 zł +rachunki. Więcej informacji
pon numerem 691 808 429 i pod meilem
: julia2801@wp.pl.Na meile odpowiadam
codziennie. - 691 808 429
■ W Cieplicach do wynajęcia - W Jeleniej
Górze--Cieplicach do wynajęcia mieszkanie
trzypokojowe(20,22,24m) koło stacji Orlenu.
Koszt wynajmu 1500 zł+ liczniki + kaucja
1500zł. - 605 209 145
■ Mam do wynajęcia trzy pokoje dla studentów zaocznych uczących się w Cieplicach.
Mieszkanie znajduje się koło stacji paliwowej
ORLEN. Pokoje wolne z Piątku na Sobotę i
z Soboty na Niedziele. Jednorazowo może
zamieszkać 6 studentów. W mieszkaniu
wszystkie udogodnienia plus Internet. Opłata
za dobę 25 zł. - 601 285 290
■ Wynajmę - Pilnie potrzebuje mieszkania
lub kawalerki do wynajęcia nie drogo, proszę
o kontakt pilne!!! - 889 645 413
■ Wynajmę - Do wynajęcia od czerwca
mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu ul.
Szymanowskiego. ( jeden pokój przejściowy )
Cena 900zł. + liczniki. Kontakt 075 7137189
- 501 742 502
■ Wynajmę 2 pokojowe - mieszkanie. 600 zł
w tym czynsz. Pośrednik - 508 240 828
■ Wynajmę kawalerkę lub 2 pokojowe od
1 sierpnia na dłuższy okres czasu. Kwota
wynajmu do 800 zł (w tym czynsz) + liczniki
- 691 921 313
■ Wynajmę lokal - 400m2 - Lokalizacja: Jelenia Góra ( Maciejowa ) Nieruchomość świetnie
nadaje się pod działalność gospodarczą typu
hurtownia, czy magazyn. Wokół sporo miejsca
na parking itp. - 791 666 149
■ Wynajmę mieszkanie - Wynajmę mieszkanie 30 m2 w Cieplicach- w domu dwurodzinnym. Kuchnia umeblowana, pokój, przedpokój,
■

łazienka, piwnica, dostęp do Internetu. Ogrzewanie kominkowe i elektryczne. Cena 600
zł + liczniki ( prąd, woda ) + kaucja zwrotna
600 zł ( możliwość rozłożenia na raty) - 885
248 235
■ Wynajmę mieszkanie 3 pok. - w rynku
- Jelenia Góra - 608 403 634
■ Wynajmę pomieszczenia- 400m2 - Nieruchomość idealnie nadaje się pod działalność
gospodarczą. Dobry dojazd. Przed budynkiem
duży plac - 791 666 149
■ Wynajmę w Kowarach 850zł - Mieszkanie
do wynajęcia w centrum Kowar. 3 pokoje,
łazienka, kuchnia, przedpokój, do wykorzystania strych. Wolne od maja 2008. Cena 850 zł
plus rachunki, tj.: prąd, gaz, woda. W cenie jest
już Internet i kablówka - 504 639 616

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na mniejsze w
Jeleniej Górze - 075 75 14 507
■ Rzeszów na Jelenia Góra - zamienię
mieszkanie 1 pokojowe 34 m w Rzeszowie na
podobne w Jeleniej Górze - 515 090 729
■ Trzypokojowe na Osiedlu - FAMPY na mniejsze lub kupię dwupokojowe. Bez pośredników.
- 665 363 483
■ Zabobrze 43m na Cieplice - Zamienię
mieszkanie własnościowe 43m- 2 pokoje,
kuchnia, toaleta, balkon (koło Kauflandu) na
mieszkanie w Cieplicach - 888 274 672
■ Zamienię mieszkanie własnościowe na
Zabobrzu. 2 pokoje kuchnia łazienka 38 m2
na większe. - 075 61 37 819
■ Mieszkanie( wysoki standard 43m Jelenia
Góra) na domek do remontu w okolicach
Jeleniej Góry - 666 284 189
■ Zamienię 49 m2 na większe - mieszkanie
komunalne (2 pokojowe, kuchnia, osobna
łazienka, pierwsze piętro, centralne ogrzewanie
w mieszkaniu ) na 2 pokojowe lub większe na
Zabobrzu, może być zadłużone lub do remontu
- 660 466 674
■ Zamienię dwa mieszkania własnościowe
dwupokojowe na Zabobrzu na dom o
powierzchni pow. 100 m. kw. w okolicach
Jeleniej Góry. Proszę dzwonić po godz. 16
- 888 574 916
■ Zamienię komunalne 50m na mniejsze
z tarasem, ogrodem, miejscem pod garaż na
mniejsze lub podobne najchętniej na Zabobrzu
lub w okolicach centrum Jeleniej Góry - 507
746 559 - 075 755 89 19
■ Zamienię mieszkanie - Mieszkanie kwaterunkowe (73m2, 2 pokoje, kuchnia, nowa
łazienka, 1-sze piętro, centrum) zamienię na
mniejsze - 075 64 23 493 - 665 110 124
■ Zamienię mieszkanie w centrum - własnościowe 2 pokojowe mieszkanie secesyjne
73,5 m na 2 piętrze z balkonem w centrum
do remontu na mniejsze własnościowe 2
pokojowe do 40m mieszkanie może być do
remontu w okolicach centrum z dopłatą lub
komunalne - 513 151 308
■ Mieszkanie w Sobieszowie 1 Pokój , Kuchnia, łazienka, przedpokój, CO gazowe własne
na większe. Proszę dzwonić po Godzinie 16:00
- 075 755 36 01
■ Zamienię na większe - ul. skargi Komunalne 2 pok. 58m2 wysoki standard - 605
611 421
■ Zamienię 75m w Cieplicach po remoncie
3 pokoje, ogrzewanie gazowe na mniejsze 2
pokoje tylko w Cieplicach 511 115 998 - 075
75 58 133

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
PRACA
DAM PRACĘ
■ 400 zł tygodniowo w firmie. Nie wymagamy doświadczenia, przeszkolimy bezpłatnie
- 75 76 470 19
■ Absolwentów i zaocznych - zatrudni i
przeszkoli rozwijająca się firma. Praca na
stale. Od 1500 zl netto. - 75 764 70 17
■ Akordeonista - potrzebny na dzień
23.08.08r. na ok. 20 minut, żeby zagrał
coś ładnego w domu panny młodej - 791
506 960
■ Auto Cad kreślarz, asystent - Biuro
projektów poszukuje asystentów, kreślarzy.
Wskazana dobra znajomość niemieckiego.
CV prosimy przesyłać na adres architekton@
rcs.pl - 075 752 68 07
■ Bank zatrudni - Przedstawicieli handlowych na umowę zlecenie. Wynagrodzenie
prowizyjne. Poszukiwani poważni ludzie z
doświadczeniem w sprzedaży kredytów,
pozyskiwaniu klientów i zdeterminowani
do osiągania wysokich zarobków - 510
003 942
■ Bądź niezależny - praca w domu - wszystkie informację pod adresem mahatta59@
op.pl - 501 172 772
■ Budowlańcy poszukiwani - Firma budowlana Bud-Meister zatrudni do pracy na
budowie - tynkarzy agregat, posadzkarzy
(mixokret), innych pracowników ogólnobudowlanych. - 665 733 330
■ Dekora zatrudni kobietę pilne - 606
611 559
■ Dołącz do nas i zarabiaj! - Lubisz być nie
zależnym, kręcą cię duże pieniądze, a biznes
to Twoje hobby-dobrze trafiłeś. Zadzwoń i
umów się na rozmowę kwalifikacyjną - 505
313 568
■ Dobry doradca poszukuję - Firma z branży
usług finansowych poszukuję pracowników i współpracowników na stanowisku
Mobilny Doradca Klienta, praca stała lub
jako dodatkowa. Kontakt Jacek Potrzeszcz
-cv i list motywacyjny proszę przesłać na
mail: j.potrzeszcz@dobrydoradca.pl. - 604
114 288
■ Docieplenia - stawka od 10 do 15zł za
godzinę - praca od 23-go. - 503 328 314
■ Dodatkowa praca w domu!! - Możliwość
zarabiania w domu. Więcej informacji pod
adresem mahatta59@op.pl - 501 172 772
■ Dodatkowa praca w domu!! - Możliwość
zarabiania w domu. Więcej informacji pod
adresem mahatta59@op.pl - 501 172 772
■ Do pracy elektryków - Potrzebni do pracy
- elektrycy z uprawnieniami i bez uprawnień
- 513 092 291
■ Do pracy na budowie - Poszukuję osób do
pracy na budowie. - 661 961 708
■ Doradca finansowy - Od Kandydatów oczekujemy: - minimum średniego wykształcenia
- komunikatywności - znajomości obsługi
komputera - mile widziane prawo jazdy CV i
list motywacyjny prosimy wysyłać na adres
email: biurowbk.cu@o2.pl 608 032 499
- 075 646 50 50
■ Dystrybucja ulotek - Pilnie poszukujemy
uczciwych osób chętnych do rozniesienia ulotek na terenie Jeleniej Góry, Kowar, Piechowic.
Oferujemy satysfakcjonujące wynagrodzenie
- 693 034 064
■ Elektromechanik samochodowy - Firma
RO-KO Car Service Spółka z o. o. z siedzibą
w Jeleniej Górze zatrudni elektromechanika
samochodowego z doświadczeniem. Satysfakcjonujące zarobki. - 514 800 707

Fromako zatrudni magazyniera - Zatrudnimy magazyniera. Wymagania: obsługa
komputera uczciwość, rzetelność, punktualność. CV prosimy przesyłać na maila
fromako@fromako.pl lub do sekretariatu
firmy. - 075 64 66 410
■ Gładzie od zaraz - potrzebni są pracownicy
do wykonania gładzi gipsowych na regipsach
od zaraz - najlepiej z doświadczeniem - 660
713 700
■ Godne życie - Twój wysiłek za prace może
zostać godnie wynagrodzony, zadzwoń, umów
się na spotkanie a sam się przekonasz - 505
313 568
■ Gospodarz pensjonatu - Zatrudnimy
małżeństwo ( parę ) do prowadzenia pensjonatu w Szklarskiej Porębie . Do dyspozycji
mieszkanie i samochód - 603 675 600
■ Grafik komputerowy - 1 800 zł - Firma
zatrudni zdolnego grafika. Głównie tworzenie
projektów WWW. Wynagrodzenie początkowe - 1 800 zł "na rękę" Więcej info: biuro@
netfactory.pl - 509 202 060
■ Hotel Leo zatrudni kelnerkę - Hotel LEO
w Świeradowie Zdroju zatrudni kelnera-kelnerkę. Wymagania: dobra znajomość języka
niemieckiego, doświadczenie na podobnym
stanowisku. Kontakt: Ewa Leonowicz - 695
029 766
■ Hotel Pałac Łomnica poszukuje - kelnerki:
kobieta z wykształceniem kelnerskim, komunikatywna, dyspozycyjna, z podstawową
znajomością języka niemieckiego - pomocy
kuchennej, - kelnerki do śniadań w niepełnym
wymiarze godzin pracy. mail: hotel@palaclomnica.pl - 075 71 30 460
■ Hotel w Karpaczu zatrudni - 3 gwiazdkowy
hotel w Karpaczu zatrudni pracownika na
stanowisko pomoc kuchenna z Karpacza lub
okolic - 600 542 601
■ Ile zarobisz zależy od ciebie! - Praca bez
stresu w domu przy komputerze. Zarobki sięgają nawet 100zł/h.Kontakt:gabi-22_jg1@
o2.pl - mail
■ Karpacz - opiekunka - szukam opiekunki do
8 - miesięcznego dziecka. Zainteresowanych
proszę o kontakt na maila: justa200347@
wp.pl. Osoba musi być z Karpacza
■ Możliwość zatrudnienia w Karpaczu do
zaraz na dobrych warunkach. Kontakt bezpośredni i telefoniczny - 660 474 649
■ Karpacz - potrzebna kucharka do obiektu
wczasowego kucharka. Dobre warunki pracy
i płacy. Kontakt osobisty lub telefoniczny
- 668 477 925
■ Producent ogumienia do samochodów
poszukuje osób na stanowisko kierowcy.
Atrakcyjne zarobki w wysokości 1800zł netto
■

plus premia. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie
CV na adres: intspedition@go2.pl W TEMACIE
MAILA PROSZĘ WPISAĆ: IS/JG/swój numer
PESEL - 660 836 753
■ Kierowca kat. c - Firma Transportowa
Cargo Jet s.j. zatrudni kierowców z prawem
jazdy kat. C oraz kursem na przewóz rzeczy
,na trasy międzynarodowe. - 691 157 878
■ Kierowca międzynarodowy - Cargo JET s.j.
zatrudni doświadczonego kierowcę w ruchu
międzynarodowym. Wymagane: prawo jazdy
kat C, kurs na przewóz rzeczy, język niemiecki
lub angielski. CV proszę przesyłać na e-mail:
cargojet@cargojet.pl - 075 78 35 008
■ Kierowca Szklarska, Piechowice - Firma
RO-KO Car Service Spółka z o. o. z siedzibą
w Jeleniej Górze zatrudni kierowcę autobusu
ze Szklarskiej Poręby lub Piechowic. Wymagania: prawo jazdy kat. B, kurs na przewóz
osób - 514 800 710
■ Kierownik ochrony - Firma "GWARANT
POZNAŃ" Sp. z o.o. poszukuje kandydatów
na stanowisko Kierownik Rejonu Ochrony.
Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku , prawo jazdy kat. "B" , umiejętność
kierowania grupą pracowników . CV proszę
wysyłać na adres e-mail j.wota.gwarant@
wp.pl - 697 626 093
■ Kolegium Karkonoskie zatrudni - Pracownika do dziekanatu. Wymagania: wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość obsługi
komputera, mile widziana znajomość systemu "ProAkademia" Umowa będzie zawarta
na zastępstwo na okres nieobecności w pracy
pracownika dziekanatu. e-mail: dorota.gajda@
kk.jgora.pl - 075 64 53 323
■ Konsultant Oriflame - wpisowe 1zł.
Zarabiaj na sprzedaży kosmetyków, kupuj dla
siebie taniej niż w katalogu! Brak minimalnej
kwoty zamówienia, nagrody -bony na zakupy
+ próbki za 1zł! Info: GG 9052425 - gisia21@
go2.pl Zapisując się u mnie woda toaletowa
w nagrodę - 606 638 894
■ Kosmetyczka - hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni kosmetyczkę - 507 051 967
■ Księgowa - ( kadry, płace) ze znajomością
programu Symfonia - 601 435 070
■ Zatrudnię Kucharza do Pizzerii w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Legalna praca w domu!! - Praca w
domu dla każdego kontakt: materx19888@
o2.pl - mail
■ Młodych ludzi do Holandii - Firma
poszukuje młodych ludzi wiek 16-19
lat (kobiety) do pracy w Holandii,
przy sortowaniu, roznoszeniu ulotek,
gazet, oraz różnych prac. Mieszkanie

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

gwarantowane. Kontrakty na 6 miesięcy
- 075 64 24 446
■ Młodych z autem - od 1500 zł netto, praca
fizyczna i umysłowa - 668 187 645
■ Mechanik samochodowy - Firma RO-KO
Car Service Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni mechanika samochodowego
z doświadczeniem przy naprawach pojazdów
ciężarowych i dostawczych. Satysfakcjonujące zarobki - 514 800 707
■ Zatrudnię do pieczenia ciast domowych
oraz pomoc do cukierni w Jeleniej Górze
- 606 991 160
■ Mechanik samochodowy - Bosch Service
zatrudni mechaników samochodowych z
doświadczeniem. Umowa o pracę , dobre
zarobki. - 509 921 789
■ Montażysta mebli kuchennych - Przyjmę
młodego, energicznego, pomysłowego
mężczyznę na stanowisko montażysty mebli
kuchennych. Mile widziane doświadczenie w
zawodzie. Wysokie zarobki. - 665 955 133
■ Poszukuję osób do pracy na budowie.
- 661 961 708
■ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Karpaczu, Szkoła 707 zatrudni: - nauczyciela
nauczania zintegrowanego - nauczyciela
języka angielskiego - 075 76 163 39
■ Niemcy gastronomia/hotelarstwo Praca w Hotelu w Bawarii dla kobiety
(maj, czerwiec) jako pomoc kuchenna i
przy sprzątaniu pokoi. (Mili gospodarze,
rodzinny interes) Podstawowa znajomość j.
niemieckiego 0049 8857218 (rozmowa w
jęz. niemieckim) lub 075 6415524 po 19.00
- 0049 8857218
■ Nieruchomości - Przyjmę osobę energiczną, komunikatywną, samodzielną do
pracy w biurze nieruchomości. Wymagany
samochód, płaca prowizyjna listy motywacyjne i CV proszę kierować na : wandazur@
gmail.com - 604 508 308
■ Nowe miejsca pracy - Praca fizyczna,
umysłowa i obsługa klienta, do 30 lat, min
średnie - 75 76 47 019
■ Ochrona - Pracownika ochrony lub bez
licencji zatrudnimy na umowę o pracę w
Jeleniej Górze. Wymagania: niekaralność,
doświadczenie i dyspozycyjność - 509
156 631
■ Ochrona osób i mienia - Praca w ochronie
na terenie Jeleniej Góry. Pełny etat . Umowa
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o pracę. Satysfakcjonujące zarobki. Stabilne
warunki pracy oraz możliwość podnoszenia
kwalifikacji. Terminowe wynagrodzenie
- 693 837 959
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum. Z własnej
sprzedaży zarabiasz ponad 40%. Możesz
też budować grupę i otrzymywać od firmy
dodatkową gratyfikację 3-21% od obrotu
całej twojej grupy - 663 777 093
■ Zatrudnię ogrodnika, konserwatora
- 606 991 160
■ Operator oczyszczalni - Wepa Professional
Piechowice S.A. zatrudni pracownika na
stanowisko operatora oczyszczalni ścieków.
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe o kierunku chemicznym lub podobnym.
Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail:
wokon@wepro.com.pl - 75 75 47 818
■ Opiekunka dla dziecka - Potrzebuje
opiekunki dla dziecka 9-cio miesięcznego
chłopca, odpowiedzialna osobę w czasie
opieki ktoś zawsze by był w domu - praca od
6 maja - 784 045 627
■ Opiekunka Karpacz - potrzebuje opiekunki
do 8 miesięcznego synka, tylko z Karpacza.
zainteresowanych proszę o kontakt na maila
: justa200347@wp.pl - mail
■ Osoba do rysunku technicznego - Poszukiwana osoba która umie się posługiwać
rysunkiem technicznym i byłaby chętna do
pracy w Holandii - 075 64 244 46
■ Zatrudnię panią do pieczenia ciast domowych oraz pomoc - 606 991 160
■ Pilnie poszukuje mężczyznę do prac ogrodowych we Wleniu - 075 64 24 446
■ Pilnie potrzebna opiekunka do 3 letniej
dziewczynki na czas choroby (w tej chwili od
21 do 25 kwietnia) w centrum Jeleniej Góry
(okolice Kościoła Garnizonowego) na 7:00
lub 7:30. Proponuję 30 zł za dzień (możliwa
negocjacja) - 697 027 305
■ Pilnie zatrudnię widlakowego - MPT
OAZA zatrudni osobę z uprawnieniami na
wózki widłowe. Mile widziane osoby z grupą
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- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:
jacek_oaza@o2.pl lub na fax podany w tytule
ogłoszenia - 075 646 60 62
■ Podgórzyn - opiekunka do dziecka - Pilnie
poszukuję odpowiedzialnej opiekunki do 1,5
rocznej dziewczynki w Podgórzynie - 605
344 226
■ Pomoc do kuchni w Karpaczu - Renomowana gastronomia w Karpaczu zatrudni
pomoc do kuchni na stałe najlepiej z okolic
Karpacza - 500 183 196
■ Pomoc kuchenna - Bukowiec - Szukam
osoby do pracy w kuchni w ośrodku wczasowym, jako pomoc kuchenna, najchętniej z
doświadczeniem. Praca od maja, w Bukowcu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ewentualnie email: margobukowiec@
interia.pl lub tel. stacjonarny: 075 718 30 94
- 602 554 493
■ Hotel w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenna na stale najlepiej z okolic Karpacza - 500 183 196
■ Pomocnik budowlany do prac wykończeniowych, układania wykładzin obiektowych.
Dobre warunki pracy. - 501 394 206
■ Zatrudnimy do pomocy na stolarni
(meble na wymiar), wiek do 25 lat, nie
wymagane doświadczenie. Jelenia Góra
(Cieplice) ul. Lubańska 1 - 697 995 402.
- 075 755 0330
■ Porządkowe JG - Impel, zakład pracy
chronionej zatrudni w J. Górze lub okolicy
do prac porządkowych. Praca na terenie
zewnętrznym, biurze lub hali produkcyjnej.
Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Kontakt osobisty w
J. Górze ul. 1- Maja 80 pok. 26 - 075 64
56 745
■ Porządkowe w Kowarach - Impel, zakład
pracy chronionej zatrudni w Kowarach lub
okolicy do prac porządkowych. Praca na terenie zewnętrznym, biurze lub hali produkcyjnej.
Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Kontakt osobisty w J.
Górze ul. 1- Maja 80 pok. 26 lub telefoniczny
- 075 645 67 45

Zatrudnimy do pracy w Czechach osoby:
z technicznym lub ekonomicznym wykształceniem,
z aktywną znajomością języka czeskiego w mowie i piśmie
oraz pakietu MS OFFIS.tel.+420 736620351
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy w Czechach
•
elektryków z ważnymi uprawnieniami SEP do 1 kV
tel 091 431 42 08 formex@eta.pl
•
spawaczy CO2 z uprawnieniami
tel 091 431 42 08, email: formex@eta.pl

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
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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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Porządkowe w Szklarskiej - Impel, zakład
pracy chronionej, zatrudni w Szklarskiej Porębie do prac porządkowych. Praca na terenie
zewnętrznym, biurze lub hali produkcyjnej.
Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. - 075 64 56 745
■ Hotel w Cieplicach poszukuje konserwatora - mile widziane doświadczenie w branży
hotelarskiej - 665 501 228
■ Poszukujemy ludzi do pracy - Masz już
dość ciągłego szukania pracy bądź pracy za
głodową pensję? Nigdzie Cię nie chcą bo nie
masz odpowiedniego doświadczona? My Cię
przeszkolimy i damy Ci możliwość godnego
życia. Wszystko zależy od Ciebie e-mail
- adas___27@wp.pl - mail
■ Poszukujemy młodych - Nie przegap
nadchodzącego trendu. Zajmij się dziedziną
w której nadchodzi wzrost popularności i
sprzedaży. Nie przegap szansy na możliwości
kariery i zarobku. Bądź gotowy w odpowiednim czasie. Szukamy ludzi kreatywnych i
dążących do wyznaczonych celów. Zapisy
na rozmowy - 607 122 636
■ Praca od zaraz w firmie handlowej.
Podpisywanie umów. System prowizyjny dla
młodych - 75 76 470 19
■ Niemiecki koncern zatrudni kadrę kierowniczą do nowo tworzonego oddziału. Poszukujemy osób z wyk. śr. przedsiębiorczych,
gotowych na nowe wyzwania. Gł. zad. to kier.
zespołem, budowanie struktur sprzedaży oraz
nadzór nad pracą doradców klienta i sprzedawców. Wym. dyspozycyjność, niekaralność
- 605 245 036
■ Praca - zatrudnimy miłą energiczną
panią do pracy w sklepie mięsnym - 601
438 965
■ Zatrudnię czterech elektryków z uprawnieniami lub czasowo bez uprawnień ( praca
na budowie) - 075 613 70 18
■ Praca - Stajnia GOSTAR zatrudni stajennego - 075 64 95 410
■ Praca - szukam osoby do pomocy w
gospodarstwie w Lubomierzu w zamian za
mieszkanie. - 692 552 483
■ Informatyka do sklepu serwisu komputerowego obsługi Internet Caffe i do sprzedaży
Telewizji Nowej Generacji N: wymagania:
znajomość komputera , oprogramowania
Linux Windows, znajomość bezprzewodowych sieci wifi. Cv prosimy wysyłać tesco@
n-sat.pl system pracy 10-18, sobota 10-14,
pełen etat - 602 810 896
■ Praca dla młodych - Zatrudnimy młode
osoby do akwizycji. Podpisywanie umów
- 75 76 470 19
■ Praca dla młodych - Cyfra+ praca sprzedaż podpisywanie umów. wynagrodzenie
prowizyjne - 75 76 47 019
■ Praca !! do agencji reklamowej - Przyjmę
osobę z Jeleniej Góry ze znajomością Corel
Draw do współpracy z agencją reklamową.
Konieczne prawo jazdy kat. B. Oferty: info@
tele-market.pl - 693 100 000
■ Praca na straganie - Kobieta z doświadczeniem, sprzedaż owoców - 509 266 386
■ Zatrudnimy chętnych do pracy w charakterze Przedstawiciela handlowego w
firmie NETIA. Praca stała lub dodatkowa
Zapewniamy bezpłatne profesjonalne szkolenie [od podstaw] Wysokie wynagrodzenie
- 609 251 992
■ Praca od 16 lat - Jesteś cierpliwa,
wytrwała, lubisz kosmetyki, praca w grupie,
lubisz zdobywać wiedzę, chcesz zarabiać
■

pieniądze. Bezpłatne szkolenia kosmetyczne i
marketingowe. Zadzwoń - 607 100 923
■ Praca od 16 lat - Firma Oriflame zaprasza
do współpracy osoby chętne od 16 Lat Oferujemy wpisowe tylko 1 zł nagrody 50 zł kuferek
kosmetyczny darmowe kosmetyki 10 próbek
za 1 zł Spotkanie 17.04. czwartek godzina 16
ODK - blaszak Zaborze. e-mail adas___27@
wp.pl Proszę podać telefon
■ Praca od zaraz - Masz już dość ciągłego
szukania pracy bądź pracy za głodową
pensję? Nigdzie Cię nie chcą bo nie masz
odpowiedniego doświadczenia? My Cię
przeszkolimy i damy Ci możliwość godnego
życia. Wszystko zależy od Ciebie. proszę dołączyć List motywacyjny +CV adas___27@
wp.pl - mail
■ Zatrudnię przy dociepleniach. Mile
widziane doświadczenie. Zarobki 10-15zł
/h. - 503 328 314
■ Praca w automyjnie - przyjmę pracownika
do automyjni w centrum Jeleniej Góry. - 504
165 873
■ Praca w biurze nieruchomości - Osobę
odpowiedzialną, operatywną, z samochodem
przeszkolę do pracy w biurze przy sprzedaży
nieruchomości. CV proszę przesyłać na maila:
wandazur@gmail.com - 604 508 308
■ Praca w Czekoladziarni - w Jeleniej Górze
przyjmie do pracy studenta lub studentkę.
Praca w godzinach popołudniowych. Praca
w charakterze bristy-kelnera. Ofertę wraz ze
zdjęciem prosimy przesyłać na adres: poczta@
galeriaczekoladowa.pl - 075 76 47 298
■ Praca w domu dziecka - Dom Dziecka
w Szklarskiej Porębie poszukuje osoby na
stanowisko wychowawcy (pełen etat), oraz
osoby do prowadzenia na podstawie umowy
cywilno-prawnej terapii pedagogicznej - 075
717 21 06
■ Praca w Holandii - Praca w rolnictwie dla
młodych osób. Wyjazdy 12 tygodniowe dla
osób w wieku 18-29 lat. Ważna znajomość
języka niemieckiego/angielskiego, zapewniamy zakwaterowanie i ubezpieczenie.
Stowarzyszenie Pegaz ul. Groszowa 7 58500 Jelenia Góra - 075 75 23 230
■ Praca w Holandii w rolnictwie - Praca w
rolnictwie dla młodych osób. Wyjazdy 12
tygodniowe dla osób w wieku 18-29 lat.
Ważna znajomość języka niemieckiego/
angielskiego, zapewniamy zakwaterowanie
i ubezpieczenie. Stowarzyszenie Pegaz ul.
Groszowa 7 58-500 Jelenia Góra - 075
75 23 230
■ Praca w instytucji finansowej - Pilnie
poszukujemy doradców finansowych; Pensja
stała +prowizja mile widziane doświadczenie
w sprzedaży, prawo jazdy, Oferty prosimy
przesyłać: slawek56@vp.pl - 517 338 931
■ Praca w Niemczech - zbory truskawek
od końca maja do końca sierpnia legalna
ze znajomością języka niemieckiego więcej
info pod mailem kodi.a@wp.pl w języku
niemieckim
■ Poszukuję do pracy w Norwegii brukarza
oraz cieśle budowlanego - 511 033 660
■ Praca w ochronie na terenie Jeleniej Góry.
Pełny etat . Umowa o pracę. Satysfakcjonujące zarobki. Stabilne warunki pracy oraz
możliwość podnoszenia kwalifikacji. Terminowe wynagrodzenie - 693 837 959
■ Praca w ochronie - Praca w ochronie
obiektów handlowych w Jeleniej Górze.
Wymagana niekaralność, mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności. Kontakt w
godzinach 8:00 - 15:00 - 075 75 34 222

Praca w Ścięgnach - Poszukuję młodej
osoby do pracy w punkcie handlowym w Ścięgnach koło Karpacza. Wymagana znajomość
obsługi komputera, mile widziane prawo jazdy
kat. B. Praca w sezonie letnim od maja do
końca sierpnia - 660 449 273
■ Poszukuję młodej osoby do pracy w punkcie handlowym w Ścięgnach koło Karpacza.
Wymagana znajomość obsługi komputera,
mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca w
sezonie letnim od maja do końca sierpnia
- 660 449 273
■ Zatrudnimy osobę na stanowisko sprzedawca w sklepie turystycznym HIGH LAND
Zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV
(CV ze zdjęciem) i listu motywacyjnego na email: agent16@euromark.pl Ponadto wszelkie
informacje można uzyskać w sklepie: HIGH
LAND ul. Jana Pawła II 51 58-506 Jelenia
Góra - 075 64 287 90
■ Praca w Świerkowej Karczmie - Kelner,
kelnerka, kucharz, kucharka - 501 125
614
■ Praca w Szwecji - Pilnie potrzebuję
do pracy w budownictwie, cieśli, dekarzy,
ogólnobudowlanych 509 996 394 - 509
996 393
■ Praca w weekendy w spożywczym. - Praca
w sklepie spożywczym w weekendy. Umowa
zlecenie. - 609 375 678
■ Praca w Wielkiej Brytanii - Praca opiekunki/na nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi intelektualnie w Wielkiej Brytanii.
Wymagane doświadczenie oraz dobra znajomość języka angielskiego. Kontakt: PU WAKAT
PLUS ul. 1 Maja 60 (budynek JCK, II piętro)
58-500 Jelenia Góra - 075 641 21 21
■ Praca za 1000zł + premia - Firma Opal
Med zatrudni osobę do telefonicznej obsługi
klienta. CV + list motywacyjny prosimy
wysłać na adres: rekrutacja@opalmed.eu
- 075 64 53 928
■ Praca za granicą - Praca na lotniskach i
przy lotniskach na terenie Wielkiej Brytanii.
Wymagana znajomość języka angielskiego
. Opis stanowisk można znaleźć na stronie
internetowej www.swis.org.pl .Wszystkich
zainteresowanych prosimy o wysłanie Cv w
języku angielskim na adres swis@swis.org.pl
- 895 359 628
■ Pracownicy produkcyjni - Firma "WOJKAT" zatrudni osoby do pracy na produkcji
w Staniszowie. Praca w systemie trzyzmianowym od pon.-pt. Więcej informacji pod
nr (75)6475564 wojkat@wojkat.eu lub
osobiście w naszym biurze przy ul. Morcinka
33 w Jeleniej Górze - 509 500 469
■ Pracuj, ale nie dla szefa! - Pracuj dla siebie
w domu! Wysokie zarobki za poświęcony
czas. Stały wzrost wynagrodzenia. Kontakt:
gabi-22_jg1@o2.pl - mail
■ Produkcja - PMPoland S.A. poszukuje
pracowników na stanowiska: mistrz produkcji, operator maszyny. Oferujemy atrakcyjne
warunki zatrudnienia, motywacyjny system
wynagrodzeń, bogaty socjal. Wymagamy:
doświadczenia, wykształcenia technicznego,
dobrego stanu zdrowia. Kontakt:alina.kala@
pmpgroup.com - 075 64 59 524/517
■ Przedstawiciel handlowy - Firma TP
- Global zatrudni przedstawiciela handlowego
do sprzedaży solarii, lamp i kosmetyków.
Wymagania: prawo jazdy kat. B, umiejętność
organizacji pracy, komunikatywność, wysoka
kultura osobista. CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:
pitros@t-online.de. - 00491707760008
■

Przyłącz się i zarabiaj - Jesteś osobą
kreatywną, wiesz co chciałbyś w życiu
osiągnąć. Zadzwoń i umów się na spotkanie.
My zapewnimy miłą pracę w zespole. - 505
313 568
■ Przyjmę do całodobowej opieki - Zatrudnię
kobietę do całodobowej opieki nad osobą
starszą w Lubinie - 693 789 497
■ Przyjmę do pracy 1200-1800 zł - Przyjmę
do pracy na stanowisko, obsługa klienta, do
sklepu z urządzeniami gastronomicznymi,
wymagana znajomość urządzeń lub praktyka
na urządzeniach, wykształcenie min. średnie,
dobra obsługa komputera, prawo jazdy, stała
praca, zarobki od 1200-1800 zł + premie.
Oferta dotyczy mężczyzn. - 601 625 935
■ Hotel w Szklarskiej porębie zatrudni
recepcjonistkę z minimum komunikatywną
znajomością języka niemieckiego. - 075
71 74 365
■ Zatrudnię Panią na stanowisko recepcjonistki w hotelu. Wymagane doświadczenie w
branży turystyczno-hotelarskiej i znajomość
języka niemieckiego/angielskiego. CV
prosimy przesyłać na mail: recepcja@
hoteljelonek.pl - 075 76 46 541
■ Roznoszenie ulotek - Poszukujemy osób
chętnych do rozniesienia ulotek na terenie
Jeleniej Góry, Kowar i Piechowic - 75 75
56 503
■ Roznoszenie ulotek - Pilnie poszukujemy
uczciwych osób chętnych do rozniesienia
ulotek na terenie Jeleniej Góry, Kowar i
Piechowic. Oferujemy satysfakcjonujące
wynagrodzenie! - 693 034 064
■ Serwisant urządzeń - Firma z Jeleniej Góry
zatrudni serwisanta urządzeń elektrycznych
i gazowych. Wymagane odpowiednie uprawnienia i prawo jazdy. Osoba niepaląca. Kontakt
- mr@connect.jgora.pl. - mail
■ Ślusarz remontowy - Wepa Professional
Piechowice SA zatrudni ślusarzy remontowych. Wymagania: - wykształcenie zawodowe
lub średnie o kierunku mechanicznym, - mile
widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl - 75 75 47 818
■ Sportowcy - Jeśli zajmujesz się sportem
zawodowo, uprawiasz sport, jesteś trenerem
itp. To nawiąże z Tobą współpracę na bazie
kontraktu. Nienormowany czas pracy, duże
zarobki do 600zł na tydzień Wyślij swoje
CV i listę swoich umiejętności i mocnych
stron Twojej osobowości. BuissnesG@op.pl
- 696 885 880
■ Sprzedaż okularów - Dam pracę przy
sprzedaży okularów na ulicy 1go Maja i w
Cieplicach. Proszę dzwonić po 20stej - 607
145 119
■ Sprzątanie w biurze - Przyjmiemy Panią
do sprzątania w biurze w godzinach popołudniowych - 75 642 28 240
■ Stacja Paliw Orlen przy ul. Cieplickiej
106 zatrudni sprzedawców i sprzedawców
zewnętrznych (pomoc przy tankowaniu).
- 695 355 342
■ Stolarz - pilnie - Pilnie poszukuje pracowników - stolarzy do pracy w Jeleniej Górze.
Dobre wynagrodzenie i warunki pracy - 075
64 24 446
■ Striptizer - wieczór panieński - poszukuję
przystojnego striptizera na wieczór panieński
w maju 2008. oferty + foto proszę przesyłać
na adres maina@onet.eu - mail
■ Super praca - Kelner/ka, barman/ka,
recepcjonista/ka! Nie wymagamy doświadczenia. Możliwość zakwaterowania. Przyj■

miemy również pracowników sezonowych
mail bialyjar@wp.pl - 075 76 18 951
■ Super praca w domu, 100% zarobek
- Jeżeli chcesz zarobić nie wychodząc z domu
duże pieniądze napisz: materx19888@o2.pl
Mariusz z okolic Jeleniej 20 lat, - mail
■ Szukam fotografa - Poszukuję fotografa
do obsługi ślubu/wesela termin 10.01.2009
Propozycje (mile widziane zdjęcia) proszę
kierować na adres: odzieży - świat@onet.
eu - mail
■ Telemarketer - Umowa zlecenie/dzieło,
współpraca z Kierownikiem Zespołu ING w
Jeleniej Górze. CV proszę kierować na adres
marek.szalast@agent.ing.pl - 507 172 444
■ Tylko dla ambitnych - Nawiążę współpracę
z młodymi, wykształconymi osobami. Jeśli
znasz się na marketingu wielopoziomowym,
lub masz wykształcenie paramedyczne i
chcesz zarabiać naprawdę duże pieniądze to
wyślij swoje CV i LM a ja do Ciebie oddzwonię
! wellnesspa@op.pl - 509 626 255
■ Tylko dla wyjątkowych - Szukam Młodych
, Ambitnych K i M. Szukam przebojowych i
pracowitych z min. średnim wykształceniem.
Branża Wellness - zadecyduj czy chcesz
w końcu zarabiać ! CV i Lit Motywacyjny :
wellnesspa@op.pl - 509 626 255
■ Współpracuj z nami - chciałbyś godnie
zarabiać? Zadzwoń. Wszystko zależy od
ciebie. kontakt po godz. 20,00 - 075 613
70 18
■ Wykładanie towaru - Zatrudnię osobę
ucząca się lub pracującą do wykładania
towar firmy BK-FOOD. miejsce Tesco Jelenia
Góra, stawka 210 zł, czas pracy- 4 wizyty w
tygodniu. - 608 288 430
■ Wykończeniówka-konserwator - Poszukuję osoby z okolicy Kowar Ścięgien Miłkowa do drobnych prac wykończeniowych
murarskich i stolarskich. Mała architektura
- 604 200 639
■ Wysokie zarobki - Przyłącz się do nas i
bądź nie zależny finansowo-kontakt po godz.
20,00 - 075 613 70 18
■ Zarabiaj - Kręcą cię duże zarobki, dobrze
trafiłeś-zadzwoń i umów się na spotkanie
kwalifikacyjne - kontakt po godz. 20,00
- 075 613 70 18
■ Zarabiaj sam dla siebie! - Praca przy komputerze. Zarobki zależne wyłącznie od ciebie.
Kontakt:gabi-22_jg1@o2.pl - mail
■ Zarabiaj sam dla siebie! - Praca z komputerem bez wychodzenia z domciu. Zarobki
zależą tylko od ciebie. Kontakt: gabi-22_jg1@
o2.pl - mail
■ Zarobki i rozwój - Bezrobotnych, min
średnie, do 30 lat. Na stale. Od 1500 netto
- 75 764 70 17
■ Zatrudnię - sprzedawcę (mały sklepikbranża spożywcza) - 692 712 766
■ Zatrudnię - pracowników ochrony - 693
835 294
■ Zatrudnię - pomocnika do montażu mebli
- 509 585 909
■ Zatrudnię - mężczyznę. Praca przy zakładaniu i konserwacji zieleni - 608 814 589
■ Zatrudnię do opieki - Zatrudnię kobietę do
całodobowej opieki nad osobą starszą. Lubin
- 693 789 497
■ Zatrudnię elektryka na budowie - Elektryk
budowlany teren Jeleniej Góry i okolic 605
458 999 - 793 434 477
■ Zatrudnię fakturzystkę - zatrudnię fakturzystkę do Sklepu Spożywczego w Cieplicach.
Wymagana znajomość komputera i branży

spożywczej. Jednozmianowy system pracy
- 075 64 57 242
■ Zatrudnię kucharzy, pomoc do kuchni
w restauracji pizzerii w Jeleniej Górze.
Zapewniamy dobre wynagrodzenie - 606
991 160
■ Zatrudnię brukarzy i pomocników z
Jeleniej Góry i okolic, wiek do 35 lat - 600
584 102
■ Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze - 606 99 11 60
■ Zatrudnię sprzedawcę (mały sklepik
- branża spożywcza) - 692 712 766
■ Zatrudnię sprzedawców - do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Zatrudnimy barmankę w barze całodobowym ( bar "Pod Papugami ) - 888
872 886
■ Zatrudnimy informatyka - Zaoczna Policealna Szkoła zatrudni nauczycieli informatyki,
szkoła prowadzi system nauczania zaoczny ,
zajęcia w soboty i niedziele. Zainteresowane
osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres
aniawojtasik@gmail.com - 075 75 256 45
■ Zaoczna Policealna Szkoła zatrudni
nauczycieli logistyki , szkoła prowadzi
system nauczania zaoczny, zajęcia w soboty
i niedziele. Zainteresowane osoby prosimy o
nadsyłanie CV na adres : aniawojtasik@gmail.
com - 075 75 256 45
■ Zatrudnimy magazynierów - MPT Oaza
Jelenia Góra zatrudni pracowników magazynowych. Oferujemy dobre warunki pracy
i płacy. Mile widziane uprawnienia na wózki
widłowe, grupa - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Oferty prosimy kierować
na adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl lub
na fax podany w tytule ogłoszenia. - 075
646 60 62
■ Zatrudnimy matematyka - Zaoczna
szkoła zatrudni nauczycieli matematyki.
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie
CV na adres ; aniawojtasik83@gmail.com
- 075 75 256 45
■ Zatrudnimy piekarza - Pilnie zatrudnimy
piekarza. Kontakt osobisty w godz. od 10:00
do 14:00 ul. Podwale 18 - 075 75 37 00
■ Zatrudnimy prac budowlanych - MPT
Oaza Jelenia Góra zatrudni pracowników do
remontu obiektu przy ul. Podgórnej, prace
ogólno budowlane. Preferujemy osoby z grupą
- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Oferty na adres e-mail: Jacek_oaza@o2.pl lub
fax podany w tytule. - 075 646 60 62
■ Zatrudnimy pracowników - Zatrudnimy
stolarzy, lakierników i pracowników produkcyjnych. Praca jednozmianowa. Kontakt w
godz. 8.00-15.00 - 075 75 53 251
■ Zbiory truskawek w Anglii - wyjazd
12.05.2008 na okres 4-6 miesięcy. Kobiety i
mężczyźni w wieku 18-55 lat, bez znajomości
angielskiego. Zapisy korespondencyjne.
Farmy blisko Londynu. OSKAR Agencja Rekrutacyjna, cert. 3826/1b - 618 504 848
■ Z własnym samochodem - Młodych,
dyspozycyjnych od zaraz. 400 zł na tydzień
plus premie - 668 187 645
■ Zostań konsultantka Avon rabat do 40%
możliwość dalszego rozwoju 603 720 302

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Zaopiekuję się dzieckiem nawet w
weekendy – może być w domu w godzinach
popołudniowych – 516 021 772
■ Były struż z rocznym doświadczeniem
szuka pracy na podobnym stanowisku

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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budowa. magazyny i.t.p. Janusz 23 lata
721 449 976
■ Pilnie poszukuję pracy na budowie
pomocnik 667 130 688
■ Pilnie poszukuje pracy na budowie jako
pomocnik jestem młody bez nałogów chętny
do pracy 667130 688
■ Młoda szuka pracy od zaraz 782 544
574
■ 20 latek podejmie pracę - 20 letni
absolwent Technikum Hotelarskiego podejmie stałą pracę, obsługa komputera, język
angielski, komunikatywny, chętnie w sklepie
komputerowym lub agd/rtv. - 782 346
880
■ 25 lat, doświadczony - studia administracja publiczna, doświadczony kierowca busa,
praktyki w Urzędzie Miasta i przedsiębiorstwie
prywatnym, doświadczenie przy obsłudze
klienta -3 lata,prawo jazdy kat. b, pracowity i
uczciwy - 660 685 399
■ 55 letnia kobieta szuka stałej - pracy aby
dopracować do emerytury, czy ktoś zatrudni
starszą panią? - 756 133 212
■ Absolwent technikum żywienia i gospodarstwa domowego podejmie prace, niekoniecznie w zawodzie. e-mail: maniutek88@
gmail.com - mail
■ Agencja pośrednictwa pracy - Szukasz
dobrego pracownika !!! CRK Centrum Rekrutacji Kadr-Jeleniogórska Agencja Pośrednictwa
Pracy - posiadamy w swoich bazach aplikacje
doświadczonych pracowników i specjalistów
z różnych branż, Jelenia Góra, ul. Wiejska
29 zadzwoń 605661481 lub napisz biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 43 965
■ Asystentka/sekretarka - podejmę pracę w
charakterze pracownika biurowego wykształcenie średnie(matura)Technik Hotelarstwa.
Dyspozycyjność, uczciwość - 697 431 107
■ Biuro/sekretariat - Podejmę pracę w
charakterze pracownika biurowego. Posiadam 4-letnie doświadczenie na stanowisku
referenta. Wykształcenie średnie zawodowe
(matura) Technik Obsługi Turystyki. Dyspozycyjność pn-pt do godz. 16:00. Jelenia Góra
075 / 612 98 58 - 505 151 271

Długi weekend - Chętnie podejmę pracę w
okresie długiego weekendu - 508 910 244
■ Doradca kredytowy z doświadczeniem
szuka pracy na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 691 270 507
■ Dorywczo w Karpaczu - podejmę prace
popołudniami od poniedziałku do piątku
- sprzątanie, mycie okien itp. - 696 889
882
■ Doświadczenie w kier. zespołem, doświadczenie w handlu ( 7 lat) książeczka zdrowia,
zagad, HCCP, HR, obsługa komputera,
zamówienia, grafiki, rozliczanie czasu pracy,
rozliczenia kasjerów, Szuka pracy jako
kierownik , z-ca kierownika sklepu, prowadzenie dokumentacji sklepu( fakturowanie),
jumaczka@tlen.pl - 668 179 980
■ Elektryka hydraulika - podejmę wykonanie
instalacji elektrycznej i hydraulicznej - 511
324 011
■ Elektryk- dość dobry - Podejmę prace
jako elektryk i nie tylko. Uprawnienia SEP
do 20KV D+E pomiary, Konserwator sprzętu
przeciw pożarowego. Uprawnienia TDT do
obsługi oraz przeglądów rządzeń dźwigowych
w zakresie M/E: podnośniki, żurawie stałe
przewoźne, suwnice itd. Prawo jazdy kat B
- 792 076 939
■ Emeryt jako konserwator - sprawny emeryt z wykształceniem średnim energetycznym
- znajomość komputera z samochodem
osobowym, podejmie prace jako konserwator
w szkołach, firmach lub inne propozycje
- 698 674 272
■ Fotograf szuka pracy - Szukam pracy jako
fotograf - 506 392 346
■ Handlowiec- sprzedawca - Kobieta, lat 54,
ogromne doświadczenie w handlu w zakresie
sprzedaży szuka pracy na stanowisko ekspedientka. Bardzo miła osobowość, bardzo
dobra prezencja, pracowita, otwarta, szybko
ucząca się - 511 116 535
■ Hit- hotelarstwo i turystyka - Dla Pracodawców. Bank Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki- posiadamy w swoich bazach
aplikacje specjalistów i pracowników z branży
hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej,
■

Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń 605
661 481 lub napisz biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 439 65
■ Hotel zatrudni kucharza - Hotel Pałac
Staniszów zatrudni osobę na stanowisko
kucharz. hotel@palacstaniszow.pl - 075
75 58 445
■ Inżynier elektryk po PWR - Inżynier Elektryk po Politechnice Wrocławskiej. Obecnie
studia magisterskie zaoczne w tym samym
kierunku (elektroenergetyka). Uprawnienia
D oraz E bez ograniczeń napięcia. Doświadczenie zawodowe = 2 lata. Zmienię obecną
pracę - 696 680 990
■ Kierowca - prawo jazdy kat b - posiadam
od 9 lat wcześniej jeździłem przez 1 rok
w między narodowym transporcie - 787
950 172
■ Kierowca Kat. B,C wszystkie badania
lekarskie, dyspozycyjny z doświadczeniem
- 600 055 024
■ Kierowca z okolic Jeleniej Góry kat. bce,
jazda po kraju posiadam badania i kurs na
przewoź 1 rok jazdy po UE - 075 76 184 16
- 508 379 206
■ Kierowca bce,, - Kierowca z okolicy
Jeleniej Góry, podejmę prace na zestawie lub
wywrotce , jazda po kraju, doświadczenie 1
rok jazda po UE - 508 379 206
■ Kierowca b, c młody - uczciwy, dyspozycyjny, ambitny, odpowiedzialny podejmie
pracę jako kierowca ciężarówki lub busa.
Chodzi mi o prace na długich dystansach
w kraju lub po Europie. Nie interesuje mnie
praca na miejscu jako zaopatrzeniowiec czy
kurier - 605 060 748
■ Kierowca c+e - Aktualny kurs na przewóz
rzeczy, karta kierowcy, badania. Doświadczenie na trasach międzynarodowych. - 793
058 694
■ Kierowca kat b - poszukuje pracy jako
kierowca posiadam doświadczenie na
busach dobra znajomość Dolnego Śląska
- 509 208 912
■ Kierowca kat.B - młody, uczciwy, ambitny
podejmę prace jako kierowca posiadam
doświadczenie w kierowaniu busa organi-

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

zowanie pracy własnej i pracy w zespole
znajomość branży budowlanej( art. z nią
związane) - 508 984 373
■ Kierowca kat. B - Młody, wytrwały, punktualny, dyspozycyjny. Posiadam prawo jazdy
cztery lata - 603 199 147
■ Kierowca kat b, c - pilnie poszukuje pracy
- 695 725 855
■ Kierowca kat. b podejmie pracę w charakterze kierowcy od zaraz. Dyspozycyjność
i doświadczenie - 509 208 912
■ Kierowca kat c - podejmę prace jako
kierowca mam doświadczenie kraj- Europa
zachodnia - 721 581 631
■ Studentka germanistyki na KK (dodatkowa
specjalność: angielski) udziela korepetycji z
języka niemieckiego i angielskiego. Konwersacje, matura, egzaminy. Dalsze informacje
pod telefonu lub mailem: gabiizba@poczta.fm
- 606 433 817
■ Kosmetyczka szuka pracy - w Jeleniej
Górze i okolicach - 500 183 331
■ Kostka granitowa - Podejmę prace przy
kostce - 511 324 011
■ Kostka granitowa - puzzle - podejmę
układanie kostką wjazdów na posesje/
ogrody/I.T.D. - 511 324 011
■ Laborantka z wykształceniem średnim o
specjalności analizy środków spożywczych
podejmę pracę w Jeleniej Górze lub okolicy
- 695 313 925
■ Młoda dziewczyna szuka pracy - 22-letnia,
wykształcenie zawodowe-sprzedawca, pilnie
podejmie prace w zawodzie. Najchętniej na
terenie Kowar. - 601 712 749
■ Młode, pracowite - Ja wraz z koleżanką
jesteśmy zainteresowane pracą w charakterze hostessy czy wykładania towaru w
hipermarketach. Pełna dyspozycyjność w
weekendy. proszę o kontakt telefoniczny
- 516 204 733
■ Młody ambitny szuka pracy - Młody ,
ambitny , prawem jazdy kat.B szuka pracy
jako kierowca , nie koniecznie kierowca
kret-pl@wp.pl - 505 288 212
■ Młody ambitny szuka pracy - Młody
ambitny człowiek po liceum podejmie się

każdego zajęcia kontakt- danielos19@onet.
eu ; lub poprzez zamieszczony telefon - 504
790 334
■ Młody dyspozycyjny - Młody 19 lat,
wykształcenie zawodowe, obecnie nauka
zaoczna w technikum, komunikatywny,
dyspozycyjny, miła aparycja, prawo jazdy
kat. B Podejmę jakąkolwiek prace - 665
367 618
■ Niania do dziecka szuka pracy - Kobieta
w średnim wieku zaopiekuje się dzieckiem
najlepiej na terenie Sobieszowa lub Cieplic
- 606 712 547
■ Od maja, wyższe! - Absolwent studiów
licencjackich, student ostatniego semestru
dziennikarstwa-studia magisterskie, j.niemiecki, obsługa komputera, do wzięcia od
maja. Może być porządna firma ochroniarska
- 695 430 143
■ Operator wózka widłowego - Operator
wózka widłowego podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry. Kontakt:pls16@wp.pl - 889
178 408
■ Opieka nad dziećmi - Studentka germanistyki zaopiekuję się popołudniami / wieczorami dzieckiem lub dziećmi. Odbyta praktyka
w niemieckim przedszkolu (z referencjami).
Więcej informacji telefonicznie lub mailem:
gabiizba@poczta.fm - 606 433 817
■ Opieka w Niemczech nad dzieckiem
lub osobą starszą lipiec sierpień - 668
328 765
■ Opiekunka do dziecka - 506 255 441
■ Opiekunka do dziecka - Kobieta w średnim
wieku bez nałogów zaopiekuje się dzieckiem.
Niewygórowane wymagania finansowe - 075
71 30 722
■ Pilnie podejmę pracę – 29 letnia kobieta,
ekonomistka, w pełni dyspozycyjna podejmie
pracę nie koniecznie związaną ze swoim
wykształceniem. Oferty związane z akwizycją
mnie nie interesują. mail. anna11123@wp.pl
■ Podejmę pracę - wykonam prace porządkowe na działkach - 517 120 831
■ Młoda, ambitna podejmie pracę od zaraz.
Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku.
- 792 251 024
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Podejmę pracę w zawodzie cieśla, dekarz
coś z tym związane! 886-013-467 - 505
390 884
■ Podejmę pracę - Młody, wykształcenie
średnie, doświadczenie w obsłudze klienta,
dobra znajomość jęz. niemieckiego, znajomość pakietu MS Office i programu
SubiektGT, prawo jazdy kat. "B" szuka pracy.
OFE i akwizycja wykluczone - cezary_a@
poczta.fm - 609 064 254
■ Podejmę prace jak struż lub pracownik
Ochrony - 517 120 831
■ Podejmę pracę - na stanowisko sprzedawca - 663 385 971
■ Podejmę pracę w sklepie barze itp lub
do opieki nad dzieckiem ewelina_z1@
vp.pl - mail
■ Młoda, niepaląca i uczciwa podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry i okolic ( od
poniedziałku do piątku) - 792 251 024
■ Student 3 roku podejmie prace na terenie
Jeleniej Góry - 781 670 570
■ Podejmę pracę - 29-letnia kobieta,
ekonomistka podejmie pracę nie koniecznie
związaną ze swoim wykształceniem. mail.
anna11123@wp.pl
■ Podejmę pracę - Student, 21 lat, chętnie
podejmie pracę. Oferty proszę składać pod
telefonicznie - 607 050 769
■ Podejmę pracę najlepiej w gastronomii
jako kelnerka - GG2210351
■ Szukam pracy mam 19 lat, wykształcenie
gimnazjalne. Poszukuję pracy na 1 zmianę do
godzinie 14-15 - 798 504 863
■ Podejmę prace budowlano-remont podejmę pracę przy remontach lub na
budowie (doświadczenie w branży budowlanej, praktyka za granicą 607 592 100
- 667 153 578
■ Podejmę prace jako struż - Podejmę prace
jako struż na terenie Jeleniej Góry. Zależy mi
na płacy tygodniowej - 517 120 831
■ Podejmę pracę na budowie - mam 22
lata podejmę pracę na budowie w okolicach
Jeleniej Góry. - 507 565 421
■ Podejmę pracę w domu - ponieważ spodziewam się dziecka, jestem po technikum
■
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ekonomicznym obecnie uczę się na kierunku
Organizacji reklamy. Mogę przepisywać
pisma, wypełniać faktury itp. zależy mi na
takiej pracy ponieważ muszę zarobić na
dziecko. Proszę o kontakt: jsoloducha-1987@
o2.pl - mail
■ Podejmę się roznoszenie ulotek - Witam
bardzo chciałbym roznosić ulotki na terenie
Jeleniej Góry! Mam 15 lat Kontakt e-mail:
komora13@o2.pl - 075 61 37 177
■ Podejmiemy pracę (ulotki itp.) - Podejmiemy pracę na terenie Jeleniej Góry np.
roznoszenie ulotek, wyprowadzanie psów itp.
jesteśmy niepełnoletnie, ale odpowiedzialne i
rzetelne - 504 334 131
■ Pomocnik kuchenny - na terenie Jeleniej
Góry- chodzi mi o płace tygodniową - 517
120 831
■ Pomoc w nauce! - Studentka filologii polskiej pomoże dzieciom szkół podstawowych
w nauce -wszystkie przedmioty + j.angielski.
Posiadam doświadczenie w nauce dzieci,
gdyż odbywałam praktyki nauczycielskie w
szkole. Tanio - 506 560 991
■ Poprowadzę stronę internetową dla lokali,
hoteli, itp. Preferowałbym kontakt e-maiowy:
arvbleidd@gmail.com - 504 154 387
■ Poszukuję pracy - na stanowisku magazynier-sprzedawca,3-letnie doświadczenie w
handlu - 601 764 580
■ Poszukuję pracy - Podejmę pracę w
zawodzie Cieśla, dekarz z lekkim przyuczeniem!! Ewentualnie zbrojarz lub do ocieplenia
budynków, teren Jelenia Góra! - 886 013 467
- 505 390 884
■ Po technikum hotelarskim - W tym roku
zdaje maturę i kończę technikum hotelarskie.
Interesuje mnie praca w hotelu, restauracji,
barach. Mam prawo jazdy kat. B. Praca w
jeleniej górze i okolicach - 512 701 018
■ Praca - mam 50 lat, nie karany, wysoki
,zdrowy, podejmę prace - ochrona mienia
- 601 472 183
■ Praca dla studenta zaocznego - Student
zaoczny poszukuje pracy. kontakt: iuscogens@onet.eu - mail
■ Praca na wakacje - W okresie wakacji
podejmę się pracy w charakterze: kelnerki,
opieki nad dzieckiem. Mogę zająć się również
sprzątaniem. e-mail: lpaola@poczta.onet.pl
- 722 072 486
■ Prace wykończeniowe - płytki, regipsy,
malowanie, itp. - 075 71 36 828
■ Pracowity szuka pracy - 25 lat, licencjat z
administracji, 3,5 roku jako kierowca w trzech
różnych hurtowniach - 660 685 399
■ Wykonuję rysunki projektów w AutoCAD,
wizualizacje obiektów, projekty budowlane
i wykonawcze. Mogę również podjąć prace
w biurze architektonicznym na stanowisku
asystenta projektanta (2.5 roczne doświadczenie - pracownie projektowe we Wrocławiu
- aktualnie zamieszkuje okolice Jeleniej Góry)
- 880 248 853
■ Recepcja/język niemiecki - obsługa
komputera, prawo jazdy doświadczenie

jako recepcjonistka, fakturzystka - 508
910 244
■ Recepcja/j.niemiecki - podejmę pracę
doświadczenie na stanowisku recepcjonistki,
fakturzystki , obsługa komputera, prawo jazdy
- 508 910 244
■ Skopie działki na terenie Jeleniej Góry
– tanio - 517 120 831
■ Podejmę prace w godzinach po południowych przy sprzątaniu biura - 508 807 044
■ Studentka informatyki - Przedostatni
semestr studiów o kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Technik administracji.
Świetna obsługa komputera. Ms Office. Prawo
Jazdy kat. B. Obsługa urządzeń biurowych.
Staże - Urząd Miasta, Sąd, Starostwo Powiatowe - 507 065 179
■ Podejmę pracę od zaraz w wolnych
chwilach od szkoły lub na okres wakacji. Mam
doświadczenie w pracy w kawiarni, jestem
absolwentką T. Hotelarskiego. Podejmę
pracę w sklepie, restauracji, hotelu. Odpiszę
na każdą propozycję. Proszę pisać na maila:
Justynka1102@interia.pl - mail
■ Jestem studentka na I roku architektury
(zaocznie). Znajomość programów: Corel,
Photoshop, Autocad. Języki : niemiecki i
angielski. Jestem osoba młodą, komunikatywną, szybko nawiązuje kontakt z ludźmi
- 506 392 346
■ Student zaoczny szuka pracy - Student
zaoczny poszukuje pracy. iuscogens@onet.
eu - mail
■ Szklarska Poręba - 24 lata, wykształcenie
średnie, dyspozycyjny, auto, bardzo dobra
znajomość branży motoryzacyjnej, doświadczenie również w handlu i gastronomii.
Podejmę pracę, umowa niekonieczna - 798
952 444
■ Szukam pracy - Szukam pracy jako
pomoc kuchenna, na terenie Jeleniej Góry
- 513 171 765
■ Szukam pracy - szukam pracy w biurze.
Obsługa urządzeń biurowych, doświadczenie
w pracy z klientem, Ms Office. Angielski w
stopniu średnim - 604 520 976
■ Szukam pracy - Pani 47-letnia uczciwa,
odpowiedzialna podejmie pracę 3 - 4 godz.
dziennie - 515 470 851
■ Szukam pracy - dozorca, stróż, konserwator - Karpacz i okolice szuka pracy - 691
795 109
■ Jako kierowca kat .B. Lub na budowie.
Posiadam auto na gaz zawiozę wszędzie.
- 511 873 961
■ Szukam pracy jako pomoc kuchenna na
terenie Jeleniej Góry - 513 171 765
■ Szukam pracy dodatkowej - szukam
pracy dodatkowej najchętniej w kuchni
- 516 172 073
■ Szukam pracy za granicą - podejmę prace
za granica na okres wakacji, dzwonić po 15
- 607 461 674
■ Szukam pracy za granicą - najlepiej jako
opiekunka do dziecka lub osoby starszej
- 668 328 765

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

Technik administracji - Przedostatni
semestr studiów o kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Technik administracji.
Świetna obsługa komputera. Ms Office. Prawo
Jazdy kat. B. Obsługa urządzeń biurowych.
Staże - Urząd Miasta, Sąd, Starostwo Powiatowe - 507 065 179
■ Uczciwa i pracowita kobieta, lat 45, podejmie każdą pracę, najchętniej na terenie Kowar
- 075 76 146 35 - 691 839 519
■ Włoski perfekt w mowie - szukam pracy
znam bardzo dobrze język włoski oraz praktykę w gastronomi, pizzerii posiadam prawo
jazdy kat. B - 605 120 468
■ W branży budowlanej - mam kilkuletnie
doświadczenie - 691 065 584
■ Wesela komunie - profesjonalnie, estetycznie i bardzo smacznie podejmę się
przygotowania przyjęcia weselnego, komunii
oraz przyjęcia okolicznościowego 075 756
4319 24 po 17.00 - 505 840 481
■ Wymaluję mieszkanie tanio - tanio na
terenie Jeleniej Góry - 517 120 831
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Zaopiekuje
się dziećmi lub dzieckiem u siebie w domu
w Karpaczu - 607 465 951
■

RÓZNE
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
■ Komplet wypoczynkowy 4+2+1 Stan
bardzo dobry – cena 850 zł oraz z komody
kredens i ława, dąb 1200 zł – 502 068
070
■ Pralkę Franię w dobrym stanie – 120 zł
sprzedam - 075 61 33 089
■ Tanio – telewizor Sony 4 lata – fotel
1 osobowy, rozkładany, zlewozmywak
kwasoodporny – witryna Sklepowa oszklona
– wys. 1,20 cm, dług. 1,30 cm – 075
643 42 22
■ Kupię nowe haftowane serwety. Najchętniej haft płaski lub Richeriew – Godz. 18-20
– 075 64 28 088
■ Sprzedam lipę w kłodzie grubą – 605
209 637
■ Sprzedam pieczone jagnię – koziołek
– młode – przyjmujemy zamówienia – 605
209 637
■ Sprzedam zamrażarkę głębinową – stan
bardzo dobry, tanio – 516 021 772
■ Przyjmę zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
782 856 661
■ Niedrogo łóżko piętrowe dziecięce, może
być bez materacy - 506 493 165
■ Łoże 2 osoby - wymiary 2 m na 2,2 m
materace, 2 szafki, dobry stan, tanio - 665
484 047
■ Pożyczki, pisma, windykacja. Zlecenia
nietypowe 693 873 473
■

Stół operacyjny z przystawkami sprawny
- 665 484 047
■ Tanie domowe obiady, gotowane na
miejscu i na wynos - Cieplice ul. Cieplicka 74
szkoła nr 6 502 108 290
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Mazda MX-3 1996r – przebieg 165.000,
1600 benzyna, zielony metalik, brak chłodnicy klimatyzacji – cena do uzgodnienia
– Cena 6800 PLN - 504645166
■ Vw Golf 1,6 , 1994, szary metalik, 4
drzwi, szyberdach, centralny zamek, przebieg
210 tys, cena 5000zł – 600 572 161
■ Vw Passat Sedan TDI 1,9 – czarny 1996
– moc 90km, elektryczne szyby, lusterka,
szyberdach. ABS, hak holowniczy, przebieg
240tys. km, sprowadzony z Holandii – 075
76 46 334 – 607 275 044
Vw Golf 1.8, bordowy
metalik, 1997, 5 drzwi,
klikatyzacja, abs,
elektrycznie regulowane lusterka, szyby,
4 poduszki, hak, białe
zegary, przebieg 220
tys. 600 572 161
Golf 2 .1.6.disel. Atrakcyjny wygląd,
zadbany, ekonomiczny bez wkładu finansowego – wsiadać i jechać 516 336 158
■ BMW 318 E30 srebrny 1.8 benzyna +
gaz wnętrze podświetlane neonami, ciemne
szyby, soczewkowe reflektory Cena 2000
504 361 638
■ Polonez Caro 1.6i ,96r.aktualny przegląd,
OC. Stan dobry. Cena 850 zł. 607 763 204
dom 075 717 40 25
■ GOLF 3 zadbany, szary metalik, po wymianie oleju, filtrów pompy, pasków rozrządu
1.4 pojemności - Sprzedam za 5500 tys
lub zamienię na większe o podobnej cenie
508 367 916
■ Suzuki Swift 94 r. 97 tys. km 1.3 pojemności, centralny zamek na pilota. el.szyby i
lusterka, kubełkowe fotele, alufelgi, czarny
metalik, zadbany, cena 4500 - 605 592
226
■ Vw Golf, 2ke, pięciodrzwiowy, hak, wym.
rozrząd, hamulce, 1600 pojemności, 6.5
litra na 100km, rok.prod.90 ZADBANY 791
963 115
■ Golf 3 stan idealny, rok produkcji 95,
poj.1.4 benzyna, czarny, 3 drzwiowy, centralny, szyber dach, alarm, 2 airbag, cena
8200 zł po 17 godzinie 603 461 370
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię każde auto, również powypadkowe
oraz przyjmę każde auto w zamian - wyrejestrowanie – Posiadam wiele części zamiennych do rożnych aut – nowe lub z demontażu
– 604 899 303 – 698 707 299

Każde auto. Przyjmę za wyrejestrowanie.
Przyjeżdżam 669 022 821
■ Mercedesa 123, może być uszkodzony
722 060 661
■ Auto w rozsądnej cenie - może być
uszkodzone, zarejestrowane lub nie 072
206 06 61
■

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Budujemy domy od podstaw - Budujemy
domy od podstaw - 663 912 384
■ Dekarstwo ciesielstwo - oraz prace
ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Ekskluzywne wykonanie i aranżacja
- Wieloletnie doświadczenie na ekspozycjach
i targach - 604 200 639
■ Firma Bud-Meister - wykonuje prace tynkarskie, tj. tynki gipsowe - 665 733 330
■ Firma ogólnobudowlana - przyjmie zlecenia na budowy oraz remonty, szybkie terminy,
zapewniamy transport i materiał na miejsce,
faktury vat - 609 389 296
■ Firma wykona tynki maszynowe - AGREGAT. Firma wykona tynki maszynowe. Docieplenia oraz wszelkie prace wykończeniowe
- 661 334 123
■ Fundamenty - zbrojenia, murowanie
- 609 104 056
■ Hydraulika technika grzewcza - montaż
c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
■ Hydraulika wodno-gazowa - wymiana
naprawa - awarie - 504 154 873
■ Kafle, tynki ozdobne - (własne wzory),
gładzie, płyta k-g, obudowy kominków, nietypowe aranżacje pod klienta - 603 187 240
■ Kompleksowe wykonanie - instalacji elektrycznych, rtv-sat, tel. Fachowe doradztwo i
wykonanie - 508 260 110
Firma Wizart
Usługi remontowo
budowlane,
malowanie,
tapetowanie, tynki,
gładzie, regipsy

783 649 383

Firma Budowlana Bartex
- kompleksowe usługi
budowlane, posadzkarstwo,
brukarstwo, tynkowanie.
Wykonywanie wszelkich
robót budowlanych

Tel. 0 608 262 768

Tynki gipsowe,
cementowowapienne,
docieplenia, doświadczenie, wlasne
rusztowanie
600 572 161
Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

Koparko - ładowarka - równe kola tanio
wykopy przyłącza szamba oczyszczalnie tanio
i sprawnie - 785 535 629
■ Koparko - ładowarka - na dużych kołach +
młot. transport - wywrot - 607 377 281
■ Koparko-ładowarka - na dużych kolach
+młot, transport - zwrotka do 15 ton. - 607
377 281
■ Koparko-ładowarka case - Koparko-ładowarka CASE. Roboty ziemne - 510 331 010
■ Malowanie-remonty mieszkań - Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Montaż paneli podłogowych i ściennych.
Solidnie i niedrogo - 691 936 900
■ Płytki, regipsy, malowanie - i inne prace
wykończeniowe - 075 71 368 28
■ Remonty dachów - oraz montaż okien
dachowych - 609 654 791
■ Remonty, wykończenia wnętrz - Remonty,
wykończenia wnętrz - 693 873 473
■ Roboty ziemne - koparko - ładowarka Cat
do wynajęcia f- vat - 504 149 991
■ Tynki maszynowe gipsowe - i cementowowapienne. Młoda zgrana brygada spełni Twoje
wymagania. Zapraszamy do współpracy.
Konkurencyjne ceny. Dzwon nie Czekaj
- 509 112 915
■ Usługi dekarsko ciesielsko - Wykonujemy
usługi dekarsko ciesielsko-blacharskie,
montaż obróbek blacharskich, wstawiamy
okna dachowe itp. - 663 087 910
■ Usługi podnośnika koszowego - Wszelkie
usługi podnośnika koszowego P-183, Wysokość 18m, wysięg boczny 8m. Doświadczony
operator, bezproblemowa współpraca! - 502
508 265
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie - 798 778 961
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie - 608 425 553
■ Wszelkie usługi podnośnika - koszowego
P-183, Wysokość 18m, wysięg boczny 8m.
Doświadczony operator, bezproblemowa
współpraca! - 502 508 265
■ Wykonam remonty mieszkań - Wykonam
remonty mieszkań - 500 289 971
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Dj prezenter - wesela bankiety inne wykonam również nagłośnienia wszelkiego rodzaju
imprez i festynów - 791 541 708
■ Duet DJ - WODZIREJ na wesela - Oryginalne utwory muzyczne, tradycyjne zabawy
weselne. prowadzimy Karaoke oraz inne
imprezy. Sprawdź nas! FULLSOUND - 507
408 092
■ Duet muzyczny Carlos - Wesela Zabawy
Itp. - 501 576 923
■ Esperanza - zespół muzyczny Gramy dla
każdego i młodszego i starszego. Tylko duet
ESPERANZA skocznie zagra Wam do tańca
- 888 764 120
■ Wesele marzeń zespół Prestiż - Wesela,
zabawy. Demo na naszej stronie e-mail kontakt@zespolprestiz pl - 517 900 425
■ Zespół Family - wesela - 605 210 566
■ Zespół muzyczny - wesela bankiet - 792
793 118
■ Zespół muzyczny FART - wesela bale
studniówki itd. - 609 272 704
■ Zespół na wesele - DEMO do dyspozycji.
Super wokal żeński, saksofony, klawisze.
Błogosławieństwo, oczepiny, wodzirejka,
sporo biesiady - 609 325 082

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
USŁUGI
RÓŻNE
■ 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 - alakow@onet.eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
■ 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
■ Naprawa pralek i sprzętu AGD, Dariusz
Simonium – zakład – Zabobrze ul: Karłowicza 25 – czynny pon – Pt 10 – 17
sobota 10 – 13 – 603 835 483 – 075
64 21 598
■ Ciesielstwo – dekarstwo. Więźby oraz
pokrycia dachowe wszelkich typów, wstawanie okien dachowych – montaż rynien
– 511 089 681
■ Firma Wizart - Elektryczne kominki w
zabudowie. Montujemy w każdym mieszkaniu - Cena kilkakrotnie niższa od tradycyjnych kominków - krótkie terminy realizacji
- 783 649 383
■ Firma Wizart - Usługi remontowo
– budowlane, malowanie, tapetowanie,
tynki, gładzie, regipsy – 783 649 383
■ Zdrowe diety, bezpieczne zdrowe odchudzanie, poprawa kondycji i formy – mgr
Ekspres Pożyczka 500zł
do 200 - bez BIK-u
wypłata w 4h

696 279 734

Przeprowadzki
kontener meblowy
20m3, 18m3, załadunek, rozładunek, dwa
lub trzy meblowozy na
większą przeprowadzkę
– Faktury VAT

515 716 919

Angielski korepetycje
skutecznie i tanio

606 803 803

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl

inż. technolog żywności specjalista ds.
zdrowego odżywania i dietetyki – bobowskiw@tlen.pl – 785 636 539
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Biuro rachunkowe Alizee - 075 64
615 80, ul. Wolności 252 Jelenia Góra.
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa
spółek, firm i osób fizycznych - 665
664 774
■ Fotografia ślubna i okolicznościowe
- Zdjęcia pensjonatów strony WWW Negocjacja cen - 607 307 967
■ Ing ofe - Przenieś się do najlepiej
zarabiającego OFE w Europie(ING OFE
LIDEREM-Rzeczpospolita 10.04.08 ) 5 dni
pozostało do sesji transferowej Zadzwoń lub
napisz - 605 221 281
■ J.angielski skutecznie i niedrogo zadzwoń zapraszam serdecznie - 792
436 475
■ Lotki, wizytówki, ogłoszenia - Proj.
Graficzne: plakaty, okładki, opakowania,
rysunki, cyfrowe zdjęcia tematyczne,
obróbka zdjęć - 606 377 726
■ Naprawa i renowacja - starych drzwi,
okien i schodów - 600 625 455
■ Odchudzanie - i zmiana nawyków
żywieniowych - 510 130 010
■ Oddłużenia - 022 38 95 088
■ Pity od 15 zł - Biuro Rachunkowe ALIZEE
075 64 615 80, Wolności 252 Jelenia Góra
665 664 774 - 665 664 774
■ Pomoc prawna - windykacja, pisanie
pism, podań, itp. Detektyw - 693 873
473
■ Potrzebujesz fotografa? - Śluby, wesela,
komunie, chrzty, plenery, itp. zdjęcia do
obejrzenia na stronie internetowej 512
392 456 fabiana.fotograf@onet.eu - 512
312 295
■ Programy inwestycyjne - Biuro Rachunkowe Alizee 075 6461580 Wolności 252
Jelenia Góra. - 509 698 373
■ Projekty graficzne - ulotki, wizytówki,
ogłoszenia, plakaty, okładki, etykiety,
opakowania, rysunki, cyfrowe zdjęcia tematyczne, obróbka zdjęć - 606 377 726
■ Przeprowadzki - Nasi pracownicy wniosą
i pomogą ustawić wszystkie rzeczy. Posiadamy ubezpieczenie ładunku. Atrakcyjne
ceny. KAMI-TRANS - 509 441 300
■ Renowacja przebudowa - i budowa
piecy kaflowych, budowa kominków i piecy
chlebowych - 784 443 470
■ Serwis gsm - naprawa, simlock, pl.
menu, wszystkie modele na miejscu. J.
Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 4
(kolo malej poczty) pn-pt. 9-17 sobota 9-14
- 888 277 275
■ Serwis rtv - naprawa, przestrojenia, radio
code, komputery. J. Góra ul. Powstańców
Wielkopolskich 4 (kolo malej poczty) pn.-pt.
9-17 sobota 9-14 - 888 277 275
■ Sieci komputerowe i serwis - wyposażenie w sprzęt komputerowy, strony WWW
- 607 307 967
■ Sim-lock - najnowsze modele, usuwanie
blokad radiowych Wiking Jelenia Góra ul.
Drzymaly 37 - 693 693 955
■ Strony WWW - usługa kompleksowa
zdjęcia, serwer, domena itp. atrakcyjne
ceny - 607 307 967
■ Szybkie pożyczki - szybka decyzja
zadzwoń juz dziś - 785 524 363

Twój elektryk - Montaż, Diagnostyka,
Pomiary. Specjalizacja - Pensjonaty, Hotele
- 508 260 110
■ Ulga budowlana zwrot vatu - Biuro
Rachunkowe Alizee 075 64 615 80 Wolności 252 Jelenia Góra - 509 698 373
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Lotniska - dowóz - Drezno, Lipsk, Wrocław, Praga i inne, dowóz - 664 987 300
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy do
Niemiec 004915771837455 - 693 331
170
■ Przewozy osobowe do Czech - MPT" Przewozy Regionalne, całodobowo. F-ra VAT.
Tel/fax - 607 763 204 - 075 71 74 025
■ Przewozy regionalne - "MPT" - przesyłki
kurierskie expresowe tel/fax 075 7174025
F-ra VAT - 607 763 204
■ "MPT" - - Przewozy Regionalne, obsługa
lotnisk Praga, Wrocław F-ra VAT, tel/fax
757174025 - 607 763 204
■ Transport osobowo - towarowy - Cały
kraj, Polska-Holandia - 666 292 949
■ Transport - przeprowadzki - Przewóz
towarów kraj, zagranica 2tony.Bus Maxi
16m.szesc.4,60cmdlugosc powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie FV. - 509
211 282

Przeprowadzki
meblowóz,
przeprowadzki
międzymiastowe, biur
Faktury VAT
505 900 180

ZGUBIONO
Zaginęła kotka - 16.04.br. w okolicach
ul. Morcinka i Głowackiego zaginęła (5letnia kotka) kotka-pręgowana z białymi
łapkami i białym brzuchem, ma rudą plamkę
na mordce. - 603 553 407
■ Zgubiono dowód osobisty oraz kartę
bankomatową, właściciel: Natalia Jerkiewicz. Uczciwego znalazcę bardzo proszę o
kontakt - 607 447 704
■ Zgubiono portfel - z legitymacja szkolna
i zdjęciami proszę o zwrot przynajmniej
legitymacji - wystarczy wrzucić do skrzynki
na listy w Janowicach Wielkich portfel
zgubiono w parku - GG6503305
■

ZNALEZIONO
Tablica rejestracyjna DJE W544 w
rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wańkowicza
- 075 71 32 116
■

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ Aparat cyfrowy - Dobry - w Dobrej
atrakcyjnej cenie - woda170@wp.pl
■ Kupię laptopa - max do 1000zł !! PILNE
- GG13039391
ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ 6300 sprzedam lub zamienię - sprzedam lub zamienię na nokie 6280 lub
6288 nokie 6300 pełen osprzęt papierki
ładowarka oraz gwarancja cena 450zl lub
zamienię - 605 367 561

Amiga 500 bardzo dużo gier !!! mnóstwo gier cały komplet ! 120zł. - 511
565 216
■ Atx obudowa komputera + floop - sprzedam budę kompa atx COMPAQU wraz ze stacją flopp za cenę 10zł centrum Jelenia Góra
kontakt: GG: 2408286 lub adam.kulczas@
wp.pl Pozdrawiam - GG2408286
■ Blaupunkt antares t60 - Sprzedam
RADIOFON BLAUPUNKT ANTARES T60GSM.
Stan bdb, różne kolory podświetlenia,
wyjścia na 4 głośniki. - 695 212 075
■ Dekoder pionier 1430 - Sprzedam tuner
satelitarny Pionier 1430 w bardzo dobrym
stanie. - 509 296 638
■ Fotobank digimate III plus z dyskiem
40gb nowy ! 220zł. - 511 565 216
■ Geforce mx440 agp8 64mb ddr tv
- karta, sterowniki, instrukcja, pudełko,
cena 40zł - 798 952 444
■ Hp nc8000 notebook - 900zł okazja !
pentium c.m.1,4Ghz.512mb.40gb.graf.64.
własnej pam. nagrywarka, matryca15 - stan
bdb. - 511 565 216
■ Husqvarna 372xp piła nowa ! - cały
fabryczny komplet - nowiutka nieodpalana!
2600zł/. - 511 565 216
■ Kamera dcr-trv18 - Sprzedam kamerę
cyfrową sony DCR-TRV18 w bardzo dobrym
stanie(ładowarka, kable, torba). Super
kamerka, nagrany obraz jest super. Cena
750 zł - 602 623 702
■ Kamera dcr-trv18 - Cyfrowa Sony
DCR-TRV18 w bardzo dobrym stanie(ładowarka, kable, torba). Super kamerka,
nagrany obraz jest super. Cena 750 zł
- 602 623 702
■ Kino domowe Yamaha - DVD+amplituner+głośniki (z subwooferem aktywnym) cena
1299 zł Jelenia Góra - 603 080 888
■ Kolumny sony + dwa wzmacniacze
- sprzedam kolumny sony, duże po 200Watt
w dobrym stanie, plus dwa uszkodzone
wzmacniacze jeden Philips a drugi Denon,
mega tanio i pilnie 607461674 - 607
461 674
■ Do sprzedania komputer Pentium III,
sieć, USB, muzyka. Idealny do Internetu i
prac biurowych. Cena około 300 zł - 603
783 521
■ Lg kg800 - zakupiony w Orange, na
gwarancji, stan dobry(używany przez
kobietę), pełny komplet, cena 300zł - 501
812 756
■ Monitor 14' za 20zł – sprawny marki
MITSU za 20zł - monitorek jest na chodzie
kontakt: adam.kulczas@wp.pl centrum
Jelenia Góra GG2408286
■ Monitor LCD 17 Hyundai l70n - Wielkość
plamki 0,264 mm Maksymalna rozdzielczość obrazu:1280x1024 Jasność:300
cd/m2 Kontrast:600:1 Kolor srebrnoczarny Cena 489 zł - 075 64 49 105
■ Motorola v3 - Sprzedam używaną
Motorole V3 RAZR w kolorze srebrnym;
sim lock w sieci Era, gwarancja do końca
roku, stan bardzo dobry; CENA 180zł - GG
7581011 - 668 318 699
■ Msi geforce 6600le 256 mb - Nazwa
GF 6600 LE Kod producenta NX6600LETD256E Typ złącza PCI Express x16 Tryb
dual SLI Procesor graficzny GeForce 6600
LE Taktowanie rdzenia 300 MHz Pamięć
256 MB Rodzaj pamięci DDR Czas dostępu
4.0 ns Interfejs pamięci 128 bit Cena 90
zł - 880 920 713
■

Nagrywarka Liteon + cd-rom - sprzedam
nagrywarkę CD-RW firmy LiteOn oraz
CD-ROM (tej samej marki) nagrywarka od
momentu zakupu nie spaliła mi ani jednej
płyty, chodzi cicho i bez zarzutu - w pełni
sprawna zarówno jak i CD-ROM cena: 50zł
za komplet - 510 797 010
■ Niedrogi komputer - Komputer PŁ.gł.
ASUS, Intel Celeron 1.1 Ghz, dysk twardy 30
GB, pamięć 256mb, karta grafiki GeForce
2 32mb, CD Rx52 LG monitor 17 SONY
TRINICTON;, cena 350zl - 512 586 905
■ Nikon cooplix 7600 ma 7.1mpx. srebrny malutki aparacik cyfrowy cały
komplecik oryg.ładowarka 4 akumulatorki
oryg. nowe itp... ! 2 gb karta 512 karta !
cena 399zł. lub zamienię na tel.kom. okazja
! - 511 565 216
■ Nokia 6060 tanio - Telefon + ładowarka.
100% sprawny. Widoczne ślady użytkowania - obdarte złotko na obudowie. cena
70zł!!! - 513 556 324
■ Nokia 6131 - Stan techniczny i wizualny
b.dobry. Bluetooth, irda, Mp-3, radio,
wyświetlacz gł. 16 mln. kolorów, zewnętrzny
265 tys. kolorów, otwieranie klapki jedną
ręką (przycisk), gniazdo SD i wiele innych.
Cena -350 zł. - 697 948 866
■ Nokia 6131 z klapką, stan b.dobry. Cena
350 zł. - 697 948 866
■ Nokia 6230i - cały komplecik 2 tygodniowy telefon z karta 512mb. cena:250zł.
- 511 565 216
■ Nokia 6610i - z aparatem fotograficznym i wbudowanym radiem FM. Stan
techniczny idealny, 1 właściciel, bez sim
locka, działa w każdej sieci GSM. 100%
sprawny technicznie, nie rozbierany i nie
naprawiany. - 075 755 77 97
■ Nokia e51 - nowa (3 dni używana) w
Play - 504 149 991
■ Nokia n70! - Telefon w bardzo dobrym
stanie, na gwarancji, z papierami i akcesoriami, sim lock Orange. Cena 400zł - 792
072 223
■ Nokia N 73 ME koloru czarnego, komplet, gwarancja ponad rok czasu, SIMLOCK
- ERA , Stan idealny, noszona w szczelnym
pokrowcu, karta gratis, cena 610zł - 664
065 002
■ Nokia n73 music edition - simlock Era,
cały komplet oraz karta pamięci Nokia MU36 2gb, przejściówka mini-jack z pilotem
Nokia AD-41. Cena 550 zł Dzwonić proszę
po godz. 18:00 lub e-mail: whitedeer@wp.pl
- 880 277 709
■ Notebook do gier - Sprzedam Notebooka
Asus Z96Jm jeszcze na 11 miesięcznej
gwarancji. Specyfikacja: Matryca 15,4"
glare, Procesor Coreduo 1.83GHz 2048MB
Ram 80GB HDD sata Karta Radeon x1600
Kamera, Czytnik kart, WiFi itd. Cena 1800zł!
(rynkowa ponad 2,5tys) - 791 903 083
■ Toshiba A205-S7742,proc.Intel CORE 2
DUO 2x1.5GHz,2 GB RAM, dysk 120GB,matryca 15,4",k.graf Intel X3100 358MB,kamera 1,3Mp,nagrywarka DVD, Wi-Fi, czytnik
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"
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kart, Windows Vista, komplet dokumentów,
gwarancja. Cena do uzgodnienia - 698
372 412
■ Okazja!! Kino domowe 5.1 Panasonic
z "wszystko czytającym" odtwarzaczem.
Model: SP-PT150, NOWE FABRYCZNIE ZAPAKOWANE, NIEUŻYWANE. No i nie kradzione
- Cena: 500zł - 791 122 031
■ Projektor Epson emp 760 - cały
fabryczny komplet oryg. pilot instrukcja
płyta okablowanie oryg. torba ! prawie nieużywany stan perfekcyjny !!! profesjonalny
model !!! 2000zł. okazja! - 508 442 580
■ Radio mp3 - Medion Micromaxx-4925
sprawne panel ściągany 100zl - 783
697 434
■ Używany Samsung L760, sim lock Play,
gwarancja ponad rok jeszcze, karta 1gb,
akcesoria. - 792 072 223
■ Skaner - Sprzedam skaner po okazyjnej
cenie. - 781 670 570
■ Mam do sprzedania Sony Ericsson K700i
cechy telefonu - wyświetlacz o doskonałej
jakości aparat fotograficzny, możliwość
kręcenia filmów wideo, odtwarzacz MP3,
Bluetooth, IrDA, zestaw słuchawkowy,
blokada sim lock do sieci Era, Joypad do
naprawy CENA 95zł - 694 110 702
■ Sony r1 nowy zestaw ! 2 lata gwarancji
! - 511 565 216
■ Telewizor 21 + monitor 17 - do naprawy
lub na części tanio - 798 952 444
■ Telewizor LG 21 cali srebrny ! - srebrny
telewizor z płaskim kineskopem ! - 511
565 216
■ Telewizor sony 29 - kineskopowy SuperTrinitron model: KV-B2931D w kolorze
czarnym w stanie bardzo dobrym za cenę
400zł P O L E C A M - 696 680 990
■ Tuner sat + kam int - tuner satelitarny
Philips dsx 6010 i kamerę internetowa
Creative Live!Cam Optia zamienię na stary
komputer na chodzie gg 443353 pavvv@
wp.pl - mail
■ Tv płaski 21c. Philips nowy 390zł.
- 511 565 216
■ Wzmacniacz i tuba - samochodowy xxl
4 kanałowy 700w i tubę blaupunkta 600w
cena za całość 320zl do uzgodnienia - 792
401 367
■ Zamrażarka - 52 cmx 52 cm x 52 cm
zamrażarka z półkami - 507 581 384
■ 2 zasilacze do komputera 200 w i 350w
- 516 172 073
■ Fotobank Digimate III - plus z dyskiem
40gb sprzedam ! - 511 565 216
■ Zestaw Pionier i Sony 150zł!!! - Zmieniarka pionier na 5 cd stan b. dobry mało
używana plus wzmacniacz sony 4 razy
27watt i euqalizer Condor Booster ev5
sound 2000 150 zł za całość wszystkie
mają kable wyjściowe polecam - 514
429 751

Anna Bilat
- pełna księgowość
- księga P i R, ryczałt
- rozliczenie z US i ZUS
- kadry i płace

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28 kwietnia 2008 r.

30 JELONKA WCZORAJ
Zapraszamy na krótką wycieczkę w przeszłość zmieszaną nieco z teraźniejszością (II)

Polski cień pruskiego orła

Ścinka przed Iwanem

Pod siekierę drwali trafiły
nie tylko kasztanowce na placu Ratuszowym, ale i różne
drzewa rosnące na dawnej
Promenadzie (Alei 15 Grudnia,
dziś Bankowej), urządzonej w
miejscu zasypanej fosy przed
murami obronnymi. Wiekowe
rośliny znikały z terenu byłych
plantów w sposób dość systematyczny, a z powodów bliżej
nieokreślonych.
Najpewniej przeszkadzały
ówczesnym decydentom. Chyba najdłużej zachowały się
przed pomnikiem wdzięczności
Armii Czerwonej, popularnym
Iwanem. Część drzew usunięto
stamtąd dopiero po wywaleniu
postaci czerwonoarmisty z
dziewczynką wręczającą mu
bukiet kwiatów, na początku
lat 90-tych wieku ubiegłego. W
ten sposób powstały parkingi.
Samochody, które tam stawały,
skutecznie utrudniały poruszanie się pieszych. A dawne planty, czyli Promenada – zupełnie
straciła swój charakter.

Prześwity
z przeszłości

Spójrzmy na skrzyżowanie
ulic 1 Maja i W. Pola (Hinden-

burgstrasse i Hartauerstrasse)
z okien kamienicy na rogu
tych traktów. Jest rok 1960,
ale budynek powstał w 1920
roku jako kamienica czynszowa z pomieszczeniami
handlow ymi na parterze.
Przed 1945 rokiem była tam
piekarnia i cukiernia oraz
sklep tytoniowy.
Po przejęciu Jeleniej Góry
przez Polaków umieszczono
tam redakcję Gazety Robotniczej, organu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
o czym świadczy widoczny
do dnia dzisiejszego prześwitujący spod kruszącego się
tynku napis.
Z okien wyższych kondygnacji kamienicy widać tylko
częściowo istniejący do dziś
krajobraz. Na rogu 1 Maja i
Okrzei (Franzstrasse przed
1945 rokiem) kamienica, w
której przyziemiu za niemieckich czasów Friedrich Ziemmer urządził popularną w
mieście kawiarnię i cukiernię.
Po 1945 roku miał tam siedzibę lokal Turka o nazwisku
Nazni. Raczył on podniebienia polskich jeleniogórzan
słodkim tureckim chlebkiem
i nie tylko.
Później w tym miejscu urządzono bar mleczny „Karzełek”,
o którym pamięta zapewne
wielu mieszkańców naszego
miasta.
Przed kamienicą, po lewej
stronie, stoi charakterystyczna willa o spadzistym dachu.
Za niemieckich czasów swoją
rezydencję miał tam właściciel
salonu Mercedesa Otto Knauer.
Za polskich czasów, po 1955
roku, przeznaczono dom na
siedzibę proboszczów okolicznego kościoła garnizonowego.
Mieszkał tam przez wiele lat
ks. płk. Wilhelm Kubsz, kapelan 1. Polskiej Dywizji im. T.
Kościuszki formowanej w latach drugiej wojny światowej
przez komunizujący Związek
Patriotów Polskich w Związku
Socjalist ycznych Republik
Radzieckich.

Retusz ideologiczny:
pocztówka niemiecka z Rynkiem

Po prawej widzimy fragment stacji benzynowej, która
została rozebrana na początku
XX wieku. Pamiętają ją starsi
kierowcy jako stację CPN.
Powstała w latach 30-tych
jako placówka koncernu Petroleum-Spreicher.
Do stacji zmierza tramwaj
w kierunku dworca głównego.
Linię zlikwidowano w kwietniu 1969 roku.

Znaczny Bierut
na kopertach

Ciek aw y m ek sponat em
świadczącym o pierwszych
powojennych latach są także
przesyłki pocztowe wysyłane
z Jeleniej Góry. O widokówkach już wspomnieliśmy, ale o
znaczkach i hasłach – jeszcze
nie.
– Droga Nelu, wyobraź sobie, że jestem już w Jeleniej
Górze i obecnie do szczęścia
brak mi tylko pogody. Wprawdzie nie leje, ale nie ma takiego
słońca, co by się można było
opalać – pisze 9 lipca 1949
roku pewna krakowianka do
Wielmożnej Pani Neli Przybysz
zamieszkałej w Krakowie.
Wspomina, że znalazła w
Jeleniej Górze mieszkanie przy
ulicy Armii Czerwonej 17/ 2.
Na widokówce już omawiany
plac Ratuszowy, nazwany jeszcze Rynkiem Starego Miasta i
znaczek za 10 złotych przedstawiający rolnika z kosą.
W tym samym czasie były
też znaczkowe Bieruty, jakby na wspomnienie nazwy
dzisiejszego placu Niepodległości. I okoliczne pieczęcie
upamiętniające uspołecznione
placówki handlowe, choćby
Powszechny Dom Towarowy,
przez wielu wciąż zwany Pedetem, mimo że jest tam od lat
kilku Galeria Karkonoska.
I hasła: „Przez podniesienie
kultury rolnej i rozbudowę
spółdzielczości produkcyjnej
– do trwałego dobrobytu i
kultury wsi polskiej”, głosi
jedno z nich zamieszczone
na kopercie adresowanej do

Szanownej Oby watelki… o
trudnym do odczytania imieniu i nazwisku.
Aż pięć Bierutów, w tym
jeden przyklejony do góry
głową, widnieje na przesyłce z
oddziału Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w
Jeleniej Górze, który mieścił się
przy Osiedlu Robotniczym 47.
Dziś placu Bieruta nie ma,
choć świadomość istnienia
tego miejsca wciąż jest w
umysłach wielu, zwłaszcza
starszych, jeleniogórzan. Pamiętają oni zapewne tramwaje. Sypiące się kamienice,
które rozebrano, bo to było
łatwiejsze od remontowania.
Takich magicznych zakątków
z pewnością w naszym mieście
jest więcej. Szkoda, że coraz
mniej docenianych zarówno
przez samorządowców jak
i samych – zwłaszcza tych
młodszych – mieszkańców
Jeleniej Góry.
Literatura: „Jelenia Góra na
dawnych widokówkach – historia obrazem pisana”, Janc
Zbigniew, Łaborewicz Ivo, Filatelistyka – Kolekcjonerstwo
„U Benia”, 2006
Ciąg dlaszy cyklu w następnym numerze ....

(tejo)

Fot. Archiwum

Miłym epizodem w dziejach
placu z lat 70-tych było ustawienie na nim kilku sporych
rozmiarów drewnianych rzeźb,
których współautorem był znany dziś artysta Ryszard Zając.
Dzieci z uwielbieniem dosiadały wozu „ciągnionego”
przez drewnianego konia.
Turyści siadali pod arkadami
na stylizowanych ławkach. O
tym, że takie atrakcje można
spotkać na jeleniogórskim rynku donosiła wówczas telewizja
i rozpisywała się prasa.
Rzeźby stopniowo zaczęły
z rynku znikać… Ostatnie dotrwały do początku lat 90-tych.
Co się z nimi stało? Mówi się, że
zgniły, bo nie były konserwowane. Inni twierdzą, że ktoś je
ukradł. A prawda – jak zwykle
– leży pośrodku.

Wycieczka na placu Ratuszowym.
Pocztówka E. Fijałkowskiego. Lata 50-te

Widokówka wydana przez Polaków, ale trudno stwierdzić,
czy nie jest to przedruk z niemieckiego wydawnictwa

To samo zdjęcie
po usunięciu niewygodnych elementów
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AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

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

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

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

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

IEŻ
ODZ ĄŻOWA
CI
A
CIĘC
E
I
Z
ID

Teraz zakupy też na
www.bocianek.net
Pn-pt 10.00-19.00
So 10.00-15.00
Galeria Karkonoska
Poziom -1
Ul. 1 Maja 27
Jelenia Góra
www.bocianek.net
info@bocianek.net

SIM-LOCKI, SAGEMY, NOKIA,

NAJNOWSZE MODELE
KODY Z RADII SAMOCHODOWYCH
PRZEGRYWANIE KASET VHS
NA PŁYTY DVD

USŁUGI INFORMATYCZNE

JELENIA GÓRA UL. DRZYMAŁY 37
075 64 155 00, 693 693 955

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

Nowa kolekcja
odzieży ciążowej!!!
Ubranka dla niemowląt
i dzieci!!!
U nas cała wyprawka!!!
Akcesoria okresu ciąży
i karmienia!!!
Bielizna ciążowa
i po ciąży!!!
Chusty do noszenia
dziecka!!!
Łóżeczka, pościel,
krzesełka do karmienia

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

RADIO TAXI MERCEDES

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

Zaprasza absolwentów gimnazjum do szkoły.
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:
Technikum 4 letnie, kształcące w zawodach:
• kucharz, kelner
• żywienia i gospodarstwa domowego
• organizacji usług gastronomicznych
• handlowe
Kryteria naboru: nabór elektroniczny- punktowane przedmioty: język polski,
język obcy, matematyka, informatyka. PRÓG PUNKTOWY - 25
Zasadnicza szkoła zawodowa 2 lub 3 letnia kształcąca w zawodach:
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
ZAPRASZAMY NA
• cukiernik, piekarz,
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
betoniarz-zbrojarz, blacharz, lakiernik stolarz,
18 KWIETNIA 2008, 1000-1400,
złotnik i wiele innych
Kryteria naboru: kolejność zgłoszeń.
8 MAJA 2008, 1500-1700

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl

Miejsce
na twoją
reklamę

Jelenia Góra

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez
okolicznoœciowych

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

Wiosenna promocja
Elektronarzędzi

Duże Rabaty
Niskie ceny na

asortyment spawalniczy

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

z tym ogłoszeniem
do 03.05.2008
BEZ WPISOWEGO
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