Tygodnik Regionalny

Nr 18 (82) 5 V 2008 r. 2 zł (w tym VAT 7%)
Rok III ISSN 1896-5164 Indeks 224065

637 ogłoszeń w tym 162 oferty pracy
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 (pierwsze piętro).
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28 fotografii
- rozpoznaj siebie
str. 16-18

O krok od tragedii
na torach
Pijany mężczyzna spał sobie
smacznie na torach pod estakadą, a maszynista właśnie
przygotowywał się do odjazdu ze stacji w Jeleniej Górze.
Gdyby nie szybka interwencja
strażników miejskich, pisalibyśmy o tragedii. Mniej szczęścia
miał mieszkaniec Szklarskiej
Poręby, który wpadł pod pociąg
nierozważnie przechodząc przez
torowisko.
str. 3

Niemy gest dla praw człowieka
Dwudziestu pięciu młodych ludzi opanowało w sobotę trakt śródmiejski, aby
przekonać mieszkańców i turystów, że
są na świecie państwa, w których gwałci
się prawa człowieka. Na znak protestu
jedni zakleili sobie usta taśmą klejącą, inni
– rozmawiali z przechodniami i zachęcali
do podpisania petycji do marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego z apelem o
uwolnienie z chińskiej celi najmłodszego
więźnia politycznego świata, niemal ich
rówieśnika Panczejlamy. List podpisał,
między innymi, były prezydent miasta Józef Kusiak, który wykorzystał chwilę, aby
zachęcić do studiowania w Wyższej Szkole
Menedżerskiej. Spoglądali na wszystkich z
fotografii dyktatorzy: Łukaszenka, Castro
i Kim Dżong Il.
str. 4
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Vivat Trzeci Maja!
Fot. Konrad Przezdzięk



Parada orkiestry dętej Filharmonii Dolnośląskiej, uroczyste przemówienia i składanie wieńców pod pomnikiem
„Wolność i Niepodległość”
– tak jeleniogórzanie uczcili
w sobotę Święto Konstytucji
3 Maja. Uroczystą mszę za
Ojczyznę celebrował biskup

legnicki, ksiądz Stefan Cichy,
który wcześniej – w asyście
lokalnych VIP-ów obserwował przebieg święta na placu
przed Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego.

(tejo)

W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

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

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

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

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

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 075/ 64 53 300, www.kk.jgora.pl
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Pijany mężczyzna spał sobie smacznie na torach pod
estakadą, a maszynista właśnie przygotowywał się do
odjazdu ze stacji w Jeleniej Górze. Gdyby nie szybka
interwencja strażników miejskich, pisalibyśmy o tragedii. Mniej szczęścia miał mieszkaniec Szklarskiej
Poręby, który wpadł pod pociąg nierozważnie przechodząc przez torowisko.

… dwunastoletniego chłopca, który w miniony piątek
wdrapał się na słup linii energetycznej w Gryfowie Śląskim. Poparzonego młodego
człowieka przewieziono do
szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Stan nastolatka,
który po wypadku nie stracił
przytomności, jest poważny.
Chłopiec ponadto złamał rękę
po upadku ze słupa. Policja
bada okoliczności zdarzenia.
Informację o tragedii nagłośniła na kraj Telewizja Polska,
która miała wejście na antenę
transmitowane sprzed lecznicy przy ulicy Ogińskiego.

(tejo)

przez torowisko pod estakadą, aby z
Zabobrza szybciej dotrzeć do szkoły.
Z powrotem jest to samo.
W planach jest budowa przystanku kolejowego Zabobrze Estakada.
Pozwoliłoby to nie tylko skutecznie zabezpieczyć tory, lecz także
ułatwić mieszkańcom największej
dzielnicy w mieście szybszy dojazd
do domu od strony Szklarskiej Poręby, Węglińca, Legnicy, Bolesławca

i Lwówka. To właśnie tam
jeździ teraz więcej pociągów,
co jednocześnie zwiększa ryzyko wypadku pod wiaduktem.
Niestety, na realizację zamierzeń
nie ma złotówek.

Konrad Przezdzięk

Wypadek przez gapiostwo
Znów groźne zdarzenie na przejściu dla pieszych
przez al. Wojska Polskiego nieopodal gmachu sądu.
Kierowca najechał na dwie starsze panie przechodzące
przez pasy.
Wyludnione ulice w czwartek 1 maja i… wypadek! Tuż po
godz. 15 syreny policji i pogotowania wyrywają ze świątecznego marazmu mieszkańców
centrum Jeleniej Góry.
Zdarzenie wygląda groźnie.
Jak nam opisują świadkowie,
prowadzący volswagana passata z impetem uderzył w kobiety, które siła odśrodkowa
odrzuciła kilka metrów dalej.
Panie mają 74 i 71 lat. Ambu-

Pomocna dłoń dla emeryta
Wsparcie finansowe, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjazdy i spotkania zorganizuje nowy zarząd
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej
Górze, na czele którego w ubiegłym tygodniu stanął
Stanisław Dziedzic.
– Oprócz wspomnianych
spraw, organizujemy też wyjazdy i wyjścia do placówek
kultury, wieczorki taneczne,
pikniki i spotkania plenerowe
oraz konferencje z ciekawymi
ludźmi – wymienia Antoni
Bracławski, członek zarządu
powołany do spraw kontaktu
z mediami.
Dla tych, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji finansowej,
udzielane są zapomogi. Ponadto każdy emeryt i rencista
otrzymuje zaświadczenie, które
uprawnia go do nabycia w ciągu
roku biletów na dwa przejazdy
koleją z 37-procentową ulgą.

Młodzi sportowcy kopią piłkę na boisku tuż
przy torach. Jeden strzał może narazić
podwórkowych piłkarzy na śmiertelne
niebezpieczeństwo

Pierwsze posiedzenie zmienionego zarządu odbyło się
w ubiegłym tygodniu. U boku
obecnego szefa związku, Stanisława Dziedzica, byłego radnego oraz ekssprezesa spółki
„Wodnik”, w funkcji zastępców
przewodniczącego zasiedli
Edwarda Grzybowska, Czesław
Chojecki i Wiesław Wójcik.
Siedziba jeleniogórskiego
związku znajduje się przy al.
Wojska Polskiego 25. Telefon
(075) 752 21 61. Biuro czynne
jest od wtorku do piątku w
godz. 9.00 – 12.30.

(Angela)

lans odwiózł poszkodowane z
licznymi obrażeniami ciała do
szpitala, gdzie pozostaną przez
kilka dni.
Przyczyny wypadku ustala
policja. Wiadomo, że kierowca
był trzeźwy. Najprawdopodobniej zamyślił się. Na drodze
była bardzo dobra widoczność
i mało samochodów.
To nie pierwsze takie zdarzenie w al. Wojska Polskiego,
która wśród pieszych zbiera

Po zdarzeniu al. Wojska Polskiego
była zablokowana dla ruchu
śmiertelne żniwo: na zebrach
zginęło tu już kilku pieszych,
głównie ludzi starszych lub
pod wpływem alkoholu. Policjanci apelują do kierowców o

zwiększoną ostrożność nawet
podczas minimalnego ruchu.

(ROB)

Narkotykowa szajka
w kajdankach

Nawet do trzech lat pozbawienia wolności grozi czterem
osobom podejrzanym o rozprowadzania i produkcję środków
odurzających. Policjanci zatrzymali szajkę w minionym tygodniu w wyniku pracy operacyjnej. Zlikwidowano przy okazji
wytwórnie narkotyków. W
dwóch mieszkaniach, gdzie wytwarzano „kompot”, policjanci
zabezpieczyli 100 ml polskiej
heroiny, 14 kg słomy makowej
oraz 20 litrów wywaru ze słomy
makowej. Zatrzymani mają od
47 do 58 lat.

(tejo)

Granat w dnie Kamiennej
Wybuchowe znalezisko podczas prac przy pogłębianiu
rzeki między Jelenią Górą i Cieplicami.
W ziemi w ydobytej z dna
cieku był granat. Nie wiedział o
tym operator koparki pracującej nad melioracją Kamiennej.
Groźne znalezisko trafiło do
rąk młodych mieszkańców,
którzy przebywali przy zwałach zostawionych na brzegu.
O granacie poinformowano
policję. Wszystko wydarzyło się
w miniony czwartek.
– Na miejscu szybko pojawili
się stróże prawa, a po około
dwóch godzinach jednostka
wojskowa ze Świętoszowa ,
która zabezpieczyła i zabrała
wybuchowe znalezisko – poinformował nadkom. Michał
Kleinowski z KMP w Jeleniej
Górze.

Fot. Konrad Przezdzięk

Prąd omal nie zabił…

potłuczeniach. Mężczyzna żyje.
Trafił do szpitala. Jego stan jest
ciężki, ale stabilny.
Ludzie nie zdają sobie sprawy z
ryzyka, jakie ponoszą, bezmyślnie
idąc na skróty. Tak jest pod estakadą
na Zabobrzu i położonej kilkaset
metrów dalej ulicy Drzymały. Tam
wydeptana przez torowisko ścieżka
świadczy o tym, jak często pobliscy
mieszkańcy chcą jak najszybciej
dotrzeć do domu. Na nic zdają się
upomnienia i mandaty wlepiane
przez Straż Ochrony Kolei, która
przestrzega w ten sposób ryzykantów przed najgorszym.
– Dlaczego ten teren nie jest
odgrodzony siatką? To byłoby
skuteczne rozwiązanie – podkreśla Marcin Łukomski z Zabobrza.
Na takie remedium kolej nie ma
pieniędzy.
– Prowadzimy wraz z SOK akcję
w szkołach, poprzez którą chcemy
uświadomić młodym ludziom,
czym grozi przechodzenie przez
tory w zakazanych miejscach
– tłumaczy Danuta Razmysłowicz,
specjalistka ds. prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Młodzież ogląda filmy edukacyjne ilustrujące zagrożenie, ale nie
bierze lekcji do serca. Dziesiątki
uczniów Gimnazjum nr 3 podążają

O krok od tragedii na torach

Fot. Robert Zapora

Do obydwu zdarzeń doszło w
minionym tygodniu. Kilka dni
wcześniej pijanego do nieprzytomności człowieka uratowali funkcjonariusze SM. – Upił się, wracał do
domu, ale opadł z sił. Postanowił
uciąć sobie drzemkę. Nie zauważył,
że akurat było to torowisko – mówi
mł. inspektor Grzegorz Rybarczyk.
Dziś strażnikom może podziękować
za uratowanie życia.
Niemal identyczny incydent
przydarzył się w miniony czwartek
Markowi P. On także zamroczony
alkoholem zataczał się idąc w
kierunku mieszkania na osiedlu
Zabobrze. Ale nie doszedł do celu.
Zwalił się jak kłoda na torach i
zasnął. Gdyby nie szybka interwencja stróżów miasta, którzy
zdjęli zamroczonego mężczyznę
z torowiska, przejechałby po nim
pociąg, który właśnie szykował
się do odjazdu ze stacji w Jeleniej
Górze.
Nie tylko pijani w sztok jeleniogórzanie ryzykują życiem przechodząc przez tory. O śmierć otarł
się szklarskoporębianin, który w
dolnym odcinku miasta pod Szrenicą chciał iść na skróty i trafił prosto
pod koła pociągu osobowego. Na
szczęście dla niego skończyło się
na złamaniach kończyn i ogólnych


Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Granat pochodzi z okresu II
wojny światowej. Był sprawny.
Gdyby operator uderzył łyżką koparki o jego zawleczkę,
mogłoby dojść do tragedii. Na
szczęście nikomu nic się nie
stało.
To kolejna pozostałość po
czasach sprzed 1945 roku znaleziona ostatnio w Jeleniej
Górze. Dwa tygodnie temu robotnicy przy remoncie dawnej
stołówki na terenie byłych koszar przy ul. Sudeckiej znaleźli
karabin mauser oraz pocisk
moździerzowy.

(AGA)

Koparka w trakcie prac
przy pogłębianiu rzeki
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Kilkunastu młodych jeleniogórzan urządziło w sobotę
w centrum miasta happening. Cel: przypomnienie
ludziom, że są kraje, w których prawa i swobody obywatelskie są nagminnie łamane. Przechodnie przychylnie
reagowali na akcję, choć nie wszyscy.
Nie bez powodu na termin działań wybrano Święto Konstytucji 3
Maja. Ubrani na czarno jeleniogórzanie usiedli na ławeczkach
naprzeciwko cukierni Bristolska.
Protestowali z zaklejonymi taśmą
ustami. Obok każdego z demonstrantów widniały fotografie
dyktatorów: Łukaszenki, Castro
i Kim Dżong Ila.
Manifestację zorganizowała
Rada Młodych przy stowarzyszeniu Wspólne Miasto oraz Klub
Młodej Prawicy. Zaangażowani
w działania młodzi ludzie zagadywali przechodniów, wśród
których byli samorządowcy wracający z mszy z okazji Święta
Konstytucji. Zbierali podpisy pod

petycją wypuszczenia na wolność
najmłodszego więźnia politycznego Panczenlamy. Rozdawano
także ulotki.
Najważniejsze to budować zgodę, bo ona buduje – mówił jeden
z weteranów, który wracał z
trzeciomajowej uroczystości.
– Ale co to da? Idea słuszna, ale nic nie przyniesie
– wtrącał inny mężczyzna.
Większość zagadniętych popierała młodzież.
Petycję wyślemy do marszałka
Sejmu Bronisława Komorowskiego – zapowiadają Paweł
Gluza i Oliwer Kubicki, którzy byli
inicjatorami happeningu.

(tejo)

Niemy gest dla praw człowieka

Wolontariusze przekonują przechodniów
do słuszności swych racji.

Oliwer Kubicki

Życie za życie
Uczestnicy wypadku przy hotelu Jan mieliby znacznie większe
szanse na przeżycie, gdyby ich auto nie wbiło się w drzewo
Tysiące przydrożnych drzew zostanie wyciętych w pień.
Akcję usuwania ich rozpoczyna Zarząd Dróg Wojewódzkich. – To skandal i mordowanie przyrody – denerwują
się ekolodzy. – Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach – ripostują drogowcy.
Dają cień

– To skandal – nie może uwierzyć Patryk Kamiński w Jeleniej
Góry. – Ludzie otrzymują wysokie
kary za wycięcie dzikiego drzewa
na własnej posesji. Ale jak to
robią urzędnicy to wszystko
jest w porządku.

Bez drzew
większe szanse

Policja nie ma wątpliwości, że
akcja ma sens. – Jeśli samochód
wypadnie z trasy i uderzy bokiem
w przeszkodę, to na 90 procent
będą ofiary śmiertelne – wyjaśnia

Ich śmierć wstrząsnęła okolicą,
opłakiwały ich tysiące ludzi.
– Chłopcy z Piechowic mieliby
dużo większe szanse, gdyby nie
było tam drzewa – nie ma wątpliwości Maciej Dyjach. – Wypadliby
z drogi i zatrzymali się w polu.

Po drugie: natężenie ruchu na
drogach było znacznie mniejsze. Przykład? Kiedyś na Kapelę
jeździło sto aut dziennie, dzisiaj
na godzinę jeździ ich 50 – mówi
naczelnik drogówki. – No i wreszcie po trzecie: od tamtego czasu
niewiele zmienił się stan dróg,
dlatego jest niebezpiecznie.
Maciej Dyjach uważa, że wycięcie drzew polepszy także widoczność. – Na łuku drogi często nie
widać np. jadącego rowerzysty
– mówi. – Jeśli nie będzie drzew,
rower będzie widoczny z daleka.
Za wycinkę biorą się także
pracownicy Powiatowego Zarządu
Dróg w Jeleniej Górze. – Usuwamy
tylko te drzewa, które zagrażają
kierowcom – zaznacza Krzysztof
Sobała, dyrektor ZDP w Jeleniej
Górze. – Chodzi głównie o takie,
których korzenie niszczą asfalt.
Robimy tak co roku.

Cenne lipy

ZDP od ośmiu lat
stara się też o zgodę na wycięcie
zabytkowych lip
w Karpni-

kach, które są ozdobą wsi.
Niedawno uzyskał zgodę na wycięcie 20 z prawie stu lip, jednak
mieszkańcy oprotestowali tę decyzję i wójt gminy Mysłakowice cofnął
zgodę. – Te drzewa są w opłakanym
stanie, są w środku puste i grożą
zawaleniem. Co będzie, jeśli któreś
z nich runie na autokar z dziećmi
– pyta Krzysztof Sobała.
Pierwsze drzewa przy drogach
wojewódzkich już zostały potraktowane piłami spalinowymi. Na
drodze na Kapelę w Dziwiszowie
wycięto kilkanaście a kilkadziesiąt innych przygotowano do
usunięcia, przycinając największe
gałęzie. Faktem jest, że na tym
odcinku drzewa rosną tuż przy
jezdni, niespełna pół metra od
asfaltu. Wycięto je równo z ziemią.
Tak, żeby nadjeżdżające auta nie
zahaczyły o wystające karpy. Czy
akcja Wojewódzkiego Zarządu
Dróg przyniesie spodziewane
efekty i będzie mniej ofiar
śmiertelnych na drogach? Czas pokaże.

Inne czasy

Dlaczego w takim razie przed
wojną i zaraz po niej obsadzano
okolice dróg drzewami? – Wtedy
były inne czasy. Po pierwsze nie
było tak szybkich samochodów.

Jacek Waga żyłby do dziś, gdyby nie drzewo, o
które rozbił się jego samochód.
Na zdjęciu archiwalnym piłkarz z córką.

W Jeleniej Górze w ostatnich miesiącach
z powodu zderzenia z drzewem zginęły
3 osoby. I wszyscy to młodzi ludzie: były
piłkarz z Jeleniej Góry, oraz dwaj 19-latkowie
z Piechowic, którzy jechali na komisję
wojskową. Ich śmierć wstrząsnęła okolicą,
opłakiwały ich tysiące ludzi.

Przecież wystarczy,
żeby kierowcy jeździli
wolniej i nie będzie
wypadków.
– Przydrożne drzewa dają cień, dzięki
temu asfalt się nie nagrzewa i nie ma kolein
– mówi Łukasz Strąk
z Jeleniej Góry. – Ponadto chronią przed
opadami śniegu.
Uważa on, że skutki wycinki odczujemy

podinsp. Maciej Dyjach, naczelnik
sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. – W najlepszym przypadku
uczestnicy zderzenia przeżyją, ale
na sto procent będą mieli poważne obrażenia ciała.
W Jeleniej Górze w ostatnich
miesiącach z powodu zderzenia
z drzewem zginęły 3 osoby. I
wszyscy to młodzi ludzie: były
piłkarz z Jeleniej Góry, oraz dwaj
19-latkowie z Piechowic, którzy
jechali na komisję wojskową.

Robert Zapora

Fot. ROB

Zarząd Dróg Wojewódzkich
chce wyciąć wszystkie drzewa,
leżące w odległości do 3 metrów
od krawędzi jezdni. Zdaniem
urzędników, dzięki temu ma się
zmniejszyć liczba ofiar śmiertelnych na drogach. – Drzewa
zagrażają kierowcom – dowiedzieliśmy się w jeleniogórskim
oddziale ZDW. – Często ograniczają widoczność, a i gałęzie spadają
na drogi po każdym większym
wietrze – usłyszeliśmy.
Akcja prowadzona będzie na
całym Dolnym Śląsku. Jak szacują pracownicy, w samym tylko
byłym jeleniogórskim wyciętych zostanie około tysiąca
drzew.

szczególnie zimą. – Co będzie
jeśli śnieg pokryje całą drogę i w
porę nie nadjedzie pług? Kierowcy
nie będą wiedzieć, którędy mają
jechać. Auta będą leżały rzędami
na poboczach – przewiduje.

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Fot. MAR



Przy drodze na Kapelę wycięto już kilkadziesiąt drzew
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Uwaga uczniowie, którzy
uciekają z lekcji! Policja
będzie miała na nich oko
podczas akcji „Wagarom
st op”. F u n kc jon a r iu sz e
z wrócą uwagę nie t ylko
na młodych ludzi snujących się po mieście w godzinach zajęć szkolnych,
lecz także na nieletnich
będących klientami barów
i pubów. Opuszczanie zajęć
lekcyjnych staje się często
pierwszym etapem popełniania przez w yrostków
przestępstw – przestrzegają
policjanci.

Maraton maturalny

Dzisiaj (poniedziałek)
egzaminem pisemnym z
języka polskiego 19-latkowie rozpoczną maturalny
maraton, który potrwa do
końca maja . We w torek
napiszą test z wybranego
przedmiotu, a później – z
języka obcego. Będą musieli
zdać też egzaminy ustne, w
tym obowiązkową prezentację z języka polskiego. To
dobra wiadomość dla tych,
którzy matury nie piszą:
będą mieli luźniejsze lekcje,
bo większość nauczycieli
zaangażowana jest w egzaminy.

Góry połączyły
artystów

W środę (7 maja) Mała
Galeria Obrazów i Antykwariat pod Arkadami zapraszają na wernisaż wystawy
prac artystów działających
w Korkontoi. Spotkanie poprowadzi współzałożyciel
grupy Janusz Motylski. W
grupie artystów znajdują
się m.in.: Renata Grochowska-Jar yczewska, Teresa
Kępowicz, Agata i Beata
Makutynowicz, Leszek Legut, których łączy piękno i
magia Karkonoszy.

Dzika zwierzyna
na jezdni

M i mo obf it ośc i nat u r a l ne go p o ż y w i e n i a w
lasach, dzikie zwierzęta
coraz chętniej zapuszczają
się do miasta i… wpadają
pod koła samochodów. Tak
stało się ostatnio na ulicy
Grunwaldzkiej. Sarenka
nie przeżyła uderzenia fiata
punto. Kierowca nie miał
żadnych szans, aby zahamować. Na szczęście nic mu
się nie stało.

Więcej szczęścia…

… niż rozumu miał nastolatek, który podczas obchodów 900-lecia Jeleniej
Góry usiadł na murku przy
Podwalu, stracił równowagę i spadł z kilku metrów.
Początkowo do oszołomionego upadkiem nastolatka wez wa no pogotow ie
i pol icję. Jedna k m łody
człowiek szybko otrząsnął
się i uciekł. Być może miał
coś na sumieniu?

(tejo)

Tabor do wymiany

– Z komunikacji miejskiej
korzystam dosyć często. Niestety
komfort jazdy w wielu autobusach pozostawia wiele do życzenia
– mówi Kazimierz Kulas, jeden z tysięcy pasażerów. Narzeka nie tylko
na zdarzające się awarie, ale też na
smród spalin w starych pojazdach.
– Jak jest ciepło, można jeszcze
otworzyć okna, ale w chłodniejsze
dni to istna męczarnia – dodaje.
Usterki w wysłużonych pojazdach zdarzają się nagminnie, a ich
lista jest całkiem spora. Najczęściej
związane są z działaniem korozji,
która osłabia wytrzymałość. – Średni wiek taboru wynosi 12,5 roku,
a to dość sporo. Nie ma się czym
chwalić Dużo pojazdów należałoby
wymienić – rozkłada ręce Marek
Woźniak, dyrektor MZK.
Dziennie zgłaszanych jest kilka
awarii. – W zależności od tego, co
się stało, wysyłany jest zastępczy
autobus lub pogotowie techniczne
– wyjaśnia Leszek Chmielewski,
kierownik działu marketingu w
zakładzie. Kierowcy najczęściej
zgłaszają problemy związane z
układem hamulcowym i kierowniczym, które najczęściej zawodzą

W warsztacie zajezdni MZK uszkodzone autobusy przechodzą kurację uzdrawiającą.
na wyboistych drogach. Uszkadza
się też pneumatyka, elementy
uszczelnienia i ogumienia. Im
starszy autobus, tym więcej trzeba
w niego włożyć.

lat – są niskopodłogowe jelcze (8
sztuk) – wylicza L. Chmielewski.
Miejski przewoźnik stara się
systematycznie wymieniać wysłużony tabor. Już niedługo po ulicach

W 2006 roku MZK zakupiło 8 nowych autobusów (w drodze
leasingu): 6 szt. Jelcz 101 I/3 i 2 szt. Jelcz 121 I/3. W 2007
roku MZK zakupiło 6 używanych autobusów: 4 szt. MAN NL
202 i 2 szt. MERCEDES 140D. W 2007 r. MZK przewiozło
około 13,5 tys. pasażerów, a na 26 liniach autobusowych w
godzinach szczytu kursują 63 autobusy przewożąc rocznie
około 17,6 mln pasażerów.

Kiedyś z tras były zdejmowane
autobusy, z metryką około 8-10
lat. Dziś decyduje o tym tylko stan
techniczny. – Cały tabor liczy 86
pojazdów. Teraz doszły kolejne dwa.
Siedem autobusów przekroczyło 20
lat, 24 sztuki to przedział wiekowy
pomiędzy 15-20 lat, pozostałe liczą
od 3 do 15 lat. Najmłodsze – do 3

miasta będzie jeździł przegubowiec, który obsłuży tranzytowe
kursy z Jeleniej Góry do Cieplic i
Sobieszowa. Będzie też mniejszy
pojazd, który zostanie skierowany
na inne linie. – Obydwa to pojazdy
marki MAN. Są używane, ale w
świetnym stanie – tłumaczy Marek
Woźniak. Stan posiadania zakładu

1 Maja to święto nazistów i komunistów – takim hasłem powitali w miniony czwartek na placu Ratuszowym manifestantów
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej członkowie Ligi Rodzin
Polskich. Jednych i drugich było niewielu.
W tradycyjnym pochodzie pierwszomajowym w bratnim uścisku przeszli
jeleniogórską starówką ludzie związani
z lewicą. Nie było ich wielu. Kilkadziesiąt
osób, w tym większość działaczy, przemaszerowało do rynku przy dźwiękach orkiestry dętej Filharmonii Dolnośląskiej.
W szeregach ramię w ramię: Grażyna
Malczuk, Andrzej Bira, Józef Sarzyński,
Jerzy Szmajdziński. Nieco dalej – Józef
Kusiak.
Ale na placu Ratuszowym – przykra
niespodzianka. Więcej ludzi niż maszerowało w pochodzie, oczekiwało
na promocję dukata jeleniogórskiego.
Za to manifestantów przywitały hasła
Ligi Rodzin Polskich: 1 Maja to święto

PRACA

Fot. Konrad Przezdzięk

Wagarom stop

Jelcze, ikarusy, mercedesy, volvo, autosany, MAN-y.
Pojazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego miesięcznie pokonują prawie
360 tys. km. Większość z
nich, mocno wysłużona,
nie wytrzymuje trudów
eksploatacji. Choć MZK
inwestuje w kolejne nabytki, sprawnych pojazdów
przydałoby się zdecydowanie więcej.

zwiększy się jeszcze w tym roku
o cztery pojazdy (mini autobusy
na około 30 miejsc), o ile uda się
skutecznie rozstrzygnąć kolejny
przetarg. – Oczywiście planujemy
dalsze zakupy, ale bez wsparcia
finansowego z budżetu miasta i
odpowiedniego rozdysponowania
środków niewiele możemy zdziałać
– dodaje M. Woźniak.
A jakich pojazdów najbardziej
brakuje? – Gdybyśmy mieli nieograniczone możliwości finansowe, na
pewno zakupilibyśmy sporą ilość
autobusów niskopodłogowych, bo
takich najczęściej oczekują pasażerowie. Potrzebne są też pojazdy z
dużą platformą w przedziale stojącym, zwłaszcza na liniach mocno
obciążonych, jak szóstki i siódemki,
nowego typu, bardziej przestrzenne, jasne i ciche oraz komfortowe
autobusy o mniejszej pojemności,

Jazda za zasługi
Komfortowo chcą jeździć wszyscy, nie
tylko pasażerowie, kierowcy – także.
Na to trzeba sobie jednak zasłużyć
– wyrobić staż pracy, zdobyć doświadczenie, wykazać się odpowiednią
kulturą i bezpieczeństwem jazdy.
Aby zasiąść za kierownicą nowego
autobusu, kierowca musi przede
wszystkim otrzymać pozytywną ocenę
pracy, którą wystawia komisja złożona
m.in. z kierowców. Wtedy następuje
rozdział autobusów i ustalenie tzw.
stałej obsady.
które mogłyby zastąpić wysłużone
“żółtki” na liniach takich, jak 25,
18 czy 33 – mówi Jan Janczarek,
kierownik działu eksploatacji.

Agnieszka Gierus

Zakłócona defilada

nazistów i komunistów. – Adolf Hitler i
Józef Stalin świętowali jak wy – mówili
kontrmanifestanci.
Zakłócili także przemówienie posła
Jerzego Szmajdzińskiego, wicemarszałka
Sejmu, który mówił o bolączkach codzienności, do jakich doprowadziły rządy
Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy
Obywatelskiej.
Podczas manifestacji po lewej stronie
sponiewierano flagę UE, a po prawej
rozdawano ulotki oraz „taśmy lewicy”
– zapis nagrania słynnych rozmów Józefa Oleksego i Aleksandra Guzowatego.
Wezwano także do zapalania zniczy ku
pamięci ofiar zbrodni komunistycznych.

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA
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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)

• 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Radni zdążyli na czas
Do końca kwietnia radni mieli czas na złożenie oświadczeń majątkowych. – Wszyscy zdążyli, choć zdecydowana większość czekała na ostatnią chwilę – mówi Hubert
Papaj, przewodniczący rady miejskiej.
Ponad dwie trzecie oświadczeń
wpłynęło w ubiegłym tygodniu,
kiedy to był już ostatni gwiazdek.
Ostatni ze swoim zeznaniem w
urzędzie pojawił się radny Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości.
Jednak nawet gdyby ktoś spóźnił
się z przekazaniem dokumentów,

Kara za krzywdę

Fot. Konrad Przezdzięk



praktycznie uniknąłby konsekwencji. Zainteresowanym nie
grozi już utrata mandatu. W myśl
prawa, należy im wstrzymać dietę
do czasu złożenia oświadczenia.
Jeśli dokument wpłynie, zaległa
dieta zostanie radnemu w całości
wypłacona.

Boisko za milion

(ROB)

O nowoczesny zespół boisk wzbogacą się uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Jeleniej Górze. Powstaną dwa pola do gry ze sztuczną
nawierzchnią, oświetlenie oraz szatnie.
z bramkami 2x5 metrów. Obok
byłoby mniejsze boisko wielofunkcyjne: do gry w koszykówkę oraz
siatkówkę. Teren byłby ogrodzony a place gry oświetlone. Przy
tym wszystkim wybudowanoby
szatnie, oczywiście z pełnym zapleczem sanitarnym.
– Taki obiekt będzie służył
uczniom szkoły, ale także młodzieży z miasta, która mogłaby
popołudniami korzystać z boisk
– mówi prezydent.
– To bardzo dobry pomysł – mówią uczniowie dawnej „Budowlanki”. Nie będzie to zresztą pierwszy
obiekt ze sztuczną nawierzchnią w
mieście, ale na pewno jeden z najnowocześniejszych.

(ROB)

wasze fotki Nasze Pociechy

Krystian

Miriam

Martynka

Oliwier

Szarpała swoich wychowanków za uszy, wydzielała
im jedzenie i kazała wymyślać sobie kary za byle przewinienie. Tak uznał Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze i
skazał byłą dyrektor rodzinnego domu dziecka na rok
więzienia w zawieszeniu na trzy lata.
Dodatkowo Karin P. ma zakaz
pracy w charakterze opiekuna
dzieci na 2 lata. Musi zapłacić
1200 złotych grzywny oraz 300
złotych kosztów sądowych.
Chodziło o głośną sprawę z
2006 roku. Prokuratura zarzucała Karin P. że przez ponad 2,5
roku prowadząc rodzinny dom
dziecka źle traktowała czworo
swoich wychowanków. W tym
było troje rodzeństwa (dwie
dziewczynki i chłopiec). Na czym
polegało to złe traktowanie?
– Wymyślała im kary, lub też
dzieci same musiały sobie wymierzać kary – czytamy w akcie
oskarżenia.
To nie wszystko. Zdaniem
śledczych, opiekunka biłą dzieci kapciem, ciągnęła za uszy i

wbijała paznokcie w skórę. Nie
wpuszczała ich do domu, kiedy
nie było w nim dorosłych. Jeśli
wychowankowie wrócili wcześniej ze szkoły, musieli czekać na
podwórku. I to bez względu na
pogodę. Dzieci często były też zbyt
letnio ubrane, a i nie miały np.
bielizny na zmianę.
Sprawa wyszła na jaw, kiedy
dzieci opowiedziały o wszystkim
pracownicy szkolnego sklepiku. Ta poinformowała dyrekcję
szkoły. Prokuraturę zawiadomił
ośrodek pomocy społecznej, który nadzorował rodzinny dom
dziecka. Wcześniej pracownicy
ośrodka prowadzili kontrole w
tej rodzinnej placówce, ale nie
wykazały one nieprawidłowości.
Zdaniem prokuratury to dlatego,

Zosia

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

wała się do winy. Jej zdaniem, opiekowała się swoimi podopiecznymi
jak należy. Ponadto, owa czwórka
to nie pierwsi wychowankowie
Karin P. wcześniej opiekowała się
ona innymi dziećmi i te nie miały
zastrzeżeń co do jej pracy.
Sąd widać nie podzielił jej zdania ani zdania świadków zeznających na jej korzyść. Nie wiadomo,
co przeważyło w tej sprawie.
Postępowanie zostało wyłączone
z jawności. Dziennikarzy i innych
świadków wyproszono z sali podczas uzasadniania wyroku.
Prokuratura żądała kary 2 lat
więzienia w zawieszeniu na 5
lat. Sąd obniżył tą karę na rok w
zawieszeniu na trzy lata. Wyrok
nie jest prawomocny. Karin P.
przysługuje odwołanie, ale nie
wiadomo, czy z niego skorzysta.
Kobieta nie chciała rozmawiać
z dziennikarzami na temat tej
sprawy.

(OBE)

Ludowcy zapowiadają ofensywę w mieście

Rośnie nowa siła polityczna?
– Już przygotowujemy się do wyborów samorządowych
– powiedział nam Roman Kuty, szef PSL-u w Jeleniej
Górze. W partii trwa weryfikacja członków, są już wytypowani kandydaci na radnych przyszłej kadencji!

Patryk

że dzieciom zakazywano mówić,
jak jest naprawdę.
Wychowankowie opowiedzieli
o zwyczajach panujących w domu
dziecka dopiero, kiedy zostali
przeniesieni do innej placówki.
Wtedy wyszło na jaw m.in. to, że
wydzielano im jedzenie.
Prokuratura podkreślała też, że
w domu Karin P. wychowywały się
także jej dzieci, ale były traktowane
lepiej niż pozostałe.
Rodzinny dom dziecka prowadzony przez Karin P. został
rozwiązany.
Sprawa nie jest jednak jednoznaczna. Obrona oskarżonej
powołała wielu wiarygodnych
świadków, którzy przedstawiali
zgoła odmienną wersję od prokuratury. Ich zdaniem, w domu
działo się dobrze, dzieci bawiły
się razem z dziećmi rodziny P.,
niczego im nie brakowało.
Podobnie twierdziła sama Karin
P., która od początku nie przyzna-

– Już określiliśmy grono kandydatów, których chcemy wystawić do wyborów samorządowych
– potwierdza prezes zarządu
grodzkiego PSL. – Nie zdradzę na
razie nazwisk, gdyż do czasu wyborów wiele może się zmienić.
Jak mówi, PSL będzie chciał
zaistnieć w Jeleniej Górze. Do
tej pory nie było z tym najlepiej,
ludowcy nie mają ani jednego
przedstawiciela w radzie miejskiej.
– Mimo tego, prowadzimy rozmowy z rządzącą Platformą Oby-

watelską – mówi Roman Kuty.
– Wkrótce podpiszemy umowę o
współpracy obu partii. Na czym
ma polegać? Przedstawiciele
PSL będą uczestniczyć w sesjach
oraz posiedzeniach komisji, będą
zabierać głos w dyskusji, przedstawiać swoje propozycje.
Roman Kuty jest szefem PSL
w mieście od lutego. Jednak już
zapowiedział małą reformę w
strukturach partii. – Weryfikujemy ponadto naszych członków.
W partii są osoby, które już nie
działają ze względu na zły stan

Nasi w województwie
W ubiegłym tygodniu Roman Kuty został członkiem zarządu wojewódzkiego PSL
i zarazem delegatem na kongres krajowy partii. Z naszego regionu we władzach
wojewódzkich zaistnieli ponadto: Irena Mroczek – została przewodniczącą wojewódzkiej komisji rewizyjnej, a także Roman Czarnecki i Edward Basałygo. Pierwszy
z nich został wiceszefem sądu koleżeńskiego PSL, drugi – członkiem tego sądu.

zdrowia – mówi Roman Kuty.
– Ale też zgłasza się do nas wielu
młodych ludzi.
Jak twierdzi, chce przełamać
panujący stereotyp o tym, że
PSL to partia chłopska. – Mamy
chłopskie korzenie, ale w naszych szeregach jest wielu
przedsiębiorców, nauczycieli
i prawników – wymienia
szef PSL. – Jest także spore
grono wojskowych.
PSL w Jeleniej Górze
liczy ok. 240 członków.
Ludowcy pokażą się
mieszkańcom jeszcze w maju. 24 V
na Górze Szybowcowej odbędzie

się tzw. Jeleniogórskie Święto
Ludowe. – To będzie skromny piknik, gdyż mieliśmy mało czasu i
pieniędzy na jego przygotowanie.
Ale mam nadzieję, że w kolejnych
latach impreza będzie się rozwijać
– powiedział Roman Kuty.

– Chcemy współpracować z PO
– mówi Roman Kuty

(ROB)

Fot. ROB

Miasto zgłosiło się do ogólnopolskiego programu Orlik 2012,
pilotowanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Zakłada on
budowę podobnych obiektów we
wszystkich chętnych gminach w
Polsce. Szacowany koszt takiego
przedsięwzięcia to milion złotych.
Ministerstwo dopłaca jedną trzecią. Tyle samo Jeleniej Górze ma
przekazać samorząd województwa. Miasto więc będzie musiało
zapłacić tylko 330 tysięcy złotych.
– Tyle mamy zagwarantowane w
budżecie – powiedział prezydent
Marek Obrębalski.
Co to za projekt? Przewiduje on
budowę boiska do piłki nożnej o
wymiarach ok. 30x60 metrów i

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY

SUBIEKTYWNY
BILANS TYGODNIA
Błąkam się po tym świecie już ponad trzy dekady i z każdym dniem
nabieram pewności, że już nic
mnie nie zaskoczy. Tymczasem jest
odwrotnie, w kolejnych tygodniach
wytrzeszczam oczy i otwieram
ze zdziwienia usta, dostrzegając
kolejne absurdy życia.
Jak inaczej jeśli nie absurdem
nazwać zaskarżenie przez Roberta
Prystroma uchwały o Focus Parku?
Co lider Wspólnego Miasta chce
przez to osiągnąć, komu zagrać
na nosie? Na pewno nie władzom
miasta. Wręcz przeciwnie, prezydent i jego zastępcy będą mówić z
troską, że chcą dać ludziom galerię,
tylko ten niedobry Prystrom im
rzuca kłody. A to tylko umocni ich
w oczach ludzi, a lidera Wspólnego
Miasta zdyskredytuje. Ludziom też
nic postępowanie Roberta Prystroma nie da, gdyż może co najwyżej
opóźnić budowę o kilka miesięcy a
może i lat.
Widać Robert Prystrom, pierwszy uzdrowiciel tego miasta, zapomniał o starej lekarskiej maksymie
„primum non nocere”. A może
są jakieś inne ważne powody, dla
których działa wbrew woli nawet
swoich najbliższych współpracowników ze stowarzyszenia? Czekam
z utęsknieniem, aż pan Robert
wróci z długiego weekendu. Być
może rozwieje moje i wielu ludzi
wątpliwości.
Zdziwienie potęgują u mnie
także szefowie Karkonoskiego
Parku Narodowego. Ci ogłosili
nabór wolontariuszy. Szukają pasjonatów, którzy poświęcą każdą
wolną chwilę na ciężką harówkę w
górach, będą na przykład wspinać
się na szczyty, by posprzątać budki
lęgowe ptaków. A to wszystko za
przysłowiową czapkę śliwek. Już
widzę te tłumy, które ustawiają
się przed siedzibą KPN-u, by – jak
sobie życzą szefowie parku – złożyć
kwestionariusz osobowy i czekać
na przyjęcie.
Albo w parku jest taka bieda, że
kierownictwa nie stać na zatrudnienie na normalnych warunkach
pracowników, albo tak pilnie po-

trzebne są ręce do pracy. Inaczej
zachowania kierownictwa KPN-u
wytłumaczyć się nie da.
Jakby tak dobrze się przyjrzeć, to i
nasze – wielu Polaków - zachowanie
przed długim weekendem nie było
całkiem normalne.
Te gonitwy w urzędach, sklepach, zakładach pracy, gorące
telefony, zostawanie po godzinach,
byle załatwić wszystkie ważne
sprawy przed 1 maja. A potem przez
dwa dni leżenie plackiem przed
telewizorem, by dojść do siebie po
wykonaniu 200 procent normy.
Kiedy już wróciła ochota do
aktywnego wypoczynku, do wyjazdu na ryby, w góry czy na rower
okazało się, że z długiego weekendu pozostały dwa dni. Tyle, co
w normalny weekend. Pozostaje
pytanie, czy warto było zabijać się
od poniedziałku do środy?
A jeśli tak, to może zróbmy sobie
długi weekend częściej, na przykład
raz w miesiącu. Będziemy mieli
czas na odwiedziny przyjaciół, na
poznanie okolicy. Wtedy dopiero
bylibyśmy szczęśliwym i wypoczętym narodem.
Jeszcze jedno mnie przed długim
weekendem zdziwiło, choć jak
najbardziej pozytywnie.
Chodzi o zachowanie naczelnika
wydziału oświaty i zarazem prezesa
Sudetów Jelenia Góra Waldemara
Woźniaka. Przez wiele miesięcy
nosił żal w sercu i konsekwentnie
bojkotował „Jelonkę” po kilku niekorzystnych dla niego publikacjach.
Na korytarzach urzędu mijaliśmy
się bez słowa. Nagle szef oświaty
zmienił front. Osłupiałem, kiedy podał mi rękę na konferencji prasowej
a następnie jak najbardziej szczerze
odpowiadał na pytania. Wygląda na
to, że nastała odwilż. Oby tak było,
bo niezgoda do niczego dobrego nie
prowadzi. Wielkie brawa dla pana,
panie naczelniku. Bez względu na
to kto miał wtedy rację, obaj przez
te długie miesiące milczenia wiele
się nauczyliśmy. Dla mnie to także
dowód, że jeszcze nie raz będę w
życiu zdziwiony.

Robert Zapora

Prezydenckie
wątpliwości

Kiedy przygotowywaliśmy
artykuł o widokach z okna
władzy, prezydent Marek
Obrębalski miał niemały dylemat: co nam powiedzieć.
Bo gdyby oświadczył, że nie
ma czasu na wyglądanie
przez okno, ponieważ dużo
pracuje przy biurku, ludzie
powiedzieliby, że ma gdzieś
miasto i plac Ratuszowy. Z
kolei, gdyby opisał dokładnie
to, co widzi z okna, opinia
publiczna, zbulwersowana,
zaczęłaby podejrzewać, że
szef Jeleniej Góry nic nie robi,
tylko gapi się przez okno swojego gabinetu. Rzeczywiście,
być prezydentem, to nie takie
łatwe…

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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Stałą stanowczością
stwierdzam,
że w przygotowaniu …
tego porozumienia PiS z SLD
utwierdził mnie fakt…

Sekrety władzy lewicy

Jak się dowiedzieliśmy
nieoficjalnie, były prezydent
Jeleniej Góry Józef Kusiak
zamierza napisać książkę, w
której opowie o ośmioletniej
historii sprawowania rządów
nad grodem Bolesława Krzywoustego. Jakież to tajemnice
zdradzi lider lewicy, który
przez dwie kadencje silną
ręką trzymał jeleniogórski
urząd? Tego nie wiadomo.
Wiadomo, że pewne postacie
z kręgu ówczesnej władzy
drżą, aby ich szef nie okazał
zbytniej szczerości podczas
wspominek z tego dumnego
rozdziału jego życia. W przygotowaniu Józef Kusiak ma
także dzieło pod roboczym
tytułem „Moskiewskie wieczory”. Będzie to fabularyzowana
opowieść o okresie studiów
byłego szefa miasta w stolicy
Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich.

(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

że marszałek
Piłsudski też
miał na imię
Józef.

Józef Zabrzański, wiceprzewodniczący rady miejskiej, Józef Kusiak,
radny SLD, Józef Sarzyński, wiceprzewodniczący rady miejskiej.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Kac po wielkim
weekendzie
Szarpany deklinacją jubileusz
900-lecia miasta mógłby być
okazją do wielu czynów niekoniecznie wymagających wora
jeleni płatniczych. Bo za pieniądze można kupić wszystko, tylko
czy szczęśliwy dobór prezentu
polega tylko na wydaniu fortuny
nawet za hitowy produkt w byle
jakim opakowaniu?
Kiedy organizujemy urodzinowe przyjęcie w domu, dbamy
o jego odpowiednie wyszykowanie. Odkurzacz wsysa wszelkie
kurze i pajęczyny, idą w ruch
szmaty i gąbki, wszystko nabiera przesadnego połysku. W

podłodze można się przejrzeć jak
w lustrze. Lodówkę napełniamy
szynką konserwową Krakus oraz
żytnią czystą: zastaw się a postaw
się. Taka zasada, często zupełnie
wbrew zdrowemu rozsądkowi,
obowiązuje Polaka.
Jednak samorządowcy zachowali rozsądek, bo na urodziny
miasta nie zastawili się, przynajmniej jeśli chodzi o posprzątanie. Tymczasem zrobienie generalnych porządków w Rynku
na pewno nie kosztuje majątku.
Dla Polaka szaraka to wstyd, aby
urodziny świętować w zapaskudzonym stołowym i na podłodze

klejącej się z brudu konserwowanego jak najlepsze eksponaty w
Muzeum Karkonoskim.
Ale dla Jeleniej Góry nie ma nic
hańbiącego w fetowaniu jubileuszu w smrodzie zapaskudzonych przez ludzi i pieski podcieni
placu Ratuszowego. Nie trzeba
nawet organizować przyciągających imprez, bo granitowe płytki
– pamiętające czasy późnego Gierka – pod arkadami mają warstwę
lepkiego brudu skuteczniejszego
od kleju „Kropelka”. Przyklejenie
dla widzów gwarantowane i doprawdy trudno się wyrwać.
Polak szarak raczej przed zaproszeniem gości wybieli sufit
i połata uszkodzone i nadżarte
zębiskiem czasu części ścian,
choćby mieszkał w pustostanie.
Bo „co ludzie powiedzą?”. Jubilat
Jelenia Góra na dzień dobry powi-

ta przybysza uderzeniem tynku
oberwanego z kamieniczki przy
placu Ratuszowym. Uzdolnieni
plastycznie obywatele grodu
Krzywoustego wyrysują swojemu rodzinnemu miastu sprejem
laurkę na 900-lecie na ścianie
niedostępnej dla policji i straży
miejskiej.
Obdarzeni talentem do śpiewu chóralnego zaśpiewają na
skwerku przy cerkiewce „A kto z
nami nie wypije!”. Oczywiście
nalewkę winopodobną, szkoda
tylko, że nie jubileuszową. Jakoś
marketingowcy i stratedzy PR
nie wymyślili takiego płynnego gadżetu procentowego na
urodziny miasta. A szkoda, bo
pewnie sprzedawałby się taki
produkt jak woda Marysieńka
w czasie suszy (kiedy jeszcze ją
rozlewano do butelek).

Po takim urodzinowym przyjęciu nawet koktajl z muzyki boskiego Vollenweidera wspartego
wokalem Anny Marii Jopek i
wymieszany perlistym tenorkiem Tomasza Kammela może
smakować średnio. I tylko spacer
w odludne miejsce przyniesie
niezbędne dla dobrego samopoczucia spokój i ciszę. Co z tego,
kiedy na parkowych ścieżkach jubilat zadbał tylko o to, aby goście
bez sensu kroczyli, i pozbawił ich
atrakcji w postaci widoków na
świętujące urodziny miasto.
W skarbonce z jeleniami zabrakło dukatów (a w głowach
– pomyślunku), aby wyciąć część
drzew i dziczek, które skutecznie
zasłaniają panoramę pięknej
starówki. A – wierzcie mi – przy
dobrej widoczności i odpowiednim uzbrojeniu oka, można

– choćby ze Wzgórza Kościuszki
– zobaczyć, jaką kawę pija prezydent Marek Obrębalski w swoim
ratuszowym gabinecie.
Można też dojrzeć… wspomniany już brud jeleniogórskich
zakątków. Chyba właśnie dlatego włodarze zdecydowali się tego
buszu nie ruszać.
Dlatego po jeleniogórskim
świętowaniu z Andreasem
Vollenweiderem wśród wielu
miejskich zaniedbań i niedociągnięć, można mieć uczucia
mieszane. To tak, jakby zajadać
się kawiorem z bieługi podanym
na Trybunie Ludu i popijanym
szampanem Laurent Perrier
wlanym do musztardówek.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Twarzą w twarz z katami bezpieki

Ciekawscy jeleniogórzanie oglądają wystawę jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem
Fotografie wysokich funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, ich akta, osiągnięcia
i zasługi zawisły w środę przed głównym wejściem do
ratusza. – Zarzucali nam, że chcieliśmy ich powiesić,
teraz – symbolicznie – uczyniliście to wy – mówił do
organizatorów ekspozycji Twarze Jeleniogórskiej Bezpieki, Jerzy Nalichowski, pierwszy wojewoda po 1989
roku.

nej” kotliny. Wywołała niemało
emocji. Już w trakcie montażu
instalacji przechodnie z uwagą
obserwowali, kogóż to zobaczą
na planszach przed magistratem.
Ciekawscy podnosili czerwoną

DWUGŁOS Z FORUM JELONKI.COM
Lustro Hetmana
Komu zaszkodził? Niech się odezwie.
Większość z tych (esbeków – RED) lat Natomiast wielu z tych dzisiejszych
osiemdziesiątych to była niegroźna, bohaterów dobrze egzystowała za
wręcz uprzedzali, ostrzegali i też byli komuny.
pomocni. Pan Wojciech K. ścigał
głównie morderców i bandytów i Tomek
miał dobre wyniki w przeciwieństwie Wielkie brawa dla prezydenta i wszystdo dzisiejszych policjantów, ludziom kich autorów tej wystawy...Należy
politycznym, postępowym, pomagał. zbrodnię nazwać zbrodnią a walkę o

zabierać środków tej instytucji,
bo ma jeszcze dużo do zrobienia – podkreślają obydwie
posłanki.
Wystawa przed ratuszem
ma być pokazywana uczniom
jeleniogórsk ich szkół. – W
programach nauczania nie ma
miejsca na wiedzę o współczesnej historii, a dzisiejsza młodzież myli II Wojnę Światową
ze stanem wojennym – niepokoił się Franciszek Kopeć, szef
NZSS Solidarność.
Tymczasem, póki co, sami
młodzi ludzie nie w ykazali
większego zainteresowania
ek spoz yc ją . Na ot wa rciu i
panelu pojawił się tylko Oliwer Kubicki, przedstawiciel
Stowarzyszenia Stop Korupcji
i Klubu Młodej Prawicy, który
podziękował organizatorom
za taką lekcję historii.
Nie było także ludzi z lewej
strony sceny politycznej. Wystawę oglądał jedynie Jerzy
Pleskot z SLD, radny i był y
przewodniczący rady miasta.
Ale wystawa nie wszystkim
się podobała. Nawet ludziom,
którzy niemile wspominają
czasy PRL. – Jest tylu w mieście zasłużonych, którzy zrobili dużo dobrego, to ich twarze
trzeba pokazywać, a nie tych
bandytów – powiedział nam
pan Grzegorz (prosi o zachowanie anonimowości).

Marcin Zawiła: – Mówi się o Jeleniej Górze,
że to czerwona kotlina, a to nieprawda. Ta
wystawa pokazuje pośrednio niektóre fakty.
Że to właśnie tu ubecy i esbecy mieli co robić.

Otwarta w minioną środę
wystawa jest pierwszą tego
typu w Jeleniej Górze, mieście
uważanym za stolicę „czerwo-

Marek Obrębalski i prof. Włodzimierz Suleja

nizował wystawę. Obok stał prezydent Marek Obrębalski i dwaj
szefowie NSZZ „Solidarność”.
Ten z okresu stanu wojennego,
były senator Andrzej Piesiak, oraz
dzisiejszy – Franciszek Kopeć.

Po otwarciu – panel dyskusyjny w gościnnym Biurze Wystaw Artystycznych. – Dobrze
się stało, że mamy w mieście
taką wystawę – chwali Marek
Obrębalski. – Ci ludzie chodzili obok nas. Teraz wiemy, kim
byli naprawdę – dopowiada.
P r e z yd e nt ow i r ip o s t uj e
później Jerz y Nalichowsk i.
– Ci ludzie nie jeździli, tylko
ich wożono. Pokazaliście tylko głowy, brakuje rąk i nóg
– mówił obrazowo były szef
województwa podkreślając,
że na planszach zabrakło tych,
którzy represjonowanym dali
się szczególnie we znaki. Żyją
do dziś. Mają się dobrze. Z
sali padają nazwiska. Ludzie
w y m ien i ają a d re s y, gd z ie
mieszkają f unkcjonariusze
– Ci oprawcy wciąż są wśród
nas. Nie ma mow y o pojednaniu – dopowiada Marian
Zagórny.
Krzysztof Szwagrzyk, naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu
tłumaczy, że wystawa to tylko
wybiórcze pokazanie funkcjonariuszy szczególnie „zasłużonych” dla aparatu represji
PR L. Na pokazanie wsz ystkich nie starczyłoby miejsca.
– O pojednaniu można mówić,
kiedy winny wyciągnie rękę
do represjonowanego i powie
mu „przepraszam”. Jeszcze nie

zasłonę, która osłaniała ekspozycję do chwili jej oficjalnego
otwarcia.
– Pokazujemy wszystkim twarze tych, którzy przyczynili się do
cierpień mieszkańców Jeleniej
Góry w latach PRL – mówił prof.
Włodzimierz Suleja, dyrektor
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, który zorga-

Polskę nagrodzić. Pamiętajcie malkontenci, że kiedyś podobnie się
mówiło a raczej nie mówiło o Katyniu,
o 17 września.
I co? Któż z was bohaterów jednego
wpisu będzie bronił tezy, że Katyń to
zrobili Niemcy. Czekam na popisy bo
to ten sam styl utrwalaczy władzy
ludowej... Piszcie!

Marcin Zawiła przekonuje, że Kotlina Jeleniogórska
nie zasłużyła sobie na miano "czerwonej"

Obydwaj doświadczeni przez
SB. Piesiak był przez ponad rok
internowany w stanie wojennym.
Za działalność w Solidarności
stracił pracę i dostał „wilczy” bilet.
Nie mógł nigdzie znaleźć zatrudnienia przez dłuższy czas.
Wśród oglądających – znane
twarze jeleniogórskiej opo zycji z czasów PRL: Ryszard
Matusiak (był poseł, senator
i szef Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność”), wspomniany
już Jerzy Nalichowski, Tadeusz
Lewandowski (jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia,
ek sszef Sol ida r ności, był y
poseł, senator i wiceprezydent
miasta), lider rolniczej „Solidarności” Marian Zagórny.
Wielu z nich internowanych i
represjonowanych przez reżim
gen. Jaruzelskiego.
Ale i są też i tacy, którym
wystawa nie podoba się. Jednego „bohatera”, którego wizerunek widnieje na tablicach,
uspokajała policja, bo żądał
usunięcia swojego dossier.
A kto jest jeszcze na planszach? Przewijają się nazwiska, które większości jeleniogórzan niewiele mówią. To
członkowie aparatu represji z
Urzędu Bezpieczeństwa. – Jeden z nich, ppłk Zbigniew Sikora, brał udział w obławie na
Alfonsa Jabłońskiego, działacza Wolności i Niepodległości,
który osiadł w Jeleniej Górze.
Mieszkał na ul. Panieńskiej.
Nie przeż ył tego zdarzenia
– opowiada historyk i poseł
zarazem Marcin Zawiła, który
z uwagą ogląda te „tablice”
pamięci.

Andrzej Piesiak i Franciszek Kopeć,
szefowie jeleniogórskiej Solidarności
słyszałem o przypadku, kiedy
Niewykluczone, że tak nieubek lub esbek by to uczynił. bawem będzie. IPN przygoZa to jest odwrotnie. To wła- tow uje wła śnie ekspoz ycję
śnie ci ludzie uważają się dziś poświęconą ofiarom represji
poszkodowani przez system komunist ycznych w stolicy
– podkreślił K. Szwagrzyk.
Karkonoszy i okolicach.
Marcin Zawiła: – Mówi się o
Ekspoz ycję „Twarze Jele Jeleniej Górze, że to czerwona niogórskiej Bezpieki” można
kotlina, a to nieprawda. Ta oglądać przed ratuszem do
wystawa pokazuje pośrednio końca maja.
niektóre fakty. Że to właśnie
Tekst i zdjęcia
tu ubecy i esbecy mieli co robić.
Konrad Przezdzięk
To w stolicy Karkonoszy po
wojnie osiedli członkowie narodowego
ruchu oporu, Armii
Krajowej i innych
patriotycznych organizacji.
Obecne na sali
parlamentarz yst k i El ż bieta Witek
i Marzena
Machałek
nie ukry wają
sat ysfakcji z
tego, że taka
Marian Zagórny może
ekspozycja
czuć
się prześladowany
do sz ł a do
do dziś. Ciąży na nim
skutku. –
To wielka
wyrok więzienia za
zasł uga
wysypywanie zboża
IPN. Nie
z pociągu
można
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Wykombinowali sukces!

Uczniowie „jedenastki” na czele w finałach Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii szkół
podstawowych. To pierwsze, historyczne zwycięstwo
w tak prestiżowych rozgrywkach.
W matematycznych zmaganiach
zorganizowanych przez Uniwersytet Wrocławski uczestniczyło
kilkadziesiąt najlepszych szkół z województwa dolnośląskiego, pierwsza
okazała się jednak drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 11, która zostawiła
w tyle nawet uchodzące za niepokonane wrocławskie szkoły.
To już siódma edycja rozgrywek,
w których brali udział uczniowie
jeleniogórskiej podstawówki. Rok
temu udało im się wywalczyć trzecią
pozycję. Impreza, której celem jest

kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci i
młodzieży, rozgrywana jest w trzech
kategoriach: szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły średnie. W każdym
meczu bierze udział 10-osobowa
reprezentacja szkoły.
Rozgrywki w systemie pucharowym zaczęły się już w październiku. Uczniowie ćwiczyli podczas
zajęć na kółku matematycznym i w
swoich domach. Trud opłacił się, bo
turniejowe zadania nie należały do

łatwych. – Wykraczały poza to, co
realizowane jest podczas pracy na
zajęciach i wymagały od dzieci samodzielnego i logicznego myślenia oraz
umiejętności pracy w grupie. Poza
tym oceniane było nie tylko samo
rozwiązanie, ale jego sposób – mówi
matematyczka Barbara Pałac.
Drużyna z „jedenastki” nie spodziewała się takiego sukcesu. – Szkoły wrocławskie to zamknięty krąg,
przez który trudno jest się przebić,
a tamtejsi uczniowie przygotowują
się do rywalizacji podczas zajęć na
uniwersytecie – dodaje Edyta Rudek.
Dlatego tym bardziej cieszą się ze
zwycięstwa.
– Radość była ogromna, a najlepsze były zawiedzione miny

Laury i zwycięski puchar odebrał zespół w składzie: Marcelina Solińska, Zuzanna Bućko, Justyna Syganiec, Ewelina Joniec,
Monika Kolbuch, Aleksandra Świątkowska, Wojciech Stępień, Filip Chmielewski, Kamil Kuczaj, Bartosz Sójka, Kacper Cichosz,
Jowita Motyl. Do mistrzostw przygotowały nauczycielki: Edyta Rudek, Barbara Pałac i Małgorzata Kraczkowska.
wrocławskich szkół – mówią
uczniowie. – Dzieci włożyły dużo
pracy w przygotowania. Świetnie
kombinowały przy rozwiązywaniu
zadań i nie zabrakło im świeżego
spojrzenia. Cieszymy się, że ich
wysiłek został nagrodzony – dodają
matematyczki.
Wrocławskie rywalizacje sami
uczniowie potraktowali jako wyzwanie, przygodę i dobrą zabawę.
– Mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności i zmierzyć się z najlepszymi.
Teraz wiemy, na co nas stać – mówi
Marcelina Solińska.

Młodzi laureaci twierdzą, że matematyka to przedmiot łatwy. – Po
prostu ją lubimy – mówią. – A najciekawsze jest w niej to, że zawsze
można znaleźć inne rozwiązanie
– dodaje Bartek Sójka, który, jak
zapewniają matematyczki, potrafi
przekonać, że nawet złe rozwiązanie jest dobre. – Nie ma żadnych dat
do zapamiętywania, nie musimy
wykuwać na pamięć całych rozdziałów. Wystarczy zrozumieć – chwalą
zalety królowej nauk.
A że nad lekcjami nie siedzą cały
czas świadczy fakt, że po szkole

zawsze znajdą czas na to, co lubią
najbardziej – warsztaty teatralne,
szkołę muzyczną, tańce, tenis,
basen, piłkę nożną czy języki obce.
Zapytani, czy matematyka przydaje
im się też poza salą lekcyjną zgodnie
odpowiadają: „Jasne!”. I wymieniają: – Uczy pewności siebie,
otwartości, logicznego myślenia i
szybkiego liczenia. Pomaga nawet
przy publicznych wystąpieniach.

Teks i zdjęcie
Agnieszka Gierus

Planowane zmiany w jeleniogórskiej oświacie niepokoją rodziców, nauczycieli i uczniów. Chodzi o połączenie
podstawówek: „siódemki” z „dwójką” oraz techników:
mechanicznego z elektronicznym.
– Pomysł powstał w momencie
przedstawienia nam przez urząd
statystyczny liczby planowanych i
obecnych narodzin, z których wynika, że szykuje się niż demograficzny
– tłumaczy zastępca prezydenta Zbigniew Szereniuk. Wówczas podjęte

zostały rozmowy dotyczące ewentualnego połączenia placówek.
Dlaczego akurat wspomniane
placówki? Jak wyjaśnia wiceszef
miasta, SP nr 2 i SP nr 7 działają w
bardzo podobnych obwodach szkolnych, co oznacza, że do tych szkół
uczęszczają dzieci z tego
samego rejonu.
Jeśli okazałoby

się, że w sale lekcyjne świecą pustkami, wówczas „siódemkę” przeniesionoby do dwójki. Jak na razie takiej
potrzeby jednak nie ma.
– Obecnie w naszej szkole uczy się
264 uczniów i pracuje około dwudziestu nauczycieli oraz dziesięciu pracowników obsługi. Nie wyobrażam
sobie zamknięcia mojej szkoły i nawet
nie chcę o tym myśleć – mówi Elżbieta
Rybak, dyrektor SP nr 7.
Placówka jest jedną z najstarszych szkół w Jeleniej Górze.
Funkcjonuje od 1949 roku. Szkołę
solidnie wyremontowano i nowocześnie wyposażono. Jest gabinet
logopedyczny i terapeutyczny,
odremontowana sala gimnastyczna. – Na najbliższy rok planuję
zwiększenie naboru. Więc pytam
po co to wszystko? Łatwo jest coś
zlikwidować, gorzej później to
odbudować - mówi dyrektorka..
Spore obawy co do planowanych zmian ma również
dyrekcja „dwójki”, gdzie obecnie
uczęszcza 559 dziewcząt i chłopców, których naucza około 42
nauczycieli. Elżbieta Rzemińska,
dyrektorka SP nr 2, nie wyobraża
sobie zmieszczenia w placówce
uczniów dwóch szkół. Ale nie chce

Fot. Konrad Przezdzięk

Szkoły na walizkach

na razie publicznie komentować
sytuacji. – Nic nie powiem, bo nic
nie wiem – usłyszeliśmy.
Zainteresowanych uspokaja zastępca prezydenta, który podkreśla,
że są to plany dalekosiężne, i być
może w ogóle nie zostaną zrealizowane.
– Na początek Jelenia Góra musi
podjąć uchwałę kierunkową, która
określi w którą stronę jeleniogórska
oświata powinna podążać – powiedział Zbigniew Szereniuk. Jelenia
Góra takiej uchwały nie ma i dlatego

tak trudno podejmować
jakiekolwiek decyzje.
Poza tym plan oparty
jest na założeniach statystycznych, które nie muszą się sprawdzić. – Jeśli
w szkołach będzie pełne
obłożenie, to oczywiście
nie zostaną połączone. Na
chwilę obecną jedno jest
pewne, w tym roku i kilku
następnych latach żadnych
zmian nie będzie.
Angelika Grzywacz

Klamka zapadła
Inaczej rysuje się los „Elektronika”, który przeniesiony ma być nie tylko ze względu na małą
liczbę uczniów. Obecnie zawód zdobywa tu
bowiem około trzystu osób, a wiedzę przekazuje
im ponad czterdziestu nauczycieli. Skąd więc
pomysł na przeprowadzkę? – Budynek placówki
nie nadaje się do prowadzenia w nim zajęć
– powiedział Zbigniew Szereniuk – a nam zależy
na tym, by jeleniogórscy uczniowie uczyli się w
jak najlepszych warunkach. Takie mógłby im dać
na przykład obiekt, w którym obecnie jest Zespół
Szkół Technicznych „Mechanik”, gdzie planowane
jest również przeniesienie Centrum Kształcenia
Zawodowego. W przypadku tych dwóch szkół
zmiany pojawią się nie wcześniej nie za dwa lata,
jednak w przeciwieństwie do szkół podstawowych,
przeniesienie Elektronika jest już przesądzone.
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Dwa nowe modele zabytkowych obiektów, parking
o powierzchni 2 tysięcy
metrów kwadratowych,
zmniejszony i 1600 kwitnących bratków w klombach to zmiany na lepsze
w Parku Miniatur Zabytków
Dolnego Śląska.
To chyba spowodowało, że w
czwartek i piątek (1 i 2 maja)
muzeum odwiedziło ponad 3
tysiące turystów. Jest im łatwiej,
ponieważ mogą dojechać autokarami i samochodami osobowymi na parking, który może
pomieścić 16 autobusów lub 120
samochodów osobowych. Do tej
pory odwiedzający musieli się
zatrzymywać w pobliżu parku
na dzikich parkingach lub przy
dojazdowych drogach.
Ziemią z plantowanego parkingu wyłożono zbyt głęboki basen,
który nieco pomniejszono, dzięki
temu przybyła jeszcze jedna ścieżka ułatwiająca przejście przez
teren ekspozycji.

Atrakcyjniejsze miniatury

Fot. JEN

10

Karkonoski Park Narodowy poszukuje wolontariuszy
do pracy na terenie parku.

W parku miniatur przybyły nowe obiekty, już tworzone są następne
I co najważniejsze: ekspozycję
powiększono o dwie miniatury
tworzone wcześniej mozolnie w
pracowni. To Wieża Rycerska w
Siedlęcinie i zamek Chojnik. Ale
to nie wszystko. W lipcu znajdzie

się tam gotowy już prawie zamek
Czocha. A tworzy się jeszcze
miniatura kościoła Pokoju w
Świdnicy i najstarszy młyn papierniczy w Europie, znajdujący
się w Dusznikach.

Park jest oświetlony, dlatego
ekspozycję można oglądać też
wieczorami.

(JEN)

W Kowarach mieli uporządkować sprawę nielegalnego wywozu śmieci, mają...

Bałagan z podatkiem
W ubiegłym roku miasto uchwaliło podatek od śmieci,
ale do tej pory przepis nie wszedł w życie. – Wkrótce
to się zmieni – mówi burmistrz Kowar Mirosław Górecki.
W sprawie wprowadzenia
nowego podatku odbyło się nawet
referendum wśród mieszkańców.
Władze liczą, że dzięki temu
ludzie nie będą już wyrzucać
odpadów do lasów i rzek, bo po
prostu przestanie się to opłacać.
Poborem podatku zajmą się
specjalnie służby, każdy będzie
płacił za to według ustalonego
przez radę cennika. Problem, że
nowego prawa jeszcze nie wprowadzono w życie.
– Niestety, osoba zajmująca się tak zwanym podatkiem
śmieciowym poszła na urlop
macierzyński i zajmie się tym ktoś

Park w potrzebie

inny w urzędzie. Ale chcemy jak
najszybciej wprowadzić to prawo
– zakończył burmistrz Kowar.
Tym bardziej, że podrzucający
odpady są praktycznie bezkarni.
Dwóch strażników Nadleśnictwa
„Śnieżka” mieszczącego się w
Kowarach, nie jest w stanie nad
nimi zapanować, bo mają pod
opieką rozległy teren od Karpacza
aż po Rudawy Janowickie.
Lasów nie pilniją policjanci ani
strażnicy miejscy bo mają w bród
swojej roboty.
Służbom pozostaje jedynie
liczyć na to, aż śmiecący wpadną sami, pozostawiając zeszyty

szkolne dzieci lub faktury z prowadzonej działalności gospodarczej. Zdarzyło się też, że w
śmieciach znaleziono torbę z
liśćmi marihuany.
Tymczasem kowarskie lasy
wręcz straszą turystów śmieciami. W ubiegłym roku leśnicy
wywieźli ponad 13 ton odpadów
i zużytego sprzętu domowego, a
podczas ostatniej akcji z udziałem
młodzieży szkolnej – prawie dwie
tony. Było tam prawie wszystko,
co nie przydaje się już w domu.
Nawet lodówki i meble.
– Dziwi mnie to bardzo, bo
sprzęt gospodarstwa domowego
można odwieźć do Miejskiej
Służby Ratowniczej. Jest to bliżej
niż do lasu i nie ma za to opłat ani
żadnego ryzyka. Informacja w tej
sprawie wisi na każdym zbiorni-

– Potrzebujemy ludzi do
ochrony prz yrody, straż y
parku i wielu innych zadań–
mówi Andrzej Raj, dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego. KPN chce zatrudnić
na umow y wolontariackie
przynajmniej kilkadziesiąt
osób.
Będą oni zajmowali się
prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczych, rozmieszczaniem i sprawdzaniem w terenie stanowisk
kontrolnych, czyszczeniem
budek lęgow ych. Nauczą
się obsługiwać GPS i mapy
numeryczne. Wolontariusze
oddelegowani do straży parku będą udzielali informacji
turystom na szlakach oraz
zwracali uwagę tym, którzy
łamią przepisy o ochronie
prz yrody. Inne zajęcia to
przegląd tablic, pulpitów i
oznakowań szlaków, a także

prowadzenie spotkań edukacyjnych, organizowanie
wystaw i udział w imprezach
masowych.
Kandydaci powinni mieć
ukończone 18 lat i znać Karkonosze. Będą ubezpieczeni
od następst w nieszczęśliwych wypadków na kwotę
tysiąca złotych, otrzymają
też legitymację uprawniającą
do wstępu na teren KPN bez
uiszczania opłat.
– W m ia rę moż l iwości
postaramy się o zakwaterowa n ie ora z dodatkowe
wyposażenie wolontariusza
w niezbędny sprzęt – mówi
Andrzej Raj.
Więcej szczegółów na ten
temat na stronie internetowej
www.kpnmab.pl lub w siedzibie KPN, tel. ( 075) 755-33-48
(numery wewnętrzne 19, 20,
25 i 30).

Angela

Kara dla pseudoartysty

ku na śmieci w mieście – mówi
burmistrz Mirosław Górecki.
Dodał, że to wynika z pokoleniowych przyzwyczajeń, bo
od wieków lasy traktowano jak
bardzo wygodny śmietnik. Da się
to również zauważyć w mieście,
gdzie w podobny sposób traktuje
się rzekę Jedlicę.
W ubiegłym roku miejskie służby komunalne wywiozły stamtąd
4 wywrotki śmieci.
Te chore zwyczaje można tylko porównać z bezmyślnym
wypalaniem łąk i pól uprawnych
przed zasianiem, które niszczą
biologicznie glebę. Ten zwyczaj
na szczęście w Kowarach zanika.
Jak będzie z wywożeniem śmieci
do lasów? Czas pokaże.

Mieszkaniec Kowar ma zapłacić 70 tysięcy złotych
grzywny za to, że pomalował sprajami pół miasta.
Taki wyrok zapadł niedawno w Sądzie Rejonowym
w Jeleniej Górze.
Ponad 20-letni kowarzanin
potraktował farbą obiekty
prywatnych właścicieli, budynki komunalne, sklepy,
w tym nawet market Albert.
Lista osób oraz firm poszkodowanych zmieściła się na
dwóch kartkach A-4, a szkody
przekroczyły 70 tysięcy złotych. Sprawcę, co się rzadko
zdarza, zatrzymała policja.
Był nietrzeźwy i lekko naćpany. Sąd uznał jego winę.
Otrzymał w yrok 1,5 roku

pozbaw ien ia wol ności w
zawieszeniu na pięć lat. Do
tego czasu musi zapłacić za
wyrządzone szkody z tytułu jego pseudoartystycznej
działalności.
– Niech to będzie przestrogą dla innych, którzy w tak
bezmyślny sposób niszczą
czyjąś pracę – cieszą się władze miasta.

(JEN)

Janusz Cwen

Patryk znów potrzebuje pomocy
Chłopiec przeżył prawidzwy
koszmar. Przeszedł przeszczep
szpiku kostnego i chemioterapię. Wydawało się, że dziecko
pokonało nowotwór, jednak
pojawiły się komplikacje. Okazało się, że Patryk musi mieć
dolewane limfocyty, bo nie udało
się całkowicie pokonać chorych
komórek. – Miałam nadzieję, że
wszystko jest już w porządku,
ale orzeczenie lekarza brzmiało
dla mnie jak wyrok – mówi pani
Magdalena, matka chłopca.
Oznacza ono kolejną ciężką
walkę o życie Patryka.

Fot. Angela

Sześcioletni chłopiec od kilku lat walczy o życie.
Rodzice robią wszystko, by go uratować, ale sami nie
dadzą rady.
Rodzice apelują do ludzi dobrego serca o pomoc. Pieniądze potrzebne są nie tylko na dojazdy na
badania ale również na kosztowne leki sprowadzane z Niemiec,
które nie są refundowane. Ci, którzy mogliby pomóc proszeni są o
wpłatę nawet najdrobniejszych
kwot na konto: Bank PKO S.A.
o/Jelenia Góra nr 37 1020 2124
0000 8102 0083 0810. Za pomoc
w imieniu Patryka, dziękujemy.

Angela

PODZIĘKOWANIA

Patryk (po lewej) z mamą i bratem

dla Grupy Polcolorit za nieodpłatne przekazanie
płytek ceramicznych potrzebnych do remontu
szatni sportowej składa
grupa inicjatywna
Maracana Piechowice

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Klonowica 9 tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk (redaktor naczelny), Robert Zapora
(zastępca redaktora naczelnego), Janusz Cwen (sekretarz redakcji), Agnieszka Gierus, Angelika Grzywacz, Marek Komorowski Foto: Ryszard Literacki, Marek Tkacz Współpraca: Daria Pyrzanowska, Wojciech Jankowski,
Marketing: Marek Tkacz, Jacek Prasol, Małgorzata Kowalska DTP: Tomasz Szmigiel, Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Presspublika Spółka z o.o.,
Koninko, ul. Drukarska 1, 62-023 Gądki, Nakład: 10.000 egz.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 maja 2008 r.

Moc atrakcji na koniec roku
Kierownictwo i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr
1 w Kowarach szykują w najbliższym czasie kilka
atrakcji dla dzieci. Będzie festiwal piosenki i zajęcia
w parku narodowym, uczniów odwiedzą też ich rówieśnicy z Niemiec.
W połowie maja (dokładnie w
środę 14 V) odbędzie się organizowany od pięciu lat przez „Jedynkę”
Festiwal Piosenki Ekologicznej
i Turystycznej, w którym weźmie udział rekordowa liczba 90
uczniów ze szkół podstawowych.
Wystąpią w kategoriach solistów
i zespołów. Występy odbywają się
w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury przy komplecie
publiczności.
Od 1 do 7 czerwca przebywać
będzie w Kowarach 25 – osobowa
grupa dzieci z zaprzyjaźnionej
szkoły podstawowej z Zernsdorf
koło Berlina, która zamieszka w
budynku Szkoły Podstawowej w
Ściegnach.
Przez pierwsze dwa dni goście
będą przebywać w „jedynce”,
potem wezmą udział w zajęciach
Uniwersytetu Dzięcięcego, które
tym razem odbywać się będą
w Centrum Edukacyjnym w
Szklarskiej Porębie podległym
Karkonoskiemu Parkowi Naro-

dowemu. Teamt zajęć – „Przyroda
nie zna granic”. Weźmie w nich
również udział 25 uczniów szkoły
podstawowej ze Svobody nad Upą
(Czechy).
Dzięki uprzejmości szefa KPN
– Andrzeja Raja młodzież otrzyma
sprzęt i odczynniki do badania
kwasowości i zbada tereny Karkonoszy oraz Izerów.
W przedostatni dzień pobytu
niemieccy uczniowie zamieszkają
w rodzinach polskich przyjaciół.
W rewanżu młodzież z kowarskiej szkoły przebywać będzie
we wrześniu w Zernsdorf koło
Berlina.
Ponadto młodzież z „jedynki”
(40 osób) wyjedzie na początku
czerwca na dwutygodniową
„zieloną szkołę” do Grecji (wcześniej były wyjazdy do Chorwacji
i do Włoch). O tym, kto tam się
wybierze decyduje kolejność
zgłoszeń.

(JEN)

– Mamy dość rządów burmistrza i jego zastępcy
– mówią radni Lubomierza. W minionym tygodniu nie udzielili szefowi
miasta absolutorium, a
już w najbliższą niedzielę
odbędzie się referendum
w sprawie odwołania Wiesława Bobrowskiego.
Niekompetencję, niegospodarność,
kolesiostwo, lenistwo, bezprawie,
brak współpracy w kierunku rozwoju
gminy – to najważniejsze zarzuty
wobec burmistrza Wiesława Bobrowskiego, jakie przedstawili radni,
którzy głosowali za nieudzieleniem
udzieleniu absolutorium. I podają
fakty: z blisko 700 tysięcy złotych
zaplanowanych na inwestycje w
gminie, wydano niespełna 150 tysięcy
złotych. Zdaniem rajców, to świadczy
o linistwie władzy, która nie potrafiła
wykorzystać odpowiednio pieniędzy.
Jednak zastrzeżeń jest więcej. Radni
wskazują na wyjątkowo kosztowną wymianę kotła ogrzewania w
Szkole Podstawowej w Chmieleniu
– 54 tysiące złotych i kilka innych,
szokujących decyzji władzy. Za taką
należy uznać odkupienie trawnika
przed urzedem za 200 tysięcy złotych.
Pieniądze pochodziły z kredytu. Wcześniej urząd sprzedał trawnik za....
17 tysięcy złotych. To tylko niektóre
przykłady.

Ostatni dzwonek dla rolników
Właściciele gospodarstw, którzy chcą skorzystać z
unijnej pomocy, powinni się pośpieszyć. 15 maja mija
termin składania wniosków na dopłaty obszarowe i
rolnośrodowiskowe.
– Kto nie złoży dokumentów
w terminie, może wiele stracić –
ostrzega Kazimierz Huk z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Jeleniej Górze.
Dopłaty unijne to dla wielu
rolników jedyna szansa na rozwój
działalności. Dlatego zainteresowanie nimi z roku na rok jest coraz większe. By jednak skorzystać
z unijnej pomocy trzeba spełnić
szereg wymogów.
– Kiedy zaczynaliśmy prowadzenie gospodarstwa trzeba
było tylko mieć jeden hektar

ziemi i to było już podstawą
do złożenia wniosku o unijne
pieniądze – mówi Elżbieta Dulat
z okolic Jeleniej Góry. Teraz co
roku wprowadzane są kolejne
utrudnienia: obowiązkowe wykształcenie rolnicze, obowiązek
posiadania zwierząt itp. Mimo to
uważam jednak, że warto spełnić
te wymogi, bo można uzyskać
sporą sumę.
Wielu rolników przyznaje, że
bez unijnych pieniędzy rolny
interes byłby nieopłacalny.
– Gdyby nie było unijnych

Remontowany od kilkunastu miesięcy pałac w Wojanowie został
oficjalnie otwarty w minioną sobotę
(3 maja). To jeden z najpiękniejszych
zabytków Kotliny Jeleniogórskiej. Ma
równie piekną i zarazem burzliwą
historię. Pierwsze wzmianki o nim
pochodzą z XIII wieku. Później został
zniszczony i odbudowany w 1667
roku. Nadano mu wówczas barokowy
wygląd. Kolejny raz przebudowano
go w XIX wieku.
Podczas II wojny światowej w
obiekcie mieszkali jeńcy wojenni,
pracujący w fabryce papieru w Dąbrowicy.
Po wojnie obiekt z przyległościami
przekształcono w PGR a w pałacu
mieszkali rolnicy. W 1995 roku
kupiła go włoska firma i częściowo
odremontowała. W 2002 roku obiekt
spłonął i po raz kolejny popadł w
ruinę. Od 2004 roku właścicielem
obiektu jest spółka Pałac Wojanów,
która wyłożyła grube miliony złotych,
by przywrócić mu należyty wygląd.
Teraz mieści się w nim ekskluzywny
hotel na 200 miejsc noclegowych.

(ROB)

dopłat, dalibyśmy sobie spokój z
rolnictwem – mówi pani Agata z
Mysłakowic. Jest to bardzo ciężka
praca, a mimo to w polskich
warunkach bez zewnętrznego
wsparcia nie dałaby nam gwarancji utrzymania rodziny na
jakimkolwiek poziomie. Trzeba
pamiętać, że rolnicy pracują
przez cały rok, bez urlopów czy
chorobowych. Nie można przecież zostawić zwierząt na miesiąc
i jechać na wakacje czy zrobić
sobie wolnych świąt – mówi.
Rolnicy, którzy złożą wnioski
po terminie, dostaną znacznie
mniejsze dopłaty. Przez pierwsze
25 dni po terminie kwota dopłaty
maleje o 1 procent z każdym
dniem spóźnienia.

Czas rozliczeń

Inna sprawa, że burmistrz zwolnił od początku kadencji zwolnił już
10 urzędników, z kilkoma przegrał
sprawy w sądzie a odszkodowania
im wypłacone sięgają stu tysięcy
złotych.
W kuluarach mieszkańcy popierający radnych mówią, że chodzi nie tyle o samego Wiesława
Bobrowskiego, co o jego zastępcę
Artura Mazura, który niepodzielnie
panuje w ratuszu, a także o dyrektora zakładu gospodarki komunalnej
Mirosława Burdzickiego. Może
odwołać ich jedynie burmistrz
Bobrowski, ale skoro on tego nie
chce, mieszkańcy chcą pozbyć się

burmistrza i razem z nim wspomniane osoby.
Sam Wiesław Bobrowski od początku utrzymywał, że nie ma sobie
nic do zarzucenia a za większość
niepowodzeń winą obarczał samych
radnych. Tak było w przypadku choćby niepowołania kierowniczki USC.
Burmistrz kilkakrotnie zaproponował osobę na to stanowisko, jednak
rada nie przyjęła tej kandydatury.
Burmistrz podkreślał, że podpadł
radnym bo ukrócił kolesiostwo i
układy w urzędzie.
Miesięcznik Sami Swoi, wydawany za pieniądze urzędu, w najnowszym wydaniu nie napisał ani słowa

Gorsza sytuacja czeka jednak
spóźnialskich, którzy w latach
poprzednich zadeklarowali pobieranie pomocy finansowej w
ramach ONW czyli dopłat do
obszarów górskich i obszarów
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. Rolnik traci

nie tylko możliwość otrzymania
środków na kolejny rok, ale
również będzie musiał zwrócić
wszystkie pieniądze, które pobierał dotychczas.

Angela

318 mln euro do wzięcia
Tyle jest w tym roku do podziału wśród rolników w całej Polsce. Kto może otrzymać
część z tych pieniędzy?
– Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo o charakterze rolnym – mówi Kaziemierz
Huk.
Pomoc będzie udzielana w wysokości od 25 do 50 procent poniesionych kosztów
związanych z prowadzeniem działalności rolnej.
Przedsiębiorcy mogą wydać pieniądze na budowę, remont lub modernizację
zakładu przetwórstwa produktów rolnych, poprawę warunków przedsiębiorstwa
czy dostosowanie zakładu do wymogów prawnych. Szczegółowych informacji oraz
pomocy w wypełnianiu wniosków udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 33a, tel. (075) 764 80 93 lub (075)
764 93 21.

Pałac

powstał

z ruin

FOT. Krzysztof Malinowski

Do kowarskiej „jedynki” przyjadą goście z Niemiec

Fot. Archiwum
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na temat referendum. Tak, jakby go
w ogóle nie było. Tymczasem referendum w Lubomierzu odbędzie już
w najbliższą niedzielę (11 maja). Aby
odwołać burmistrza, do urn musi iść
1200 mieszkańców i przynajmniej
połowa z nich zagłosować za.
Tego dnia będziemy w miasteczku
„Samych Swoich”. Nasi reporterzy
zamierzają przyglądać się, czy nie
dojdzie do złamania prawa z jednej
jak i z drugiej strony konfliktu. Wieczorem natomiast na www.jelonka.
com podamy wstępne, nieoficjalne
wyniki referendum.

(ROB)

RYTM TYGODNIA
60 lat straży

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wojcieszowie stuknęło 60
lat. OSP Wojcieszyce powstało
w 1948 roku a jej założycielem
i pierwszym naczelnikiem był
dh Jakub Bossy. Jubileusz obchodzono w minioną sobotę (3
maja). Wręczono odznaczenia,
były podziękowania, zawody
strażackie i... świetna zabawa.

Z gór nad morze

Gmina Karpacz podjęła
współpracę z nadmorskim
Rewalem. Zakłada ona przede
wszystkim porozumienia pomiędzy obiektami turystycznymi obu gmin. Szczegóły będą
ustalone po 15 maja. .

Gratka
dla miłośników kina

Kowarski Ośrodek Kultury
zaprasza mieszkańców na
przegląd filmów o górach. W
programie m.in. Nagradzane
na ogólnopolskich festiwalach
filmowych „Karawana marzeń”
oraz „Niematotamto”. Będą też
prelekcje i wystawy zdjęć. Przegląd odbędzie się w piątek (9 V
w godz. 16.30-22.) i w sobotę
(10 V w godz. 14.-20.).

Wywiozą,
ale nie za darmo

Kto ma zużytą lodówkę,
pralkę, meble i inne wielkie
przedmioty, może się ich łatwo
pozbyć. W tym tygodniu (7 i 8
maja) w Szklarskiej Porębie odbędzie się akcja wywozu przedmiotów wielkogabarytowych.
Jednak nie za darmo. Cennik i
szczególowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
(0 75) 75 47 733.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 maja 2008 r.
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Sekrety p

Warsztaty ceramiczne przy okazji wystawy "Zapomniane rzemiosła". To jedna z wielu
ofert edukacyjnych Muzeum Karkonoskiego. Wszystko pośrednio dzięki dr. Seydelowi
Gdyby nie Hugo Seydel, nie byłoby wystaw w gmachu Muzeum Karkonoskiego, bo by nie powstał. A turyści wdrapywaliby się na Śnieżkę karkołomnym szlakiem, ponieważ
nie byłoby wygodnej Drogi Jubileuszowej. Wielka postać,
o której pamięć chcą przywrócić pomysłodawcy wydania
wspomnień wybitnego jeleniogórzanina. Pozycja ukazała
się na rynku w minionym tygodniu.
Popołudnie schyłku XIX wieku. Jedna z jeleniogórskich ulic.
Pan w sile wieku z charakterystyczną bródką puka do drzwi
trzypiętrowej kamienicy. Otwiera mu mężczyzna o szczurzej
twarzy. Na nobliwego gościa
bucha odór wilgoci. Nie pokazuje po sobie jednak zniesmaczenia. Uśmiecha się sztucznie
i wita. Wchodzi do środka. Tam
patrzą zewsząd na niego stare
przedmioty. Zegary: jedne tykają
uporcz y w ym staccato, i n ne
– martwe – łypią cyferblatami.
Hugo Seydel, przewodniczący
Riesengebiergevereins, tajny
radca oraz poseł, bo o nim mowa,

rozgląda się przyzw yczajając
wzrok do ciemności. Właśnie jest
w mieszkaniu rodziny Streitów.
Cel? Zakupy dla t worzonego
właśnie muzeum.

Drapieżna staruszka

– Przekraczanie progu domu
Streitów kosztowało mnie sporo
w ysiłku – napisze Seydel we
wspomnieniach. – Matka wywierała na mnie niekorzystne
wrażenie. W sposobie jej poruszania się było coś drapieżnego.
Nie byłem widać jej ulubionym
klientem, szczególnie od chwili, gdy jako sędzia skazałem
jednego z jej synów na kilku-

miesięczną karę więzienia za
paserstwo – dodaje pan Hugo.
Ale Streitowie byli jednymi z
najbogatszych jeleniogórskich
zbieraczy i handlarzy antykami
i cennymi przedmiotami. Trudno tu mówić o pasji. Raczej o
cwaniactwie podpartym chęcią
osią gnięcia coraz większego
zysku.
Miał trzy piętra. Seydel często
przemierzał dom z jednym z synów pani Levi – jak nazywała się
właścicielka posesji. – Wszędzie
leżały różne przedmioty, wszędzie też panował brud. Im wyżej
się weszło, tym większy czuć
było odór. Na strychu wisiały
skóry królicze i innych zwierząt.
Tam nie można było wytrzymać
– wspomina Hugo.
Mimo wzajemnej niechęci
interesy ze Streitami układały
się po myśli szefa R iesengebiergesvereins (Towarzystwa
Karkonosk iego). Negocjacje
ze staruszką tr wał y krótko.

Po polsku i niemiecku
Pozycję wydało Muzeum Karkonoskie przy wsparciu Muzeum Śląskiego w Goerlitz. Wspomnienia Seydela przetłumaczył Tomasz
Pryll, korzystając z transkrypcji Ulricha Junkera. Dzieło „wygładził” językowo Romuald Witczak, a ilustracjami opatrzyły Studio
Moniatowicz oraz Muzeum Karkonoskie.
Ciekawostką jest jej konstrukcja: składa się z dwóch części – polskiej i niemieckiej. Na poniedziałkową prezentację nie mogli przybyć
wnuczka Seydela oraz przedstawiciele władz Niemiec, którzy także wsparli powstanie tego niecodziennego wydawnictwa.

Seydael mówił, że chciałby coś
kupić dla muzeum. Kobieta odpowiadała, że jak dla muzeum,
to drogo nie weźmie. I rzucała
cenę. Seydel oferował połowę
żądanej kwoty, a targ stawał na
sumie nieco od jego propozycji
wyższej. I tak część eksponatów
zasilała zbiory, które do dziś
oglądają zwiedzający w gmachu przy ulicy Matejki. Dawnej
Museumstrasse.

Wędrowiec dla
sprawy

To tylko migawka z
przeszłości dawnej
Jeleniej Góry opisana przez Hugo Seydela, jednego z założycieli i długoletniego

szefa Towarzystwa Karkonoskiego. – Mało kto zdaje so bie sprawę, że to dzięki temu
człowiekowi można swobodnie
chodzić po karkonoskich szlakach i odpoczywać w większości
schronisk, bo to właśnie Seydel z
kolegami z Riesengebirgsvereins
wytyczał górskie trakty i dbał
o ich zagospodarowanie. Przemierzył w górach setki, jeśli nie
tysiące kilometrów – podkreśla
Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Karkonoskiego i jeden
z pomysłodawców w yda n ia
dzieła swojego historycznego
poprzednika.
Seydel pisał swoje wspomnienia do maja 1923 roku. Dziewięć
lat później zmarł. Pozostawił po
sobie manuskrypt. Dopiero po
latach Ullrich Junker wygrzebał
z akt wrocławskiego Archiwum
Państwowego rękopis zatytułowany „Wspomnienia tajnego
radcy prawnego dr. h. c Seydela
w Jeleniej Górze z jego działalności w Towarzystwie Karkonoskim”. – Książka ta powinna
po mojej śmierci znaleźć swoje
miejsce w bibliotece muzealnej
– napisał zamiast wstępu autor.
Uczynił to dokładnie 1 maja
1928 roku. Osiemdziesiąt lat
później, 28 kwietnia 2008 Stanisław Firszt trzyma w ręku
tomik przetłumaczonych
na polski wspomnień.
Spogląda na niego
Hugo Seydel. I z
portretu, któr y
jest w muzea lnych zbiorach, i
z popiersia dłuta
Cyrilla dell Antonio, mistrza dłuta
wśród cieplickich
snycerzy. A duch
Seydela unosi
się nie mal

Tomasz Pryll doskonale spolszczył
wspomnienia Seydela

wszędzie, bo to on przyczynił
się do powstania wspomnianego gmachu przy ul. Matejki. W
cieniu Cavalierbergu (Wzgórza
Kościuszki) i tuż obok traktu,
któremu do 1945 roku Seydel patronował: ul. Chełmońskiego.

Wehikuł czasu

Zanim tom powstał, Ullrich
Junker przesiedział wiele godzin
nad rękopisem i z ozdobnego

gotyku pisanego ręką Seydela powstała transkrypcja drukowana.
I na jej podstawie Tomasz Pryll,
ten sam, który tak udanie zmierzył się z kronikami jeleniogórskimi Herbsta i Hensela. Całość
językowo ogładził Romuald Witczak. Wszyscy zafundowali czytelnikom wehikuł czasu, dzięki
któremu można przenieść się do
Hirschbergu w roku 1910. Kiedy
tam, gdzie dziś wznosi się gmach
muzeum, było niezabudowany
grunt należący do pobliskich
kamieniczników.

Misja doktora Seydela

Seydel, jako namiętny regionalista i żarliwy lokalny patriota, podjął
misję ocalenia dla potomnych dziedzictwa Jeleniej Góry i okolic. Ale
nie tylko. Chciał przyjaźnie ucywilizować góry, co mu się w znacznym
stopniu udało. Dziś, kiedy spacerujemy ku Wodospadowi Szklarka,
lub podążamy na Śnieżkę
Drogą Jubileuszową, nie
zdajemy sobie sprawy,
że – gdyby nie Seydel
– te tereny wciąż byłyby mniej dostępne dla
turystów.

Dziedzictwem szefa RGV było obserwatorium na Śnieżce

Stanisław Firszt ze wspomnieniami swojego niemieckiego
poprzednika. W tle portret autora dzieła

Działają do dziś
W samej książce autor rysuje widziany przez siebie świat, opisuje mniej lub bardziej ważne wydarzenia związane nie tylko z muzeum
i Jelenią Górą, lecz także posłem do Landtagu i lobbował na rzecz miejsca, w którym mieszkał. Ale nie był jeleniogórzaninem z
urodzenia: przyszedł na świat w Legnicy. O sile organizacji, którą stworzył, świadczy fakt, że działa ona do dziś. Odrodziła się na
terenie Republiki Federalnej Niemiec. Na poniedziałkową prezentację przybyli niemieccy goście z Riesengebirgsverein z Goerlitz.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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pamiętnika tajnego radcy
Łatwiej na szczyt

Droga Jubileuszowa na Głowę
Olbrzyma, jak zwano najwyższy
szczyt Karkonoszy, to pamiątka
pozostawiona na ćwierćwiecze
istnienia Towarz yst wa Karkonoskiego. Po wielu trudach
wytyczona i oddana do użytku
14 lipca 1905 roku. Seydel załatwiał wszystko: od formalności
prawnych (móg ł w ięcej n i ż
pozostali członkowie Riesenge-

Ulica Chełmońskiego,
dawniej Seydelstrasse.
Tędy spacerował jej
patron
biergesvereins, bo był posłem
do Landtagu) poprzez ek ipy
robotników, pozwolenia i inne
formalności i wnioski.
– Wiele cza su poch łonę ło
w y pe ł n ien ie drog i ż w i rem.
Kopuła Śnieżki zbudowana jest
z granitu, z którego poprzez wietrzenie, pozostaje żwir jedynie
w tym miejscu, pozostała część
składa się z łupków, które – jako
zwietrzelina – nie nadają się do
budowy dróg. Żwir dowożono
więc z niewielkiego wyrobiska
ze Schroniska Obri Bouda. Ze
wsz ystk im zdą żono na cza s
– wspomina Seydel.
Także i on, wraz z przyjacielem dr. Baerem, przyczyniają
się do powstania na Śnieżce
obserwatorium meteorologiczną. – 18 maja 1894 roku przyjęto wniosek, aby Towarzystwo
Karkonoskie przygotowało w
porozumieniu z Austriackim
Towarzystwem Karkonoskim
stację meteorologicznego – pisze
przewodniczący RGV.
A słowo stało się ciałem po kilku latach, kiedy Seydel – wydeptawszy wszystkie możliwe urzędowe ścieżki, załatwił formalności i pieniądze. Dopina swego:
dogaduje się z Schaffgotschami,
właścicielami szczytu. – Jesienią
i zimą 1898/99 wwieziono na
górę w ięk szość mater ia łów
budowlanych i w czerwcu 1899
budowa ruszyła, by zakończyć
się w październi ku. Wiosną

1900 roku rozpoczęto wyposażanie wnętrz. W maju i czerwcu
ustawione zostały instrumenty
– czytamy słowa Seydela.
Wyszkolono pracownika i 5
lipca 1900 roku obserwatorium
zostało uroczyście otwarte przy
udziale wierchuszki ówczesnych
władz z nadprezydentem Księciem von Hatzfeldem z małżonką
na czele. – Było dla mnie niemałą
przyjemnością, że mogłem mieć
swój udział w stworzeniu owego
dzieła o wielkim znaczeniu dla
naszych okolic i całej ojczyzny
– napisze po latach Hugo Seydel.
To samo dzieło, które po ponad
60 latach zostanie rozebrane,
aby dać miejsce konstrukcji
przypominającej latające talerze, gdzie do dziś mieści się
obserwatorium.

Czas przeprowadzek

O tym wszystkim pisze Seydel
w zacisznym wnętrzu swojego
gabinetu w rezydencji na tyłach Muzeum Karkonoskiego w
ówczesnej Jeleniej Górze. Pachniało parkiem z Cavalierbergu i
czarem historii zbieranych przez
autora przedmiotów. Hugo wspomina czasy, kiedy nie było gdzie
gromadzić i pokazywać kolekcji
muzealnej, która – dzięki pasji
naszego bohatera – powiększała
się z roku na rok. Najpierw udało
się wynająć salę w szkole ewangelickiej przy Kościele Łaski (dzisiejsza „Handlówka”). To właśnie
tam, w niedzielę, 2 czerwca 1889
rok u Muzeum Towa rz yst wa
Karkonoskiego zostało otwarte
dla zwiedzających.
Był jednak mankament: wilgoć – Stary budynek gimnazjum
pochodził z XVIII wieku. Zgodnie
z przyjętą wówczas technologią
ściany parteru zbudowane były
techniką z kamienia łupanego
– ubolewa we wspomnieniach
dr Seydel. Choć pokój był ogrzewany i wietrzony, nie udało się
uchronić niektórych eksponatów przed zniszczeniem.
Później nowa siedziba. Cztery
pokoje w mieszkaniu kolektora
loteryjnego Schutza przy ul. 1
Maja (wówczas Bahnhofstrasse).
Ale i to było za mało, bo kolekcja
rozrasta się. Muzeum znajduje
kolejną siedzibę w kamienicy
(już nieistniejącej) na rogu Ban-

Jak przed wiekami
– Szczególnie miła była dla mnie myśl,
aby do głównej bryły budynku dokleić
kopię górskiej chaty wiejskiej, charakterystycznego dla naszych okolic domu
zrębowo-przysłupowego i wyposażyć go
w stare sprzęty – napisał Seydel. Tak
powstała istniejąca do dziś chata karkonoska. Stworzył ją architekt Schurek
na podstawie szkiców, które zrobił sam
Seydel z przyjacielem podczas wędrówek po górskich miejscowościach.
– Urządzone zostało także wnętrze, a
każdy przedmiot osobiście przywiozłem
tu z pobliskich wsi – czytamy. Także
i ten kołowrót, na którym uczniowie
Gimnazjum nr 2 uczyli się trudnej sztuki
tkactwa (na zdjęciu).

kowej i Szkolnej. Na pierwszym
piętrze jest siedmiopokojow y
apartament, do którego trafiają
zbiory. Także i to lokum okazuje
się za małe.
Zwłaszcza po obdarowaniu
placówki eksponatami pochodzącymi z rozebranego kościoła
św. Ducha (znajdował się na terenie dzisiejszej ulicy Wolności,
blisko pawilonu Plus). Hugo był
na tyle oddany Karkonoszom i
Jeleniej Górze, że nie przyjmował
darów z innych części Śląska. A
dostawał je za darmo od ludzi,
którzy podobnie jak on, chcieli
uczynić jak najwięcej dla dobra.
– Były to bardzo cenne z dzisiejszego punktu widzenia obrazy
i inne dzieła – usłyszeliśmy od
dyrektora Stanisława Firszta.

Popiersie pierwszego szefa muzeum dłuta
dell Antonio, cieplickiego mistrza snycerki

Zadanie:
własne muzeum

Wtedy Seydel podejmuje kolejne w yzwanie: postanawia
zbudować dla Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego własną
siedzibę. Co założy, osiąga w
ciągu czterech lat. Wcześniej
uzyska dotację i wsparcie przyjaciół. – Pierwsza duża wpłata
w wysokości 3500 marek wpłynęła w dniu moich 70. urodzin,
12 listopada 1910 roku, jako
dar wszystkich grup lokalnych
Towa rz y st wa K a rkonosk ie go – odnotowuje z dumą szef
RGV. Były też cegiełki, a dzięki
samozaparciu Seydela i jego
przyjaciół, udaje się rozpocząć
budowę, której finalny efekt
można podziwiać do dziś.
Hugo Seydel ż ył ponad 90
lat i wcią ż dzia ła ł na rzecz
stworzonego przez siebie muzeum. Nawet, kiedy był już w
bardzo podeszłym wieku, wciąż

interesował się t ym, co tam
się działo, choć przekazał pałeczkę dowodzenia młodszym i
sprawniejszym. Mieszkał zresztą na tyłach gmachu MK. Po
jego śmierci rada Hirschbergu
nadała dzisiejszej ulicy Chełmońskiego imię Seydela.

Muzealny maj
22 maja 1888 otwarto pierwszą
ekspozycję muzealną w ówczesnej
Jeleniej Górze, 3 maja 1948 roku zaczęło działać jeleniogórskie muzeum po
wojnie. Wcześniej, zaraz po wkroczeniu
Polaków do dawnego Hirschbergu, było
otwarte z zachowanymi wszystkimi
niemieckimi eksponatami. Także na
początku maja roku 1923 zakończył
spisywanie swoich wspomnień bohater
naszego tekstu.

Epilog

– To człowiek, który zasługuje
na to, aby jedna z jeleniogórskich
ulic nosiła jego imię – czytamy w
komentarzach na forum Jelonki.
com.
Podobnie jak rodzina Schaffgotschów i wielu innych Niem-

ców, którzy żyli nie tylko w Jeleniej Górze, ale przede wszystkim
dla Jeleniej Góry.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
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OBYCZAJE / WYDARZENIA

Marek Obrębalski i jego świta
mają związane ręce. Przy każdej
ważniejszej uchwale muszą
prosić kogoś z opozycji o wsparcie. Najlepszym przykładem
było absolutorium. Szef miasta
tak gorliwie szukał poparcia,
że zaprosił do rozmów nawet
znielubioną przez siebie lewicę.
Tyle że ta nie chciała się ugiąć.
– Chętnie porozmawiamy o
normalnej współpracy, ale nie
na za pięć dwunasta – mówi
jeden z radnych LiD. – Prezydent
spotkał się z nami wieczorem w
przeddzień głosowania. Tak się
nie załatwia poważnych spraw.

Szczęście po prawej
stronie

Na szczęście dla Marka Obrębalskiego, z pomocą przyszło
mu Prawo i Sprawiedliwość.
Przedstawicielom partii braci
Kaczyńskich można tylko pozazdrościć. Są najmniejszym
ugrupowaniem w radzie nie
licząc Zofii Czernow, ale za to
najwięcej od nich zależy.
Dzięki głosom PiS przeszedł
budżet, teraz ci sami radni udzielili prezydentowi niezbędnego

Okłamują prezydenta

poparcia. Można powiedzieć,
że radni tej partii są kołem
ratunkow ym dla Platformy
Obywatelskiej. Ale nie za darmo.
W zamian za budżet Platforma
poparła projekt wysokich dopłat do wody dla mieszkańców,
przedstawiony przez PiS. Co z
tego wynika? Dzięki PiS płacimy za wodę mniej, niż chcieli
rządzący. A co partia utargowała
przy okazji absolutorium? Najaktywniejszy radny PiS Krzysztof
Mróz, który zawsze ma wiele do
powiedzenia, tym razem odmówił nam komentarza.

Kapitał z narażeniem

Nic dziwnego. Radni PiS zbijają w Jeleniej Górze polityczny
kapitał, ale narażają się swoim
zwierzchnikom. Absolutorium
dla prezydenta z PO poparli w
dniu, w którym dolnośląskie
władze partii wypowiedziały
wojnę Platformie w samorządach. Wezwały one swoich radnych do głosowania przeciw
tam, gdzie rządzi PO.
Nie wiadomo jednak, jaka
kara spadnie na radnych partii
Kaczyńskich. A mają oni sporo

Triumwirat Obrębalski, Łużniak i Szereniuk.
Czy prezydencka trójca ma pełnię władzy
w stolicy Karkonoszy?
do stracenia. Najwięcej oczywiście Krzysztof Mróz.
Swoją błyskawiczną karierę
polityczną zawdzięcza posłowi
Adamowi Lipińskiemu, swego
cza su cz łow iekow i n r 2 w
partii. Mróz zaczynał kilka
lat temu jako asystent poselsk i (jest nim nadal), teraz
jest także radnym, zasiada

Długie ręce Grzegorza Schetyny
Złośliwi mówią, że w Jeleniej Górze i tak najwięcej do powiedzenia ma Grzegorz Schetyna. To
jego zasługa, że funkcję zastępcy prezydenta,
na którą inne partie ostrzyły sobie zęby, objął
Zbigniew Szereniuk. Tyle, że sekretarz generalny PO odkąd został, ministrem ma coraz mniej
czasu na przyglądanie się poczynaniom swoich
partyjnych kolegów w małych gminach. I nie
wywiera już nacisku.
Tak czy inaczej, jeśli Platforma Obywatelska
chce do końca kadencji sprawnie zarządzać
miastem, musi pomyśleć o prawdziwej koalicji.
Bo nawet najlepsze plany rozwoju Jeleniej Góry,
oryginalne pomysły i rewolucyjne projekty
uchwał zdadzą się na nic, jeśli nie będzie wystarczającego poparcia. A na łasce innych daleko
Marek Obrębalski i jego radni nie zajadą.

w radach nadzorczych
spółek skarbu państwa,
w konwencie Kolegium
Karkonoskiego, jest
członkiem społecznej
rady szpitala. Strach
pomyśleć, co będzie,
kiedy spadnie na niego
gniew posła Adama.

Lewica chce rządów

– Jesteśmy gotowi do stworzenia koalicji, ale chcemy mieć
realny udział w rządzeniu – powiedziała niedawno Grażyna
Malczuk, radna SLD i przewodnicząca tej partii w regionie.
Partia jest drugą co do wielkości
w radzie i wspólnie z PO mogłaby stworzyć stabilną koalicję
(razem 13 głosów). Tyle, że PO
nie za bardzo tego chce. Ale i w
słowach szefowej SLD jest wiele
kurtuazji. Tak naprawdę lewica
nie zgodziła się na poparcie
absolutorium dlatego, że kilka
dni później odbywał się zjazd
sprawozdawczo-wyborczy SLD
w Jeleniej Górze. Nagła zmiana
frontu (SLD uważa się za konstruktywną opozycję) mogłaby
zostać źle przyjęta przez członków partii.

Uwięzieni „Emigranci” podbili publiczność
Widownia w Teatrze Zdrojowym wypełniła się po brzegi
zaproszonymi gośćmi i zaciekawionymi amatorami
sztuki. Wszystko za sprawą premiery „Emigrantów”
Sławomira Mrożka.

Fot. AGA

Fot. Konrad Przezdzięk

Marek Obrębalski niedawno z trudem otrzymał absolutorium. Później ujawniono skandal z prezentami
dla młodych sportowców, nie zawiniony przez szefa
miasta, ale rzucający cień na władzę. Komu zależy
na zdeklasowaniu pozycji Marka Obrębalskiego? Z
naszych informacji wynika, że jego współpracownicy
nie są z szefem szczerzy.

Przedsięwzięcie o tyle niezwykłe, że aktorami byli dwaj
więźniowie – Jarosław Owsianka
i Maciej Woliński, członkowie
Grupy Teatralnej „Za murem”.
Spektakl, w reżyserii Tadeusza
Wnuka, powstał w wyniku współpracy Teatru Jeleniogórskiego
i Aresztu Śledczego w Jeleniej
Górze. Organizatorzy podkreślali,
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.
Niecodzienni aktorzy popis swoich
umiejętności dali
podczas premiery
w minioną środę,
30 kwietnia. Dzięki nim, sztuka o

dwóch cudzoziemcach z bliżej
nieokreślonego kraju, którzy
wspólnie zamieszkują suterenę w
nieznanym europejskim mieście
nabrała nowego wyrazu. Skazani
wnieśli do dramatu doświadczenie samotności, izolacji, wyobcowania i wewnętrznej emigracji.
Publiczność doceniła występ
gorącymi brawami.
Grupa teatralna „Za murem”
działa od 2006 roku. Jej obecny
skład stanowią Jarosław Owsianka i Maciej Woliński, a opiekunem, twórcą i inspiratorem jest
Jacek Pudełko. Grupa zrealizowała do tej pory kilkanaście
programów artystycznych, wśród
których znalazły się jasełka,
Wierszowisko, Epitafium dla Jana
Pawła II oraz spektakl Szekzbir,
czyli Hamlet w Polsce.

(AGA)

Umizgi Krzysztofa Mroza (PiS) do zastępcy
prezydenta Jerzego Łużniaka.

Wielką chęć na rządzenie z
Platformą Obywatelską ma też
Wspólne Miasto. Tyle, że partia ta
w tej chwili jest najdalej w kolejce
do salonów władzy. Wszystko
to przez swojego lidera Roberta
Prystroma, który notorycznie
podkłada nogę prezydentowi.
Niedawno zaskarżył uchwałę o
budowie Focus Parku. Uchwałę,
dzięki której PO mogła przejść do
historii jako partia, która postawiła pierwsza galerię handlową
w mieście.

Władza urzędników

– W mieście rządzą nie partie,
ale sami urzędnicy, którzy nie
mówią prezydentowi prawdy
– mówi z kolei inny radny, który
prosi o anonimowość. Jego zdaniem, najlepszym dowodem

na to był zgrzyt z prezentami
dla sportowców. Prezydent nie
wiedział, że zawodnicy zostali
nagrodzeni tylko papierowymi
torbami. – Gdyby radny Pleskot
nie powiedział o tym głośno na
sesji, pewnie by się nie dowiedział – mówi nasz informator.
I dodaje, że podobnie jest w
innych drobnych sprawach.
–Jeśli prezydent nie zwiększy
kontroli nad urzędnikami,
jeszcze nie raz będzie musiał się
za nich tłumaczyć – przewiduje
radny.

Robert Zapora
zdjęcia Konrad Przezdzięk

Z wróżką poezji
Nastrojowy koncert, wspomnienia o autorce, czytanie wybranych wierszy oraz rozmowy
przy ciastkach i kawie. Tak przebiegała prezentacja najnowszego tomiku Marii Sucheckiej,
jeleniogórskiej dziennikarki,
nauczycielki i regionalistki. Nie
zabrakło serdecznych życzeń i
ciepłych słów. – Tylu kwiatów
nie dostałam nawet na ślubie
– żartowała pani Maria nie
kryjąc jednak wzruszenia.
Z tomikiem „Nimfy błotne”
(kolejnym po wydanym trzy
lata temu „Od świtu do zmierzchu”) można było zapoznać
się w poniedziałek (28.04) w
Kawiarni „Muza” Osiedlowego
Domu Kultury podczas cyklicznego spotkania „Ars Poetica”.

(AGA)
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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

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 bieżącym wydaniu poradnika
medycznego dowiemy się co kryje
się za pojęciem "reumatyzm", jak
rozpoznać, czy grożą nam choroby
reumatyczne i jak radzić sobie ze
schorzeniami.

Choroby reumatyczne

Słowo “reumatyzm”, funkcjonujące w języku potocznym, najczęściej kojarzone jest z bólami kości i
stawów. Nie ma jednak precyzyjnej odpowiedzi, ani
konkretnej choroby, którą tym mianem się określa.
Z fachowego punktu widzenia istnieją natomiast
choroby reumatyczne, którymi zajmuje się specjalna
dyscyplina medyczna – reumatologia.
Co to jest “reumatyzm”?
lek. Anna Patkowska: Schorzenia reumatyczne to ponad 200
różnych chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Chorób tych
nie należy traktować jako jednej
dolegliwości. Należą do nich
zarówno łagodne, miejscowe
stany patologiczne, np. “łokieć tenisisty”, jak i poważne schorzenia
stanowiące zagrożenie dla życia,
takie jak np. toczeń trzewny.
Różnią się one objawami, przebiegiem i rokowaniem. Łączy je to, że
atakują różne elementy narządu
ruchu, tj. stawy, kości, mięśnie,
ścięgna i więzadła. Schorzenia
reumatyczne dotyczą pacjentów w różnych grupach wiekowych, także młodych, dorosłych
i dzieci. Częstość występowania
chorób reumatycznych rośnie
wraz z wiekiem. Najbardziej
rozpowszechnione są: choroba
zwyrodnieniowa stawów, bóle
okolicy kręgosłupa i zmiany
okołostawowe, określane “reumatyzmem tkanek miękkich”.
Głównym schorzeniem kości jest
osteoporoza, która najczęściej
pojawia się u kobiet w okresie
menopauzy i u osób starszych.
Artropatie zapalne, takie jak
reumatoidalne zapalenie stawów,
czy zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa są rzadsze,

lek. Anna Patkowska,

ale charakteryzują się cięższym
przebiegiem i poważniejszym
rokowaniem.
Jakie są objawy i następstwa chorób reumatycznych?
AP: Ból i uczucie sztywności są
najczęstszymi objawami schorzeń
układu mięśniowo- szkieletowego.
Ból może mieć charakter ostry, jak
np. w podagrze, częściej przyjmuje
postać chroniczną, utrzymując
się tygodniami. W niektórych
przypadkach dolegliwościom
bólowym towarzyszy obrzęk
i ograniczony zakres ruchu w
jednym lub w licznych stawach.
Mogą wystąpić objawy ogólne, jak
osłabienie, gorączka, spadek wagi
ciała. Niezbędna jest wówczas
szybka diagnostyka, ustalenie
prawidłowego rozpoznania i
podjęcie właściwego leczenia. Jeśli
rozpoznanie nastąpi zbyt późno,
zmiany w narządzie ruchu stają
się nieodwracalne, prowadząc do
poważnego ograniczenia sprawności ruchowej. Dlatego czas od
rozpoznania choroby do podjęcia
leczenia powinien być jak najkrótszy (tj. do 3 miesięcy). Skutki
chorób reumatycznych mogą
znacznie ograniczać aktywność
zawodową i społeczną, a w wielu
przypadkach prowadzą do trwałego inwalidztwa.

Rtg kręgosłupa piersiowego u chorej
z kilkunastoletnim wywiadem ZZSK.
Typowy objaw "kija bambusowego"
Jaką pomoc niesie chorym
na reumatyzm współczesna
medycyna?
AP: Prawidłowe postępowanie lecznicze w chorobach
reumatycznych polega na skojarzeniu kilku metod opieki
nad pacjentem. Powszechnie
stosowane są niesterydowe leki
przeciwzapalne, które przynoszą ulgę wielu chorym. Nie działają one jednak przyczynowo i
wiążą się ryzykiem uszkodzenia przewodu pokarmowego.
Leki immunosupresyjne i tzw.
leki modyfikujące znajdują
zastosowanie w cięższych
schorzeniach, tj. chorobach
układowych tkanki łącznej i artropatiach zapalnych. Spowalniają rozwój choroby, opóźniają
proces uszkadzania stawów, ale
nie wszystkim pomagają. Od
kilku lat dostępne są w Polsce
preparaty najnowszej generacji, tzw. leki biologiczne, które
w odróżnieniu od leków tradycyjnych hamują proces niszczenia stawów. W planie leczenia
oprócz farmakoterapii należy
uwzględnić kinezyterapię, tj.
gimnastykę leczniczą oraz zabiegi fizykalne. W niektórych
przypadkach konieczne jest
leczenie operacyjne. Najczęściej
wykonuje się synowektomię, tj.
usunięcie zmienionej zapalnie
błony maziowej stawu lub endoprotezoplastykę, czyli wymianę
chorego stawu na sztuczny.
Czy chorobom reumatycznym można zapobiegać?

AP: Przyczyny powstawania
chorób reumatycznych są złożone i nie do końca poznane.
Duże znaczenie ma predyspozycja genetyczna, na którą nakłada się wpływ szkodliwych
czynników środowiskowych,
jak infekcje, urazy, przeciążenia
narządu ruchu związane z pracą
zawodową lub wyczynowym
uprawianiem sportu. Istotne
znaczenie w profilaktyce chorób
reumatycznych ma utrzymanie
prawidłowej wagi ciała, ponieważ
otyłość przyśpiesza rozwój zmian
zwyrodnieniowych kręgosłupa i
stawów kończyn dolnych, głównie biodrowych i kolanowych.
Ważna jest zbilansowana dieta
zapewniająca prawidłową podaż
białka, wapnia, witaminy C oraz
mikroelementów, które są niezbędne do utrzymania prawidłowej masy kostnej i metabolizmu
chrząstki stawowej. Nie można
również zapominać o regularnej,
rekreacyjnej aktywności fizycznej
i ćwiczeniach ogólnie usprawniających, które pozwalają zachować
sprawność mięśni i stawów oraz
sprzyjają lepszej koordynacji
ruchowej.

lek. Anna Patkowska,
specjalista reumatolog
Poradnia reumatologiczna,
Karkonoskie Centrum Medyczne

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
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Za nami niezapomniany weekend, jakiego w stolicy Karkonoszy do maja 2008 roku nie było.
Dziś jest już niezapomnianą
przeszłością, którą wciąż wspominają tysiące jeleniogórzan i
gości, uczestników wydarzeń
związanych z jubileuszem 900lecia założenia Jeleniej Góry.

Ci, którzy w Rynku stali w
tasiemcowej kolejce po jelenie
płatnicze, które na pewno będą
pamiątką tego świętowania i za
które można kupować towary w
wielu sklepach.
Także i ci, których oczarował
harfą A ndreas Vollenweider,
doprowadził do euforii w pogo

zespół Leniwiec i Kult, wprowadził w trans Wojtek Waglewski
z Mateuszem Pospieszalskim z
Voo-Voo. Również melomani,
których filharmonicy dolnośląscy i soliści estetycznie zaspokoili podczas Koncertu dla
Jeleniej Góry.
To wielkie plusy minionych

dni. Minusem jest promocja
tych wydarzeń. Szkoda, że zapowiedzi koncertów światowej
gwiazdy (Vollenweider), czy też
rodzimych tuzów, choćby Kazika
z Kultem i Voo-Voo nie znalazły
się w ogólnopolskiej prasie. Na
pewno przydałoby to splendoru
tak istotnym i udanym wyda-

rzeniom, nad którymi pracował
sztab organizatorów.
Nasi fotoreporterzy łowili dla
Was niezapomniane chwile tego
początku maja. Pozostanie on
utrwalony w tysiącach ujęć naszych aparatów, z których – z
oczywistych względów – część
dajemy Wam na pamiątkę tego

17

wielkiego świętowania! Na następnej stronie: fotoreportaż z
układania żywej flagi, jaka 2
maja „załopotała” tysiącami baloników na placu Ratuszowym.

(tejo)
zdjęcia: Konrad Przezdzięk
Agnieszka Gierus
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¯YWA FLAGA 2008

Fot. Robert Zapora

Fot. Konrad Przezdzięk
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Koniec samowolki wandali
Zużyte meble, lodówki, butelki i inne śmieci: taki do niedawna był codzienny widok
na sobieszowskim odcinku Wrzosówki. Mieszkańcy mieli dość utarczek z urzędnikami o to, kto ma sprzątać. Wzięli sprawy w swoje ręce i wydali wojnę chuliganom
i brudasom.

Wrzosówka
jak śmietnisko

W nurcie Wrzosówki można
było znaleźć wszystko: stare meble, butelki plastikowe, kartony,
dywany, telewizory, lodówki,
akumulatory itp. – Codziennie w
okolicy zatrzymują się autokary,
którymi przyjeżdżają turyści. To
śmietnisko świadczyło o mieszkańcach Sobieszowa – mówi
Maria Przybyła.
Koło Wrzosówki chodzą całe
rodziny z dziećmi i nikt na to nie
reagował. Wręcz przeciwnie, kiedy na dnie rzeki zaczęły pojawiać
się nieczystości coraz większa
grupa mieszkańców zaczęła tę
rzekę zanieczyszczać. Do czasu,

kiedy na odcinku trzystu dwustu
metrów uzbierał się cały kontener
śmieci.

Próżne prośby

Zanieczyszczenie Wrzosówki
oraz dzikie wysypiska mieszkańcy już kilkakrotnie zgłaszali do
urzędu miasta. Bezskutecznie.
Za każdym razem zawsze stało
coś na przeszkodzie, by rozwiązać
problem.
– Powiedziano nam, że trwają
prace przy rzece Kamienna i nie
można wszystkiego zrobić naraz
– mówi pani Anna. – Nikogo
nie interesowało, że w samym
centrum Sobieszowa, obok pływających ryb i kaczek, rośnie
góra śmieci i nieczystości.
Sobieszowianie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.
Zrobili szybka zbiórkę pieniędzy
wśród członków towarzystwa i
zespołu aktywności społecznej,
wynajęli dwóch pracowników,

Konsumenci pytają,
rzecznik odpowiada
Macie pytania do miejskiej rzeczniczki praw konsumenta? Wysyłajcie je do nas: redakcja@jelonka.
com Wszystkie Wasze wątpliwości rozwieje Jadwiga
Reder-Sadowska.
Co to jest Karta Frankfurcka?
Karta ta określa wysokość
odszkodowania w razie nienależytego wykonania umowy
turystycznej. Nie jest co prawda
obowiązującym prawem, ale jej
postanowienia są powszechnie
stosowane zarówno przez biura
turystyczne, jak i sądy. Określa
ona rodzaj usługi turystycznej,
niezgodność z umową wykonania tej usługi oraz procent
należnej bonifikaty (liczonej
od ceny całej imprezy turystycznej). Na przykład zmiana piętra
w hotelu – 5%, brak obiecanego
widoku na morze – 10%, brak
klimatyzacji – 20%, robactwo (!) – 50%, hałas w nocy
– 10-40%, zła jakość posiłków
– 20-30%. Karta Frankfurcka
to instrument ułatwiający dochodzenie roszczeń konsumentów. Jej tekstu nie znajdziemy
jednak w polskich przepisach
prawnych, ponieważ jest to
rozwiązanie niemieckie.
Zgubiłem paragon, ale
mam kartę gwarancyjną z
pieczątką sklepu i datą zakupu. Czy na tej podstawie
mogę skutecznie złożyć
reklamację?
Paragon (rachunek, faktura) to potwierdzenie zawartej
transakcji; może to być zakup
np. czekolady, książki, gazety,
odzieży, komputera, auta, itp.
Sprzedawca ma obowiązek
potwierdzić zawartą umowę o
wartości powyżej 2 tys.zł i zawsze na żądanie kupującego. W
naszym interesie jest więc żądanie od sprzedawcy wydania pa-

ragonu i przechowywanie tego
dokumentu przez dwa lata. Nie
dotyczy to żywności, do której
zastosowano oddzielne przepisy
dotyczące terminów. W przypadku, gdy zakupiony towar
okaże się niezgodny z umową,
posiadanie paragonu umożliwi
nam dochodzenie roszczeń od
sprzedawcy, który ponosi pełną
odpowiedzialność przez dwa
lata od daty zakupu. Konsument
musi jednak udowodnić, że
właśnie u danego sprzedawcy
dokonał zakupu. Paragony
to również kwestia uczciwej
konkurencji. Jeżeli sprzedawca
wydaje paragony, to oznacza,
że rejestruje obrót i odprowadza
należny podatek do budżetu
państwa, czyli przestrzega reguł
uczciwej konkurencji. Żądanie
wydania paragonu to również
eliminowanie “szarej strefy” na
wspólnym rynku. Dokumentem
potwierdzającym zakup jest
również prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta
gwarancyjna.

Jadwiga
Reder-Sadowska

którzy pomogli im posprzątać
bałagan.
Wrzosówka sprzątana jest
przez mieszkańców Sobieszowa
co roku. Ostatnia akcja trwała
dwa dni. W uporządkowaniu
koryta rzeki pomogło Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, które nieodpłatnie
dowiozło kontener i wywiozło
śmieci.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni
prezesowi Michałowi Kasztelanowi, że dotrzymał słowa i za darmo
pomógł nam w przeprowadzeniu
tych prac – mówi Zbigniew Przybyła. Gdyby nie on sami nie dali
byśmy rady – dodaje.

Brudna mentalność

Od posprzątania Wrzosówki
upłynęło zaledwie kilka dni, a
na wodzie znowu unoszą się
pierwsze plastikowe butelki i
foliowe worki.
– Zanieczyszczenie miasta

nie zaniknie, póki nie zmieni się
mentalność okolicznych mieszkańców – mówi Maria Przybyła.
– Wszyscy wiedzą, kto wrzuca
śmieci do rzeki, i nie robi to
na nikim większego wrażenia.
Podobnie jak powyrywane przez
wandali metalowe barierki, które
miały służyć bezpieczeństwu.
Powyginane i połamane pręty
teraz sterczą i straszą.

Rozwiń swoje możliwości
Z bezpłatnego wsparcia będą
mogli skorzystać uczestnicy projektu
„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie
- Rozwój”. Pomoc przewidziana jest
dla osób od 16. do 25. roku życia.
Masz zaległości w nauce, chciałbyś się bezpłatnie doszkolić lub znaleźć dobrą pracę? Teraz taką szansę
daje Środowiskowy Hufiec Pracy,
który w ramach unijnego projektu

pomoże młodym w odnalezieniu się
na rynku pracy. Ci, którzy zgłoszą się
do udziału w projekcie wezmą udział
m.in. w warsztatach z lekarzem,
prawnikiem i psychologiem oraz
zajęciach edukacyjnych.
Poza tym będą uczestniczyli w
konsultacjach z doradcą zawodowym, szkoleniach z zakresu ABC
przedsiębiorczości, kursach zawodo-

Muzyka łagodzi młodzież
Uwrażliwiać na piękno, kształcić odbiorców sztuki
i wspierać talenty: to cele, jakim pozostaje wierne
Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira
Różyckiego. W przyszłym roku obchodzić będzie 33lecie swojej działalności.
– Od ponad 30 lat zajmujemy się edukacją muzyczną
w regionie jeleniogórskim i
patronujemy sieci Społecznych Ognisk Artystycznych,
obejmując powiat kamiennogórski, lubański, bogatyński
i zgorzelecki – mówi Emilia
Nagórna, skarbnik Towarzystwa. JTM powołane zostało
w styczniu 1976 z inicjatywy
ówczesnych a n i matorów
życia muzycznego.
Pierwsze lata swojej działalności, łącznie z siedzibą i
klasami, JTM związało z PSM
I i II st. w Jeleniej Górze przy
ul. Piłsudskiego (dawniej 22
Lipca), gdzie współdziałało
do 1977 roku. Rok później
przeniosło się do budynku
Społecznego Ogniska Muzycznego w Cieplicach przy
ul. Staromiejskiej 3. Cieplick a sied z iba mu z yc z nego
bractwa to efekty długoletnich starań ówczesnego dyrektora i pedagoga Ogniska
Muz ycznego, Apoloniusza
Barabasza.
Siłą Towarzystwa jest grono oddanych animatorów
życia muzycznego, którzy
od 1976 do 1989 roku or-

ganizowali Jeleniogórskie
Dni Muzyki Kameralnej. W
kolejnych edycjach festiwalu
przewinęła się plejada zespołów oraz solistów zagranicznych i krajowych, a coroczne
Przeglądy Prac y Uczniów
Spo łecz nych Og n i sk Mu zycznych ujawniają kolejne
rzesze uzdolnionej muzycznie młodzieży.
Wychowywanie estetyczne i przygotowanie odbiorców sztuki to główne cele
dydaktyczne, jakimi kieruje
się JTM. Wśród młodzieży
n ie bra k uje rów n ież w yjątkow ych talentów, które
poszukiwane są też wśród
najmłodszych. – Z myślą o
nich we wrześniu 2007 r. w
Ognisku Muzycznym w ODK
na Zabobrzu, rozpoczęliśmy
zajęcia rytmiczno-muzyczne
dla dzieci w wieku 4-6 lat
– mów i E m i l ia Na gór na .
Galowe prezentacje dorobku
artystycznego uczniów będą
m i a ł y m iej sc e w t ra kc ie
majowego koncertu w kam ien nogórsk i m Centr um
Kultury.

AGA

Wojna wandalom

Towarzystwo Miłośników Sobieszowa oraz Zespół Aktywności Społecznej działający przy
Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych zapowiada,
że to już koniec chuligańskich
i zanieczyszczających działań.
Przy rzece zamierzają postawić
tabliczki z zakazem rzucania
śmieci, a wszystkich przyłapawych, językowych, komputerowych
czy prawa jazdy. Chętni będą mogli
skorzystać z sześciotygodniowych
praktyk zawodowych.
W projekcie wezmą udział dwie
grupy po piętnaście osób. Jedna
grupa, w wieku 16 – 17 lat, złożona
będzie z uczących się. Do drugiej
trafią pozostali w wieku 16 – 25
lat, które nie uczą się i nie pracują
– mówi Ewa Reguła, wychowawca
ze Środowiskowego Hufca Pracy w
Jeleniej Górze. W projektach unij-

nych na łamaniu prawa przekażą
w ręce policji. – Jeśli udało nam
się wywalczyć większą liczbę
patroli w Sobieszowie, to z pewnością uda nam się zmienić złe
nawyki mieszkańców – mówią z
przekonaniem.

Tekst i zdjęcia:
Angelika Grzywacz

nych, które realizujemy od dwóch lat
udział wzięło około czterysta osób.
Tegoroczny nabór kandydatów
został przedłużony. Zajęcia mają
się rozpocząć już niebawem. Działanie dla Priorytetu POKL Projektu
„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” finansowane jest ze
środków unijnych.

Angela

CZY ZNASZ JELONKĘ?
Co tydzień zamieszczamy
zdjęcie zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić
się z nami swoją odpowiedzią wysyłając e-mail na adres
redakcja@jelonka.com lub
dzwoniąc od poniedziałku do
piątku w godz. 11 – 13 do naszej
redakcji: tel. 0 – 75 75 444 00.

Dla spostrzegawczych czeka
nagroda w postaci gadżetów
naszego tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało rzeźbę lwa przy wejściu
do dawnej rezydencji przy
ul. Krasińskiego. Poprawnej
odpowiedzi nie było.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

– Tak dłużej być nie mogło
– mówią przedstawiciele grupy
społeczników z Sobieszowa zrzeszeni przy Towarzystwie Miłośników Cieplic i Zespole Aktywności
Społecznej.
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Pojedynki Tomasza Sobolewskiego i Arturem Setą był
ozdobą meczu klasy A Woskar
Szklarska Poręba – Piast Dziwiszów (środa, 30 kwietnia).
Młody i waleczny skrzydło wy Woskaru nie ulękł się doświadczonego Sety. Sobolewski
podry wał swoją drużynę do
boju, zdobył nawet przepiękną
bramkę dla Woskaru po strzale z 20 metrów, ot wierając
wynik meczu. Grający trener
Piasta nie pozostawał dłużny
udowadniając, że zna doskonale piłkarskie rzemiosło. Seta
do siatki nie trafił, ale przy
kilku sytuacjach asystował
lub dok ładnymi podaniami
rozpoczynał bramkowe akcje.
I to on miał większe powody do
zadowolenia, bo Piast wygrał z
Woskarem 5:2.

(ROB)

Bój walecznych

Fot. ROB
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Tomesz Sobolewski (po lewej) w walce o piłkę z Arturem Setą

Dziewczyna, która nie lubi bezczynności

Niespokojna dusza
Justyna Nowicka, mieszkanka Kowar ma 20 lat, skończyła technikum ekonomiczne. Studiuje na I roku
pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji w Kolegium
Karkonoskim. To nie jedyne jej zajęcie, bo nie lubi
bezczynności, ale tę atrakcyjną dziewczynę najbardziej
rajcuje... boks.

Fot. ROB

Mam brata bliźniaka i od najmłodszych lat rywalizowałam z
nim i jego kolegami.
Skakałam przez
płot y, łaziłam
po drzewach i
razem z nimi
„podwędzałam jabłka”
– mówi Justyna.

– Jednak jak to się stało, że
postanowiłaś uprawiać boks,
dyscyplinę sportu raczej nie
kobiecą?
– Zaczęło się od tego, że
z tatą chętnie oglądałam
walki bokserskie w telewizji. Mama kręciła głową,
ale mnie to interesowało.
Tato w tym czasie nie reagował. Jednak kiedy trzy
lata temu obudziłam się i postanowiłam, że będę uprawiać
boks i powiedziałam o
tym rodzicom, to nawet
ojciec znacząco popukał
się w głowę, patrząc
na mnie. Jednak nie
ustąpiłam. Poprosiłam koleżankę, by
pomogła mi w
poszukiwaniu w Jeleniej Górze
klubu, któJustyna Nowicka pokochała boks
ry zajmuje

się szkoleniem kobiet uprawiających
boks. Nie było takiego, ale wiedziałam,
że trenowaniem bokserów zajmuje
się sekcja działająca w hali sportowej
technikum mechanicznego w Jeleniej
Górze. I tam w końcu trafiłam, ale to
trochę potrwało.
– Tam w końcu znalazłaś zrozumienie dla swoich sportowych
ambicji.
– Owszem i za to dziękuję swoim
trenerom: Łukaszowi i Rafałowi Janikom oraz swoim sparringpartnerom
z klubu, dzięki którym wspinam się w
karierze sportowej.
– Minęły trzy lata, jakie odniosłaś sukcesy?
– Nie było z tym łatwo, bo na
Dolnym Śląsku nie ma bokserek i ja
do tej pory stoczyłam na ringu tylko
7 walk, z których 4 wygrałam, dwie
zremisowałam i jedną przegrałam.
Stało się to na mistrzostwach Polski
w boksie kobiet w Grudziądzu (10-13
kwiecień), gdzie uległam rywalce
w boju o złoty medal, ale srebrny
zdobyłam i dzięki temu znalazłam się
w kadrze pod opieką trenera Leszka
Piotrowskiego, w kategorii do 48 kg.
i byłam już na zgrupowaniu kadry od
21 do 27 kwietnia.

– Jak godzisz swoją sportową
pasję z nauką i pracą?
– Dla mnie jest to normalne, bo
nie lubię bezczynności. Już będąc
uczennicą technikum pracowałam
w różnym charakterze w lokalach
gastronomicznych (kelnerka, bufetowa) w Karpaczu. Teraz pracuję w
Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach i bardzo sobie to
zajęcie chwalę.
– Jak t możliwe, że taka dynamiczna dziewczyna znajduje satysfakcję w tak żmudnej pracy?
– Nie lubię bezczynności, a wbrew
pozorom, uciążliwe układanie kamyczków imitujących prawdziwe i
dużo większe zamki: Czocha i Chojnik
oraz wieży w Siedlęcinie, sprawia mi
wiele satysfakcji. Zajęcia w pracowni
parku miniatur urozmaicam chętnie
oprowadzaniem turystów po efektach
naszej pracy, bo przecież prócz mnie
pracuje w muzeum nad tym sporo
osób. To wspaniałe pracować w zespole, który tyle dobrego tworzy. Oby
tak dalej w moim życiu zawodowym
i sportowym.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał:
Janusz Cwen

Wrzutka z autu
Kiedy kilka
ładnych lat temu
awansowali do
ekstraklasy: koszykarze Spartakusa i szczypiornistki Karkonoszy,
jeden ze słynnych rajców miasta,
specjalista od zmiany przecinków
w uchwałach, zakrzyknął: O k.... !
Co my z tym zrobimy?!
W tym roku również powodzi
się naszym zawodowym sportowcom. Sudety awansowały do I ligi,
szczypiornistki Finepharm Carlos
zajmą chyba piąte miejsce w kraju.
Na wiosnę świetnie sobie radzą
futboliści Karkonoszy. Każdej z
tych drużyn należy się opieka nie
tylko organizacyjna, ale i finansowa, a może przede wszystkim, bo
uprawianie dyscypliny sportowej
na tym poziomie stało się zawodem, o czym nie wszyscy chcą
wiedzieć, a szczególnie władze

samorządowe . Co prawda nasze
uchwaliły niedawno, że dofinansują sport wyczynowy, ale do tej
pory do klubów nie wpłynęła ani
złotówka.
Wyszło jak w komunie: jak
mówiła, że nie da, to nie dała, a jak
mówiła, że da, to mówiła.
Wydaje się ponadto, że nie
o to chodzi. Kluby powinny, a
szczególnie ich zarządy, sami
szukać sponsorów. Przejawiają
jednak w tym względzie niemrawą
przedsiębiorczość. Bo przecież
szczypiornistki wspomaga finansowo Tomasz Maciulak, bo sam
się do tego zgłosił, to samo czyni dr
Jan Czarnecki, który też pomagał
piłkarkom ręcznym, a obecnie
koszykarkom KK AZS.
A władze? Jak mówią, że nie
dadzą...?

Janusz Cwen

Przegrały z Kasią
Druga drużyna nie miała udanego finiszu rozgrywek
o mistrzostwo I ligi piłki ręcznej kobiet.
Ten mecz o przysłowiową
p ietruszkę był jednak zacięty,
bo żadna z drużyn nie mogła
uzyskać większej przewagi niż
dwubramkowa.
Tuż przed końcową syreną
miejscowe prowadziły tylko jednym golem, ale nasze dziewczyny w ciągu minuty popełniły
kilka prostych błędów i dlatego
przegrały trzema trafieniami ten
wyrównany mecz.
Jeleniogórzanki zajęły szóste
miejsce w tabeli z dorobkiem - po
22 meczach – 24 pkt., bramki:
598:635.
W rezerwach od miesiąca nie
gra Sabina Kobzar, która po półfi-

nałach mistrzostw Polski juniorek
w Rewalu nabawiła się bolenej
kontuzji barku. Zdzisław Wąs powiedział, że Sabina po miesięcznej
rehabilitacji czuje się znacznie
lepiej i ma nadzieję, że w nadchodzącym sezonie będzie wzmocnieniem pierwszej drużyny.
Kasia Kłos Olkusz – Finepharm Carlos II Jelenia Góra
26:23 (11:12)
Finepharm Carlos II: Szalek, Kozłowska – Buklarewicz 8, Muras i
Tajerle po 4, Ślusarczyk, Romanów
i Rykaczewska po 2, Magdalena
Łoniewska 1, Marta Łoniewska,
Szymczyk, Wasiucionek.

(JEN)

Młode siatkarki na finiszu
Drużyny UKS JG 1 i II LO spotkają się w finale ligi
siatkówki dziewcząt.
Półfinał pomiędzy UKS JG 1 a
Gim nr 1 przebiegał bez niespodzianek, UKS JG 1 dwukrotnie
wygrał gładko po 2:0 25:16,
25:12 w pierwszym oraz 25:6,
25:10 w drugim spotkaniu.
Zdecydowanie ciekawiej było
w pojedynku UKS JG 2 z II LO.
Pierwszy mecz wygrały licealistki 2:1 (20:25, 25:22, 16:14).
W drugim spotkaniu także góra

były dziewczyny z „Norwida” i
wygrały 2:0 (25:21, 25:19).
O tym, kto wygra ligę, dowiemy się 10 maja. Tego dnia odbędą się decydujące mecze, w sali I
LO. W meczu o 3. miejsce UKS 2
JG podejmuje Gimnazjum nr 1, a
w finale UKS 1 JG zmierzy się z II
LO. Początek gier o godz. 10.

W hotelu “Las” odbyła się prezentacja grupy kolarstwa
górskiego MTB Klubu Sportowego Lechia Piechowice.
Jest tam grupa amatorska, w której jeździ 19 zawodników i grupa zawodowa JBG2 APC Presmet.
Jeszcze niedawno w tym hotelu siedzibę miała inna grupa
kolarska – CCC Piechowice,
w której udanie startowała
Majka Włoszczowska i Marek
Galiński.
Zawodowcami Lechii są: mistrz
Polski i uczestnik trzech olimpiad
Marek Galiński, dwukrotny wicemistrz świata juniorów Piotr
Brzózka oraz Adrian Brzózka,
czołowy polski zawodnik kategorii U 23 oraz Ola Rokita, ścigająca
się obecnie w USA.
Do tej pory trójka zawodowych zawodników reprezen-

towała barwy CCC Polkowice.
Wszyscy znajdują się również
w kadrze Polski, która przygotowuje się do w ystępu na
olimpiadzie w Pekinie.
– Młodzi zawodnicy z Lechii
będą korzystać z naszej pomocy i doświadczenia – mówi
Marek Galiński i dodaje, że
grupa w ybrała Piechowice,
bo Karkonosze i Gór y Izerskie mają znakomite trasy i
są doskonałym miejscem do
treningów.
Zawodnicy KS Lechia startują regularnie w wyścigach

Fot. Daniel Potkański

Olimpijczycy pod Karkonoszami
górskich organizowanych w
całym kraju ze szczególnym
uwzględnieniem cyklu Bike
Maraton, w ramach którego rozegranych zostanie 12 cykli.
W ostatnim wyścigu, który
odbył się 1 maja w Karpaczu
najlepszy w swojej kategorii
był zawodnik KS Lechia Piechowice – Sebastian Wolny. Tuż
za nim uplasował się kolejny
zawodnik tego klubu Michał
Grynienko.
Trenerem dr uż y ny a ma torskiej jest Bogdan Sieniuć,
a drużyny zawodowej Michał
Krawczyk.

(JEN)

(ROB)

Kolarze górscy MTB KS Lechia Piechowice wspólnie
z Markiem Galińskim i Adrianem Brzózką
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Piłkarze Karkonoszy wywalczyli w minionym tygodniu cenne 4 punkty

Nie pękli przed liderem

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

28
28
28
29
29
28
28
28
28
28
29
28
29
28
29
29
28
29
27

68
62
61
60
57
46
45
45
43
36
34
32
30
30
29
28
25
11
10

78-26
71-31
50-22
71-20
51-22
49-34
44-32
51-31
48-40
33-34
41-62
25-42
32-50
38-55
30-45
27-49
29-60
23-74
21-83

Juniorzy znowu
wygrali!
Młodzi zawodnicy Karkonoszy Jelenia Góra wygrali
kolejny mecz w rozgrywkach Ligi Dolnoś lą sk iej
Juniorów (LDJ) i konsekwentnie zbierają punkty
potrzebne do utrzymania
się w tej klasie rozgry wkowej.
Tym razem na boisku
przy ul. Lubańskiej pokonali Strzeliniankę 2:1 (1:1).
Bramki zdobyli: Bartosz
Gęca (30.) głową po rzucie
rożnym oraz Dominik Kik
(60.). Goście honorowego
gola uz yskali dopiero w
90 min.
D o końc a roz g r y wek
zostało siedem kolejek i
niestet y, nie ma innego
wyjścia młodzi zawodnicy
Karkonoszy muszą większość z nich wygrać, jeśli
chcą się utrzymać w LDJ.
Juniorz y Karkonosz y są
jednak w formie, bo wygrali
3 z 4 ostatnich spotkań.
Karkonosze Jelenia Góra
– Strzelinianka Strzelin
2:1 (1:0)
Podstawowy skład Karkono sz y: A r t u r C h a ł k a
– Tomasz Palimąka, Maciej
Jurkowski, Bartosz Gęca,
K rz ysztof K ieć – Daniel
Kotarba, Tomasz Biskupski,
Sylwester Kommorowski
Tomasz Jurczyk - Marcin
Krupa, Dominik Kik.

(JEN)

Mateusz Durlak w walce o piłkę z obrońcą Pogoni/Sparty
Wawrzyniak, Robert Rodziewicz,
Leszek Kurzelewski - Paweł Walczak,
Tobiasz Kuźniewski, Jarosław Adamczyk (76. Daniel Kotarba), Łukasz
Kusiak – Konrad Kogut, Mateusz
Durlak.

Janusz Cwen

Finepharm Carlos wygrał w Piotrkowie Trybunalskim

Drużyna na piątkę
Nasze dziewczyny wygrały na wyjeździe pięcioma
bramkami i są o krok od zajęcia piątego miejsca w
kraju.
W Piotrkowie Trybunalskim
jeleniogórzanki spisały się na
piątkę! I to mimo osłabienia. W
tym meczu Marta Gęga praktycznie tlyko asystowała, bo wcześniej
przez tydzień walczyła z zapaleniem oskrzeli. Mimo tego zdobyła 9 bramek i
absorbowała
rywalki
i dzięki
t e m u j ej
koleżanki miały
więcej

W Piotrkowie przydało się
doświadczenie
Katarzyny Jeż

swobody do zdobywania celnych
trafień. – Marta często odpoczywała, dawałem jej okazję do nabrania sił, ale paliła się do walki,
dlatego często wchodziła na parkiet – powiedział trener Zdzisław
Wąs. Natomiast nie grała Irina
Latyszewska, której odnowiła
się kontuzja kostki i mecz
obserwowała z ławki.
Mimo tego, nasze dziewczyny wygrały bezdyskusyjnie to spotkanie 35:30,
wygrywając do połowy
trzema bramkami i kontrolując wydarzenia na parkiecie przez cały mecz.
– Wygraliśmy dzięki bardzo
dobrej obronie, nie po
raz pier wszy

zresztą. Ponadto dobrze zagrały
zawodniczki z ławki, na które
spadł obowiązek przejęcia ciężaru gry i choć nie zdobywały
bramek ułatwiały koleżankom
zaliczanie kolejnych trafień. Dlatego spokojnie wygraliśmy ten
mecz. Kolejny raz dobrze zagrała
Marta Dąbrowska i oby tak dalej
– powiedział Zdzisław Wąs.
Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Finepharm Carlos Jelenia
Góra 30:35 (11:14)
Finepharm Carlos: Monika
Maliczkiewicz, Danuta Skompska
– Marta Gęga 9, Marta Oreszczuk
i Marta Dąbrowska po 8, Katarzyna Jeż 4, Anna Dyba i Marzena
Buchcic po 3, Agnieszka Kocela i
Monika Odrowska.
Najwięcej dla Piotrcovii; Agata
Wypych 9, Kristina Repelewska 8.

(JEN)

Safo blisko mistrzostwa
W finale play off Safo Lublin prowadzi już 2:0 z AZS-em Dablex Gdańsk. Gra się do
trzech zwycięstw. Lublinianki w drugim meczu wysoko pokonały rywalki 32:23
(19:11). Kolejne spotkania 10 i być może 11 maja w Gdańsku. Jeśli po tym
czasie będzie 2:2, decydujący o mistrzostwie Polski mecz zostanie rozegrany
14 maja w Lublinie.
Z kolei w pierwszym pojedynku o 3. miejsce (także do 3 zwycięstw) Zagłębie Lubin
pokonało Politechnikę Koszlińską 32:29 (17:17). Bohaterką tego spotkania była
Joanna Obrusiewicz, która dała się we znaki wcześniej także naszym dziewczynom.
Drugi mecz odbył się w Lubinie w niedzielę, już po zamknięciu numeru.
W meczu o 7. miejsce Zgoda Ruda Śląska zremisowała z Łączpolem Gdynia
27:27 (14:14).

Wyjazdowe trzy punkty
W ubiegłą środę (30 kwietnia) Karkonosze wygrały po zaciętym meczu z Polonią
w Trzebnicy. Polonia Trzebnica - Karkonosze Jelenia Góra 0:1 (0:1) Bramka:
Łukasz Kusiak (20.) Karkonosze: Tomasz Ciepiela – Marek Wawrzyniak Marek
Siatrak, Przemysław Wajda, Robert Rodziewicz - Tobiasz Kuźniewski, Jarosław
Adamczyk, Łukasz Kusiak - Paweł Walczak, Mateusz Durlak, Łukasz Kowalski
(70. Konrad Kogut).

Elektrownie zasilą Sudety
Klub podpisał umowę z Jeleniogórskimi Elektrowniami Wodnymi. Firma przekaże koszykarzom trzy razy
więcej pieniędzy niż do tej pory.
Decyzję o sponsorowaniu
podjął zarząd JEW. Dzisiaj
podpisano stosowną umowę.
Obie strony nie chcą zdardzić,
ile klub otrzyma, zasłaniając
się tajemnicą handlową, jednak nieoficjalnie mówi się,
że będzie to ok. stu tysięcy
złotych.
– Dla nas to bardzo dużo,
dopiero rozpoczynamy budowanie budżetu na przyszły
sezon – powiedział Waldemar
Woźniak, prezes Sudetów.
Jak wyliczył, na utrzymanie
drużyny w I lidze potrzeba ok.
400-500 tysięcy złotych.
Umowę z JEW podpisano na
9 miesięcy z możliwością przedłużenia jej. W jej ramach na
koszulkach Sudetów pojawi się
logo elektrowni, w hali będą
też wisiały banery tej spółki.

Waldemar Woźniak zdradził
też, że Sudety prowadzą rozmowy z innymi firmami w sprawie
sponsorowania.
Klub już myśli o wzmocnieniach. – Szukamy dwóch lub
trzech zawodników, na pewno
mocnego centra i rozgrywającego – powiedział trener Ireneusz
Taraszkiewicz.
Kapitan zespołu Krzysztof
Samiec, który grał już w I lidze
oraz w ekstraklasie twierdzi,
że pod względem sportowym
Sudetom niewiele brakuje, by
grać jak równy z równym z
innymi drużynami.
Zawodnicy Sudetów mieli
niewiele czasu na jakże zasłużony odpoczynek po trudnym sezonie. Pierwsze treningi odbędą
się już po długim weekendzie.

(ROB)
Fot. ROB

Tabela

Fot. MT

Nasi futboliści nie ulękli się rywala, jak to było w spotkaniu z
Górnikiem Polkowice, i postawili
przeciwnikowi twarde warunki
gry. Natomiast przyjezdni chcieli
wygrać ten mecz, bo depcze im po
piętach właśnie Górnik Polkowice,
który najwyraźniej chce wyprzedzić

Już w 33 min. miejscowi mogli
objąć prowadzenie po silnym uderzeniu obrońcy (20 lat) Roberta
Rodziewicza, ale zaraz potem mógł
to samo zrobić rutyniarz Artur
Charciarek dla gości, ale sprytnie
odebrał mu piłkę Leszek Kurzelewski
w końcówce rozgrywek dotychcza- w groźnej dla miejscowych sytuacji
sowego lidera. Dlatego mecz był pod bramkowej. Tak było przez całe
ciekawy i obfitował w wiele sytuacji spotkanie. Groźne ataki następowały
podbramkowych, które niestety, nie z obu stron, choć w rzutach rożnych
kończyły się trafieniami do siatki.
zdecydowana przewagę mieli przyNasza cała drużyna zagrała do- jezdni (8:3).
bre spotkanie i gdyby dopisało jej
Jednak kibice nie mogą odżałoszczęście, mogła zaliczyć kolejne trzy wać dwóch nie wykorzystanych
punkty w wiosennej rundzie. Tak się „setek” przez gospodarzy w 58 i
nie stało, ale remis Karkonoszom, 62 min. spotkania, gdy napastnicy
które grają z meczu na mecz coraz gospodarzy nie potrafili trafić do
lepiej, ujmy nie przynosi.
siatki z kilku metrów. Szczególnym
Można tak powiedzieć, bo u świd- pechowcem był Konrad Kogut, który
niczan grają rutyniarze, którzy mógł stać się bohaterem meczu.
kiedyś występowali nawet u nas:
Można jednak powiedzieć, że goKrzysztof Goździejewski i Artur Char- spodarze mieli też trochę szczęścia,
ciarek czy też boiskowy „wyjadacz” bo od 82 min. grali w dziesiątkę, kieJacek Solarz.
dy boisko opuścił Leszek Kurzelewski
po obejrzeniu czerwonej kartki.
W pozosta³ych meczach:
Ponadto kilka minut później
Górnik Wałbrzych – Śląsk II Wrocław
2:3
bardzo dobrze w groźnej syPogoń Oleśnica – Górnik Złotoryja 		
2:0
tuacji zachował się Tomasz
Motobi Bystrzyca – Orla Wąsosz 		
2:0
Ciepiela, który zresztą w całym
MKS Oława – Górnik Polkowice 		
1:4
meczu zagrał bardzo dobrze.
Lechia Dzierżoniów – GKS Kobierzyce
2:0
Karkonosze Jelenia Góra
Prochowiczanka – Polonia Trzebnica
3:3
– Polonia/Sparta Świdnica
AKS Strzegom – Wulkan Wrocław 		
0:2
0:0
mecz Miedź II Legnica – Nysa Zgorzelec odbędzie się 6
Karkonosze: Tomasz Ciemaja o godz. 17.
piela – Marek Siatrak, Marek

Fot. Robert Zapora

Karkonosze zaliczyły kolejny dobry mecz w wiosennej
rundzie i nie wystraszyli się lidera, z którym mogli
nawet wygrać. – To było jedno z lepszych spotkań,
jakie obejrzeliśmy na boisku przy ul. Złotniczej w tym
sezonie – powiedzieli kibice. Na mecz przyszło ok. 500
widzów.

Prezes Sudetów Waldemar Woźniak
i dyrektor JEW Hubert Papaj
podpisali umowę sponsorską

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 maja 2008 r.
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Będzie się działo

Weekend po jamajsku

PONIEDZIA£EK 5 V

Dziewięć mgnień wiosny na 900-lecie – to hasło tegorocznej Wiosny Cieplickiej.
Co się za tym kryje? Koncerty, recitale oraz jarmark rzemiosła. Druga odsłona
„Wiosny” już w najbliższy weekend.

Nad Bugiem i Niemnem
Otwarcie wystawy fotografii „Nad Bugiem, nad Niemnem”, przygotowanej przez
członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.
Galeria HALL – ODK, godz. 17.
Film o kobietach
W ramach DKF „KLAPS” z cyklu Historia Kina, projekcja filmu „Jesteśmy kobietami”
reż. Alfredo Guarini, Gianni Franciolini (Włochy, 1953), sala przy ul. Bankowej
28/30, godz. 17. Bilet: 9 zł, karnet 28 zł.

– W tegorocznym programie
nie może zabraknąć „Reggae
Ridim Party”, czyli festiwalu
miłośników muzyki reggae
– zapowiadają organizatorzy,
czyli Teatr Jeleniogórski Scena
Anomacji.
Zaprosili oni znane miłośnikom jamajskich rytmów
zespoły Habakuk czy Jamal.
Pierwszy z tych zespołów zagra
piosenki legendarnego Jacka
Kaczmarskiego. Gratką będzie
też występ jamajskiej wokalistki Marlene Johnson.
W ramce prezentujemy program na najbliższy weekend.
Wiosna Cieplicka trwa do końca
maja. W kolejną niedzielę (18

WTOREK 6 V

Marzenia Polaków
W DKF „KLAPS” projekcja filmu „Polak potrzebny od zaraz” – dramat, reż. Ken
Loach (Wielka Brytania 2007), sala przy ul. Bankowej 28/30, godz. 18. Bilet:
9 zł, karnet 28 zł.
Uczta dla melomanów
XVII Festiwal „Maj z muzyką dawną”, koncert pod dyrekcją Romano Vettori, w
wykonaniu: Ayako Matsunaga (Japonia) – skrzypce barokowe solo, Joanna
Klisowska – sopran z towarzyszeniem: Orchestra Barocca Della Mitteleuropa
(Włochy), Ricreation D’Arcadia (Japonia). Filharmonia Dolnośląska, godz. 19.,
bilety: 25 i 15 zł.
Wystawa w antykwariacie
Otwarcie wystawy prac artystów działających w Korkontoi, spotkanie poprowadzi
współzałożyciel grupy Janusz Motylski. Mała Galeria Obrazów i Antykwariat pod
Arkadami przy Placu Ratuszowym, godz. 17.

Agaty, opale i inne kamienie będzie można podziwiać
podczas XXXII Karkonoskiej
Wystawy i Giełdy Minerałów,
która rozpocznie się już w tym
tygodniu.
Będzie można kupić kolczyk,
breloczek, albo zwykły kamyk na szczęście. Stoiska będą
ustawione na trasie Muzeum
Przyrodniczego. Giełda rozpocznie się w czwartek (8 V) o
godz. 10. Kto nie ma czasu tego
dnia, może przyjść w piątek (8
V). Tego dnia kolekcjonerzy i
sprzedawcy ustawią się już o
godz. 9.

Zdjęcia i obrazy
Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Reginy i Bogusława Siwko, Galeria
„Promocje” - ODK, godz. 17.
Czy raj był na Słowacji?
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Słowacki Raj”. Prowadzenie
Sandra Nejranowska – Białka. Muzeum Przyrodnicze, godz. 19.
PI¥TEK 9 V

SOBOTA 10 V

Ćwierć wieku „Jeleniogórzan”
Obchody XXV-lecia zespołu „Jeleniogórzanie” – godz. 15. na dziedzińcu ODK.
NIEDZIELA 11 V

Poranki z muzyką
Niedzielny Poranek Muzyczny „W majowym słońcu” w wykonaniu Krzysztofa
Rogacewicza i jego gości. Filharmonia Dolnośląska, godz. 10. Bilety 10 i 5 zł.
Na wycieczkę z PTTK
Z cyklu Rajd na raty, wycieczka piesza. Trasa: Jelenia Góra – Kąty Wrocławskie
(PKP). Wyjazd pociągiem o godz. 7.09. Kąty Wrocławskie – Sośnica – Małkowice
– Sadowice. Sadowice - Jelenia Góra (PKP). Szczegółowe informacje www.pttk-jg.pl
i pod nr kom. 500 279 011.
TEATR

Okrutne i czułe
8 i 11 V, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 18 i 25 zł
Klątwa
10 i 11 V, godz. 19, Scena Duża, bilety 18 i 27 zł
Porwanie kaczątek
6, 8 i 9 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Entliczek pentliczek
11 V, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł

(ROB)

Cudeńka z kamienia

CZWARTEK 8 V

Chiny w obiektywie
Otwarcie wystawy fotografii Edwarda Grzegorza Funke „Chiny. Tradycja i kultura”.
Muzeum Karkonoskie, godz. 16.
Sposób na turystów
Czym mogą pochwalić się podjeleniogórskie miasta i gminy? Przekonamy się w
piątek i w sobotę. W tych dniach na Placu Ratuszowym odbędą się X Międzynarodowe Targi Turystyczne „:Tourtec 2008”. Będą też stoiska samorządów z innych
części kraju, oraz z Czech i Niemiec.
Prezentacje targowe oraz występy zespołów odbędą się w piątek (9 V) w godz.
10.-18. oraz w sobotę (10 V) w godz. 10.-16.

kiej można znaleźć na stronie
Teatru Jeleniogórskiego www.
teatr.jgora.pl

Program imprez na najbliższy weekend
piątek, 9 maja
18.00 – koncert zespołu "Bob One &Tumbao Ridim Band”
20.00 – koncert zespołu "Jamal” - estrada w amfiteatrze w Parku Zdrojowymsobota, 10 maja
17.00 – koncert zespołu "Paraliż Band”
19.00 – koncert zespołu "Lion Vibration”
21.00 – koncer zespołu "Marlene Johnson & Yah Meek feat. House of Riddim” (Jamajka/Niemcy/Austria) - estrada w amfiteatrze w Parku Zdrojowym
niedziela, 11 maja
20.00 – koncert zespołu "Habakuk” - Piosenki Jacka Kaczmarskiego - estrada
w amfiteatrze w Parku Zdrojowym

Fot. rylit

ŒRODA 7 V

maja) odbędzie się jarmark
rzemiosła, a tydzień później odbędzie się m.in. Recital piosenek
Czesława Niemena. Szczegółowy program Wiosny Cieplic-

Wiedeńskie klimaty

Już w najbliższy czwartek
(8 maja) rusza XVII Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej. W czwartek (8 V o godz. 19) odbędzie
się koncert inauguracyjny (bilety 30 i 20 zł), pod dyrekcją
Jerzego Swobody w wykonaniu: Janusz Nykiel (skrzypce),
Yutaka Mitsunaga (Japonia)
– altówka, z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. W programie: Ludwig
van Beethoven – Uwertura
Coriolan op. 62, Joseph Haydn
– Symfonia D-dur nr 101 Zegarowa, Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia Koncertująca
Es-dur KV 364.
W piątek (9 V, godz. 19,
bilety 20 i 10 zł) wystąpi
Sinusquartett: Janusz Nykiel
(Polska) - skrzypce, Yutaka
Mitsunaga (Japonia) – altówka, Julian Walkner (Austria) – wiolonczela, Dorian
Keilhach (Niemcy) – fortepian. W programie: Wolfgang
Amadeus Mozart – Kwartet
fortepianowy g-moll KV 478,
Johannes Brahms – Kwartet
fortepianowy g-moll op. 25
nr 1.
Z kolei w sobotę (10V, godz.
19, bilety 50 i 40 zł) pod batutą
Lesława Sałackiego wystąpią: Anna Dzionek - sopran,
Sylwia Strugińska – sopran,
Tomasz Urbaniak – tenor z
towarzyszeniem Orkiestry
Filharmonii Dolnośląskiej. W
programie m.in.: uwertury,
arie, duety i tercety z operetek: J. Offenbacha „Orfeusz
w piekle” oraz J. Straussa
„Baron cygański” i „Zemsta
nietoperza”.

(ROB)

(ROB)

Nowości ze świata muzyki
RPWL – „The RPWL Experience”

wydawnictwo: Tempus Fugit/InsideOut/Rock Serwis
Muzycy pochodzący z Fryzyngi na Bawarii w Niemczech zaskoczyli fanów rocka progresywnego i art/rocka 6 lat temu, kiedy to
wydali „Trying To Kiss The Sun”. Album oczarował fanów.
Przez dłuższy czas w twórczości grupy wyczuwalne były „pink
floyd’owskie” naleciałości i tak jest też na najnowszej płycie „The
RPWL Experience”. Otwiera ją prawie dziesięciominutowy „Silenced”. W kolejnych utworach mieszają się ze sobą różne brzmienia jak
w „Breath In, Breath Out” i „This Is Not A Prog Song”. Te dwa kawałki
to przeboje. „Were Can I Go” już nie zwraca uwagi jak dwa poprzednie. Zupełnie inaczej jest z „Master Of War”. Mało, kto potrafi zagrać
kompozycję Boba Dylana w tak interesujący sposób. Ta wersja mocno „floydowska” z gościnnym udziałem Davida Gilmoura wypada
znakomicie. Muzycy kompletując zawartość płyty wzięli pod uwagę,
że muszą się tam znaleźć melodyjne utwory będące znakiem rozpoznawalnym zespołu. Tak jak jest to w przypadku „Watch Myself”
i zamykającego cały krążek „Turn Back The Clock”. Jak powiedział
gitarzysta i klawiszowiec zespołu Yogi Lang, ich najnowszy album
jest kolorowy, a nagranie go dało muzykom dużo satysfakcji. Dużo
jest w tym racji. Jeśli lubicie taki psychodeliczny, dźwiękowy collage
zaczerpnięty z przełomu lat 60. i 70. to nie możecie pominąć tej
płyty, która została
wydana
w dwóch
wersjach.
Druga zawiera dwa
dodatkowe
utwory, które wypadają
znacznie
mocniej.

KRZAK – “Extrim”

wydawnictwo:
Metal Mind Productions

Andrzej Patlewicz

Sympatycy tego zespołu pamiętają zapewne
czasy, kiedy grupa święciła triumfy na polskiej
scenie blues/rockowej. Zaistnieli w pierwszej połowie lat 80. jako grupa instrumentalna.
Czołowe postaci polskiej sceny bluesowej, jazzowej i rockowej z wielką przyjemnością
współpracowali z zespołem.
Grupa Krzak to wielkie muzyczne indywidualności: skrzypek Jan Błędowski (mieszka dziś w Niemczech), perkusista Andrzej Ryszka (mieszka w Kanadzie), gitarzysta i
kompozytor Leszek Wiader (od lat prowadzi w Chorzowie kultowy klub „Leśniczówka”)
i basista Jerzy „Kawa” Kawalec. W tym składzie w okresie swojej popularności grupa
sporo koncertowała ciesząc się wielkim uznaniem publiczności i krytyków. Potem słuch
o niej zaginął. Zespół wznowił swoją działalność w 2002 roku, lecz powrót przerwała
niespodziewana śmierć basisty, Jerzego Kawalca w 2003 roku. Dwa lata później ukazały
się na krajowym rynku wznowienia wszystkich ich płyt wzbogacone o niepublikowane
nagrania. Wydano też premierowy album „Radio Koncert2002”. Najnowsza płyta
„Extrim”, która ukazała się kilka dni temu jest pierwszym po 25 latach studyjnym krążkiem. Błędowski i Winder zaprosili do studia dwóch basistów: Krzysztofa Ścierańskiego
i Andrzeja Ruska, perkusistę Ireneusza Głyka oraz Mirka Rzepę i Jacka Przydatka. W
tym składzie nagrali 9 utworów, które znalazły się na płycie zaczynając od tradycyjnego
silesianowskiego tematu „Krzak”
poprzez wspólne kompozycje
„Kattowitz”, „Evolving”, „Lakis”
(to ksywka Antymosa), „Wysoki lot”, „4 Numer” i „Extrim”.
Ścierański pokazał, iż w dalszym
ciągu przykuwa uwagę nie tylko
jako znakomity basista, ale i
kompozytor. To właśnie jego
kompozycja „W bajkowym świecie Księcia Basu” pełna uroku
wybrzmiewa na tej płycie. Swój
kompozytorski pazur pokazał
także skrzypek Jan Błędowski w
utworze „Andrea”, który zamyka
ten udany krążek.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
PRACA
DAM PRACĘ
■ Sportowcy, dietetycy, kosmetyczki – Centrum Promocji Zdrowia – 696 885 880
■ Zatrudnię do robot wykończeniowych,
zdyscyplinowanych 691 986 259
■ 10 osób zarobki 3000zł - DORADCA DS.
SPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Do osób zatrudnionych na tym stanowisku
należeć będzie - pozyskiwanie klientów indywidualnych i biznesowych Oferujemy -atrakcyjne
wynagrodzenie - możliwość rozwoju - szkolenia
zainteresowane osoby prosimy o kontakt
biuro@agdar.eu - 695 092 330
■ 400 zł tygodniowo - zaocznych oraz absolwentów. Praca w tygodniu, nie wymagamy
doświadczenia - przeszkolimy - 792 186 671
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry
i okolic - 605 097 861
■ CRK Centrum Rekrutacji Kadr - Agencja
Pośrednictwa Pracy - dla doświadczonych
pracowników i specjalistów z różnych branż,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń 605
661 481 lub napisz biuro@crk-kadra.pl - 075
75 439 65
■ Avon + prezenty - chcesz zostać konsultantka Avon? nic prostszego! nie jesteś
zdecydowana? to ja cię przekonam: 1)
taniej kosmetyki dla siebie 2) zawsze jakaś
dodatkowa kasa 3) zamówienia same się
zbierają, wystarczy mieć katalog zawsze przy
sobie! wpisowe 0zł + prezent gratis! Napisz sms
a oddzwonię ! Ewa - 508 667 544
■ Biuro rachunkowe - Przyjmę na staż
absolwentkę liceum ekonomicznego, która
lubi zagadnienia związane z księgowością i

25 IV 2008 godz. 12:00 – 5 V 2008 godz. 12:45

podatkami Praca na terenie Jeleniej Góry. email abkontysta@wp.pl - 606 940 585
■ Branża odżywcza i kosmetyczna - Amerykańska firma poszukuje osób do współpracy
Szkolenia w kraju i za granicą, miła atmosfera,
zarobki uzależnione od indywidualnego planu
pracy, niezależność finansowa. Wymagania:
min. średnie wykształcenie, komunikatywność,
wytrwałość. List M. na e-mail: rekrutacja@
infowellness.pl - 607 122 636
■ Budowlańca z uprawnieniami - Firma
przyjmie do pracy budowlańca z uprawnieniami
na kierownika budowy- kosztorysowanie,
nadzór. Umowa na etat, dobre warunki płacowe.
Chętnych prosimy o kontakt w dni robocze od
16-18.00 - 503 069 600
■ Budowlańców - zatrudnię płytkarzy, szpachlarzy, monterów płyt g/k, docieplenia
budynków, tapeciarzy - 791 192 696
■ Chcesz zarobić? jesteś odważny? - Jesteś
osobą pewną siebie? Marzą Ci się duże
pieniądze? Nie ważne ile masz lat. Nie ważne
czy masz doświadczenie zawodowe wystarczy
chcieć. Wyślij nam swoje CV i list motywacyjny
na adres danielos19@onet.eu a z pewnością się
z Tobą skontaktujemy - 504 790 334
■ Ciekawa praca - Zatrudnimy osoby w
charakterze konsultantów d/s zdrowego
odżywiania. Zapewniamy szkolenie - 509
677 828
■ Coś dla Ciebie! - Chcesz zarabiać duże
pieniądze, ta oferta jest dla Ciebie! Nie wymagamy doświadczenia- ALE miłej aparycji,
łatwości nawiązywania kontaktów i chęci nauki,
OFERUJEMY wdrożenie w obowiązki, system
szkoleń krajowych i zagranicznych. Zgłoszenia
z listem CV - E-mail viola116@vp.pl - mail

Cieplejsza Dalmacija
Od maja tego roku popularna Pizzeria Dalmacija
znajdująca się przy ul. Morcinka wzbogaciła się
o oszklony taras.
Klienci mówią, że to dobrze,
bo jest to miejsce atrakcyjniejsze
od pomieszczeń w środku tego
lokalu, a jednocześnie mimo
zadaszenia, sprawia wrażenie
odkrytego terenu. Ponadto, gdy
pada deszcz jest w tym miejscu
przyjemniej niż kiedyś, kiedy
jeszcze ogródek był odkryty.
Warto przy okazji wiedzieć, że
gospodarz tego lokalu – Zlatko
Abramowic – Chorwat, który
od kilkunastu lat czuje się je-
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leniogórzaninem, przejął ten
interes po Automobilklubie
Karkonoskim, gdzie mieściły
się biura tej firmy. Obiekt był w
opłakanym stanie, ale obecnie
prezentuje się tak atrakcyjnie, że przyciąga gości nie
tylko smakowitymi zapachami
przygotowywanych potraw,
ale również, eleganckim wyglądem.

(ts)

Czy to może być dla ciebie - CZY INTERESOWAŁOBY CIĘ ZAROBIĆ Dodatkowe lub
Stale PIENIĄDZE ? zgłoszenia na rozmowę
rekrutacyjną - 605 208 508
■ Dam pracę - Hotel "Mieszko"- Karpacz
zatrudni od zaraz recepcjonistkę i kelnerkę
- 075 64 39 922
■ Dam pracę hydraulikowi z umiejętnością
prac ogólnobudowlanych - 601 834 702
■ Diagnosta - Stabilna i satysfakcjonująca
praca na stanowisku diagnosty samochodowego w Jeleniej Górze. Masz uprawnienia,
chcesz polepszyć swoje warunki pracy, zdobyć
nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętnościzadzwoń, chętnie odpowiemy na Twoje pytania
- 692 441 850
■ Dlaczego musisz być w Barcelone - Otrzymasz motywację i inspirację od najlepszych
Dystrybutorów, którzy tak jak ty pragną odnosić
sukcesy. Poprowadzą szkolenie na temat
narzędzi budowania sukcesu oraz technik
przenoszenia biznesu na kolejne poziomy.
Zawrzesz nowe przyjaźnie z Dystrybutorami z
całego świata. wellness25@wp.pl - mail
■ Montaż Instalacji Elektrycznych w domkach
wielorodzinnych dla elektryków z uprawnieniami i bez uprawnień. Potrzebni od zaraz.
Wynagrodzenie atrakcyjne. - 513 092 291
■ Dla kobiet - Masz dość ciągłego siedzenia
w kieszeni męża? Chciałabyś więcej zarabiać
od niego? Jest to możliwe-wszystko zależy
od Ciebie!!! Skontaktuj się ze mną.E-mail:
Viola116@vp.pl - 505 313 568
■ Dla kosmetyczek i nie tylko ? - Praca stała
lub dodatkowa dla kosmetyczek i dermokonsultantek z Jeleniej Góry i okolic; ZGŁOSZENIA :
e-mail:kosmo.biuty@wp.pl Z załączonym: listem
motywacyjnym i CV W temacie wiadomości
prosimy o dopisek ”k-jg” - GG2525252
■ Dobry biznes - Pracuj sam na siebie i
zarabiaj godnie tak jak my to robimy. - 075
613 70 18
■ Docieplenia - Praca od zaraz ze stawką od
10 - 15 zł/h. - 503 328 314
■ Dodatkowy dochód - Jeśli masz trochę wolnego czasu i chęci to ta praca jest właśnie dla
Ciebie, napisz do mnie na adres asia01@onet.eu
,a udzielę ci dodatkowych informacji
■ Poszukuję osób do pracy przy dociepleniu
budynku. - 661 961 708
■ Do pieczenia ciast domowych - Zatrudnię
panie do pieczenia ciast domowych. Pomoc do
kuchni w Jeleniej Górze - 606 991 160
■ 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 0324 99
- 075 64 65 050
■ Do sklepu internetowego zatrudnimy osobę
szybką i dyspozycyjną. Wiek -powyżej 30 lat.
Pełen etat, praca na zmiany - 697 241 100
■ Dużo zapłacę osobie, która pomoże mi
załatwić kredyt gotówkowy w banku. Pilne
- 782 346 880
■ Dyrektora szkoły - Sieć Zaocznych Szkół
dla Dorosłych zatrudni osobę w charakterze
dyrektora szkoły. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: myszka.
a@poczta.fm - 664 940 958
■ 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
■ Elektronik samochodowy - Firma RO-KO
Car Service Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni elektronika samochodowego z
doświadczeniem. Satysfakcjonujące zarobki.
- 514 800 707
■ Pilnie poszukiwani Elektrycy z uprawnieniami -praca w domkach wielorodzinnych.
Dobre zarobki. - 513 092 291
■ Euro - gabinety zajmujące się opracowywaniem profili diet dla poszczególnych
klientów poszukują: osoby na stanowisko :
ASYSTENTÓW - Konsultantów: Zarobki 800zł
- 3000zł. Praca stała lub dodatkowa. Umowa
kontraktowa Zgłoszenia: List motywacyjny +
CV e-mail: wellness25@wp.pl - mail
■ Firma handlowa zatrudni osoby - Młoda,
prężnie rozwijająca się Firma Handlowa
zatrudni osoby do 3 działów. Ciekawa praca,
wysokie zarobki, możliwość awansów! projekt.
crw@wp.pl - mail
■ Firma remontowo-budowlana zatrudni:
glazurników, regipsiarzy, szpachlarzy, elektryków, hydraulików. Oferujemy dobre warunki
zatrudnienia. e mail: mr-bud@gazeta.pl - 798
705 182
■ Gabinety doradztwa żywieniowego i pielęgnacji ciała poszukują osób: które moglibyśmy
przeszkolić i umiejscowić jako: konsultant
doradca ds. Kondycji zdrowia i figury; zgłoszenia. list motywacyjny + CV E-mail : jg.wellness@
wp.pl z dopiskiem „konsultant doradca trener
Wellness - JG - mail
■ Getin Holding pilnie zatrudni doradcę
finansowego oferujemy: Pensję stałą + prowizja
( wysokie zarobki) System szkoleń Możliwość
awansu Oczekujemy; Wykształcenia co

najmniej średniego Zaangażowania Doświadczenia w sprzedaży CV prosimy przesyłać na
adres : slawek56@vp.pl - 517 338 931
■ Handel, reklama, konsulting - Zatrudnię
dwie osoby do działu opieki nad klientem.
Zainteresowanych proszę o maila z listem
MOTYWACYJNYM; mywell@wp.pl H,R,K - mail
■ Hostessy/prezenterzy - Pilnie zatrudnię
osobę z aktualną książeczką sanepidu do
obsługi stoiska z lodami. Praca od maja do
31 sierpnia, 30 godzin tygodniowo. Zainteresowane osoby proszę o pilny kontakt.Mail:
sekretariat@agencja-punkt.pl - 515 264 945
■ Hotelarstwo i gastronomia - Zarejestruj
się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa
i Turystyki dla specjalistów i pracowników z
branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, CRK Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia
Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń 605 661 481 lub
napisz biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Hotel Jelonek zatrudni osobę do pracy
na recepcji. Wymagana znajomość języka
angielskiego oraz obsługa komputera. Mile
widziane umiejętności kulinarne. recepcja@
hoteljelonek.pl - 075 764 65 41
■ Hotel w Jeleniej Górze poszukuje osoby do
pozyskiwania klientów na zasadach prowizyjnych. Główne zadania: pozyskiwanie klienta
krajowego i zagranicznego, grupowego i indywi-

dualnego. Płaca zależna od ilości pozyskanych
klientów - prowizja - 665 501 228
■ Hotel poszukuje - Poszukujemy recepcjonisty - osoby d/s marketingu hotelowego
- sprzedaż usług hotelowych, pozyskiwanie
klienta krajowego i zagranicznego. Wymagania
: znajomość języka niemieckiego, mile widziane
doświadczenie w branży, umiejętności negocjacyjne, wysoka kultura osobista, zaangażowanie.
- 665 501 228
■ Idealne warunki pracy - Zarobki od 500 zł
na tydzień Nienormowany czas pracy Szkolenia
Szybka możliwość awansu zawodowego
- Branża prozdrowotna- Wymagania: wyksz.
minimum średnie, dyspozycyjność , kreatywność, duże ambicje dotyczące pracy Prześlij CV
i LM: BuissnesG@op.pl - mail
■ Ile jesteś wart - Nie boisz się wyzwań?
Chcesz zrealizować swoje marzenia? Dołącz
do grupy najlepszych! - 601 547 144
■ Kasjer walutowy - Biuro Turystyczne "Karpacz" w Karpaczu zatrudni kasjera walutowego
(atrakcyjne warunki) - 602 691 711
■ Kelnerki - pizzeria - Potrzebne kelnerki
od zaraz!!! W pizzerii na Zabobrzu - 075 75
41 214
■ Kierowca autobusu - Firma RO-KO Car
Service Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni kierowcę autobusu. Wymagania:

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
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prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz osób.
- 514 800 710
■ Kierowca autobusu - Firma KRY-CHA
Wojciech Chadży z siedzibą w Jeleniej Górze
zatrudni kierowcę autobusu. Wymagania:
prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz osób.
- 075 75 35 600
■ Kierowca-sprzedawca - PRS Fromako z
Komarna, zatrudni pracowników na stanowiska
Van sellera (kierowca-sprzedawca). Praca
polega na sprzedaży jogurtów bezpośredni z
samochodu. Praca w zespołach Przedstawiciel
Handlowy - Vanseller. Wymagane prawo jazdy
kat.B. Oferty prosimy przesyłać na adres
sprzedaz@fromako.pl. - 075 64 66 410
■ 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. D, kurs na przewóz osób. Pilne
- 514 800 710
■ Kierowcę, operatora koparki - Kierowcę
kat.C, wskazane uprawnienia na koparkoładowarkę. zatrudnimy. 601 148 414 - 075
767 25 28
■ Konsultant doradca trener - Gabinety
doradztwa żywieniowego I pielęgnacji ciała
poszukują osób ,które moglibyśmy przeszkolić
i umiejscowić jako konsultant-doradca ds.
Kondycji zdrowia I figury; zgłoszenia. List
motywacyjny + CV, e-mail: castana666@
interia.pl - mail
■ Konwojent-magazynier - Hurtownia piwa,
wina i napoi zatrudni kierowców z kat. B oraz
na stanowisko konwojent-magazynier. Dzwonić
od 8-14. Uregulowany stosunek do służby
wojskowej - 502 552 135
■ Kosmetyczki - Damy prace od zaraz
poszukujemy kosmetyczki. Poszukujemy osób,
które są kreatywne, nastawione na sukces i
mają chęci do pracy. e-mail adas___27@
wp.pl - mail
■ Poszukuję kucharza i pomoc kuchenną do
restauracji w Karpaczu. Oferuje motywacyjne
wynagrodzenie i umowę o pracę w miłej
atmosferze. - 509 683 666
■ Mechanik i elektromechanik - Zatrudnimy
do pracy w Jeleniej Górze mechanika i elektromechanika samochodowego. Zapewniamy
dobre i motywujące wynagrodzenie, legalną
pracę w stabilnej i przyszłościowej firmie.
U nas Twoje zarobki rosną wraz rozwojem
zawodowym - 692 441 850
■ Marketing hotelowy - Poszukujemy osoby
z kontaktami w branży hotelowej, specjalisty
d/s marketingu hotelowego. Hotel znajduje
się w Cieplicach - 665 501 228
■ Szukam nauczyciela francuskiego- Jelenia
Góra lub Cieplice - 604 288 243
■ Damy pracę od zaraz poszukujemy kosmetyczki. Poszukujemy osób, które są kreatywne,
nastawione na sukces i mają chęci do pracy.
e-mail wellness25@wp.pl list motywacyjny+ Cv
wymagane - mail
■ Od zaraz przyjmę 20 osób - 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
■ Oferta pracy - Młody, Aktywny, Wyzwanie.
Poszukujmy osób, które moglibyśmy przeszkolić i umiejscowić jako: konsultant - doradca ds/
kondycji zdrowia i figury. Zgłoszenia z listem CV.
na E-mail wellness0@vp.pl - mail
■ Oferta współpracy - Chcesz sobie dorobić,
a może zarobić? Sprzedawaj wysokiej jakości
produkty perfumowane firmy FM w bardzo
przystępnej cenie i zarabiaj 43% marży!
Dla osób chcących budować własne grupy
sprzedażowe-rewelacyjny plan marketingowy,
który pozwoli w krótkim czasie zarobić niezłą
wypłatę. - 607 871 070
■ Opiekunka do dziecka - poszukuję opiekunki
do półrocznej dziewczynki, praca na kilka lat w
Dziwiszowie. - 075 713 71 36
■ Opiekunka Karpacz - poszukuje opiekunki
do 8 miesięcznego dziecka, zainteresowanych
proszę o kontakt mail : justa200347@wp.pl
- 695 299 327
■ Opiekunkę do dzieci - Firma RO-KO Car
Service sp z o.o zatrudni opiekunkę do dzieci,
praca w dni nauki szkolnej , 6h dziennie, cv wraz
ze zdjęciem proszę przesłać na : g.gosia10@
wp.pl - 514 800 715
■ Dołącz do Oriflame za 1 zł! Zarobek - 30%
marży - dodatkowo od 3-21% bonusu. Nie
zwlekaj! Aktualny katalog na pewno zadowoli
każdego, więc tym łatwiej zbierzesz zamówienie. Umówmy się na spotkanie angee4@wp.pl).
Angela - 603 364 882
■ Pani do pracy w handlu - na 1/2 etatu,
najlepiej ciepliczanka potrzebna od zaraz
- 500 278 858
■ Pilnie pracowników budowlanych - 3-4
pracowników do pracy w Hamburgu,dobra
płaca z zakwaterowaniem - 608 256 242
■ Restauracja Pizza Hut zatrudni pracowników kuchni. Kontakt telefonicznie lub bezpośrednio w restauracji przy ul. 1-go Maja 5.
- 075 76 46 622
■ Pomoc kuchenna, Szklarska - szukam
osoby do pracy w kuchni, na cały etat- nie
wymagane doświadczenie. Kontakt 502 641
811, lukaszkusztelak@wp.pl, gg:10228509
- 502 641 811
■ Pomocnik montażysty mebli - Zatrudnimy
mężczyznę do pomocy na stolarni (montaż
mebli), wiek do 25 lat, nie wymagane doświadczenie. Jelenia Góra (Cieplice) ul. Lubańska 1
- 697 995 402 - 075 755 0330
■ Pomocników i murarzy na budowę - Poszukuję pomocników budowlanych oraz murarzy.
- 609 389 296
■ Poszukujemy - młodych kreatywnych osób,
które poświęcając 15 godzin tygodniowo chcą
zarobić ok. 1500 zł miesięcznie. Rozmowa
kwalifikacyjna na spotkaniu: - 607 122 636
■ Poszukujemy osoby - Hotel w Jeleniej
Górze poszukuje osoby do pozyskiwania
klientów na zasadach prowizyjnych. Główne
zadania: pozyskiwanie klienta krajowego i
zagranicznego, grupowego i indywidualnego.

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

Płacą zależna od ilości pozyskanych klientów
- prowizja - 665 501 228
■ Poszukuję asystentki do gabinetu zdrowego
odżywiania. Wymagane minimum średnie
wykształcenie - 509 677 828
■ Potrzebny dozorca - Firma zatrudni pracownika do dozoru z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności - 075 76 78 245
■ Praca - Zatrudnimy miłą energiczną panią
do sklepu mięsnego - 601 438 965
■ Kręcą cię duże pieniądze i chciałbyś nieźle
zarabiać, przyjdź do nas - damy ci taką szanse,
wszystko zależy od ciebie. Zadzwoń i umów się
na spotkanie - 505 313 568
■ Praca - Centrum promocji zdrowia. Praca
samodzielna. Zapewniam przyuczenie. Mgr.
Grażyna Smolarek - 604 514 371
■ Praca - Jesteś kobietą aktywną i nie
boisz się wyzwań, interesujesz się Zdrowym
Stylem , urodą i kosmetykami , chcesz dobrze
zarabiać-to jest coś dla Ciebie. Nie wymagamy
doświadczenia-najlepszych przeszkolimy.
Zgłoszenia z dopiskiem Aktywna na E-mail:
w40p@vp.pl - mail
■ Praca biurowa - Praca w Karpaczu w
godzinach 7.30 - 15.30. - 691 385 792
■ Praca dla aktywnych kobiet - Wellness Klub
- praca dla aktywnych kobiet na stanowisko
doradcy, kierownika. Wymagania: wykształcenie minimum średnie, umiejętność pracy
w grupie, wysoka kultura osobista. wynagrodzenie: 1900 zł netto + prowizja, premie +
list motywacyjny + CV obowiązkowe + zdjęcie
e-mail wellness25@wp.pl - mail
■ Praca dla każdego!!! - Darmowe szkolenie,
nie limitowany czas pracy, który zależy tylko od
Ciebie. Kontakt:gabi-22_jg1@o2.pl - mail
■ Poszukujemy kelnera-barmana/ kelnerkę
- barmankę do pracy w Hotelu - Restauracji.
Praca dla osób ambitnych, znających język
niemiecki w stopniu podstawowym. Atutem
jest wcześniejszy staż na podobnym stanowisku. Hotel znajduje sie w Cieplicach. - 665
501 228
■ PRS Fromako z Komarna zatrudni kierowców z kategorią C. do dystrybucji produktów
nabiałowych. Ofert proszę kierować na adres:
goetze@fromako.pl z dopiskiem w tytule
"Kierowca C". - 075 64 664 54
■ Praca dla kierowcy - sprzedawcy. - PRS
Fromako z Komarna zatrudni kierowców z
kategorią B. do dystrybucji produktów nabiałowych. Ofert proszę kierować na adres: goetze@
fromako.pl z dopiskiem w tytule "Kierowca B".
- 075 64 664 54
■ Praca dla kierownika logistyki - PRS
Fromako z Komarna zatrudni Kierownika
Działu Logistyki. Oferty proszę kierować na
adres: goetze@fromako.pl z dopiskiem w tytule
"Kierownik Logistyki"- 075 64 664 54
■ Praca dla księgowej - Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie zatrudni osobę
na stanowisko starszej księgowej -wymagana
znajomość obsługi komputera, programy
Płatnik i Płace - 075 76 10 227
■ Praca dla stolarzy - Poszukiwani stolarze na
terenie Jeleniej Góry. Pilnie - 075 64 244 46
■ Praca fizyczna dla mężczyzny - Lekka,
fizyczna dla mężczyzny na 3 m-ce (odlewnik
ceramiki, od 6zł/h netto) zgłoszenia: szalekceramika@op.pl od 10:00 do 13:00 - 607
307 977
■ Praca i sukces - Możliwość zarobienia
dużych pieniędzy za konkretne Twoje działania,
wszystko zależy od ciebie-napisz, przekonaj
się. E-mail: violcia 2@poczta.onet.pl - 505
313 568

Praca młoda prężnie - rozwijająca się
firma zatrudni osoby do 3 działów. Ciekawa
praca, wysokie zarobki, możliwość awansów
- 505 313 568
■ Zatrudnię ludzi do pracy na budowie. Nie
wymagane doświadczenie. Przeszkolenie
odbywa się podczas pierwszych dni pracy.
Gwarantujemy: dojazd na budowę również z
okolic Jeleniej Góry, wysokie płace oraz duże
możliwości awansu. Zatrudniamy również
wykwalifikowanych pracowników, lub całe
ekipy - 609 213 612
■ Praca na budowie - Zatrudnię osoby
chętne do pracy na budowie. Atrakcyjne
wynagrodzenie, możliwość awansu oraz
nabywania nowych umiejętności. Stała praca
również zimą. Posiadamy miejsca pracy dla
ludzi niedoświadczonych oraz dla fachowców
(murarzy, wykańczanie wnętrz, hydraulicy itp.)
- 513 180 437
■ Praca na całe życie - Jeżeli chcesz stabilnej
pracy i ciągle rosnących zarobków. To wyślij
swoje CV i LM do Naszej Firmy Która pracuje
w Mega Trendzie Promując Euro Gabinety
Wellness. Wymagania : min. śr. wykształcenie,
znajomość ma marketingu MLM . Kontakt :
wellnesspa@op.pl - 509 626 255
■ Firma handlowo usługowa zatrudni 12 osób
od zaraz. Do 28 lat, min średnie 1500 netto.
- 75 764 70 17
■ Praca Niemcy - przy opiece. Wymagana
podstawowa znajomość języka niemieckiego
mariannas_83@o2.pl - 600 911 829
■ Praca od zaraz - Jeżeli chcesz zarabiać niewiele czyli tyle ile oferują dzisiejsi pracodawcy
to nie jest oferta dla Ciebie. Ale jeżeli jesteś
energiczną osobą i chcesz czegoś więcej od
życia to zrób ten krok aby umówić się na
spotkanie informacyjne. napisz na e-maila
adas___27@wp.pl
■ Praca od zaraz w gastronomii - Poszukuję
śmiałych, komunikatywnych osób do pracy
w ogródku piwnym w Jeleniej Górze (Plac
Ratuszowy). Praca sezonowa (zmianowa) od
maja do września, 7 dni w tygodniu od 12:00
do 22:00 - 501 328 176
■ Praca sezonowa w Niemczech - Poszukuję
pracowników do różnych prac w rolnictwie,
zbiór truskawek, jagód, szkółki krzewów
ozdobnych itp. nie pobieram opłat za pośrednictwo. E-mail Barbara.Sprancel@gmx.de
- 004921513600243
■ Poszukujemy do pracy w banku dwóch
osób (obsługa klientów). Preferujemy osoby
szybki uczące się, odporne na stres, umiejące
pracować pod presją czasu. - 667 890 677
■ Praca w biurze nieruchomości - Zatrudnię
osobę samodzielną, operatywną, odporną na
stres w biurze nieruchomości - wymagany
samochód Oferty proszę przesyłać na maila:
wandazur@gmail.com - 604 508 308
■ Praca w handlu - Przyjmę do pracy Panią,
najchętniej z Cieplic. Komunikatywną i dyspozycyjną. Praca stacjonarna. Wymagania: chęć
do pracy - 500 278 858
■ Praca w Holandii - Praca w rolnictwie dla
osób do 29 roku życia. Wyjazdy 12 tygodniowe.
Zapewniamy zakwaterowanie i ubezpieczenie.
Stowarzyszenie Pegaz ul. Groszowa 7, 58-500
Jelenia Góra. - 075 75 23 230
■ Hotel Jelonek zatrudni recepcjonistkę.
Wymagana znajomość języka angielskiego
oraz ewentualnie niemieckiego. Doświadczenie
w branży hotelarskiej nie konieczne. Praca
od zaraz. CV prosimy przesyłać na recepcja@
hoteljelonek.pl - 075 764 65 41
■

Hotel "MIESZKO" w Karpaczu zatrudni
od zaraz recepcjonistkę oraz kelnerkę - 601
552 964
■ Praca w kamieniarstwie - Mirsk - zatrudnię
na terenie Mirska. Praca od zaraz. Atrakcyjne
zarobki. Możliwość przyuczenia - 509 545
985
■ Praca w Niemczech od zaraz!! - Praca
w restauracji w Niemczech, wyżywienie i
zakwaterowanie(100 euro) odliczane od pensji,
zarobki od 650 do 900 euro miesięcznie,
każdy wtorek wolny, w ciągu dnia restauracja
ma przerwę 2 godzinną, podczas której się nie
pracuje - 669 417 059
■ Praca w ochronie - 1 wolne miejsce na
obiekcie handlowym w Jeleniej Górze System
pracy: 9.30-20.30 – od pon. do sob. 9.30
– 15.30 – niedziela Stawka godzinowa – 6,30
zł/ netto za godz. 3 wolne miejsca na obiekcie
przemysłowym w Jeleniej Górze System pracy:
24 godz. - 076 85 22 700
■ Praca w ochronie - Praca na umowę o pracę
w ochronie obiektów handlowych. Wymagana
niekaralność, mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności. Kontakt w godz. 8:00
- 15:00. - 075 75 342 22
■ Praca w Mladej Boleslav i Kvasinach na linii
produkcyjnej Skody. Różne stanowiska pracy.
Praca w fabryce opon MITAS w Pradze na linii
produkcyjnej. Praca dla kierowców autobusów
w Pradze. Kursy autobusów, krótkich i przegubowych. - 603 374 984
■ Praca w restauracji - Poszukujemy osoby
do prac porządkowo-czystościowych(pomoc
kuchenna) w restauracji na terenie Jeleniej Góry. Mile widziane minimalne chociaż
doświadczenie w gastronomii. Warunki do
uzgodnienia na miejscu. PILNE!!! Interesuje nas
osoba do pracy na stałe. Tel.075/64 95 410
wewn.23 po godz.120tej - 075 64 95 410
■ Praca w soboty i niedziele - Zatrudnię do
sklepu spożywczego. Może być osoba ucząca
się - 609 375 678
■ Praca w Szwajcarii - opieka - Pilnie poszukuję osoby na zastępstwo do opieki w Szwajcarii na okres 3 tyg do miesiąca. Wymagana
podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Koszta podróży są zwracane 075 641 38 37
po 20.00 - 506 474 565
■ Praca w Szwajcarii pod Bernem - zbieraniu
truskawek od końca maja wszelkie informacje
pod adresem: hanswaldburger123@hotmail.
com proszę pisać wyłącznie w języku niemieckim. - mail
■ Pracowałeś jako akwizytor? - Posiadasz
umiejętności marketingowe poparte wiedzą
i doświadczeniem, jesteś ambitny i lubisz
zarabiać? MAMY DLA CIEBIE prące!!! zgłoszenia;
crb.rekrutacja@wp.pl PH - mail
■ Firma zatrudni pracownika do dozoru z
orzeczeniem o niepełnosprawności - 075
76 78 245
■ Pracownik pomocy technicznej - Firma
CodeTwo zajmująca się tworzeniem oprogramowana zatrudni osobę na stanowisko
pracownika ds. wsparcia technicznego. Praca
na stałe na umowę o pracę w biurze firmy w
Jeleniej Górze. Więcej: praca@codetwo.com
- 075 64 51 966
■ Prawdziwa praca w domu - Legalna praca
w domu, duże zarobki, kontakt: materx19888@
o2.pl - mail
■ Prezenter- handlowiec- manager - Nawiążemy współpracę z osobami, mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
- Handlowiec, Menadżer - Prezenter: w
celu prowadzenia prezentacji handlowych i
■

biznesowych. Kontrakt : List motywacyjny i CV
prosimy przysyłać na adres: ors-ofice@wp.eu
;temat"h-jg’ - mail
■ Projekt Wellness - Jesteś osobą kreatywną,
masz ochotę na duże pieniądze? Umów się na
rozmowę kwalifikacyjną - 691 502 255
■ Zatrudnimy osobę do prowadzenia biura,
koordynacji zamówień i dostaw. Oczekujemy
inteligencji, doświadczenia zawodowego,
koniecznie obsługi Word i Excel, skrupulatności,
milej aparycji. Oferujemy etat, dobre wynagrodzenie, milą atmosferę. Na cv czekamy pod
adresem pracajg@op.pl - 693 905 156
■ Przeczytaj bo warto - chcesz zarobić
15000 zł na miesiąc? wystarczy tylko 20
minut dziennie!!!! Ta strona zarobi dla Ciebie
15000 zł! Zamykając ją "wyrzucasz" 15000
zł. ... Chcesz dowiedzieć się więcej wyślij e-mail.
w treści chce wiedzieć. Ja Ci napiszę resztę. Ja
zaryzykowałam wiolka77777@wp.pl
■ Przedstawiciel bankowy - Jeśli wiesz jak
pozyskać klienta, masz pomysł jak sprzedawać
produkty finansowe firmom, lubisz pracę z
ludźmi - przyłącz się do nas! Zostań Przedstawicielem Bankowym. Warunkiem podjęcia
współpracy jest gotowość do otwarcia lub
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
- 667 948 793
■ Poszukujemy osób chętnych do pracy
na stanowisku przedstawiciel handlowy.
Oferujemy dogodne warunki pracy i płacy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail na
adres danpolpasztetnik@wp.pl. - mail
■ Poszukuję przedstawiciela handlowego
z branży spożywczej własne auto - bptm01@
gmail.com - 695 692 942
■ 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
■ Przyjmę do pracy 1200-1800 zł - Przyjmę
do pracy serwisanta fachowca do naprawa
urządzeń gastronomicznych lub dobrego
elektryka - zarobki od 1200-1800 zł. - 603
847 786
■ Przyjmę do pracy na budowę - Poszukuje
pracownika do prac remontowo instalacyjnych
- 508 200 445
■ Przyjmę od zaraz elektryków - praca w
domkach wielorodzinnych - 513 092 291
■ Rewelacja!!! - sukces - Proponuję ci układ.
Konkretne pieniądze za konkretną działania.
E-mail viola 116 @vp.pl - mail
■ Salon fryzjerski - Odstąpię dobrze prosperujący salon fryzjerski w miejscowości turystycznej, ściśle centrum z całym wyposażeniem
- 692 265 128
■ Składanie i pakowanie pieczywa - Zatrudnimy osobę z Jeleniej Góry do składania i
pakowania pieczywa. Praca w godzinach
wieczorno-nocnych. Kontakt osobisty od 10-16
- 075 75 337 00
■ Spawaczy hydraulików, tynkarzy - Firma z
25 letnim stażem zatrudni do prac na terenie
Jeleniej Góry i okolic pracowników budowlanych: - spawaczy - hydraulików – tynkarzyregipsiarzy oraz osoby do ociepleń i elewacji
- 601 773 707 - 508 936 573
■ Specjaliste d/s marketingu - Poszukujemy
osoby d/s marketingu, sprzedaż usług hotelowych, pozyskiwanie klienta ze znajomością
języka niemieckiego i angielskiego - 665
501 228
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Sprzątanie w Karpaczu - potrzebna pani do
sprzątania w pensjonacie - 607 644 151
■ Stacja BP w Jeleniej Górze zatrudni pracownika technicznego - praca na pełen
etat - szkolenie na miejscu. CV prosimy o
dostarczanie na e-mail 470@bpsc.nazwa.
pl lub osobiście na stacji. Dołącz do naszego
zespołu. - 75 412 42
■ Stolarza, opeatora maszyn - Praca przy
obsłudze maszyny Mayer. Maszyna sterowana przez komputer. Wymagania: obsługa
komputera, umiejętność pracy w akordzie.
Mile widziane doświadczenie w zawodzie
stolarz kontakt: ZORKA SP z o.o. w Jeleniej
Górze, ul. Dworcowa 19 zorka@zorka.pl - 075
64 66 300
■ Sukces - Masz problemy finansowe,
Brak perspektyw na przyszłość, Dołącz do
najlepszych, niezależnych managerów, Masz
szansę na sukces! - 691 502 255
■ Szkolenia w kraju i za granicą - praca
w branży Wellness szkolenia w kraju i za
granicą 20zl/h -pion obsługi klienta – pion
ekonomiczny -pion organizacyjny, zgłoszenia
- ors-ofice@wp.eu PIONY" - mail
■ Szukam opiekunki do dziecka - szukam
opiekunki do rocznego chłopczyka, koniecznie
z rejonu Cieplic - 501 544 978
■ Tegorocznych absolwentów - Zatrudni i
przeszkoli pod kontem różnych stanowisk.
Firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku
oferuje pracę w przyjaznej atmosferze, dobre
zarobki i możliwości rozwoju. - 75 764 70 19
■ Tokarzy pilnie zatrudnię - 600 424 773
■ Transport osobowy - PILNIE. Potrzebne dwa
wolne miejsca do Bonn. Na miejscu trzeba być
4 maja rano godz. 9.00- 10.00. kinga_43@
op.pl - (075) 61 37 450
■ Wielka rekrutacja - Masz charakter przywódcy? Potrafisz zbudować swój niezależny
biznes? Współpracuj z najlepszymi!!! Umów się
na rozmowę kwalifikacyjną - 601 547 144
■ Współpraca - Masz doświadczenie w
marketingu a Twoje dochody Cię nie satysfakcjonują? - 505 591 405
■ Podejmę współpracę z handlowcami,
osobami przedsiębiorczymi, przedstawicielami handlowymi Poszukiwany PARTNER w
BIZNESIE zgłoszenia - LIST + CV;e-mail:projekt.
crw@wp.pl - mail
■ Zatrudnię pomoc do kuchni - w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Zatrudnię kelnerkę w kawiarni w Jeleniej
Górze - Cieplicach - 609 110 477
■ Restauracja w centrum Jeleniej Góry
zatrudni kelnerów - 665 858 370
■ Zatrudnię kelnerów - do pizzerii w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Zatrudnię krawcową, tapicera - potrzebna
osoba która obszyje materiałem gąbki na
fotele, możliwość pracy na dłuższy czas - 075
64 24 446
■ Zatrudnię kucharza do pizzerii w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Zatrudnię pomoc do kuchni cukierni w
Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Zatrudnimy cieśli szalunkowych z własną działalnością na wyjazd do Belgii, 15
euro/godzina. CV prosimy przesyłać na adres
regess@interia.eu - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy kadrową ze znajomością języka
angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na
cały etat lub na pół. Wymagamy doświadczenia.
CV+ list motywacyjny proszę przesłać na adres:
regess@interia.eu - 075 64 42 073
■

Hotel w Świeradowie zatrudni kelnera/
kelnerkę z podstawową znajomością języka
niemieckiego. Dobre warunki płacowe. Możliwość zakwaterowania. CV + list motywacyjny
proszę przesyłać na maila t.jurkiewicz@onet.eu
075 78 20 801 - 075 78 20 802
■ Zatrudnimy murarzy - cegły fasadowej na
wyjazd do Belgii z własną działalnością, 38
euro/m2. CV prosimy przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 644 20 73
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Podejmę pracę – posprzątam pomieszczenia biurowe – 609 494 710
■ Mężczyzna 42 lata uczciwy dyspozycyjny
podejmie każdą pracę 604 147 034
■ Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnego układania glazury 691 986 259
■ 25 lat, doświadczony - 25 lat, 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 tomzie23@wp.pl - 660 685 399
■ 28 lat kobieta szuka pracy - Sumienna,
dyspozycyjna podejmie pilnie pracę od zaraz
najchętniej na terenie Jeleniej Góry - 790
432 319
■ Ambitna studentka fizjoterapii - Szukam
pracy od czerwca , najchętniej na cały etat,
jestem studentką fizjoterapii (3 rok), doświadczenie w handlu, bardzo dobra znajomość
komputera oraz pakietu office, szybko się uczę.
Nie interesuje mnie praca kelnerki - 508 667
544 - 781 448 378
■ Dyspozycyjna - szukam pracy w charakterze
sprzedawcy - sumienna, a przede wszystkim
uczciwa. proszę o pilny kontakt. oferty najlepiej
z Jeleniej Góry - 75 751 21 57
■ Dyspozycyjna i samodzielna - Poszukuję
zatrudnienia przy telefonicznej obsłudze klienta,
kadry oraz mała księgowość i pomoc księgowej
(rencistka) Kontakt logan_85@wp.pl - mail
■ Elektronik - Technik elektronik EMC, 18 lat
doświadczenia, cyfrowa i analogowa, smd,
serwis, automatyka, SEP. Podejmie pracę, tylko
poważne oferty. Jelenia Góra kontakt: port80@
onet.eu - mail
■ Elektryka - roboty elektryczne, instalacje,
naprawy - 661 0597 80
■ Elektryk szuka pracy - Uprawnienia SEP
do 1 KV Instalacje elektryczne Pomiary Duże
doświadczenie Solidne wykonanie - 665
832 553
■ Fakturzystka - Podejmę pracę w charakterze fakturzystki 9-letnie doświadczenie w
handlu-branża spożywcza. - 601 764 580

Fire show - konkurencyjne ceny - 500
208 803
■ Kierowca b,c dyspozycyjny - Podejmę pracę
jako kierowca w transporcie dalekobieżnym na
busa lub ciężarówkę do 7,5 DMC( z powodu
ograniczeń wiekowych) Mam 20 lat, jestem
ambitny, uczciwy, bez zobowiązań i dyspozycyjny. Posiadam wszystkie badania i kurs na
przewóz rzeczy. Doświadczenie na busach.
- 605 060 748
■ Kierowca BCE chętny i uczciwy - podejmę
prace na miejscu najchętniej na wywrotkę lub
solówkę - 512 212 941
■ Kierowca c - podejmę prace jako kierowca
dobra znajomość Dolnego Śląska kraj- Europa
zachodnia - 721 581 631
■ Kierowca kat. BCE, kurs na przewóz rzeczy,
karta na cyfrowe tacho, obecnie międzynarodówka; podejmie pracę w Jeleniej Górze lub
okolicach (na wywrotce, plandece) lub na
międzynarodówce z częstymi zjazdami. Kontakt
na e-mail: kierowca.ce@wp.pl - mail
■ Kierowca kat b - Młody,dyspozycyjny,punktualny,4 lata doświadczenia bezkolizyjnego
- 603 199 147
■ Kobieta 48 lat - podejmie pracę jako pomoc
kuchenna, sprzątaczka, pokojówka, obsługa
kuracjuszy. Książeczka sanepidowska aktualna
- 783 879 067
■ Kobieta ochrona, opieka - poszukuję
pracy jako opiekunka do dziecka posiadam
doświadczenie lub ochrona także doświadczenie lub tez inna praca dla kobiety w średnim
wieku Pilne!kontakt gg:10617390lub email:
nina75-1964@o2.pl lub kontakt telefoniczny
- 075 64 12 376
■ Kobieta pilnie szuka pracy – 44 letnia
uczciwa, pracowita, sumienna, podejmie pilnie
prace. średnie wykształcenie, 26 lat pracy w
fabryce dywanów. Zainteresowana pracą w
charakterze sprzedawcy, pomocy kuchennej
itp. Najchętniej na terenie Kowar 075 76 14
635 - 691 839 519
■ Kobieta podejmie pracę – 29 letnia kobieta
podejmie pracę biurową lub w handlu. Prawo
jazdy kat. B, własny samochód, obsługa komputera. mail: anna11123@wp.pl - mail
■ Konserwator - Sprawny na wcz. emeryturze
z wyksz. średnim, znajomość komputera, inst.
elektryczne, telefoniczne, wideodomofony,
bramofony , małe centrale telef., TV przemysłowa, systemy alarmowe. Podejmę pracę
jako konserwator, lub inne propozycje.
Dysponuję elektronarzędziami i sam.
Peugeot Partner - 792 479 332
■ Konserwator - Sprawny wcześniejszy emeryt technik znajomość; komputera, inst. elektryczne, telefoniczne,
■

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

małe centrale telef., videotelefony, bramofony,
TV przemysłowa, syst. alarmowe, bramy
autom. itp. podejmie pracę jako konserwator
lub inne propozycje. Posiadam elektronarzędzia
i sam. Peugeot Partner - 792 479 332
■ Konserwator - konserwator dozorca z praktyka szuka pracy Karpacz - 691 795 109
■ Konserwator złota rączka - Wcześniejszy
emeryt technik znajomość; komputera, inst.
elektr., telefoniczne, małe centrale telef.,
domofony, bramofony, TV przemysłowa, syst.
alarmowe, bramy autom. itp. podejmie pracę
jako konserwator lub inne propozycje. Posiadam elektronarzędzia i sam. Peugeot Partner.
Mail: diodor@o2.pl - 792 479 332
■ Kostka granitowa oraz puzzle -e-mail
grzdacz1@vp.pl wykonam - 511 324 011
■ Kto zatrudni? bez nałogów - Witam Mam
30 lat Prawo jazdy kat B. Podejmę prace jako
pomocnik przy montażu instalacji elektrycznych lub w pracach budowlanych w małej
firmie. Również jako kierowca slawomirr@
onet.eu - mail
■ Młody ambitny szuka pracy - w związku
z tym ze jestem uczniem szukam pracy na
weekendy, ewentualnie po szkole (po godzinie
16). Pracę podejmę w każdej branży, jestem
ambitny i solidny, nie boje się wyzwań - 693
054 730
■ Młody chłopak pilnie podejmę każdą
pracę - Aktualna książeczka sanepidu - 665
555 980
■ Mam 20 lat, skończyłem Technikum
Hotelarskie, obsługa komputera, podstawy
języka angielskiego. Podejmę pracę w Jeleniej
Górze. - 782 346 880
■ Młody pracowitym młodym chłopakiem(21l.)poszukuje pilnie pracy w okolicach
Szklarskiej Poręby. bardzo szybko się uczę
i jestem otwarty na nowe wyzwania - 791
006 714
■ Młody, wyższe - wykształcenie, j.niemiecki,
wysportowany, komputer, podejmie pracę od
maj, może być porządna firma z branży ochrony
- 695 430 143
■ Mechanik szuka pracy - dobra znajomość
silników diesla, prawo jazdy kat.B. podejmę
pracę jako mechanik, kierowca lub inne
propozycje - 695 139 130
■ Młoda, ambitna szukam pracy - ambitna
osoba, która nie boi się nowych wyzwań, a
chętnie weźmie je na swoje barki, najlepiej
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od czerwca. Praca może być w hotelarstwie
- zawód przyuczony, ale i wszędzie tam, gdzie
ktoś da mi szanse. zgłoszenia proszę wysyłać na
adres e-mail: mnsmile@interia.eu - mail
■ Oferuję - Oferuje swoja osobę, jako odpowiednia i odpowiedzialna i kompetentna
do prowadzenia pensjonatu. Joanna - 667
227 534
■ Opieka nad dzieckiem - jestem matka
wychowującą własne 15 miesięcznego chłopczyka. Z miłą chęcią podejmę prace jako
opiekunka do dziecka - ze swojej strony oferuje
pełna dyspozycyjność - 509 266 362
■ Opieka nad dzieckiem - zaopiekuję się dzieckiem, które chodzi. Wychowuje 8 miesięczne
dziecko i 4 latka, mam doświadczenie i jestem
dyspozycyjna Tylko u mnie w domu. Jelenia
Góra, okolice Tesco. Ogrodzone podwórko i
super opieka. Zapraszam - 075 75 310 18
■ Opiekunka do dziecka - Kowary - Podejmę
pracę jako opiekunka do dzieci w Kowarach
i okolicach Kowar. Mam własne 4 dzieci w
wieku 13 - 22lat. Potrafię dobrze nawiązywać
kontakty z dziećmi, jestem czysta zadbana i
sumienna - 691 839 535
■ Opiekunka dziecka - studentka pedagogiki
zaopiekuje się dzieckiem - 501 853 530
■ Opiekun kolonijny - Podejmę prace w
charakterze opiekunki kolonijnej (sezon
- lato 2008). Ukończyłam kurs na opiekuna
kolonijnego - 697 588 266
■ Młoda kobieta w drugim miesiącu ciąży
podejmie lekką pracę od zaraz do sierpnia
- 509 546 148
■ Podejmę od zaraz pracę - mam prawie 22 lata, kurs komputerowy skończony,
angielskiego w podstawowym poziomie i
przedstawiciela handlowego, prawo jazdy w
trakcie robienia - pilne - 665 248 407
■ Podejmę prace - Podejmę pracę w okresie
maj – październik ewelina_z1@vp.pl - mail
■ Podejmę pracę - w ochronie bądź jako stróż
wiek 22 lata - 515 449 243
■ Podejmę pracę - absolwentka jeleniogórskiego ekonoma poszukuje pracy. Posiadam
książeczkę sanepidu - 504 467 904
■ Podejmę pracę - młody 22 lata inteligentny
uczciwy punktualny potrafiący sie szybko uczyć
z siła życiowa która pozwala osiągnąć mi każdy
cel - wykształcenie średnie ale w trakcie nauki
"zaocznie" od 3 lat przedstawiciel handlowy w
rożnych branżach - 722 065 592
■ Absolwentka biologii poszukuje pracy
od zaraz jako asystentka/pomoc biurowa.
Dobra znajomość komputera, język angielski,
niemiecki, obsługa urządzeń biurowych.
Ośmiomiesięczne doświadczenie na podob-
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nym stanowisku. W przypadku zainteresowania
proszę o kontakt:asieks@poczta.onet.pl - 515
679 918
■ Podejmę pracę - Jak w tytule. Wolne trzy
dni w tygodniu(student). Młody, pracowity ,
uczciwy, rzetelny. Najlepiej na terenie Jeleniej
Góry - 698 785 926
■ Podejmę pracę - podejmę od zaraz pracę,
mam 21 lat, wykształcenie w trakcie robienia
średniego-pilne - 665 248 407
■ Podejmę pracę jako kierowca c+e Podejmę prace jako kierowca ciężarówki posiadam prawo jazdy kat. C+E, posiadam kartę
kierowcy oraz doświadczenie w transporcie
międzynarodowym, ważne wszystkie badania
oraz dobra znajomość języka niemieckiego i
dostateczna języka angielskiego 511 135 898
- 075 74 24 463
■ Podejmę pracę na wakacje - Podejmę prace
na wakacje wiek 15 lat, obiecuje punktualność
i niezawodność - 663 368 815
■ Podejmę pracę na wakacje - Uczeń liceum
(17lat) Podejmie pracę na okres wakacji.
Możliwość pracy na umowę zlecenia - 791
408 641
■ Podejmę pracę od zaraz - mam prawie 22
lata. Podejmę od zaraz pracę, obojętnie jaką,
wykształcenie średnie w trakcie robienia. Czekam na szybką odpowiedź - 665 248 407
■ Podejmę pracę od zaraz - mam wykształcenie zawodowe - pilne - 603 579 174
■ Podejmę pracę, wyk. średnie - Podejmę
pracę w sklepie komputerowym, lub agd/rtv
itp na stałe, jestem komunikatywny, potrafię
przekonywać ludzi, wykształcenie średnie,
język angielski + podstawy niemieckiego,
bardzo dobra znajomość komputera - 782
346 880
■ Podejmę się opieki - podejmę sie opieki nad
starsza osoba lub chorym dzieckiem kilka razy
w tygodniu. - 661 522 207
■ Poszukujemy pracy - Szukamy z koleżanką
pracy na weekendy oraz wakacje jako kelnerki
w Karpaczu oraz okolicach. Mamy po 19 lat i
jesteśmy z okolic Karpacza - 663 577 531
■ Poszukuję pracy – 29 letnia kobieta
pilnie podejmie pracę. Posiadam doświadczenie pracy w biurze oraz w handlu. mail.
anna11123@wp.pl - mail
■ Poszukuję pracy w miesiącach maj-październik w barze, sklepie pizzerii lub do opieki
nad dzieckiem itp. - 601 478 122
■ Poszukuje zatrudnienia - Student studiów
zaocznych podejmie pracę. Kontakt iuscogens@
onet.eu - mail
■ Poszukuję zatrudnienia - Wykształcenie
wyższe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
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oraz praca socjalna, i pedagogika społeczna
- 721 095 250
■ Praca - zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu mam doświadczenie - 695 254 800
■ Praca na wakacje - Podejmę się pracy
na okres wakacji. Zależy mi, żeby było to
w centrum Jeleniej Góry. Mogę zacząć od
23.06.2008. Proszę o kontakt telefoniczny
na numer 722 072 486. Proszę dzwonić po
godzinie 16:00. Paulina - 722 072 486
■ Praca na wakacje i weekendy - Jestem
pełnoletnia. Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka, mogę też pomagać w pracach
domowych. Mam doświadczenie w opiece
nad małymi dziećmi. GG 5242465 - 695
299 256
■ Praca w weekendy i na wakacje - Podejmę
każdą pracę na okres wakacji, a już teraz
mogę pracować w weekendy. Rzetelnie
wykonuje powierzone mi obowiązki, jestem
komunikatywną osobą, miłą i solidną. Nie boje
się nowych wyzwań - 721 035 497
■ Praca w weekendy - Podejmę każdą pracę
w weekendy. Student, prawo jazdy kat. B, pełna
dyspozycyjność w weekendy - 661 718 812
■ Prawojazdy kat.b turystyka - podejmę
prace mam praktykę w turystyce znajomość
języka włoskiego oraz inne prepozycie - 605
120 468
■ Szukam pracy dodatkowej w zawodzie
programista CNC, projektowanie elektrod
- 504 289 256
■ Przyjmę - Przyjmę zlecenia remontowo
- wykończeniowe. Proszę dzwonić po 18 - stej
- 880 119 791
■ Recepcja, fakturowanie - Podejmę pracę
doświadczenie jako recepcjonistka, fakturzystka, obsługa komputera, komunikatywny
j.niemiecki, prawo jazdy - 508 910 244
■ Recepcja j. niemiecki - Poszukuję pracy
doświadczenie jako Recepcjonistka, fakturzystka ,j. niemiecki, obsługa komputera ,prawo
jazdy, kontakt 508 910 244 - 508 910 244
■ Rehabilitacja - w domu pacjenta neurologicznego i ortopedycznego metodą PNF,
masaże oraz ćwiczenia z dziećmi. - 604
288 143
■ Rencistka podejmie pracę - rencistka
podejmie każdą pracę - 662 645 794
■ Jestem studentem Wydziału Mechanicznego, kierunek transport zainteresowanym
współpraca. Przyjmę zlecenia specyfikacji
części z rys.(CAD).Mam czas po godzinie
15 (studia dzienne) GG13722993 - 667
373 728
■ Stróż, konserwator - drobne prace remontowe [malowanie, regipsy...] podejmę pracę w
KARPACZU. - 605 194 983
■ Studentka kosmetologii - tipsy - Profesjonalne przedłużanie paznokci metodą
żelową, utwardzanie naturalnych, zdobienie.
Możliwość dojazdu do klienta. Cena 65 zł
- 694 033 763
■ Studentka - praca od czerwca - Studentka
fizjoterapii (3 rok) podejmie pracę najchętniej
na cały etat - pomoc w biurze, wprowadzanie
danych do komputera (dobra znajomość
pakietu Office, szybkie pisanie) doświadczenie
w handlu, prawo jazdy kat B. nie interesuje
mnie praca kelnerki. Ewa 781448378 lub
508667544 - 781 448 378
■ Studentka zarządzania podejmie pracę.
umowa na stałe - 662 205 911
■ Student zaoczny - Poszukuję pracy o
elastycznym czasie pracy - mail: inho_88@
interia.pl - mail

Systematyczna sumienna i młoda - Szukam
pracy oprócz piątku i soboty (co 2 tygodnie),
szybko uczę się nowych rzeczy, jestem młoda
i miła. Umiem obsługiwać komputer, fax,
kserokopiarkę, kasę fiskalną, terminal, lubię
pracę przy papierach. 509-314-377 lub e-mail:
natasza@pino.pl - 509 314 377
■ Szklarska Poręba, pilne ! - 24 lata podejmę
pracę w handlu lub gastronomii, inne propozycje - 798 952 444
■ Szukam pracy - Podejmę od zaraz pracę
- wykształcenie w trakcie robienia średniego
– pilne - 665 248 407
■ Jako kierowca kat B lub na budowie.
Posiadam auto na gaz - 511 873 961
■ Szukam pracy - podejmę pracę na budowie
lub inne - 792 893 641
■ Szukam pracy w pełnym wymiarze - obsługa
komputera, dobra prezencja, umiejętność pracy
w zespole, b. dobra znajomość języka polskiego
- 506 338 591
■ Szukam pracy - Mam 26 lat i jestem
studentką drugiego roku fizjoterapii w systemie
zaocznym. Jestem osobą pracowitą, komunikatywną i bezkonfliktową - 785 537 150
■ Szukam pracy - Podejmę prace dodatkowa
w okresie maj-październik w sklepie barze lub
do opieki nad dzieckiem itp. mail:ewelina_z1@
vp.pl - mail
■ Szukam pracy - Od roku prezenter handlowy
w elektromarkecie, po szkole elektronicznej,
prawo jazdy kat B, szybko uczący się mail:
klamecki@gmail.com - 792 846 133
■ Szukam pracy - punktualny młody ambitny
kompetentny odpowiedzialny dyspozycyjny nie
bojący się żadnych wyzwań poważnie myślący
o życiu podejmę prace która pozwoli rozwijać
się i wykazać jestem otwarty na nowe wyzwania prawo jazdy kat.B - 722 065 592
■ Szukam pracy - mechanik samochodowy,
prawo jazdy kat. B - rozważę każdą ofertę
- 695 139 130
■ Szukam pracy - bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, obsługa komputera,
prawo jazdy kategorii B dyspozycyjność
podejmę prace w biurze albo na recepcji
- 607 274 028
■ Szukam pracy jako sprzedawca - jestem
młoda mam trzy letni staż w zawodzie pracowałam również na kasie - 514 335 735
■ Szukam pracy, kat b - szukam pracy na
wakacje, jestem uczniem, posiadam prawo
jazdy kat. B, chętnie podejmę prace w której
mi się przyda - 607 461 674
■ Szukam pracy w Niemczech - Szukam
pracy w Niemczech, najlepiej gastronomia.
e-mail: dorota_swiniarska@o2.pl - 721
227 420
■ Szukam z kolegą pracy na wakacje, uczmy
się w szkole gastronomicznej - jesteśmy pełnoletni, praca obojętnie jaka na okres wakacji
- daniel.kowary@gmail.com - 721 031 805
■ Technik administracji UE - Młoda i ambitna
osoba poszukuje pracy w biurze lub jako pomoc
do biura na terenie Kowar lub Jeleniej Góry
- 605 983 390
■ Usługi remontowo-budowlane - Wykonam
wszystkie usługi remontowo-budowlane
kompleksowo i solidnie - 695 789 074
■ Włoski perfekt - podejmę prace mam
prawo jazdy kat b praktykę w hotelarstwie
- 605 120 468
■ Wesela - Profesjonalnie, estetycznie
podejmę się przygotowania przyjęcia weselnego oraz przyjęć okolicznościowych kontakt
075 75 64 31 924 - 505 840 481
■

■ Zaopiekuje się dzieckiem - Jestem uczennicą szkoły średniej na okres wakacji od 23.06
oraz już teraz w weekendy chętnie zaopiekuje
się dzieckiem. Jestem miłą, odpowiedzialną
osobą, bardzo lubię dzieci i mam z nimi dobry
kontakt. Opieka nad dzieckiem nie jest mi
obca, zajmowałam się już dziećmi wcześniej
- 721 035 497

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Pół domu – I piętro 104m2 – działka
1657m2 – Przesieka – Cena 315 tys. – 075
76 21 611 – 518 046 946
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie – pow.
zabudowy 700m2, działka 2100m2, pomieszczenia biurowe, socjalne, hale produkcyjne,
chłodnie, rampy – bobowskiw@tlen.pl – 785
636 539
■ Mieszkanie 3 pokojowe, 90m2, Park
Sudecki, wysoki standard, kuchnia, łazienka,
wc – wyposażone - rolety w oknach – 604
610 097
■ Centrum ul: Krótka 3 pokojowe, 2 poziomowe 75m2, magazyn 50m2, garaż, taras,
balkon 250 tys. – 504 192 476
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38 95
088
■ 118000 zł 2 pokoje - mieszkanie w Piechowicach, dwa pokoje z balkonem - ogrzewanie z
sieci wliczone w czynsz - 500 122 447
■ 1/2 domu w Szklarskiej Porębie - do
remontu na działce 700 m2. Cena 175000
zł. - 608 221 943
■ 2 pokojowe 33m - z balkonem 3p w
Piechowicach 118000 - 500 122 448
■ 35m2, 146 tys. 2 pokoje po remoncie
- 664 804 700
■ 3 pokoje z balkonem, 2 piętro po kapitalnym remoncie z wyposażona kuchnia i łazienka,
2 duże piwnice, blisko centrum, spokojna
dzielnica - 606 610 877
■ 85 m w centrum - Pośrednikom dziękuję
cena 250 tys. - 502 731 867
■ Ładne 3 pokojowe - mieszkanie, 62 m2, 6
piętro - 667 219 752
■ Ładne 3-pokojowe na Zabobrzu - 60 m2,
dobra lokalizacja - ED - 889 546 671
■ Ładnie położona działkę - budowlana w
Jeżowie Sudeckim, uzbrojona z pozwoleniem
na budowę o powierzchni 1500 m. Cena 100
zł za metr - 663 773 000
■ Atrakcyjna kawalerka - w Cieplicach. Cena
127000 zł. - 608 221 943
■ Atrakcyjne działki - w Borowicach,
Sosnowce, Karpnikach. Aglo - nieruchomości
- 505 035 879
■ Atrakcyjne mieszkanie - na osiedlu zamkniętym, nowe gustownie wykończone 57m2, 2
pokoje, nieduże koszty utrzymania. cena 223
tys. nieruchomości - 507 243 718
■ Atrakcyjne mieszkanie - w Jeleniej Górze
- 509 949 961
■ 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
■ Atrakcyjny dom - w świetnej lokalizacji.
Blisko centrum 172m2 cena 500 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Blisko centrum dwupokojowe - Mieszkanie po remoncie 57m2 za 223 tys. teren
zamknięty NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507
243 718

Blisko centrum trzypokojowe - Mieszkanie
do remontu 59m2 za 187 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■ Blisko centrum trzypokojowe - Mieszkanie
po remoncie kapitalnym 106 m2 za 370 tys.
NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■ Blisko centrum trzypokojowe. - Mieszkanie
po remoncie 49m2 za 207 tys. z działką
ogrodową NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507
243 718
■ Bliźniak w Jeleniej Górze - Super elegancki,
stan idealny, ED - 606 405 109
■ Centrum dwupokojowe - Mieszkanie 62m2
za 220 tys. możliwość dzierżawy garażu NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■ Centrum dwupokojowe - Mieszkanie po
remoncie 74m2 za 320 tys. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie do
remontu 59m2 za 163 tys. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■ Czteropokojowe w kamienicy po kapitalnym
remoncie do wprowadzenia się od zaraz ns
- 508 240 832
■ Dom parterowy w Jeżowie - Nowy, gustownie wykończony, działka 1000 m2. ED - 606
405 109
■ Dom! W centrum Jeleniej Góry - 175m/kw.
Cena: 499 tys. zł. NS - 508 240 821
■ Dom w Kowarach - powierzchnia całkowita
535m2, powierzchnia działki 1147m2. ładny,
stylowy na spokojnym osiedlu domków
jednorodzinnych. Cena 640 tys. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ Dom w Kowarach - Po remoncie NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507 243 718
■ Dom wolnostojący - 170 m2 5 pokoi
500 m2 działki. W ładnej i spokojnej okolicy
Sobieszowa NZ - 667 219 752
■ Dom z działką w Nielestnie - gm. Wleń. Cena
do uzgodnienia - 075 789 84 65
■ Do sprzedania garaże murowane - ul.
Wodna (Cieplice) - możliwość połączenia
2 garaży na działalność gospodarczą - 885
255 692
■ Dwupokojowe na Placu Ratusz. - przepiękne,
nietypowe, w idealnym stanie, rewelacyjne pod
wynajem ns - 508 240 832
■ Działka budowlana w Komarnie - k. Jeleniej
Góry 1600m2 pozwolenie na budowę, 2
projekty, skrzynka zk, nowa studnia, okazyjna
cena 85 tys. zł - 502 786 897
■ Działka Cieplice - 1020m2, widokowa,
bezpośrednio wyłącznie - 505 900 180
■ Działka przy drodze do Karpacz - Mysłakowice. 2760 m. 97 tys. zł. Pilnie sprzedam
Widok na góry. Zdjęcia na maila - 509 307
283
■ Działka siedliskowa 0.32 ha - z widokiem
na Karkonosze - 512 034 474
■ Działkę w Wojcieszycach 31a - Dla osób
szukających ciszy i spokoju (o wrażliwej
duszy), chcących odpocząć od zgiełku miasta,
lubiących zieleń łąk, kochających szum łanów
zbóż (latem), spacery na grzyby do pobliskiego
lasu.... Kto kocha piękne widoki na Nasze góry
- temu pomogę spełnić marzenia za umiarkowaną cenę . - 502 068 178
■ Działki - Michałowice, Radomierz, Karpniki,
nowa kamienica, Komarno - 508 240 822
■ Działki budowlane - Mam do sprzedania
działki budowlane w Jeżowie Sudeckim
2992m/2 , 2540m/2,1833m/2,1756m/2
- 662 009 700
■ Działki budowlane - Okolice Jeleniej Góry
- 602 530 174
■

Działki w Janowicach Wielkich - Ładne
widoki, atrakcyjna cena - 663 995 630
■ Gospodarstwo w Jeleniej - Gospodarstwo w
Jeleniej - 698 265 036
■ Kawalerka 30m/kw. - Blisko Żeroma i
Akademii Ekonomicznej. Do zamieszkania.
112tys. NS - 508 240 821
■ Kawalerka na Zabobrzu - 130 tys. do
negocjacji - 695 989 948
■ Kawalerka w Cieplicach - po kapitalnym
remoncie 1 piętro czynsz 30zl 126 tys - 668
321 943
■ Kawalerka Zabobrze I - Mieszkanie z umeblowaniem 27m2 za 108 tys. Do zamieszkania
od zaraz NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
869 172
■ Lokal mieszkalny 70m/2 - na Zabobrzu
3 do odświeżenia, cena 254000zl. - 662
009 700
■ Lokal usługowy - po remoncie 50 m2 na
parterze w bliskim centrum Jeleniej Góry. NZ
- 667 219 752
■ Małe mieszkanko w Jagniatkowie - 2
pokoje 37m2 za 124000zl. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■ Mały domek do wykończenia - W granicach
miasta Jeleniej Góry cena 410 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■ Mam do sprzedania lokal - mieszkalny
35m/2 na Zabobrzu 2 do wprowadzenia w
cenie meble kuchenne i agd. Cena 1450000zl.
do negocjacji - 662 009 700
■ Mieszkania przy ul. Klonowica - na parterze
i pierwszym piętrze - 608 221 943
■ Mieszkanie 2 pokoje - komfortowe. Blisko
centrum - 508 230 522
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 39m2 po kapitalnym remoncie na Zabobrzu - 500 122 470
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Karpacz komfortowe na osiedlu 4p. bloków w jednym z bloku
wysoki parter, czynsz 250zl, cena 180 tys.
- 512 212 950
■ Mieszkanie 39m2 na Zabobrzu - na
przeciwko ODK, po kapitalnym remoncie, 2
pokojowe cudny widok, duży balkon, parking
i piwnica, 4 piętro cena 150.000 zł pilne!
- 515 285 788
■ Mieszkanie 3 pok. 58 m2 - IV piętro, centrum. Cena 180 000 zł. - 504 891 144
■ Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu III
Anna NZ - 667 219 752
■ Mieszkanie 3 pokojowe - z weranda 92
m komfortowe w Jeleniej Górze na parterze
- 661 782 995
■ Mieszkanie 46 m2. Zabobrze I - piętro
3.Cena 158000 zł - 608 221 943
■ Mieszkanie 50 m2 - w Piechowicach,
2 pokoje, pierwsze piętro, zadbane. Cena
175000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 59.70 m - w bloku w kowarach
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc
- osobno. Mieszkanie na trzecim piętrze z
balkonem - 781 951 965
■ Mieszkanie 63m2 - za pętla autobusowa
Morcinka, 3 pokojowe, dużo zieleni, nowe okna,
wysoki parter, duży balkon, parking, stan bdb.,
cena 225.000 zł pilne! - 515 285 788
■ Mieszkanie na Zabobrzu - naprzeciwko
ODK, po kapitalnym remoncie, 2 pokojowe
39m2 cudny widok, duży balkon, parking
i piwnica, 4 piętro cena 150.000 zł pilne!
- 515 285 788
■ Mieszkanie na Zabobrzu - 3 pokojowe 72
m2. - 607 838 335
■ Mieszkanie przy Mickiewicza - właściciel
- 695 725 835
■

Mieszkanie przy Mickiewicza - 65m.
właściciel - 601 628 144
■ Mieszkanie przy ul. Noskowskiego - 60
m2, 3 pokoje, 4 piętro, winda. cena 219000
zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej - po remoncie. Cena 172000 okazja - 501 181 159
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - 94m
- 694 258 713
■ Mieszkanko z działką - ładne, słoneczne
mieszkanie 3 pokojowe blisko centrum, po
kapitalnym remoncie, z działką ogrodową
Cena 207 tys. Nieruchomości Partner - 507
243 718
■ Mirsk mieszkanie - 3 pokoje w centrum 135
500 zł nz - 602 732 135
■ Nowe domy do wykończenia - Nowe na
dużych działkach. Okolice Jeleniej Góry oraz
w obrębie miasta NIERUCHOMOŚCI PARTNER
- 604 869 172
■ Odstąpię dobrze prosperujący - salon
fryzjerski w miejscowości turystycznej, ściśle
centrum z całym wyposażeniem - 692 265
128
■ Okazja działka budowlana - sprzedam lokalizacja Komarno Kolonia 1600m2 pozwolenie
na budowę cena 85tys zł do negocjacji oferta
prywatna - 502 786 897
■ Pensjonat Karpacz - 20 miejsc noclegowych, apartament 160m dla właściciela,
Pełne zaplecze kuchenne. Idealne warunki
do organizacji konferencji i szkoleń. Idealny
dojazd. Doskonała atmosfera otoczenia sprzyja
wypoczynkowi. - 502 068 168
■ Piękny duży dom - z warsztatem w Jeleniej
Górze. Trzy kondygnacje. Spokojna dzielnica
NZ - 667 219 752
■ Pół bliźniaka z ogródkiem - garażem w
idealnej lokalizacji cena 390 tys. zł ns - 508
240 832
■ Pół domu Cieplice - do remontu. Powierzchnia całkowita ok. 120m2, mieszkalna 68m2
do wykorzystania dodatkowe pomieszczenia.
Cena 200 tys. Nieruchomości Partner - 507
243 718
■ Pół domu na działce - 1000m2 bez
pośredników 694 290 815 lub po 17-te Irena
- 075 64 298 85
■ Różyckiego, 146.000 - 2 pokoje, III piętro,
37m2, czynsz 120 zł, nowe okna, panele, tylko
prywatnie - 692 722 686
■ Sprzedam garaż - lub wynajmę, Zabobrze
III - 663 034 537
■ Stylowe mieszkanie - Ścisłe centrum
150m2 cena 3000 za m2 NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■ Super okazja - Atrakcyjne mieszkanie
60m2, okolice Jubilata, pierwsze piętro. Cena
189000 zł. - 608 221 943
■ Willowe blisko centrum - Pow. uzyt.110m2
działka 519m2 garaż 22m2 NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 869 172
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Kupię dom lub połowę domu - bez pośredników - 603 841 303
■ Kupię garaż - w jeleniej Górze na jeden
samochód osobowy - 668 490 320
■ Kupię małe do 120000 - lub 2- pokoje,
może być do remontu - 511 414 895
■ Kupię małe mieszkanie - Kupię małe mieszkanie ( może być kawalerka) w Szklarskiej
Porębie Górnej lub Średniej. - 792 793 493
■ Kupię mały dom - może tez być do remontu
lub budowa - 503 401 944

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kupię mieszkanie - do 120000 może być
do remontu - 511 414 895
■ Kupię mieszkanie - 50-60 m2 (2,3 pokoje)
w centrum Jeleniej lub Cieplicach, może być
do niewielkiego remontu, fajnie by było gdyby
był ogródek, ogrzewanie gazowe, Zabobrze
odpada, 1 piętro lub parter mail:rushyca@o2.pl
- 693 647 408
■ Kupię mieszkanie - Kupię mieszkanie
na Zabobrzu II 2 pok do 140 tys. - 601
332 553
■ Kupię mieszkanie Piechowice - Kupię
mieszkanie w Piechowicach do kwoty wynoszącej 140 000PLN. Czynsz do 300PLN. Bez
pośredników - 781 628 651
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe - Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe (około 50 metrów) w Jeleniej
Górze do ceny w granicach 160.000 zł - bez
pośredników - 601 559 953
■ Mieszkanie 2 pokojowe z balkon - Kupię
2-pokojowe mieszkanie w granicach 50
m2 na 1 lub 2 piętrze w dobrym stanie z
balkonem - Jelenia Góra (okolice za Małą
Pocztą lub podobne tereny z zielenią ) chętnie
z garażem Cena rozsądna - bez pośredników
.Płatność gotówką . e-mail:biuro@bukiw.pl
- 601 190 618
■ Poszukuję - Mieszkanie 3-4 pokoje w
Jeleniej Górze . kancelariakarkonoska@wp.pl
- 502 101 642
■ Poszukuję - Mieszkanie na parterze w
okolicach centrum - do remontu około 100 m2
kancelariakarkonoska@wp.pl - 502 101 642
■

Prenumerata

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na mniejsze w
Jeleniej Górze - 075 75 14 507
■ Mieszkanie 31m2 własnościowe, CO, gaz
na parterze na pierwsze piętro o podobnym
standardzie 605 223 778
■ Kawalerkę na większe - Zamienię mieszkanie komunalne 27 m2 (II piętro, pokój 17 m +
kuchnia 10 m, ogrzewanie OC, wc na klatce)
na większe, 3 pokojowe + kuchnia, może być
zadłużone lub do remontu. - 512 314 203

Parter 91m - Własnościowe - idealne na
biura gabinety 3pok. - osobne wejścia duży hol
miejsce na parkowanie zamienię na mniejsze
l(minimum 2 pok.) lub sprzedam - 662 265
309 - 601 992 355
■ Własnościowe 45m na większe - słoneczne
mieszkanie w zielonej i cichej dzielnicy Jeleniej
Góry blisko centrum w 8 rodzinnym zadbanym
budynku 45m 2pok, kuchnia, łazienka, przedpokój, mały balkon, parking, bardzo ładna okolica
zamienię na większe do 120m dopłacę, może być
zadłużone lub do remontu - 788 180 855
■ Zamiana - 91m. 3pok. parter - piece własnościowe (Matejki) na mniejsze min. 2 pokoje
- 662 265 309
■ Zamienię mieszkanie komunalne 25 metrów
[niski czynsz] na większe może być zadłużone lub
do remontu - 500 490 882
■ Zamienię własnościowe mieszkanie własnościowe w centrum 73,5 m. do remontu w
Centrum na mniejsze. - 515 184 490
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 36
m w Jeleniej Górze na 2 pokojowe w starym
budownictwie w Jeleniej Górze(może być
zadłużone). - 756 433 012
■ Zamienię mieszkanie czynszowe o pow.85 m
w Mysłakowicach na mniejsze w Jeleniej Górze
lub okolicach. - 664 931 976
■ Zamienię - dwa mieszkania w Jeleniej
Górze oś. Zabobrze 64 m 3 pokoje oraz 37 M
2 pokoje na dom w Rudawach Janowickich
- 516 137 315
■ 2 pokoje na większe - mieszkanie własnościowe 35 m2 na Zabobrzu II 2 pokoje z balkonem na parterze na większe - 510 432 310
■ Zamienię 2 pokojowe - w Jeleniej Górze na
podobne w Cieplicach lub Sobieszowie - 607
567 225
■ Zamienię 49m2 na większe - Zamienię
mieszkanie komunalne o pow. użytkowej
49.20m2 (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 działkę na mieszkanie - 0,32 ha
z widokiem na Karkonosze na mieszkanie w
Jeleniej Górze - 502 630 369
■ Zamienię mieszkanie komunalne - 100m
3pokoje kuchnia łazienka 2 piwnice na 2
mieszkania mniejsze lub jedno do 50m - 505
745 989
■ Zamienię mieszkanie na dom - 63m Kiepury
na domek w Jeleniej Górze lub okolicy + dopłata
może być do małego remontu - 606 581 340
■ Zamienię na większe, dopłacę - Zamienię
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, II piętro,
ogródek pod domem, kwaterunkowe, cicha
dzielnica Jeleniej Góry, niski czynsz, po remoncie,
na większe 3, 4 pokojowe, najchętniej w
Cieplicach, parter wykluczony. Dam dopłatę
lub spłacę zadłużenie. Może być do remontu
- 601 258 992
■

NIERUCHOMOŚĆI
WYNAJMĘ
■ 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
■ Do wynajęcia czteropokojowe, Internet,
Zabobrze 800zł + opłaty – 075 74 525
– 512 337 657
■ Biura, magazyn do wynajęcia w Jeleniej
Górze przy ul. 1–go Maja. - 508 117 324
■ Szukam mieszkania 2 pokojowego lub
kawalerki do wynajęcia od czerwca na ul.
Transportowej, Zachodniej , Karola Miarki
lub w okolicach - 662 237 404
■ Chcemy wynająć ( młode małżeństwo)
wynająć od zaraz kawalerkę w Cieplicach
lub Sobieszowie lub Piechowicach. 500zł +
media - 664 218 219
■ Do wynajęcia 100 m2 - na magazyn,
produkcję, itd. przy drodze głównej, duży
plac, woda, siła, wc, biuro, duża brama
wjazdowa od 01.05.2008r. 075 75 510 11
- 512 034 474

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!

Do wynajęcia ładne - 3 pokojowe mieszkanie. 92m2 3 piętro. 1500 zł + liczniki. NZ
- 667 219 752
■ Do wynajęcia domek na imprezy - 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 lokal 60 m – loka, wysoki
parter - 60 m przy ul. Bankowej atrakcyjny
punkt ,wszystkie media, miejsca parkingowe do remontu, 2000 zł/miesiąc - 699
132 430
■ Duży pokój - Mam do wynajęcia pokój o
powierzchni ok. 20m2 z dużym, słonecznym
balkonem z widokiem na góry w mieszkaniu
studenckim. Meble, TV, wyposażenie łazienki i
kuchni. Pokój w sam raz dla pary, chociaż nie
koniecznie. Blisko przystanek MZK, markety,
Zabobrze III. - 660 424 651
■ Firma poszukuje do wynajęcia - Firma
wynajmie komfortowy, umeblowany apartament w centrum Jeleniej Góry 70-100 m od
zaraz - 500 299 016
■ Wynajmę trzy lokale użytkowe w centrum
Cieplic. Na parterze budynku lokal z witryną
34m2, na pierwszym piętrze 20m2, na
poddaszu 69m2. - 508 230 522
■ Lokal usługowo - handlowy do wynajęcia
w centrum miasta - 510 105 442
■ Lokal usługowy - Wynajmiemy na atrakcyjnych warunkach lokal usługowy w centrum
Jeleniej Góry o powierzchni ok 287 m2(w
nowej kamienicy) więcej 075 75 22 980.
- 697 397 297
■ Lokal w centrum o powierzchnia 40m
na parterze w centrum Jeleniej Góry - 509
949 961
■ Mieszkanie - szukam do wynajęcia mieszkania, dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Umeblowane w okolicach Cieplic. Od 1-go września
- 721 581 570
■ Mieszkanie 2 pokoje umeblowane - znajduje
się w Jeleniej Górze na Zabobrzu II. Mieszkanie
■

na duży przedpokój i jasna kuchnie. Do wynajęcia od zaraz - 601 514 375
■ Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie dwu pokojowe na Zabobrzu II umeblowane
wynajmę bez pośredników cena do negocjacji
w razie pytań dzwoń - 601 514 375
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Wynajmę bardzo
ładne, nowe, kuchnia, łazienka, balkon w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej. Czynsz: 1.000zł
+ opłaty (czynsz-100, energia, gaz, woda wg
liczników). Kaucja: 2.000zł - 608 134 616
■ Mieszkanie 60m2 Pl. Ratuszowy - sprzedam mieszkanie 2 poziomy na placu ratuszowym 3pokoje pośrednikom dziękuję - 501
080 950
■ Posiadam mieszkanie do wynajęcia częściowo umeblowane 2-pokojowe na Zabobrzu
600zł + opłaty - 501 082 543
■ Mieszkanie w centrum do wynajęcia 45
m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka - 606
488 268
■ Mieszkanie do wynajęcia 49m - Wynajmę
bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach na dłuższy okres czasu. Ogrzewanie
kominkowe (bardzo ekonomiczne) koszt 800
z czynszem + media. - 511 999 577
■ Pilnie poszukuje pokoju do wynajęcia, nie
drogiego. Od zaraz - 783 472 697
■ Pokój do wynajęcia - Szukam współlokatorów (płeć obojętna) do pokoju w mieszkaniu
studenckim przy ul. Szymanowskiego (Zobobrze). Możliwość wynajęcia dla 1 osoby. Po
więcej informacji zapraszam do pisania na
meil : julia2801@wp.pl - 691 808 429
■ 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 75 43 965
■ Młode małżeństwo poszukuję do wynajęcia taniej kawalerki lub mieszkania 2-pokojowego od zaraz lub od lipca 660 572 158
- 668 455 013
■ Poszukuję magazynu, dużego garażu lub
stodoły do wynajęcia w celu składowania
materiałów budowlanych (narzędzia, profile
itp). - 609 213 612
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Poszukuję współlokatorek - 1 lub 2
dziewczyn lub jednego chłopaka cena 250
złotych od osoby, dostęp do kuchni łazienki,
osoby spokojne, 5 minut do Kolegium
Karkonoskiego majeczka032@o2.pl - 662
645 794
■ Przyjmę na mieszkanie - Możliwość
zamieszkania za mną w przytulnym domu
z kominkiem dla dziewczyny, w zamian za
pomoc przy drobnych pracach domowych
GG 397540,mail msb13@tlen.pl Hania
- 510 292 409
■ Szukam 2 pokojowego mieszkania do
wynajęcia w Jeleniej Górze, najlepiej blisko
centrum. Do 700 zł. Na dłuższy okres czasu
- 511 497 605
■ Szukam do wynajęcia w przystępnej cenie
kawalerki w Cieplicach lub Sobieszowie lub
Piechowicach - 664 218 219
■ Szukam do wynajęcia - poszukuję mieszkania(2 pokoje)w przystępnej cenie - 509
266 362
■ Poszukuję kawalerki w centrum lub
na Zabobrzu, najlepiej umeblowaną - 509
785 229
■ Szukam kawalerki do wynajęcia w Jeleniej
Górze lub okolicy - 603 747 297
■ Szukam kawalerki do wynajęcia w Jeleniej
Górze lub Cieplicach - 511 956 872
■ Szukam mieszkania jedno lub 2 pokojowego do wynajęcia - 695 313 925
■ Szukam niedrogiego pokoju w mieszkaniu
studenckim 2-3 pokojowym z internetem Info
mailowo: levis22@go2.pl - 603 407 210
■ Poszukuję 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
■ Wydzierżawię miejsce - Poszukuje miejsca
do prowadzenia warsztatu samochodowego
na terenie Jeleniej Góry. Miejsce musi być w
miarę obszerne z małym parkingiem. Oferty
proszę składać na meila. m.mroku@wp.pl
- 075 76 49 001
■ Wynajmę 1 lub 2 pokojowe w Jeleniej Górze
w dosadnej cenie - 501 080 950
■

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
S
OGŁO

5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. A by ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
przy ul. Klonowica 9
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Wynajmę 2 pokoje - 2 os. na okres lipiec
- wrzesień w willi. B. dobre warunki. cena 350
zł od osoby - 508 127 007
■ Wynajmę lokal w Karpaczu - szukam do
wynajęcia lokalu pod małą gastronomie w
okolicy centrum Karpacza. - 663 164 547
■ Wynajmę mieszkanie w Bolkowie - Szukam mieszkania do wynajęcia w Bolkowie
- 793 330 307
■ Wynajmę na biura 100 m. centrum - Mam
do wynajęcia 5 pomieszczeń biurowych na I
piętrze kamienicy w centrum Jeleniej Góry.
Pokoje 25m, 30m, 15m, 20m, 15 m. plus
zaplecze socjalne. Najchętniej jeden najemca.
Duży parking, alarm, monitoring, telefon,
Internet. Aktualne od zaraz. Bezpośrednio od
właściciela - 691 962 877
■ Wynajmę pokój - Do wynajęcia pokój w
mieszkaniu studenckim. Pełne wyposażenie,
Internet. Jeżów Sudecki 300zł z ogrzewaniem
+ media - 506 092 349
■ Wynajmę pokój w willi - Cena od osoby
to 350 zł bez dodatkowych opłat. Okres:
lipiec-wrzesień. - 508 127 007
■ Wynajmę w Cieplicach - pokoje dla
pracowników. Mieszkanie umeblowane,
przestronne. Pokoje (20m2,22m2;24m2)
- 605 209 145
■ Pilnie poszukuję mieszkania - do wynajęcia dwupokojowego w rozsądnej cenie bez
pośredników - 722 235 981
■

ZGUBIONO
Zaginął kotek - Zabobrze - ok. 10 kwietnia na Zabobrzu w okolicach Karłowicza
- Różyckiego. Umaszczenie szaro-białe. Przód
i przednie łapki ma białe, grzbiet ciemnoszary.
Mała plamka pod lewym okiem. Jest nieduży,
ma ok. 10 miesięcy - 609 560 134
■ Zgubiono srebrny nieśmiertelnik - dwie
blaski, dwie czarne gumki i łańcuszek. Na
nieśmiertelniku był krzyżyk. - 698 311 624
■ Pies zaginął w Dziwiszowie - 25 kwietnia
zaginął w Dziwiszowie piaskowy duży pies
(labrador). Miał czerwoną obrożę z ,,dzwoneczkiem" z nr szczepienia. Najprawdopodobniej
pobiegł ,,za suką" - 603 954 845
■

PRZYJMĘ
Dla dzieci - Będę wdzięczna za odzież dla
4 dzieci od rozmiaru 68 - 150 oraz rowerek,
chodzik, kojec. Agunia222s@tlen.pl - 660
005 227
■ Kafelki podłogowe i ścienne, a także panele,
płyty regipsowe i inne rzeczy budowlano-wykończeniowe - 798 920 205
■ Łóżko piętrowe - Przyjmę łóżko piętrowe w
miarę w dobrym stanie . - 506 042 765
■ Przyjmę chodzik dla dziecka najlepiej z
okolicy Cieplic - 661 522 207
■ Przyjmę małą lodóweczkę wysokości
nie większej jak meble kuchenne. Super by
było, gdyby trafiła się taka z przeszklonymi
drzwiczkami - 508 208 585
■ Przyjmę meble pokojowe i kuchenne
- 798 920 205
■

Przyjmę meble kuchenne, lodówkę, stół +
krzesła, wersalkę, fotele - 667 253 734
■ Przyjmę samochód - na chodzie, na
warunku(np. za rezygnację z ubezpieczenia),
tylko umowa. Proszę o sms przed telefonem
GG:6645856 Marcinswiniarski1@o2.pl - 669
417 059
■ Przyjmę zapłacę za każde auto - zdecydowanie każde stan rok obojętny - 889 177 436
■ Przyjmę zezłomuję kupię każde - autko fiat
126p, 125p , polonez zastawa wołga oraz inne
auta odbieram własnym transportem do 70km
od Jeleniej Góry - 889 177 436
■ Przyjmę ziemie lub gruz - Przyjmę ziemię z
wykopów lub gruz - Łomnica - 505 804 161
■ Przyjmę ziemię z wykopów - każdą ilość w
Kostrzycy. - 663 164 547
■ Sprzęt agd - Może masz zajmującą i
niepotrzebną ale działającą lodówkę, pralkę,
kuchenkę gazową? Nasz sprzęt wciąż się
psuje i brakuje nam pieniędzy na naprawy.
Będę bardzo wdzięczna. Agunia222s@tlen.pl
- 660 005 227
■ Tv, mikrofala - przyjmę sprzęt elektroniczny
i AGD. Pilnie potrzebuję TV- sprawny. Dziękuję
życzliwym osobom. Jeżeli nie możesz zadzwonić napisz proszę maila nikszo@wp.pl lub wyślij
sms a ja oddzwonię - 513 556 324
■

EDUKACJA
KOREPETYCJE
■ .Angielski - Udzielę korepetycji z języka
angielskiego. Możliwość dojazdu do domu
ucznia. Dobra cena - 512 466 814
■ Angielski dla dzieci - Dojazd do domu ucznia
- 698 566 262
■ Język Angielski od podstaw dla dzieci
i nie tylko, centrum miasta,25 zł/h - 605
180 538
■ Korepetycje - matematyka - na wszystkich
poziomach zaawansowania (gimnazjum, szkoła
średnia, studia), kilkuletnie doświadczenie,
dojazd do ucznia - cena 20-35 zł za godz.
do uzgodnienia - 607 304 106
■ Korepetycje z niemieckiego! - Studentka
germanistyki udzieli korepetycji dzieciom i
młodzieży uczącej się ( także oferowana jest
pomoc w pisaniu prac) - 506 481 118
■ Matematyka - pomoc w nauce - Pomogę
w zadaniach domowych, przygotowaniach
do testów i innych pracach związanych z
matematyką. Z dojazdem do ucznia - 509
503 125
■ Nauka jazdy - która najlepsza? - Proszę
o pomoc w wyborze Szkoły Nauki Jazdy
- którą możecie polecić? Instruktor może
być wymagający, ważne by dobrze uczył i
tłumaczył. Jelenia Góra E-mail: tygrysak@
wp.pl - mail
■ Niemiecki +wszystkie poziomy+ - Szukasz pomocy w jęz.niemieckim? Jestem
doświadczonym lektorem i nauczycielem.
Pomagam w nauce języka na wszystkich
poziomach, w tym matura, ZDF, studenci,
dzieci i dorośli, język zawodowy (hotelarstwo – medycyna) - W cenie zajęć mate-

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

riały. Przystępne ceny zajęć, zapraszam!
tobal@o2.pl - 501 726 467
■ Poszukuję korepetytorki - języka niemieckiego. Korepetycje u mnie 4h-6h
tygodniowo najlepiej egzaminator PILNE
- GG13039391

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Każde auto, również powypadkowe oraz
przyjmę każde auto w zamian za wyrejestrowanie – Posiadam wiele części zamiennych
do rożnych aut – nowe lub z demontażu
– 604 899 303 – 698 707 299
■ Przyjmę każde auto za wyrejestrowanie
lub niedrogo kupie uszkodzone lub nie 722
056 904
■ Każde auto lub przyjmę za wyrejestrowanie. Przyjeżdżam 669 022 821
■ Auta kupię powypadkowe i całe po
1997 roku Jelenia Góra i okolice - 885
588 345
■ Auto do 350zł - samochód do 350żł
z okolic Kowar moje gg:6555410 - 785
479 654
■ Autoskup – powypadkowe, uszkodzone
- Odbieramy własnym transportem. Jelenia
Góra i okolice - 510 522 968
■ Belkę tylną opel kadett E - Kupię belkę
tylną do opla kadeta E, ewentualnie z
montażem. hgselectronic@poczta.fm - 603
320 692
■ Dostawczy van min 2000r - Zdecydowanie kupie auto ciężarowe typu van
: partner, berlingo, combo po 2000 r w
stanie dobrym z małym przebiegiem na
fre vat. oferty składać biuro@mont-sat.pl
- 602 810 896
■ Felgi lanos 4 sztuki - 669 241 401
■ Koła - kupię alufelgi z oponami letnimi
do Hondy civic 92 na 4 śruby w rozsądnej
cenie - 889 302 744
■ Kupię auta uszkodzone lub całe - każdy
model i rocznik brak oc i przeglądu własny
transport Jelenia Góra - 516 346 494
■ Kupię każdego fiata poloneza - zdecydowanie transport gratis - 787 233 050
■ Kupię Malucha - do 400 zł w stanie
obojętnym GG2993693 (sms tez) - 785
524 378
■ Kupię oponę - GOOD YEAR EANGLE
NCT 65 195/65 R 15 91V szt.1 z pełnym
bieżnikiem. Zobacz być może masz ją na
zapasie. - 604 869 172
■ Kupię opony - letnie do skody octavi175-80-14lub,185-70-14w dobrym stanie
- 502 100 291
■ Kupię opony 13 - 135 r13 lub 145/70
r13 letnie 2 lub 4 sztuki - 669 241 401
■ Kupię samochód - Kupię samochód
marki Reanult Kangoo, wyłącznie w diselu,
w grę wchodzą także modele Citroen Berlingo, Pegout Partner, do 17 tys. zł. Oferty
najlepiej ze zdjęciem na e-mail: lonczest@
o2.pl - 889 383 410
■ 126p do 300 zł NAJLEPIEJ, z OC i
przeglądem(ale nie koniecznie), bądź

przyjmę jakikolwiek samochód na chodzie
na warunkach(np. za rezygnację z ubezpieczenia). gg:6645856 Marcinswiniarski1@
o2.pl Proszę o sms przed telefonem do mnie
- 669 417 059
■ Motor lub samochód do 350zł z okolic
Kowar GG:6555410 - 785 479 654
■ Przyjmę każde auto - złomowanie aut za
darmo - 601 472 183
■ Skup aut całych powypadkowych - każdy
model i rocznik brak oc i przeglądu własny
transport Jelenia Góra - 788 713 222
■ Skup tanich aut - kupię tanio każde auto
- 601 472 183
■ Tylna szyba opel astra kombi 96 - n.pabis@interia.pl - 721 201 699

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Zamienię auto na rower - Opla Astrę
93r.1,4 benzyna do opłat na firmowy rower
górski - 888 764 020
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Mazda MX-3 1996r – przebieg
165.000, 1600 benzyna, zielony metalik,
brak chłodnicy klimatyzacji – cena do
uzgodnienia – Cena 6800 PLN – 504
645 166
■ Vw Passat 1.9 TDI – 1996, kombi,
wiśniowy, 2 poduszki, ABS, bagażnik
dachowy, hak holowniczy, stan BDB – 0
75 7646 334 – 607 275 044
■ Vw Golf 1,6 , 1994, szary metalik,
4 drzwi, szyberdach, centralny zamek,
przebieg 210 tys, cena 5000zł – 600
572 161
■ Komputer do Audi 80 B3 1.8 litr. z
wtryskiem wielopunktowym - 100zl. 608
034 794
■ Kompletny układ wtryskowy wielopunktowy do Audi 80 B3 1.8l 90KM - 400 zł
608 034 794
■ Części do forda transita 2000 pojemność benzyna rok 90 94 – 606 128 693
■ Ford Escort 97r - 1.6 zetek, klimatyzacja, abs, 2 poduszki pow. Wspomaganie
kier. Srebrny met 5 drzwi, zadbany stan bdb.
Sprowadzony 722 060 661
■ Volkswagen Golf 3, kombi 1.9 tdi.94r.
Wspomaganie. 2 poduszki, el. Lust. Centr.
Zam.Alarm, sprowadzony, stan bdb. 661
452 667
■ Ford Probe 89 2.2 Turbo czerwony
sprowadzony z Niemiec zarejestrowany - cena
3500 515 206 283
■ Zderzak tylny niebieski do bmw e-36
oraz błotnik przedni prawy do bmw e-30
515 206 283
■ Opel omega 2.0 + gaz 96/7 butelkowy
bogate wyposażenie sprowadzony z Niemiec
3 lata w kraju 2 komplety kół 515 206
283
■ Części do Forda Escorta 1.6; Forda Probe
2.2 turbo 89 515 206 283

Vw Golfa, 2ke, pięciodrzwiowy, hak,
wymianie rozrząd, hamulce, 1600 pojemność, 6.5 litra na 100km, rok produkcji 90
- zadbany -791 963 115
■ Opony letnie 175 70 r 14 stan bdb. duży
bieżnik 661 452 667
■ Suzuki Swift 94r. 97 tys. km 1.3 pojemność – centralny zamek na pilota, el.szyby i
lusterka, kubełkowe fotele, czarny metalik,
zadbany - cena 3500 605 592 226
■ Golf 2 disel ciemne szyby alufelgi, ładny
wygład 88 rok - ekonomiczny 516 336 158
lub 64 75 364
■ Alufelgi - 14 z oponami letnimi do opla,
vw, cena za komplet 350 zł. na 4 śruby.
- 889 302 744
■ Alufelgi oz 4x108 14" Ford 6Jx14", ET35
Firmy OZ RACING Felgi pasują do: Ford Escort,
Fiesta, Sierra, Mondeo, Ka, Fusion, Focus,
Audi 80, Mazda Felgi posiadają polerowany
rant, nigdy nie były spawane lub prostowane.
Warte polecenia za niewielkie pieniążki.
Niestety brakuje im dwóch dekielków - 663
361 678
■ Amortyzatory nowe KYB do audi 80b3
nowe 2 tylne 1 przód cena 300zl. - 503
128 241
■ Audi 80 b3 1800 + gaz - auto zarejestrowane, rok prod.1989/składak, centralny
zamek + alarm, szyberdach, brak przeglądu,
cena 2200 do uzgodnienia - 516 346 494
■ Audi a4 7900 zl - 95 rok, klimatyzacja,
sprowadzony, lekko uszkodzony - 790
215 333
■ Audi a4 sprzedam lub zamienię - pojemność 1800cm. 1995r. zielony centralny
zamek, alarm. alufelgi, szyberdach. 2 komplet
opon z felgami stalowymi, przyciemniane
szyby tyl, 2 airbag wspomaganie, abs.
elektryczne opuszczane szyby przód, elekt
regulowane lusterka sportowy wlot powietrza.
cena do uzgodnienia sprzedam lub zamienię
- 510 610 532
■ Audi a4 tanio 95 r okazja - szary metalik
rok produkcji 1995 pojemność 1600 cm
przebieg 175 tys. kilometrów zarejestrowane
ważne OC i przegląd techniczny, sprowadzone
rok temu z Niemiec. elektryczne szyby,
elektryczne lusterka el.szyberdach ABS,
centralny zamek, immobilizer, wspomaganie
kierownicy, 2x Air Bag RO z CD SONY zadbany
cena 12800 - 604 837 827
■ Audi a6 Quatro tanio! - kombi 1998r.
2,5td zarejestrowany opłacony radio + zmieniarka 6 płyt alufelgi 18cali opony bd. ABS
pełna elektryka chowany hak lampy ksenony
szyby przyciemnione obniżony atrakcyjny
wygląd150koni (rakieta) tiptronic 204 tys.
przebiegu technicznie super – Cena 22800
zł do uzgodnienia - 507 202 178
■ Nowy bagażnik na relingi dachowe.
VW Passat 97. Kluczyki 4 zamki, klucze do
regulacji - 607 540 660
■ Bmw 324td - Sprzedam w całości lub na
części sprawne 324TD automat. elektryczne
lusterka, wspomaganie, abs, szyberdach.
ubezpieczenie do końca maja, przegląd do
■

października. Sprzedam w całości lub na
części. Cena 2200 zł do negocjacji - 600
746 186
■ Bmw 524 - sedan 524 diesel, rok produkcji 1987, pojemność 2500cm3, granatowy,
elektryczne lusterka, oryginalne radio BMW,
stan dobry w ciągłej eksploatacji cena 2200zł
- 605 603 648
■ Citroen ax na gaz, tanio - sprzedam citroena AX na gaz, pali ok. 6l gazu w trasie, auto
w 100% sprawne, ważne OC i przegląd. Cena
1500-do negocjacji - 510 912 071
■ Część do Opla Corsy B - pompę wodną
z oryginalną uszczelką do silnika 1.0 12V.
- 887 336 650
■ Części Fiat Uno 1400, silnik, skrzynia
biegów 5 biegowa i inne części - 601
769 104
■ Części do Forda Scorpio tanio - Maska
przednia klapa tylnia drzwi fotele komputer
silnik 2-9 v6 benzyna tanio 604 731 747
model 88-89 - 604 731 747
■ Części fiat 126p - Sprzedam wszystkie
części do malucha, niskie ceny, części z
demontażu potrzebujesz czegoś?? pisz
lub dzwon sms tez gg 2993693 - 785
524 378
■ Części Fiat Uno 1.0 - z roku 1997 zawieszenie, lampy, tylna klapa, silnik, skrzynia
biegów i inne. Jelenia Góra - 693 800 490
■ Części silnika Vw 1.9 td - m.in. pompa
wtryskowa, wał korbowy kompletny, turbina
i inne - 609 416 633
■ Części Vw Passat b4 i Golf III - Posiadam
części do VW Passat B4 i Golf III. - 601
966 383
■ Daewoo Lanos 1.6 16v+gaz 2000r - kolor
biały Elektryczne szyby Elektryczne lusterko
Centralny zamek Wspomaganie kierownicy
2x Air Bag ABS - 667 130 716
■ Enduro 125 - Motor bardzo zbadany w
bdb. stanie. Mało jeżdżony. Silnik 4 sówowy
wyposażony w chłodnicę oleju i 4 zawory
na silniku. ekonomiczny. Mały przebieg.
sprowadzony, opłacony w urzędzie skarbowym, przetłumaczone dokumenty i zrobiony
przegląd. - 722 319 194
■ Escort w dobrym stanie za 3500 samochód ma pełna elektrykę pojemność
1800 rok produkcji 1993r do auta dodaje
letnie opony i tylnia zapasowa szybę proszę
dzwonić po 17 - 075 64 34 985
■ Fiat 125p - na chodzie w dobrym stanie
za 400 zł ( niema aktualnego przeglądu ani
OC). - 663 045 205
■ Fiat Punto II sx 1,2 - rok produkcji 2000,
przebieg 96 000, w ciągłej eksploatacji, bezawaryjny, alarm z antynapadem, dodatkowo
4 opony zimowe z felgami, relingi dachowe.
Przegląd do 02.2009, ubezpieczenie do
02.2009 r. Cena: 10 500 zł. - 508 075
888
■ Fiesta 1.8d taniutko - 790 455 577
■ Fiesta okazja - 88r 1100ccm ekonomiczny ok. 4,7l na 100km stan silnika i
skrzyni idealny, po wymianie pasa przedniego
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OG£OSZENIA
(do malowania), autko bardzo dobre do miasta POLECAM cena 1100zl - 605 367 561
■ Ford Escort - zadbany ! - Rok produkcji
1991 - niebieski, ładna zadbana tapicerka
w kolorze nadwozia, dobry stan techniczny i
wizualny, ważny przegląd i oc cena 2550 do
uzgodnienia - 603 182 814
■ Ford Fiesta - rok produkcji 1995. pojemność silnika 1100. Kolor czarny, 3 drzwiowy,
2 poduszki powietrzne. Stan dobry, pena
dokumentacja +49 151 111 40 761 - 601
749 808
■ Ford Fiesta - diesel, rok prod.1997 pojemność 1,8 cena 1700 zł - 790 455 577
■ Ford Fiesta - pojemność 1800 diesel
rok 94 cena ok. 2000zldo uzgodnienia stan
dobry kolor granatowy - 667 219 868
■ Ford Fiesta 1,1 okazja - 1988 kwiecień,
jasnoniebieski metalik, szyberadach, nowe
amortyzatory, nowe sprzęgło, zadbany, stan
silnika i skrzyni idealny, po wymianie pasa
przedniego, autko bez rdzy, bardzo dobry
sprzęt grający, cena 1200zl lub ze sprzętem
za 2300zl - 605 367 561
■ Ford Fiesta MK IV 96. 1,3 benzyna
czerwony, centralny, alarm, 2 poduszki,
wspomaganie, radio. Cena 5500 do
uzgodnienia. - 602 273 738
■ Sprzedam używany zderzak do Forda
Fiesty od 2003 - 503 323 004
■ Ford Fiesta mk3 91 okazja! - 1.1 benzyna
- silnik bdb. Blachy, stan średni, wnętrze bdb.
właściciel nie palący lekko pęknięta przednia
szyba w cenie radiomagnetofon keenwooda
głośniki opony letnie cena 1500 do negocjacji opłacony zarejestrowany 3 właściciel
GG9018139 - 798 605 875
■ Ford Mondeo - hatchbach sprowadzony
zarejestrowany rok produkcji 1996 pierwsza rejestracja 1998, pojemność silnika
1.8 benzyna 115 km grafitowy metalik,
klimatyzacja, szyberdach, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, 2 airbag, stan bdb.
- 793 084 393
■ Golf 1.9td 6900 zarejestrowany - 93rok
produkcji, zarejestrowany, 3 drzwiowy,
srebrny metalik - cena 6900 - 696 579
383
■ Golf 3 – ABS, wspomaganie kierownicy,
czerwony, 5 drzwiowy, 1,8, benzyna, zadbany,
cena około 5500zl - 505 374 362
■ Golf 3 TD - (5,5l /100km), 92 rok, 197
000 km, czerwony, bez rdzy 3 drzwi, radio
MP3 4 głośniki. 6 700 PLN. - 512 112 881
■ Golf 4 - rok produkcji 2001 - 660 676
030 - 604 446 110
■ Golf I - rok 1977, w dobrym stanie,
benzyna 1600, nowy hak i nowe opony
- 603 809 643
■ Golf III za super kasę - z 1993r, 1,8ben., ze
wspomaganiem, 5 drzwiowy, kolor bordowy.
Sprowadzony z Niemiec. Cena-3600zł +
opłaty - 608 498 262
■ Honda Civic 4/5 d, klimatyzacja - 1996,
zarejestrowana, granatowa, dwie poduszki,
immobilaizer, autoalarm, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, lusterka,
dwa komplety opon z felgami, 5 drzwiowa
- 12.000 zł - 601 258 992
■ Honda Civic 94rok 1500 vtec e – mocna,
a zarazem ekonomiczna, spala 7/100,
sprawdzane 2 tygodnie temu, cena 5700
- 691 125 465
■ Hyundai pony gaz + Alu + części - 1993
rok, 1,5 benzyna + gaz. stan dobry cena
2500 do negocjacji - 668 025 036

Hyundai s-coupe 1,5 2500 zł. - 12V 92r
wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, szyberdach, radio
CD/MP3 stan dobry, sprowadzony z Niemiec
cena 2500zł do negocjacji 075 762 13 81
- 516 320 838
■ Jeep cherooke 1991 4.0 benzyna - Samochód sprowadzony z Niemiec. W samochodzie
zostało wymienione: Klocki przód, tył hamulce
sprawdzone, olej w skrzyni biegów, wraz z
filtrem, oleje w mostach, olej w silniku, filtr
oleju, filtr powietrza, świece, płyn hamulcowy,
płyn chłodniczy, przetłumaczone dokumenty.
Cena do uzgodnienia. - 695 692 942
■ Kadett 91r pilne - październik 91r, c.
zamek, el. szyby, szyberdach, grafit metalik,
silnik i skrzynia ok., ważne przegląd i OC cena
1200zl - 605 367 561
■ Do sprzedania 4 opony marki VREDESTEIN w stanie bardzo dobrym cena 440 za
komplet - 791 717 607
■ Kup samochód z satysfakcją - chcesz
kupić auto? potrzebujesz fachowej pomocy?
zadzwoń, udzielam pomocy z zakresu
sprawdzenia legalności przebiegu oraz
bezwypadkowości. Nie ryzykuj, nie stracisz,
a zyskasz - 788 418 890
■ Mazda 323 f - 91/96, poj.1,6, abs,
centralny zamek stan dobry cena 3500zl
- 606 241 586
■ Mazda 323 f - części z demontażu do
samochodu Mazda 323 F 1989-94. 1.6-16V.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Mazda 323 f okazja - r.1990 elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek
, szyberdach, radio cd mp 3 - pojemność 1.8
( 96kw) pierwszy właściciel w kraju stan
bardzo dobry - 601 816 384
■ Mazda mx3, czerwona, 1,8v 6ben.,
elektryczne szyby, wspomaganie, alu.felgi,
uszkodzony przód, ale jeździ. Sprowadzona
z Niemiec. Cena 2900 zł + opłaty - 608
498 262
■ Renault Megane 1998 183 tys km, 90
KM, spalanie 9 l. gazu, klima, ABS, el szyby
i lusterka, immobilaizer + centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, właściciel niepalący, garażowany, cena 9.750 do negocjacji!
- 663 577 360
■ Megane Classic – rok 1997, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, alarm, hak, 2 x
poduszki powietrzne, elektryczne szyby, szary
metalik - ważny przegląd i OC, cena 8800 zł.
do negocjacji - 601 595 385
■ Mercedes 210 Avantgarde 99r 32000zl
- 601 910 813
■ Mercedes mb100 89r. 2.4diesel - Diesel,
niebieski, 1989 rok, blaszak, hak, sprowadzony cena 3500 zł - 510 978 952
■ Mitsubishi colt 2900 zł! - 92r.(nowa
buda)Silnik 1.3, wspomaganie, regulowana
kolumna kierownicy, radio, blacharka bez
korozji, dokumentacja serwisowa. Sprowadzony. Stan techniczny bdb. Tylko 2900 zł.
Do opłat - 509 698 373
■ PEUGEOT 205, pojemność 1362, benzyna, rok 1990, biały, cena 2150 PLN - 503
519 512
■ Nissan Primera diesel 98 - 2,0 diesel,
kombi, sprowadzony, klimatyzacja, biały itd,
9900 zł - 790 215 333
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Komplet wypoczynkowy 4+2+1 Stan
bardzo dobry – cena 850 zł oraz z komody

kredens i ława, dąb 1200 zł – 502 068
070
■ 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
■ Pianino Calisia 075 75 43 669
■ Namaluje obrazy na zlecenie, format
i technika dowolne, tematyka głównie
pejzaże 661 059 877
■ Pisma, pozwy, windykacja. Detektyw
693 873 473
■ Sprzedam skrzypce Sebastiana KLOTZa
- oryginał! 668 983 519
■ Oddam psa - suka(6mies.) mieszanka
wilczur - owczarek niemiecki chowana z
dzieckiem 607 261 984
■ Tanie domowe obiady, gotowane na
miejscu i na wynos Cieplice ul. Cieplicka
74 szkoła nr 6 502 108 290
■ Odstąpię sklep wraz z towarem w
Świeradowie Zdroju 692 890 195

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Budowy domków - wykończenia,
remonty, elewacje, najtaniej w Jeleniej
Górze transport gratis - 609 389 296
■ Koparko-ładowarka - równe kola tanio
wykopy przyłącza szamba oczyszczalnie
tanio i sprawnie - 785 535 629
■ Koparko-ładowarka - Nowa, wydajna
maszyna Case na dużych kolach - 500
110 534
■ Murarz wykona roboty budowlane,
ocieplenie budynków zrobienie rożnego
rodzaju, szalowanie email: arek3000_15@
o2.pl - 695 825 265
■ Podnośnik koszowy - p-183, wysokość
18m, wysięg boczny 8m. doświadczony
operator, bezproblemowa współpraca.
- 504 010 672
■ Prace ogólnobudowlane - Prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Tynki maszynowe agregatem - Firma
budowlana Bud-Meister wykonuje prace
tynkarskie, tj. tynki gipsowe, tynki tradycyjne, oraz tynki tradycyjne na elewacji.
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

Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

Gwarantujemy wysoką jakość wykonanej
usługi na najlepszej jakości materiałach
- 665 733 330
■ Usługi remontowo budowlane - tanio i
solidnie glazura płyty gk instalacje wodnokanalizacyjne itp. - 608 425 553
■ Usługi remontowo-budowlane - pełny
zakres, konkurencyjne ceny - - 798 778
961
■ Wykonujemy domy od podstaw pod
klucz - Fachowo i solidnie - 663 912 384
■ Wykonujemy fachowo i tanio remonty
mieszkań, gładzie, malowanie, panele,
kafelki, wymiana okien - 505 838 452
■ Wykonujemy usługi - dekarsko ciesielsko-blacharskie montaż obróbek blacharskich wstawiamy okna dachowe itp.
- 663 087 910
■ Wykonuję remonty mieszkań - tynki
ozdobne, malowanie gładzie, ścianki
działowe, sufity podwieszane, panele
podłogowe, wymiana drzwi, hydraulika,
kanalizacja - 601 614 764
■ Zlecenia na budowy - Firma ogólnobudowlana przyjmie zlecenia na budowy oraz
remonty, szybkie terminy, zapewniamy
transport i materiał na miejsce, faktury vat
- 609 389 296

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Chata Biesiadna Lisia Góra - ul. Sudecka
100 w Jeleniej Górze organizuje wszelkie
imprezy okolicznościowe, grill czynny
codziennie od 10-19 zapraszamy! - 607
260 000
■ Merkury z Jeleniej Góry - to czteroosobowy zespół wspaniale obsługujący wesela
i inne imprezy. Różnorodny repertuar, tez
dęciaki i trochę jazzu 75 51 963 - 609
299 524
■ Muzyczny duet - Wesela, imprezy - 609
851 863
■ Nauka gry na pianinie - Edukacja
profesjonalna nauka gry na pianinie i
instrumentach klawiszowych, a także
nauka zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
■ Wesele Marzeń Zespół Prestiż - Wesela,
zabawy karaoke demo na naszej stronie
e-mail kontakt@zespolprestiz.pl - - 517
900 425
USŁUGI
RÓŻŃE
■ 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
Ekspres Pożyczka 500zł
do 200 - bez BIK-u
wypłata w 4h

696 279 734

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
■ Zdrowe diety, bezpieczne zdrowe odchudzanie, poprawa kondycji i formy – mgr
inż. technolog żywności specjalista ds.
zdrowego odżywania i dietetyki – bobowskiw@tlen.pl – 785 636 539
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Detektyw - Z nami nie ma spraw przegranych - 693 873 473
■ Hydraulika technika grzewcza - montaż
c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
■ Imprezy plenerowe - w szałasie, piękne
widoki na tarasie widokowym w Jeleniej
Górze ul Sudecka 100. Zapraszamy - .
■ Księgowość - usługi rachunkowo księgowe oraz doradztwo podatkowe dla małych
firm i osób fizycznych zadzwoń i przyjdź
- 606 107 610
■ Meble kuchenne - pod indywidualna
zabudowę przy zakupie: projekt i montaż
gratis. wykonujemy także szafy wnękowe w
systemie komandor - 668 256 899
■ Naprawa komputerów w domu klienta.
tanio i solidnie karwosz@wp.pl - 505
650 331
■ Odstąpię dobrze prosperujący salon
fryzjerski w miejscowości turystycznej,
ściśle centrum z całym wyposażeniem
- 692 265 128
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa
i modernizacja komputerów w domu lub
firmie klienta. Usuwanie wirusów. Dzielenie
łączą Internetowego - 695 299 500
■ Profesjonalna pomoc poszkodowanym w wypadkach, bez opłat wstępnych,
zadzwoni , napisz:biuro@ergocentrum.pl
- 508 104 487
■ Przeróbka sony - PSP FAT/SLIM 30PLN
- 783 934 205
■ Restauracja Dyspensa - przyjmie
zamówienia na przyjęcia okolicznościowe
komunie oraz catering w każdym miejscu
wskazanym przez państwa - 698 663
661
■ Tworzenie stron internetowych - zarówno
prostych jak i bardziej rozbudowanych
■

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

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

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"
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opartych o najnowsze technologie - 607
304 106
■ Usługi detektywistyczne - windykacja,
kredyty - 693 873 473
■ Usługi informatyczne - naprawa komputerów - 507 311 491
■ Wynajem, sprzedaż i montaż - rusztowań
elewacyjnych firmy ALFIX - System Layher
605 410 752 - 605 410 752
■ Zdejmę każdego simloka - karta darksim pozwala bez utraty gwarancji używać
karty innych operatorów - tylko 60 zł.
- 515 206 246

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Bus 8 osób - klimatyzacja, przewozy w
kraju i zagranica. Atrakcyjne ceny - 669
836 755
■ Bus 8 osobowy - do wynajęcia, wycieczki
Polska-Czechy - 505 092 579
■ Kompleksowa obsługa - przeprowadzek
pomagamy ustawić wszystkie meble. Niskie
ceny. Ubezpieczenie ładunku. również na
terenie UE - 509 441 300
■ Lotniska przewozy - obsługa lotnisk :
Praga, Wrocław - 505 092 579
■ Lotniska przewozy - - dowóz na lotniska
w kraju i zagranica - 669 836 755
■ Polska Holandia Polska - przewoź osób
do Holandii wyjazdy w czwartek i niedziele.
powroty w piątek i poniedziałek. Busy
klimatyzowane - 692 555 900
■ Przeprowadzki - transport międzynarodowy tanio fv - 500 452 760
■ Przewozy Regionalne - obsługa lotnisk
Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT tel/fax 75
71 740 25 e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
■ Przewozy regionalne "MPT" - przesyłki
kurierskie expressowe tel/fax 075 71
74 025 F-ra VAT, e-mail maklarite@vp.pl
- 607 763 204
■ "MPT" - Przewozy Regionalne, przewozy
osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT
Tel/fax 075 7174025 e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Transport - przeprowadzki przewóz
towarów kraj, zagranica 2 tony - bus maxi
16m.szesc. 4,60 cm długość powierzchni
ładunkowej - tanio i solidnie fv - 509
211 282
■ Transport do 1.3t - Ford Transit, klimatyzacja, przewozy towarów, przeprowadzki.
kraj i zagranica. Wystawiam faktury vat.
Tanio - 669 836 755
■ Transport do Bonn - pilnie potrzebne
dwa wolne miejsca do Bonn na miejscu
trzeba być 4 maja o godz. 9.00-10.00.
- 075 61 37 450
■ Transport, przeprowadzki - transport
auta na lawecie, transport towarów i
przedmiotów, nietypowych oraz inne usługi
związane z transportem - 601 082 077

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
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30 JELONKA WCZORAJ
Ponad 200 lat temu na najwyższy szczyt Sudetów wspiął się przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych

Gdzie z Kotliny Jeleniogórskiej nie spojrzeć, tam
Śnieżka, Schneekope, Głowa Olbrzyma. Różne miała
nazwy i różnie jej szczyt zagospodarowywano. Od
skromnej kapliczki św. Wawrzyńca, po monstrualny
budynek w kształcie latających talerzy. Różne też
były plany wobec „dachu” Karkonoszy. Te najbardziej
śmiałe zakładały wybudowanie pod Śnieżką tunelu
– jak w Alpach.
Bohater naszych opowieści
o przeszłości Karkonoszy oraz
ich okolic John Quincy Adams
przestraszyłby się zapewne,
gdyby zobaczył dziś blaszane
schronisko na Śnieżce. Zdumiałby się, że nie można tam
przenocować. Za to łatwiej
byłoby mu zjechać i wjechać
na Głowę Olbrzyma z pomocą
czeskiego w ycią gu. Bo po
naszej stronie na najwyższy
szczyt Sudetów Zachodnich
wcią ż trzeba wspi na ć się
piechotą. Za to wschód słońca
zawsze ze Śnieżki wygląda
imponująco.

Prezydent na sianie

Adams, przyszły prezydent
USA, był na Śnieżce 7 sierpnia
1800 roku. Dyplomatę i małżonkę na podnóże karkonoskich szczytów dowiózł wózek
z konnym zaprzęgiem. Wyżej
musieli już iść o własnych
siłach. Aż do Budy Samuela
(dzisiejsza Strzecha Akademicka).
– To miejsce, w któr ym
wszyscy wchodzący na Śnieżkę od strony Śląska spędzają
noc przed zdobyciem szczytu.

Stoi już od 130 lat, ale choć
w sezonie jest pełno gości,
jej wyposażenie jest mało co
lepsze od innych – zauważył
Quincy.
Warunk i, w jak ich spa ł
ze swoją świtą, można by
określić jako traperskie. – W
pokoju dla gości o około 10
stóp długości, nałożyli siana
na podłogę, na nie brudną
płachtę, na której L. (małżonka Quincy’ego Luise – przyp.
KP), Epps i ja położyliśmy się
–pisze John.
Ale zamiar drzemki spełzł
na niczym, bo inni goście w
budzie okazali się głośni i
gatatliwi.
– Podobnie jak my mieli
iść rano na szczyt góry, tymczasem jeden z nich zdawał
się wygłaszać swoim towarzyszom odczyt o retoryce
i literaturze do późnej nocy
– t ł uma cz y A mer yk a n i n.
Przybyszom przeszkadzały
też dzwonki zawieszone na
szyjach krów, które wówczas
w Karkonoszach powszechnie
hodowano.
Może dzisiejszym turystom
„marzyłoby się” takie zakłóca-

nie ciszy nocnej?
Quincy Adams podziwiał
przy okazji „Księgę Koppy”, do
której wpisywali się ówcześni
górscy turyści.
– Zawiera tyle bzdur, że
jeden z niemieckich turystów
gratuluje swoim rodakom
postępów w języku i rozwoju intelektu, widocznych z
porównania obecnej księgi z
poprzednią – ironizuje dyplomata. Przy okazji zauważa,
że nie jest pierwszym Amerykaninem, który ma zamiar
zdobyć Snieżkę. Uprzedził
go niejaki Schweinitz z Filadelfii.

Fot. Archiwum

Śnieżka zawsze górą
Taką Śnieżkę widział John Quincy Adams

Marsz ku wschodowi
słońca

Ówcześni turyści odwiedzali Śnieżkę w lipcu i sierpniu,
kiedy pogoda była w miarę
ustabilizowana. Ich celem,
oprócz zdobycia szcz y t u,
była kontemplacja wschodu
słońca.
Przyznać należy, że dzisiejsi turyści nie doceniają tego
zjawiska, ani samozaparcia,
które przybysz zza oceanu
w ykazał w trakcie tej w yprawy. Co prawda jego luba
Luise dostała migreny i na
wczesnoporanną wyprawę się
nie udała. Ale John dzielnie
z towarzyszami podróży na
Śnieżkę wszedł.
– Przez 20 minut szliśmy
stromo w górę, później łagodnym zboczem w dół i przez
kwadrans po równinie, aż
doszliśmy do stóp właściwego
wzgórza (Śnieżki) – pisze
Quincy.
Z obawy przed spóźnieniem
się na ekscytujący spektakl
natury przyspieszyli kroku.
Wejście na szczyt zajęło im
kwadrans. – Wielki olśniewający luminarz wstał w swojej
chwale wynurzając się z ciemnej chmury na horyzoncie.
Wystarczy obrócić się na pię-

cie i cały Śląsk, cała Saksonia
i całe Czechy przesuwają się
przed oczami w jednej chwili!
– to słowa amerykańskiego
podróżnika.
W tym opisie oczywiście
przesadził, bo przy dobrej
widoczności k rajobraz ze
Śnieżki widać co najw yżej
do st u k i lometrów. Qui nc y spędził na górze około
półtorej godziny. Zajrzał do
dzisiejszego świadka jego odwiedzin, najstarszego obiektu na najwyższym szczycie
Sudetów – kaplicy św. Wawrzyńca. Ufundowana przez
ród Schaffogotchów w 1681
roku świątynia była zarazem
czymś w rodzaju schroniska
dla odwiedzających najwyższy szczyt naszych gór. – Zakonnicy z Cieplic (cystersi) są
zobowiązani do odprawiania
mszy w dzień patrona i w
cztery dni świąteczne w roku
– zaznacza Adams.

Dzielna Amerykanka

Kiedy wracał ze szczytu,
spotkał swoją małżonkę, któ-

rej poprawiło się samopoczucie. Sama postanowiła wdrapać się na Śnieżkę. Ponownie
z Luise odwiedza górę, z którą
się zaprzyjaźnił. Później spacerowali do Budy, w której
nocowali. Przeszli w pobliżu
Małego Stawu. – Zbiornik o
przejrzystej wodzie, w której
było trochę ryb. Przez Cieplice wracają do Jeleniej Góry,
gdzie zatrzymują się około
godziny 15.
Można się zastanowić, co
amerykańska para wówczas
jadła. John Quincy Adams rozkoszował się poczęstunkiem
ówczesnych górali, którzy
zaproponowali Amerykanom
chleb i biały ser. Zapewne taki
suchy prowiant zabrali ze
sobą, bo wówczas, na początku XIX wieku, w wysokich
partiach gór nie było schronisk z wyszynkiem.
Dopiero po wizycie Quincy’ego Adamsa, w 1810 roku
nastąpiła kasacja cieplickiego
klasztoru. Wówczas w kaplicy
urządzono dom noclegowy i
gospodę. Z tego okresu pochodzi zamontowane wewnątrz

świąt yni epitafium Józefa
Odrowąża Pieniążka, polskiego turysty.
W 1828 nocował on w kaplicy. Później poszedł w kierunki Lučni Boudy, zabłądził
i – jak wieść niesie – utonął
w torfowisku na równi pod
Śnieżką.

Śnieżka królową

Pier wsze schronisko na
szczycie zbudowano dopiero
w połowie XIX wieku. Miało
pecha, bo spłonęło. Podobny
los spotkał następne. Jego
właściciel, Friedrich Sommer
nie załamał się i zbudował
kolejny obiekt w 1862 roku.
Ten budynek przetr wa ł
ponad sto lat. Można było
nie tylko się tam przespać,
ale zjeść solidny i niedrogi
obiad.
Na widok jadłospisu dzisiejszy turysta dostałby oczopląsu, bo kiedy w latach 70. XIX
wieku właścicielem schronisk
na Śnieżce został Friedrich
Pohl, szczyt okazał się Mekką
nie tylko dla admiratorów
wschodu słońca, lecz także
dla smakosz y. Jadalnię w
sch ron isk u udekorowa no
stołami z białymi obrusami.
Menu rozrastało się, aby w
początku wieku XX osiągnąć
poziom szanowanej restauracji, która znajdowała się na
poziomie 1605 metrów nad
poziomem morza. Pohlowie
urządzili tam także pierwsze
obserwatorium meteorologiczne.
Ciąg dalszy w następnym
numerze ...

(tejo)

Pozdrowienia z końca wieku XIX (rok 1900)

Głowa Olbrzyma z kaplicą, obserwatorium i schroniskiem

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

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:

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA

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

www.millenniumkredyty.pl

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

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 05.10.2008
BEZ WPISOWEGO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 maja 2008 r.

32 REKLAMA
W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Ogłasza rekrutację na kierunki:
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
                                 (zawodowe studia licencjackie I stopnia)
• FILOLOGIA - studia stacjonarne
(opcja nauczycielska i nienauczycielska)
specjalność - filologia angielska
specjalność - filologia germańska
• FILOLOGIA POLSKA - studia stacjonarne
specjalność - nauczycielska
specjalność - rzecznictwo prasowe
• PEDAGOGIKA - studia stacjonarne i niestacjonarne
specjalność - pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne:
2 czerwca – 9 lipca 2008 r. 15 lipca – 18 września 2008 r.
Informacje pod numerem telefonu: 075 64 53 303, -304, -308

WYDZIAŁ PRZYRODNICZY
                                  (zawodowe studia licencjackie I stopnia)
• FIZJOTERAPIA - studia stacjonarne i niestacjonarne
• PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne
• PIELĘGNIARTSWO tzw. „Pomostowe"
- studia niestacjonarne (przeznaczone dla absolwentów
średnich szkół medycznych)
• WYCHOWANIE FIZYCZNE
- studia stacjonarne i niestacjonarne
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne:
15 maja - 10 lipca 2008 r. 15 lipca - 18 września 2008 r.
Sprawdzian umiejętności ruchowych na kierunek
wychowanie fizyczne

WYDZIAŁ TECHNICZNY
                                  (zawodowe studia inżynierskie I stopnia)
• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
- studia stacjonarne i niestacjonarne
• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
- studia stacjonarne i niestacjonarne
• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(po otrzymaniu zgody MNiSW)

11 lipca 2008 r. 19 września 2008 r.

Termin składania dokumentów na studia stacjonarne:
19 maja – 15 września 2008 r. i na studia niestacjonarne:
19 maja – 26 września 2008 r.

Informacje pod numerem telefonu: 075 64 53 330, -332

Informacje pod numerem telefonu: 075 64 53 336, -337

• studia stacjonarne i niestacjonarne:

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

