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– Jeste śmy optym istam i i wierz ymy, że
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– mówią Magda i Darek. Jakie są szanse na
spełnienie ich marzeń?
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Kierowcy dwóch traktorów należących do siędlęcińskiej firmy
zajmującej się remontem dróg, dzień po dniu spowodowali
dwie kolizje. Dwa razy poszkodowaną była ta sama kursantka
jednej ze szkół nauki jazdy w Jeleniej Górze.
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FOT. AGNIESZKA GIERUS, ARCHIWUM JELONKI. COM

Najlepsi z Polaków
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REKLAMA

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

Kolegium Karkonoskie Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Nasze atuty:
Rozbudowany system stypendialny
 wiemy jak pomóc każdemu
Wyjątkowy campus
 p lenerów zazdroszczą nam najlepsze polskie
uczelnie
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
AZS Kolegium Karkonoskie
 z naszymi sportowcami liczy się cała Polska, tak
w dyscyplinach indywidualnych, jak zespołowych

Dodatkowy nabór na
następujące kierunki studiów:
Pedagogika - studia stacjonarne
Wychowanie fizyczne
- studia stacjonarne i niestacjonarne
	Termin składania dokumentów do
20.09.2007r.
Filologia polska - studia stacjonarne
	Termin składania dokumentów do
21.09.2007r.
Filologia ze specjalnością filologia angielska
- studia stacjonarne:
Filologia ze specjalnością filologia germańska
- studia stacjonarne
	Termin składania dokumentów do
21.09.2007r.
Fizjoterapia - studia niestacjonarne
Pielęgniarstwo - studia stacjonarne
	Termin składania dokumentów do
21.09.2007r.

Elektronika i Telekomunikacja
- studia stacjonarne i niestacjonarne
Edukacja Techniczno-Informatyczna
- studia stacjonarne i niestacjonarne
	Termin składania dokumentów do
12.09.2007r.
Kolegium Karkonoskie corocznie przedstawia także
bogatą ofertę studiów podyplomowych. Uczelnia
prowadzi nadspecjalizację w kształceniu osób
niepełnosprawnych. Z myślą o nich przygotowało
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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WYDARZENIA / OPINIE
Akrobata za sterami

Desant w teczce

Konrad Przezdzięk

Koniec spekulacji: Zbigniew Szereniuk zastępcą
prezydenta Jeleniej Góry.

Gabinet przy ul. Sudeckiej, w
którym przez kilka lat zadomowił
się były zastępca szefa miasta Józef
Sarzyński, ma nowego lokatora. To
Zbigniew Szereniuk, były burmistrz
Świaradowa Zdroju, który od minionego piątku jest oficjalnie prawą
ręką Marka Obrębalskiego.
Tym samym częściowo sprawdziły się nasze prognozy, w których
tydzień temu zastanawialiśmy się,
kto obejmie wakujące od listopada
ubiegłego roku stanowisko.
Nowemu zastępcy szefa miasta
będą podlegały wydziały: spraw
obywatelskich, zdrowia, kultury,
oświaty i wychowania oraz komunikacji.
Szereniuk jest co prawda bezpartyjny, ale ma spore doświadczenie samorządowe. W poprzedniej kadencji był burmistrzem
Świeradowa. Wcześniej pełnił też
funkcję członka zarządu powiatu
lubańskiego. Kilka miesięcy temu
został urzędnikiem lubańskiego
starostwa, ale – w związku z podjęciem zatrudnienia w Jeleniej
Górze – rozwiązał tą umowę za
porozumieniem stron.
Komentatorzy kojarzą Z. Szereniuka z formacjami prawicowymi: Platformą Obywatelską
oraz Prawem i Sprawiedliwością.
Jednak radni PiS dementują jakoby

Dlaczego wyborcy nie przepadają Zbigniew Szereniuk nie
za Markiem Obrębalskim?
zdradza na razie swoich
Czytaj na str. 9.
pomysłów

ARROW - okna z certyfikatem
- zaufaj niezależnym
Fachową oceną jakości profili
okiennych zajmują się od lat
instytucje wyspecjalizowane
w chemii i technice budowlanej. Na podstawie rygorystycznych testów przyznają atesty
i certyfikaty tylko najlepszym
produktom. W dzisiejszych
czasach coraz uważniej należy
sprawdzać, czy dokumenty te
zostały przyznane przez niezależne państwowe instytucje.
Coraz częściej atesty są bowiem
jedynie chwytem marketingowym wymyślonym przez
samych producentów. Takie
"marketingowe certyfikaty",
są często przykrywką braku
certyfikatów bezpieczeństwa.
Należy zatem szukać okien
wykonanych z bezpiecznych
systemów profili, posiadających
atesty nadawane przez niezależne państwowe instytucje. Tylko
profile posiadające wszystkie
niżej wymienione atesty i certyfikaty gwarantują pełne bezpieczeństwo użytkowania.
Oto lista atestów i certyfikatów niezależnych państwowych
instytucji, którymi powinny le-

nominacja eksburmistrza była
ich udziałem. Pokrzywdzone w
całej rozgrywce jest ugrupowanie
Wspólne Miasto. Spodziewano
się, że – w związku z rozmowami koalicyjnymi – stanowisko
zastępcy przypadnie Robertowi
Prystromowi. Teraz mało realne
wydaje się zawarcie jakiegokolwiek
porozumienia PO z WM.
Zastępca prezydenta miasta nie
chciał w piątek mówić o swoich
planach związanych z objęciem
funkcji wiceszefa miasta.
– Mam kilka pomysłów, które zamierzam zrealizować, ale nie zrobię
tego dzisiaj. Za wcześnie by o nich
mówić, najpierw muszę poznać
urząd – powiedział na piątkowej
konferencji prasowej.
Nic dziwnego, bo z Jelenią Górą
nie jest związany. Nie powiedział
także, czy w mieście zamieszka, aby
wczuć się w nową rolę, czy też będzie
dojeżdżał ze Świeradowa Zdroju do
swojego
(ROB/ tejo)
gabinetu.

gitymować się profile naprawdę
bezpieczne: Aprobaty techniczne przyznawane przez Instytut
Techniki Budowlanej (ITB)
- gwarantują bezpieczeństwo
konstrukcji. Atest higieniczny
Państwowego Zakładu Higieny - gwarantuje bezpieczne
użytkowanie, nie narażające
zdrowia na szwank. Atest PPOŻ
- gwarantuje bezpieczeństwo
w razie pożaru. Znak jakości
RAL - gwarantuje jednakowo
wysoką jakość produkcji o doskonałych parametrach. Klasa
profili. Najwyższa jest klasa
A. Należy żądać pisemnego jej
potwierdzenia w użytym w
oknie profilu. Należy nadmienić, że nie wszystkie atesty są
obowiązkowe. VEKA posiada
wszystkie atesty i certyfikaty,
zarówno te obowiązujące, jak
również te nieobowiązujące
w kraju i Unii Europejskiej.
W  ARROW atestujemy i sprawdzamy swoje wyroby, ponieważ na pierwszym planie przy
konstrukcji systemu stoi u nas
bezpieczeństwo jego użytkownika.
(TS)

Fot. ROB

Prezydent Marek Obrębalski
uwielbia spacer po cienkiej linie
nad przepaścią politycznej klęski. Póki zachowuje równowagę,
jakoś to wszystko się kręci.
Co jednak będzie, jak mu
się noga powinie? Czy wyciągnie doń pomocną dłoń nowy
zastępca Zbigniew Szereniuk
ze Świeradowa Zdroju? Na to
pytanie nikt nie zna odpowiedzi,
bo mało kto w Jeleniej Górze zna
Zbigniewa Szereniuka, który
będzie miastem współrządził
miastem.
Widać prezydent Obrębalski
zna pana Zbigniewa doskonale. Zażyłość zapewne pogłębił
podczas minionych ośmiu miesięcy, kiedy zastanawiał się,
kogo posadzić przy ul. Sudeckiej.
Zaintrygowanym wyborcom
niemal co miesiąc odpowiadał,
że decyzję podejmie wkrótce.
No i podjął. Władzę przywiózł
w teczce. W poprzedniej kadencji
za „teczkowego” robił poseł
Jerzy Szmajdziński, który sterował, a prezydent Józef Kusiak
– rządził.
Niezależnie od kursu obranego przez tych żeglarzy, wiadomo
było, kto stoi na kapitańskim
mostku.
Teraz też na tym mostku
wszystko widać. Ale zaskoczenie
wyborców może być jeszcze
większe, kiedy okaże się, że za
Obrębalskiego za sterem nie
ma nikogo, a maszynista zrobił
sobie wolne.

Stop! Dla życia

W środę z Wrocławia na dworzec w Jeleniej Górze trafiła
nietypowa wystawa promująca
bezpieczeństwo na przejazdach
kolejowych. Plakaty informujące
o zagrożeniach i pokazujące
skutki uderzenia pociągu w
pojazdy, których prowadzący
nierozważnie przejeżdżają przez
tory, robią wrażenie.
To kolejny element ogólnopolskiej społecznej kampanii „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się
i żyj”, który tym razem ma swoją
odsłonę w stolicy Karkonoszy. W
Jeleniej Górze jest 15 przejazdów
kolejowych w różnych kategoriach. Często kierowcy ignorują
znak „stop” sądząc, że pociąg
nie nadjedzie i zdążą przejechać.
Nie zawsze im się to udaje. Do
12 sierpnia wolontariusze będą
rozdawać ulotki propagujące
bezpieczną jazdę.
Czytelnicy mogą też włączyć
się do działań i wygrać koszulkę
z hasłem akcji. Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania.
1. Jakie jest tegoroczne hasło
akcji promującej bezpieczeństwo
na przejazdach kolejowych?
2. Jak powinien zachować
się kierowca przed przejazdem
kolejowym?
Spośród tych, którzy prześlą
na adres redakcji (tradycyjny
– Tygodnik Jelonka.com, ul.
Klonowicza 9, 58-500 Jelenia
Góra lub mailowy – redakcja@
jelonka.com) poprawne odpowiedzi, rozlosujemy nagrody
niespodzianki. Na odpowiedzi
czekamy do 10 sierpnia.

Angela

Pożegnali Ukraińców
Fot. Agnieszka Gierus

REGION Z Świeradowa do Jeleniej Góry

Najmłodsi mieszkańcy Doniecka i Ługańska wrócili do
domu po dwóch tygodniach wakacji w Jeleniej Górze
i okolicach.

Harcerski jubileusz
Fot. OLGA PĘKALA

Z BOKU

Członkowie organizacji harcerskich z Czech i Polski
odnowili na Śnieżce przysięgę z okazji stulecia
powstania skautingu.

JELENIA GÓRA Lokatorzy mogą wykupić mieszkania

NA JĘZYKACH

Za grosik

Julia broni „Julii”

Czy były przekręty przy prywatyzacji huty Julia w Szklarskiej Porębie? W opinii prokuratury, mimo fatalnych dla zakładu skutków tego przedsięwzięcia, wszystko było w prawnym
porządku. Przeciwnego zdania
jest posłanka Julia Pitera z PO,
zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka. Przyjechała
do Jeleniej Góry, aby wesprzeć
swoją klubową koleżankę posłankę Beatę Sawicką w walce
o przyszłość zakładu.
Julia Pitera zapewniła, że
zabierze się za sprawę „Julii” z
dużą przyjemnością.
– Oczywiście nie jest tak,
że zaraz będzie widać efekty
– czasami trzeba na nie czekać
miesiącami. Wiem jednak z
doświadczenia, że scenariusze tego typu działań zawsze
przyniosą jakieś efekty. Mogę
zapewnić, że słowa dotrzymamy – dodała.

Od środy można składać wnioski o wykup mieszkań. Na Zabobrzu już są tysiące
zainteresowanych wykupieniem, swojego „m” na własność.
Niższe czynsze i kres absurdalnych opłat – to tylko niektóre
z możliwości, jakie daje nowa
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
W grę wchodzą ogromne
pieniądze. Dla porównania,
dotychczas średniej wielkości
mieszkanie spółdzielcze można
kupić za około 10 tys. zł za metr
kwadratowy. Po zmianach jest to
nie więcej niż 1,6 procenta.

– Do 2 sierpnia wpłynęło do
nas 1,2 tysiące wniosków. We
wtorek z podaniami przyszło 100
osób, a w czwartek do godz. 9.30
już dziesięć – mówił nam Marian
Leńko, prezes Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodaje, że spotyka się z różnymi
opiniami na temat ustawy.
– Punkt widzenia jak zawsze
zależy od punktu siedzenia. Jeżeli
ktoś przekształcił swoje mieszkanie np. rok wcześniej i zapłacił
za to dużo więcej, teraz narzeka.
Natomiast ci, których wcześniej
nie było na to stać, mówią, że
jest to najlepsza ustawa, jaką widzieli – stwierdza
prezes JSM.

– Uważam, że ustawa to
świetny pomysł. Wreszcie będę
miała mieszkanie na własność
za niewielkie pieniądze – podkreśla pani Dorota, mieszkanka
Zabobrza.
Po rozpatrzeniu dokumentów
do rzeczywistego nabycia prawa
własności potrzebna będzie już
tylko umowa notarialna i wpis
do księgi wieczystej. Warunek:
mieszkanie nie może być zadłużone. Do przekształcenia powinno
dojść w ciągu trzech miesięcy od
dnia złożenia podania.

AGA/ Angela

(AGA)

w w w.fabr ykaokien.com
biuro@fabr ykaokien.com

Urszula Łukaszuk
odbiera wniosek od
pani Doroty,
mieszkanki Zabobrza

Fot. Agnieszka Gierus

„ARROW” Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 8
58-500 Jelenia Góra, tel. 75-64-33-063

Fot. Agnieszka Gierus

Firma “ARROW”
jest autoryzowanym przez firmę “Veka”
producentem okien i drzwi !!!
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Czy stolica Karkonoszy przestanie straszyć ruinami, brudem i brakiem perspektyw?

W oczekiwaniu na wizję cudów
Magda i Darek chcą zostać w Jeleniej Górze. Z nią wiążą
przyszłość. To jednak wyjątek potwierdzający regułę,
że większość młodych ludzi marzy o ucieczce z miasta.
Uda się ich przekonać, że nie warto?

Cztery używane autobusy
marki MAN zasiliły w poniedziałek tabor Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze. Kosztowały miasto 60
tysięcy złotych każdy. To dużo
taniej niż pojazdy nowe. MANy przyjechały z Austrii. Są po
przeglądach a ich stan jest bardzo dobry. Mają 12 lat, ale co
najmniej 10 lat mogą jeszcze
służyć w Jeleniej Górze. Samorządowcy przymierzają się do
kupna dalszych używanych
pojazdów, aby uzupełniać psujący się tabor. Marek Woźniak,
dyrektor MZK, podkreślił, że
nowe „stare” nabytki są mniej
awaryjne i odporne na korozję.
Są przystosowane do przewożenia ludzi niepełnosprawnych,
ale nie mają klimatyzacji.

Angela

Ścieżki przyjaźni

Młodzi Niemcy i Polacy czyszczą dawne szlaki spacerowe
wokół posiadłości dworskiej w
Łomnicy. Wszystko w ramach
projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Sympatyków
Gminy Mysłakowice oraz Promocji Regionu i Agroturystyki
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Pielęgnowania Kultury i Sztuki
Śląskiej (VSK) z Niemiec.
– Gospodarze pałacu Łomnica
podjęli się stworzenia modelowej
sieci rekreacyjnej na własnych
gruntach (60 ha). Chcą odtworzyć ścieżki spacerowe, ustawić
ławki, oznakować miejsca widokowe – mówi Irena Trelka,
koordynator projektu. Pomagają
w tym wolonantariusze z Polski
i Niemiec. Organizatorzy planują
plener plastyczny, poświęcony
utrwaleniu krajobrazów jednego z najpiękniejszych zakątków
Kotliny Jeleniogórskiej. Prace
nadzoruje osobiście właścicielka posiadłości Elizabeth von
Kuster.

Nasi rozmówcy za rok planują
się pobrać i chcą, aby ich dzieci
dorastały i rozwijały się w mieście
dzieciństwa rodziców.
– Wierzymy, że będą perspektywy dla naszego miasta związane
zarówno ze stroną kulturalną, jak
i zawodową. Tutaj dorastaliśmy,
nawiązywaliśmy pierwsze przyjaźnie. Tutaj mamy rodzinę, znajomych. Czujemy się w Jeleniej Górze
swobodnie. Wiemy, że spora ilość
znajomych i ludzi w naszym wieku
wyjeżdża do większych miast albo za
granicę. Nie chcemy być odbierani
jako niepoprawni optymiści, ale
widzimy szanse dla naszego miasta
– przekonują.

Statystyki i minusy

Ten „niepoprawny optymizm”
nie znajduje odzwierciedlenia w
statystykach. Liczba mieszkańców
stolicy Karkonoszy z roku na rok
maleje. Młodzi ludzie, którzy po
maturze wybierają większe ośrodki
akadmickie, często już do rodzinnego miasta na stałe nie wracają.
Jeleniogórzanie szukają także
szczęścia w innych krajach: od Niemiec po Wielką Brytanię, Hiszpanię,
a nawet kraje Ameryki. – Wolę zaryzykować niż tkwić w tym marazmie
– mówi nam Dariusz Choiński, który
jako kierowca pracuje w Hiszpanii i
cieszy się, że stąd uciekł.
Minusy miasta wyliczają także
Magda i Darek. – Brakuje imprez,
rozrywek, zwłaszcza w czasie wakacji, które powinny w nie obfitować.

W Jeleniej nie ma też praktycznie
nocnego życia, jak np. chociażby
we Wrocławiu. Większość knajpek
zamykana jest u nas przed godziną
23 – dodają.
Innych denerwują obiecanki i od
lat niezrealizowane inwestycje. – Porysowali mi samochód w okolicach
starego miasta, bo zostawiłem auto
w bocznej uliczce – skarży się Piotr
Wołkowski. – A parking wielopoziomowy świeci od kilku lat pustkami.
Władze nie potrafią tego problemu
rozwiązać.

Miasto jak postrach

Przerażający jest stan techniczny jeleniogórskich budynków nie
tylko na starówce i przy ratuszu.
W centrum uzdrowiskowej części
miasta wystarczy przejść się po
kilku bocznych uliczkach placu
Piastowskiego, aby dostrzec widmo
krążącej klęski.
Niemal co drugi dom się sypie,
straszą pustostany, a tętniące niegdyś życiem uzdrowiskowe placówki – choćby biuro usług przy ul.
Cieplickiej, tuż u bram zdroju – zieją
nicością.
– Jak tu coś takiego zachwalać
i zachęcać kuracjuszy, których z
roku na rok ubywa? – zastanawiają
się członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Cieplic. Jego wiceprezes
Małgorzata Turowska wypomina:
– Na deptaku trudno napić się zdrojowej Marysieńki, bo nie ma pijalni.
Ta w budynku zdrojowym jest w
sezonie za ciasna.

Parking wielopoziomowy od kilku lat
stoi opustoszały

Fot. REPORTERZY JELONKI.COM

Fot. ANGELA

MAN-y na trasy

Prace geologiczne przed budową Fokus Parku
zaczęły się w minionym tygodniu
Miasto wprawdzie odnowiło
fontannę, z której biły termalne
źródła, ale prace sfuszerowano,
bo wodotrysk nie działa. Roboty
pochłonęły ponad 70 tysięcy złotych,
które poszły w błoto.

Czy to żarty?

Na pytanie dotyczące zespołu basenów termalnych jeleniogórzanie
uśmiechają się ironicznie. – Czy to
nie prima aprilis? – pytają. Sprawa
„dojrzewa” od przeszło 10 lat i nie
wyszła poza wstępny etap opracowań i konkursów.
Aquaparku jak nie było, tak nie
ma. I choć urzędnicy zapewniają, że
sprawa jest do załatwienia jeszcze w
tej kadencji, mało kto w to wierzy.
Do tego mieszkańcy stolicy Karkonoszy i jej goście boją się przestępców. Napady w biały dzień to
codzienność w mieście. Ostatnio
dwóch rabusiów wyrwało kuracjuszce z Niemiec torebkę na placu
Piastowskim. Po ofiarnej interwencji
jednego ze złodziei złapał po pościgu
policjant. Drugi uciekł.

Z kolei w centrum Jeleniej Góry są
miejsca, które o każdej porze lepiej
omijać z daleka lub szybko przechodzić. Choćby skwer przy cerkwi pw.
św. Piotra i Pawła. Okupujący ławki
pobliscy chuligani i bandyci nie boją
się ani policji, ani straży miejskiej. Są
bezkarni, choć wiosną ciężko pobili
przypadkowego przechodnia.
O tym, co się dzieje nocą, kiedy
z barów i pubów wracają pijani bywalcy, wiedzą najlepiej mieszkańcy
centrum, którzy przez hałas nie
mogą spać. Rano zastają zdemolowane budki telefoniczne i przystanki
autobusowe.
– Za równowartość szkód, które
przez cały rok czynią wandale,
można by kupić co najmniej jeden
używany autobus – podkreśla dyrekcja Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Marne szanse?

Jak tu się zatem dziwić, że młodzi
ludzie chcą z Jeleniej Góry uciekać?
Niewiele pomogło otwarcie Kolegium Karkonoskiego, którego zada-

Perełki na papierze
Aquapark w Cieplicach.
Obwodnica północna Jeleniej Góry
Galeria Forum w Jeleniej Górze
Zabudowa północnej części śródmieścia
Inwestycje przy ul. Jasnej i Grodzkiej
Zabudowa północnej ściany ul. Kopernika.
Hotele lub inne obiekty na rogu Wojska Polskiego i 1 Maja

(AGA)

niem było powstrzymanie młodzieży
od ucieczki z miasta. Częściowo się
udało, bo wielu młodych decyduje
się na studia w KK i zostaje, ale tylko
do ukończenia uczelni. Potem idą
w świat na studia uzupełniające i
osiedlają się w Krakowie, Warszawie
lub Wrocławiu.
Jak samorządowcy chcą ułatwić
życie jeleniogórzanom i uczynić
przyszłość bardziej kolorową niż
momentami przygnębiająca teraźniejszość?
O ponownym otwarciu parkingu
wielopoziomowego Marek Obrębalski wspominał wiosną. Placówkę,
której poprzedni właściciel splajtował, odkupiła pewna spółka z
Lubina. Ale sprawa ucichła. O jej
rozwoju nie wie nawet zastępca prezydenta Jerzy Łużniak. Zarządzający
spółką są nieuchwytni, a kłopot z ze
znalezieniem numeru do nich miała
Katarzyna Młodawska, naczelnik
wydziału informacji i promocji.
Parking wciąż jest zamknięty na
cztery spusty.
Samorządowcy kuszą też inwestycjami, które w najbliższym czasie w
Jeleniej Górze mają rozkwitać. Najbardziej realna z nich to zabudowa
placu po byłym targowisku „Kiliński”. Siedem i pół roku po likwidacji
bazaru, po wpadce z poprzednim
inwestorem, który obiecywał złote
góry, a nie zrobił nic, teren przejęła
brytyjska spółka, która postawi tu
Galerię Fokus Park.

JELENIA GÓRA Rozmowa z Wojciechem Jastrzębskim, nowym prezesem spółki wodociągowej

Wstrzymywanie wycieku pieniędzy z „Wodnika”
Dane dotyczące strat wody w przedsiębiorstwie wodociągowym w ciągu ostatnich dwóch lat są alarmujące. W 2005
roku wynosiły 45 proc., a w ubiegłym – 54 proc. To bardzo
dużo, bo dopuszczalne i w granicach rozsądku ubytki w
tym względzie nie powinny przekraczać 20 procent.
– Co Pan na to? – pytamy
Wojciecha Jastrzębskiego.
– Zastanawiałem się nad tym
wcześniej, pełniąc przez kilka tygodni tylko obowiązki prezesa. Dane
są rzeczywiście szokujące, ale gdy
odliczymy ilość wody pomniejszoną
o zużytą na potrzeby własne wodociągu i kanalizacji (m.in. płukanie
technologiczne, poawaryjne itp.)
to wówczas te straty wyniosą około

30 proc. Niemniej i tak są zbyt duże
i należy się zastanowić nad tym, jak
powstrzymać ten szkodliwy proces.
Dlatego zleciłem niedawno osobie
spoza firmy opracowanie raportu
w tej sprawie. Będzie gotowy do
końca miesiąca.
- Czy nie będzie to wydanie
pieniędzy na kolejny dokument,
który i tak niczego nie zmieni?

– Postaram się, by tak nie było.
Raport będzie rejestrem tych miejsc,
gdzie powstają największe ubytki
wody. W efekcie trzeba będzie
potem metr po metrze sprawdzić
szczelność przewodów wodociągowych, które w znacznej mierze
(ok. 70 proc.) mają od 20 do 50 lat
i wymagają po prostu wymiany.
Jednak sporo wody wypływa z
przyłączy, które nie należą do nas,
a szczególnie tam, gdzie przestały
działać liczne w mieście kiedyś
zakłady pracy, w tym największy
– „Celwiskoza”. Będziemy te miejsca również naprawiać pobierając
opłaty od właścicieli.

– Można odnieść wrażenie,
że wcześniej lekceważono
jakby i tolerowano nadmierne
straty wody i było to akceptowane przez rady nadzorcze
i właściciela, czyli miasto,
ze szkodą dla kieszeni odbiorcy.
– Trudno mnie oceniać poprzedników, ale postaramy się wyeliminować nadmierne ubytki wody na
podstawie wyników wspomnianego
raportu. Zabierzemy się do tego już
we wrześniu br. W niedługim czasie
okaże się, czy nam się to uda.

Rozmawiał

Liczby nie kłamią (dane w m. sześć.)
Wyprodukowana
i pozyskana woda

Sprzedaż
wody

2005

6 800 000

3 799 543

2006

8 500 000

3 961 818

Rok

Straty wody
3 000 457 - wartości ok. 8,5 mln zł netto
4 538 181 - wartości ok. 13 mln zł netto

Dodać przy tym należy, że spółka „Wodnik” w latach 2005 i 2006
kupiła lekką ręką od ZUK Mysłakowice i Piechowice odpowiednio: 1 000 000 i 1 060 000 m. sześc. wody.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Nie czekajmy do końca grudnia

Amatorzy lodowatej kąpieli zażywają
rozkoszy w chłodnej wodzie przy
kaskadzie w Przesiece

Znaki zapytania

Wciąż niewiadomo, co powstanie
na gruncie przy ulicy Jasnej. Inwestor chce dużej galerii handlowej,
miasto – stylizowanych kamienic
mieszkalnych z przyziemiami przeznaczonymi na sklepy, restauracje i
hotele. Spór trwa.
O aquarparku wiadomo tylko
tyle, że ma stanąć na nieużytkach
w pobliżu ulic Sobieszowskiej i
Dolnośląskiej w Cieplicach.
Miasto przymierza się też do
kupna nowoczesnego systemu
monitoringu. Ma to być 10 kamer
ze sprzętem umożliwiającym radiową transmisję wysokiej jakości,
ustawionych na placu Ratuszowym
i śródmiejskim trakcie. To jednak
melodia przyszłości: samorządowcy
na razie na zakup oraz instalacje
systemu nie mają pieniędzy (300
tysięcy złotych).
Pewne jest, że kamery nie trafią
na plac Piastowski w Cieplicach,
gdzie złodzieje i bandyci są niemniej
groźni niż w centrum Jeleniej Góry.

(AGA/ ROB/ tejo)

Przedmieścia
Jeleniej Góry to często
siedlisko pijaków

Wiele wskazuje na to, że zamieszanie wokół planów budowy
elektrowni wodnej nad popularną
kaskadą (pisaliśmy o tym dwa
tygodnie temu) ma swoje źródło
w piśmie, które gmina Podgórzyn
przesłała do Bartłomieja Bekasa,
właściciela gruntu, 10 listopada
2005 roku. Gdyby tego dokumentu
nie było, nie byłoby sprawy.
Zaświadczenie, skierowane do
Bartłomieja Bekasa w punkcie
drugim informuje go, że na obszarach w pobliżu wodospadu ...
„obowiązuje zakaz zabudowy,
który nie dotyczy urządzeń
infrastruktury technicznej realizowanej dla potrzeb lokalnych,
w tym elektrowni wodnych”...
W końcowym zdaniu tego pisma
stwierdza się, że ... „stanowi uzupełnienie informacji zawartych
w zaświadczeniu wydanym
przez tutejszy urząd w dniu 16
sierpnia 2005 roku”.
Pod tym dokumentem podpisała się ówczesna sekretarz gminy
– Agnieszka Bobkier. Sprawę w
urzędzie prowadził wymieniony w
piśmie: Bogdan Rutkowski.
Wójt gminy Podgórzyn – Anna
Latto mówi, że zajęła się tą sprawą, która wydarzyła się w czasie
sprawowania gminnej władzy
poprzedniej kadencji. Jednak
kontakt z byłą panią sekretarz
jest utrudniony, bo wyjechała
poza Jeleniogórskie. Natomiast
zatrudniony nadal w gminie B.
Rutkowski nie wie, jak to się stało,
że we wspomnianym zaświadczeniu z 10 listopada ubiegłego roku

JELENIA GÓRA Sprawcy fałszywego alarmu
wyszli z celi

Bombiarze na wolności
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
zdecydował o nie przedłużaniu
aresztu dla Dominika P. i Rafała S.,
którzy – z młodszym kompanem
– w listopadzie ubiegłego roku
wszczęli fałszywy alarm o bombie
w hospicjum.
Sąd wziął pod uwagę, że są to
młodociani sprawcy oraz że spędzili
za kratkami już 8 miesięcy. Ponadto,
część stawianych im zarzutów się
nie potwierdziło.
Dominik P. i Rafał S. oraz Dawid
W. (jego sprawą zajmuje się sąd
dla nieletnich) byli antybohaterami listopadowych wydarzeń
przy Domu Opieki i Hospicjum

Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek
w Miłkowie. Zadzwonili do tej placówki i powiedzieli, że w budynku
jest bomba i że ją zdetonują, jeśli
nie otrzymają tysiąca złotych. W
efekcie pensjonariuszy domu – w
większości ciężko schorowanych
ludzi – ewakuowano. Jedna osoba
zmarła.
To, że Dominik P. i Rafał S. wyszli
z aresztu nie oznacza, że są niewinni. Proces w tej sprawie toczy
się nadal. Najbliższe posiedzenie
odbędzie się 17 września.

(ROB)

znalazł się dopisek zaznaczony
pogrubionym drukiem, którego
wcześniej nie było w żądnym
dokumencie.
Nie było go również w żadnym
z planów przestrzennego zagospodarowania gminy z lat 2000 i
2001. – Gdyby nie szum medialny
związany z obroną wodospadu,
cała historia nie wyszłaby na
jaw. Myślę, że teraz powinna się
tym zająć prokuratura. Wyraźnie
złamano prawo – powiedziała
A. Latto.
Robert Tarsa wójt gminy poprzedniej kadencji był nieuchwytny od piątku, 3 sierpnia. Wyjechał służbowo (jest dyrektorem
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego) na cztery dni i nie
podnosił komórki.
W związku z tym nie odpowiedział na pytanie: jak to się stało, że
jako szef gminy tamtej kadencji
dopuścił do tego, by tej treści pismo
dotarło do właściciela gruntu oraz
późniejszego inwestora.
Ta historia pasuje jak ulał do
afery z eksposłanką Aleksandrą
Jakubowską, którą oskarżano o
zmianę w ustawie o radiofonii i
telewizji, polegającą na tym, że
sama dopisała słynne „i ... czasopisma”.
W naszym lokalnym przypadku
we wspomnianym zaświadczeniu
niczym diabeł z pudełka wyskoczyło: „w tym elektrownie”.
Można mieć tylko nadzieję, że
tę tajemniczą historię wyjaśni
prokuratura.

Janusz Cwen

Policja
podziękowała
Wspaniałą obywatelską
postawą, a przede wszystkim odwagą wykazała się
jeleniogórzanka, która po
tym jak sprawca kradzieży
wyrwał się ochroniarzom
w jednym z supermarketów,
pomogła go schwytać.
Sama go zatrz ymała i
obezwładniła przekazując
przestępcę w ręce policji.
Panią Izabelę zaprosił mł.
insp. Zbigniew Ciosmak,
komendant miejski policji
w Jeleniej Górze, aby podziękować odważnej jeleniogórzance.

(tejo)

Od stycznia 2008 można mieć kłopoty bez nowych dokumentów.
Wymiany starych dowodów
można dokonać w ciągu trzech
tygodni, jeszcze nie czekając w
tasiemcowych kolejkach, które
mogą się wkrótce pojawić. Na
razie do wydziału spraw obywatelskich urzędu na placu Ratuszowym zgłasza się od 150 do 300
petentów dziennie.
– To ostatni dzwonek na złożenie wniosku zanim pojawią
się kolejki, które sparaliżują pracę
urzędników i wydłużą czas oczekiwania na nowe dowody osobiste – mówi Krystyna Chyczewska,
naczelniczka wydziału. – Im
później złożymy podanie, tym

dłużej na dokument poczekamy
– dodaje.
Od stycznia bez nowego dowodu można mieć kłopot z zaciągnięciem kredytu w banku,
pobraniem przesyłki na poczcie.
W skrajnych przypadkach za
brak dokumentu ma grozić kara
aresztu.
Wniosek można pobrać zarówno w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w ratuszu,
lub ściągnąć ze strony internetowej: jelenia-gora.bip.info.pl
Wypełniony należy złożyć do
wydziału z zaświadczeniem o
opłacie (30 zł) uiszczonej w kasie

urzędu. Do tego dwa zdjęcia z
lewym półprofilem, bez nakrycia
głowy i bez ciemnych okularów.
Z opłat zwolnieni zostaną wychowankowie domów dziecka
oraz pensjonariusze Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydział pracuje w godz. 7. 30 do
15. 30, a od września – najprawdopodobniej do godz. 18. Nowe
dowody ważne są dziesięć lat.

Angela

O obowiązku wymiany dowodów
osobistych czytaj na stronie 12.

JELENIA GÓRA Siła przyciągania nauki jazdy

Ciągniki w natarciu
Pech prześladował kursantkę
jednej ze szkół nauki jazdy, której
dzień po dniu skasowali auto ciągnikami pracownicy Kółka Rolniczego
w Siedlęcinie. Ale nie zamierza się
poddać!
W miniony czwartek w Cieplicach
traktor najechał na prowadzonego
przez pechową panią nissana micrę.
Dzień później, na ul. Wolności przy
małej poczcie inny ciągnik uderzył
w tył opla corsy z literką „L”, którym
kierowała ta sama osoba. – Za każdym razem winę za spowodowanie
kolizji ponosi kierowca taranującego pojazdu – tłumaczy Eugeniusz
Karczewski, instruktor Polskiego
Związku Motorowego. Jak podkreśla
kom. Bogusław Kotowski, oficer
prasowy policji, kierowcy traktorów
jechali nieostrożnie. Kursantce gasł
silnik, a oni nie zdążyli wyhamować
i ładowali się na „elkę”.
Ani kursantce, ani kierowcom
nic się nie stało. Poszkodowana
nie chciała jednak na ten temat
rozmawiać. E. Karczewski zapewnia
jednak, że jest to kobieta bardzo
opanowana, i nie przestraszyła się
natarcia ciągników. Mimo tych
zdarzeń będzie się dalej uczyć, aż do
rąk dostanie prawo jazdy.

Angela

Stłuczka ciągnika z nissanem w Cieplicach

Niemal powtórka tej sytuacji w Jeleniej Górze

Wakacje po półmetku

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

Gdyby nie awantura medialna w obronie wodospadu
Podgórna, sprawa nie wyszłaby na jaw.

Dowody do wymiany

Fot. DARIUSZ GUDOWSKI

Przemycony dopisek

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

PODGÓRZYN Jak w aferze z byłą posłanką
Jakubowską

Fot. Archiwum

Prace geologiczne rozpoczęły się
w ubiegłym tygodniu.
– Badamy skład gruntu, na którym ma stanąć obiekt – mówił
nam Grzegorz Lukliński, geolog z
Wrocławia. – Wyniki przekażemy
inwestorowi. Dane są niezbędne
przy projektowaniu np. grubości i
głębokości fundamentów.
Na placu przy ul. Kilińskiego
wykonano w miniony czwartek
29 odwiertów o głębokości od 3 do
15 metrów.
Rozpoczęte badania to najlepszy
dowód, że inwestor, spółka Parkridge
poważnie myśli o budowie galerii
handlowej. Będzie tam kino, sklep
rtv, market spożywczy, kilka restauracji oraz kilkadziesiąt mniejszych
sklepów. Pod galerią zostanie wybudowany dwupoziomowy parking na
ok. 500 miejsc.

Na przedostatni turnus kolonijny do Brenna (Wielkopolskie) wyjechały
w piątek najmłodsi jeleniogórzanie do ośrodka Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci nad Jeziorem Białym. Do początku roku szkolnego już tylko trzy
tygodnie laby.

Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
REGION Czesi walczą z uciążliwymi turystami i ograniczają wstęp do parku narodowego

Oprawca
u biegłych

Psycholodzy i psychiatrzy
wezmą pod lupę Adama Z. W
lipcu zamordował dwie kowarzanki i ukradł im 48 złotych.
Mężczyzną, któremu zarzucono podwójne zabójstwo ze
szczególnym okrucieństwem,
zajmą się także biegli z zakresu serologii (specjaliści od
oznaczania grupy krwi) oraz
daktyloskopii.
Takie badania zleciła jeleniogórska prokuratura okręgowa, która jeszcze nie ma
opinii medycznej po sekcji
zwłok dwóch ofiar.
Poinformowała o t ym
rzeczniczka prokuratury
Ewa Węglarowicz-Makowska. Wciąż trwa dochodzenie
przeciwko Z. Wiadomo, że
sprawca znęcał się nad swoimi ofiarami: jedną z nich
udusił. Śledczy nie ujawniają szczegółów zbrodni. Nie
wykluczają, że morderstwo
mogło mieć podłoże seksualne. Wcześniej Adam Z. był już
karany za rozboje.
Teraz morderca wciąż przebywa w celi jeleniogórskiego
aresztu śledczego. Na ekspertyzy biegłych trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Potem
zostanie skierowany do sądu
akt oskarżenia przeciwko
Adamowi Z. Grozi mu kara
dożywotniego więzienia.

(tejo)

Wygonić gangi jagodziarzy
– Koniec z dewastacją terenów chronionych – mówią
pracownicy polskiego i czeskiego Karkonoskiego Parku
Narodowego. Nasi południowi sąsiedzi ograniczyli możliwość wstępu do lasu. Kto go złamie, zapłaci słoną karę.
Od 20 lipca do 15 października
w czeskim Karkonoskim Parku
Narodowym można poruszać się
tylko po szlakach i ścieżkach rowerowych. Zejście z wytyczonej
ścieżki może skończyć się bardzo
źle. Gapowiczom grozi grzywna do
10 tysięcy czeskich koron (ok. 1400
złotych). No i czeka ich rozprawa
administracyjna. Jest to o tyle nieprzyjemne, że trzeba przyjechać do
Czech, by złożyć zeznania. Ukarany
pokrywa też koszty rozprawy, a to
kolejne tysiąc koron.
– Jesteśmy zmuszeni podjąć taką
decyzję ze względu na zbieraczy
jagód, którzy dewastują przy okazji
tereny chronione – mówi Milos
Ruzicka z czeskiego KPN. – Niestety,
w większości są to Polacy.

Ograniczenie dotyczy przede
wszystkim I i II strefy czeskich
Karkonoszy.

Koczują w górach

– Nielegalny zbiór jagód to olbrzymi problem także dla nas –nie
ukrywa Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
– W górach można spotkać zorganizowane grupy.
Jak twierdzi, zbieraniem owoców
leśnych zajmują się setki osób.
Najczęściej robią to na zamówienie.
– Kilkunastoosobowe grupy dowożone są busami w pobliże parku.
Ludzie są doskonale przygotowani.
Często zostają w górach na noc.
Rozbijają namioty albo w koczują w
samych śpiworach – mówi Włodzimierz Zieliński, szef straży Karkono-

Ukaranych są dziesiątki
W ubiegłym roku pracownicy czeskiego parku wszczęli postępowanie administracyjne przeciwko 56 nielegalnym zbieraczom jagód. Aż 49 z nich otrzymało
grzywnę w najwyższym wymiarze – 10 tys. koron. Sześć osób musi zapłacić po
4 tys. koron a jedna – 2 tys. koron. Zarekwirowano 42 maszynki do zbierania
jagód.
W tym roku zakaz obowiązuje od dwóch tygodni. W ciągu pierwszych 10 dni
czescy strażnicy na zbieraniu jagód przyłapali 5 osób.

skiego Parku Narodowego.

napisem skup jagód podjeżdżają pod
same granice KPN-u. Wystarczy, że
człowiek wyjdzie z lasu i już może pozbyć się ciężkiego ładunku. Gotówkę
otrzymuje na miejscu, do ręki.
Jak mówią pracownicy parku,
pracowici zbieracze potrafią dziennie wyciągnąć nawet pół tysiąca
złotych! – Nie no aż tyle to nie
– mówi pan Tadeusz. Sam jednak
twierdzi, że jest to opłacalny biznes.
– Przynajmniej można trochę do
renty dorobić – mówi. Problem
jednak w tym, że i zbieranie
jest nielegalne, i sprzedaż
też. Od słoika jagód nikt
przecież nie odprowadza podatku.
Mimo wprowadzanych ograniczeń w
Czechach i zwiększenia czujności patroli

Płoszą zwierzęta

– Zbieracze zostawiają po sobie
śmieci, resztki jedzenia – mówi Andrzej Raj. – Rozdeptują torfowiska,
powodując wielkie zniszczenia.
Ponadto zakłócają życie zwierząt,
wchodzą na obszary, na które nawet
nasi pracownicy rzadko się zapędzają o tej porze roku ze względu np. na
okres lęgowy ptaków.
Inna sprawa, że ludzie używają
specjalnych maszynek. Zbiera się
dzięki nim szybciej niż ręcznie, ale
maszynki zrywają też liście. – W ten
sposób uszkadzane są krótkopędy.
Rośliny mogą nie owocować przez
kilka lat, a przecież jagody stanowią
pożywienie dla niektórych zwierząt
– dowiedzieliśmy się w KPN-ie.

Biznes kwitnie

– Jagody się zmarnują, a
tak przynajmniej my trochę
zarobimy – przekonuje pan
Tadeusz, zbieracz z Jeleniej
Góry. Zarobią, i to nie mało.
Zbieranie jagód to doskonały biznes. Za litr nieprzebranych owoców (razem
z liśćmi) można dostać
w skupie 8 lub 9 złotych.
Ponadto, zbieracze nie musza się
martwić o odbiór. Samochody z

JELENIA GÓRA Zamontują windę

Pół wieku w obiektywie

Fotografuje przez pół wieku
Jerzy Wiklendt brał udział w 330 wystawach fotograficznych, ma na swoim
koncie wiele odznaczeń. Największą wartość ma dla niego strona autorska w
Międzynarodowej Encyklopedii Fotografów wydanej w Szwajcarii. Wystawę
„50 Lat Mojego Fotografowania” można oglądać do końca miesiąca w galerii
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego przy Podwalu.

Ma Pan w swoich zbiorach
około 52 tysięcy negatywów.
Które zdjęcie uważa Pan za
najlepsze?
Pod względem artystycznym
nie mam takiego zdjęcia, czy grupy zdjęć. Fotografia jest jedną z
dziedzin sztuki, której nie można
oceniać obiektywnie i nie starajmy się tworzyć takich kryteriów.
Mam jednak dwa zdjęcia, które
mają dla mnie duże znaczenie
emocjonalne. Jedno przedstawia robotników niosących portret Lenina.
Drugie wiernych
niosących figurę
świętego. Nigdy
ten zestaw nie był
wyeksponowany z
tytułami, które
chciałem mu
nadać. A miały
to być tytuły: „Lenin
wiecznie żywy” i
„Bóg jest
wieczny”.

Spore ułatwienie dla dzieci z zespołu szkół i placówek specjalnych przy ul. Grottgera. W budynku
zostanie zamontowana winda.

Czy fotografia cyfrowa
zepchnie do lamusa tradycyjną?
Myślę, że nie należy się aż
tak obawiać rozwoju fotografii
cyfrowej. Należy ją traktować raczej jako kolejny etap w rozwoju
fotografii i trzymając się prostej
starej zasady, że nie aparat robi
zdjęcia, ale człowiek, należy wierzyć, że wśród tej ogromnej ilości
fotografujących znajdzie się paru
zdolnych fotografów, których
będzie można nazwać artystami.
No a fotografia tradycyjna, na
pewno nie zabraknie pasjonatów zajmujących się nią,
którzy nie pozwolą,
aby całkiem znikła z
naszego życia.

Miasto poz yskało na to
zadanie 199 tysięcy złotych
z Państ wowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorząd miał
też środki własne w wysokości 110 tysięcy złotych.
– Dzięki tej windzie, dzieci
będą mogły łatwiej poruszać
się między piętrami – mówi
Joanna Hanusz, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Jeleniej Górze. Będzie ona także
potrzebna przy ewentualnej
ewakuacji w ychowanków,
np. w razie pożaru. Ćwiczenia, jak zachować się w razie
pożaru, przeprowadzono w
szkole wiosną. Niektóre dzieci ściągane były za pomocą
podnośnika.

Dziękuję za
rozmowę.

Jerzy Wiklendt podczas otwarcia wystawy

Sprawa budowy windy ma
swoją długą historię. A to dlatego, że budynek jest zabytkowy i taka inwestycja wymagała zgody konserwatora
zabytków. Miasto opracowało koncepcję uwzględniając
uwagi konserwatora, ale ten
zmienił swoje stanowisko i
nie zaakceptował projektu.
Potem konserwator zażyczył
sobie, żeby winda była przeszklona, czemu sprzeciwili
się – i słusznie – pedagodzy
oraz urzędnicy. Niepełnosprawne dzieci mogłyby się
zwyczajnie bać podróżować
taką windą. W końcu obie
strony doszły do kompromisu. Miejmy nadzieję, że to już
koniec barier.

(ROB)
Fot. Jelonka.com

Jaki tematy Pan najczęściej
fotografuje? Na zdjęciach
widać sporo nawiązań do
architektury.
Oczywiście architektura i moja
fotografia są bardzo blisko, bo

Który z okresów w Pana
działalności fotograficznej
uważa Pan za ważniejszy?
Wrocławski(1957-1979) czy
jeleniogórski(1979-2007)?
Pod względem artystycznym
traktuję te dwa okresy na równi,
jednak zawodowo jestem bardziej
związany z Wrocławiem gdzie
pozostało więcej śladów mojej
działalności.
W sumie nabór architektów
w Jeleniej Górze z obiecywanym
mieszkaniem nakłonił mnie do
przyjazdu tutaj. Fotografią tak
samo zajmowałem się tam jak
i tu Jeleniej Górze. Na pewno
pewnym wyzwaniem były nowe

tematy związane ze zmianą
miejsca zamieszkania.

Barier coraz mniej

Fot. rylit

Ryszard Literacki: – Fotografią zaczął się Pan zajmować w roku 1957, dwa lata po
studiach. Późno dość…
Jerzy Wiklendt: – Kiedy jako
młody człowiek często chodziłem
po naszych górach. Chciałem
uwiecznić te wycieczki na zdjęciach i dlatego kupiłem sobie
prosty, niemiecki aparat typu
naszego Druha i statyw. Jestem
samoukiem, wiedzę o fotografii
zdobywałem z książek. Moim
pierwszym koreksem został obklejony słoik. Dopiero, kiedy
wysłane przeze mnie na konkurs
zdjęcie Śnieżki zdobyło nagrodę,
jeden z jurorów, Tomasz Olszewski, zaproponował mi wstąpienie
do towarzystwa fotograficznego
we Wrocławiu, gdzie już dalej
rozwijałem swoje umiejętności.

obydwie kocham, ale fotografuję
również krajobraz, ludzi. Nieobca
mi jest też fotografia reportażowa. Z racji zawodu architekta i
stałego obcowania z elementami
architektonicznymi w moich fotografiach te elementy często występują. Architektura jest związana
z krajobrazem i stanowi z nim
nierozłączną całość. Interesują
mnie tematy wpływu człowieka
na krajobraz i jego kształtowanie,
często bezmyślnie niszczące ten
krajobraz.

(ROB)

Strażnik Grzegorz Józefowicz prezentuje
skonfiskowane maszynki do zbierania jagód

JELENIA GÓRA Na jego zdjęciach Lenin był wiecznie żywy, a Bóg – wieczny

Rozmowa z Jerzym Wiklendtem w 50-lecie jego
twórczości.

w Polsce, wciąż wiele osób decyduje
się na złamanie prawa. Strażnicy KPN mają pełne ręce roboty.
W przedpokoju ich siedziby leży
kilkanaście maszynek do zbierania
jagód. – To tylko mała część tego,
co skonfiskowaliśmy w czwartek
– pokazuje Grzegorz Józefowicz,
referent i strażnik KPN.
W Polsce kary są znacznie niższe
niż w Czechach. Osoba przyłapana
na zbieraniu jagód może dostać
maksymalnie 250 złotych grzywny.
Rozwiązaniem mogłoby być zaostrzenie kar. Decyzję o tym może
podjąć rząd. Pracownicy KPN
twierdzą, że taki pomysł już mu
podsunęli. Miejmy nadzieję, że
przyniesie to skutek.

Fot. ROB



Dzieci nie będą miały problemów
z przemieszczaniem się z piętra na piętro

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Podejdźcie
do płota!

JELENIA GÓRA Lato z wielbłądem i tygrysem

Brak czasu na nudę

Od 9 do 12 sierpnia w Lubomierzu trwał będzie XI
Ogólnopolski Festiwal Filmów
Komediowych. Miasteczko
Kargula i Pawlaka na kilka dni zamieni się w stolicę
śmiesznych filmów. Ich niezliczone projekcje odbywać się
będą w kinie Raj, galerii „Za
miedzą”, sali teatralnej oraz
na wielkim ekranie rozwieszonym w rynku. Swój przyjazd zapowiedziała plejada
aktorów, w tym stali bywalcy
festiwalu Sylwester Chęciński
oraz Zbigniew Buczkowski.
Organizatorzy zaprosili 100
znanych z ekranu „twarzy”.
Oprócz projekcji znanych
obrazów, będzie można obejrzeć te mniej popularne, które
powalczą o trofeum „Zawleczka 2007”. Szczegóły imprezy
na festiwalowej stronie www.
sami-swoi.com.pl

Fot. Agnieszka Gierus

Aktywność sposobem na wakacje w mieście. Oto
propozycja Polskiego Czerwonego Krzyża, który
najmłodszym (na zdjęciu) zorganizował sierpniowe
półkolonie.

Uczestnicy odwiedzili też gospodarstwo agroturystyczne.
Mogli na żywo poznać i dotknąć
różne zwierzęta.
Atrakcji dostarczył również
wyjazd do Cyrklandu, szczególnie spotkanie z wielbłądem i
tygrysem oraz zabawa w Western
City, gdzie dzieci jeździły konno i
strzelały z łuku.

Sztuka bez
słów

(tejo)
Fot. Jrylit

– Zwiedziliśmy m.in. Ośrodek Edukacyjny Karkonoskiego
Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu dzieci bawiły się w parku linowym,
gdzie na tzw. mostku tybetańskim mogły sprawdzić, czy nie
mają lęku wysokości – mówi
Marek Łotecki, kierownik półkolonii.



(AGA)

Jeszcze jeden turnus
Są jeszcze wolne miejsce na ostatni turnus w terminie od 13 do 24 sierpnia
(koszt 50 zł.) Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji finansowej. Półkolonie współfinansuje miasto Jelenia
Góra. .

Zapowiada się,
jak zwykle,
ciekawe święto dla
miłośników kina

Uwolnienie rynku energii - wydzielenie spółki obrotu
Szanowni Państwo

Wczoraj zakończył się XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych. Lepiej być oszczędnym
w słowach, bo sztuka ulicy komentarza nie wymaga. Warto tylko
zauważyć, że jubileuszowe wydanie
imprezy było udane. Tym bardziej,
że nie przeznaczono fortuny na organizację. Najlepszym podsumowaniem niech będzie rozżalenie wielu
wiernych fanów teatrów ulicznych,
którzy mówili, że festiwal trwa
za krótko. Muszą uzbroić się w
cierpliwość. Następny za rok. Ale
zawsze można mile powspominać
patrząc na spektakle „okiem” naszej
fotoreporterki. Więcej zdjęć i relacji
na www.jelonka.com

(tejo)
Fot. Agnieszka Gierus

Realizując Dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego, z dniem 1 lipca 2007r. został uwolniony rynek
energii elektrycznej. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie podmioty gospodarcze i gospodarstwa
domowe maja możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej składając pisemne oświadczenie.
Dotychczasowa umowa ulega wtedy rozwiązaniu z ostatnim dniem drugiego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.
Na mocy ww. zapisów prawa ze struktur Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA wydzielona
została działalność polegająca na obrocie energią elektryczną. Działalność ta od dnia 01 lipca 2007
r. prowadzona jest przez spółkę obrotu – EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
Placu Powstańców Śląskich 20. Spółka posiada koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki
na prowadzenie tej działalności nr OEE/475/13855/W/2/2007/MB.
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne ogłoszona w Dzienniku
Ustaw Nr 115 z 29 czerwca 2007r., poz. 790 z mocą obowiązywania od 24 czerwca 2007 r. Art. 5b.1.
stanowi: „Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo pełniące funkcję
operatora systemu dystrybucyjnego sprzedaje energię elektryczną do odbiorcy końcowego oraz
świadczy usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z mocy prawa, z dniem wyodrębnienia z tego przedsiębiorstwa jego części niezwiązanej z działalnością dystrybucyjną i wniesienia
jej, przed dniem 1 lipca 2007 r. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego
innego przedsiębiorstwa, staje się umową, której stronami są: przedsiębiorstwo energetyczne
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną do którego wniesiono
wkład niepieniężny oraz odbiorca energii elektrycznej.”
Sukcesja umów wynikająca z cytowanego wyżej zapisu ustawy powoduje, że z dniem 1 lipca 2007
r., stroną dotychczasowej Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
staje się EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.
Przytoczone zmiany przepisów prawa oraz związane z nimi zmiany organizacyjne w EnergiaPro
Koncern Energetyczny SA powodują że od w/w daty otrzymywać będziecie Państwo faktury za
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji od EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.
Do końca 2007r. rozliczenia będą prowadzone na podstawie cen i stawek opłat wynikających z
Taryfy dla energii elektrycznej przyjętej do stosowania na terenie działania EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa którzy nie zdecydują się na zmianę sprzedawcy, nie będą musieli dokonywać żadnych formalności i będą obsługiwani na mocy zapisów
obowiązujących Umów, przy zachowaniu dotychczasowych zasad rozliczeń.
Nie ulegają również zmianie dane teleadresowe Biur Obsługi Klienta.
Zarząd EnergiiPro
Koncernu Energetycznego SA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 REKLAMA
JELENIA GÓRA

Wyzwanie dla fabryki i oferta dla poszukujących stabilnej pracy

DRAEXLMAIER

stawia na przyszłość
Sześćset nowych osób znajdzie zatrudnienie w Spółkach DSE i DWS Draexlmaier w Jeleniej Górze. Firma rozbudowuje się i szuka ludzi do
pracy w nowym profilu produkcji, którą zakład – dzięki utworzeniu siostrzanej spółki – zamierza uruchomić już od nadchodzącego roku.

DSE DR A E X LM A IER na
trwale wrósł w rzeczywistość
Jeleniej Góry. Działa tu od 1999
roku po zagospodarowaniu
sześciohektarowej działki przy
ulicy Spółdzielczej. Początkowe
plany, według których pracę w
firmie miało znaleźć 300 zainteresowanych, okazały się zaniżone. Dziś DSE DRAEXLMAIER
Systemy Elektryczne zatrudnia
1150 osób. I nie zamierza na tym
poprzestać, bo przygotowywane
są kolejne przyjęcia.

Siła produktu
DSE DRAEXLMAIER Systemy
Elektryczne Spółka z o.o. to część
koncernu działającego w między-

narodowym przemyśle motoryzacyjnym w dwunastu krajach
świata. Każdego dnia 35 000
pracowników w 54 zakładach
Grupy Dräxlmaier opracowuje i
wytwarza nowoczesne systemy
elektryczne i ekskluzywne wyposażenia wnętrz pojazdów dla
klientów tak znanych i cenionych
marek, jak: Daimler-Chrysler,
Audi-Volkswagen, BMW, Mercedes
oraz General Motors.
Spółka DSE DRAEXLMAIER
Systemy Elektryczne postawiła w
stolicy Karkonoszy pierwszy duży
zakład produkcyjny zupełnie od
podstaw. Aktualnie zajmuje się
produkcją wiązek do dwóch typów
pojazdów: Volkswagena Passata
oraz Volkswagena Phaeton.

Zagraj w piłkę
DSE DRAEXLMAIER ma swoją amatorską reprezentację w
piłce nożnej złożoną z pracowników Firmy, którzy rozwijają
sportową pasję i przyczyniają się do procesu integracji. Futboliści
ze Spółdzielczej 45 zdobyli pierwsze miejsce w ubiegłorocznej
Jeleniogórskiej Lidze Biznesu, uczestniczą w ogólnopolskich
rozgrywkach piłkarskich firm branży motoryzacyjnej, walczą
także o laury w zawodach pomiędzy innymi zakładami Grupy
Dräxlmaier .

Praca i płaca
DSE DRAEXLMAIER zapewnia, że zdyscyplinowany i sumienny
pracownik produkcyjny zarobić może do 1700 złotych brutto w
pierwszym roku pracy. Ten zarobek to suma części zasadniczej
(1000 złotych), 500 złotych premii za dyspozycyjność oraz 200 złotych uzależnionego od wielkości produkcji. To znacznie więcej niż
oferta z pierwszego naboru, kiedy w Spółce można było zarobić
około 950 złotych brutto. DSE DRAEXLMAIER Systemy Elektryczne
informuje, że ruch kadrowy jest zjawiskiem naturalnym i dotyczy
głównie działu produkcji. Jest bliski 4 procentom. W spółce nie
ma zwolnień grupowych.

Prestiżowym działem zakładu jest istniejące od 2003 roku
biuro konstrukc yjne, które
od roku ma swoją siedzibę
przy ulicy Ptasiej. W biurze
pracuje obecnie 42 inżynierów
o w ysokich k walifikacjach
zawodow ych. Dział prężnie
się rozwija i obsługuje projekty
dla wielu modeli samochodów.
W najbliższ ych miesiącach
dodatkowo 20 techników i
inżynierów może znaleźć w
tym dziale zatrudnienie .

2008, kiedy to uruchomiona
zostanie produkcja seryjna , na
etaty może liczyć nawet 500
zainteresowanych.
Ta k ż e DSE Dr a ex l m a ier
Systemy Elektr yczne nadal
zatrudnia głównie na stanowiska produkcyjne. Zatrudnimy
do 100 osób – podkreśla Sabina
Moryc. Szkolenie nowozatrudnionych realizowane jest w
okresie próbnym. Preferowane
są osoby z w ykształceniem
zawodowym ze zdolnościami
manualnymi, jednak firma
rozpatruje także oferty pracy
zdyscyplinowanych absolwentów gimnazjów.
W DSE DR AEXLMAIER Systemy Elektryczne pracować
mogą nie tylko jeleniogórzanie, lecz także mieszkańc y
ca łego subregionu. Spół ka
organizuje dojazdy pracownicze dostosowane do prac y trz yzm ia nowej na trasach z Lubawki, Kamiennej
Góry ,Bolkowa, Lubania Sl,
Lubomierza,Gryfowa, Wlenia
,Pilichowic, Lwówka Sląskiego. W miarę potrzeb , przy
odpowiedniej grupie pracowników nie wykluczone jest rozszerzenie tras dojazdow ych
dla innych miejscowości

Większa produkcja,
więcej możliwości
Obie firmy będą t ymczasowo d ziel i ł y obecną ha lę

produkcyjną i magazynową
= ok. 13 000 m 2 .W trakcie
przygotowań jest inwestycja
znacząco z większająca po wierzchnie hal .

Jakość i troska o ludzi
A by rea l i zowa ć za d a n ia
produkcyjne w międzynarodow ym przemyś le motor yzac y jnym kon iecznym jest
posiadanie certyfikatów jakościow ych. Od 2002 roku
DSE DR A E X L M A I E R Syste my Elektryczne posiada ISO
9001 oraz VDA 6.1. Ważność
certyfikatów jest corocznie
odnawiana.
Sp ó ł k a moż e p o c hwa l ić
się tak że innymi osią gnię ciami: to dwie nominacje do
tytułu Dolnośląskiego Klucza
Sukcesu w kategorii zakładów zatrudniających powyżej
250 osób. Od 2004 roku DSE
DR A E X L M A I E R m a pr awo
do posługiwania się tytułem
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
uzyskując w 2007 roku już
złoty certyfikat.
Firma dba nie tylko o sprawy
socjalne swoich pracowników,
ale także o ich zdrowie .
Trzy razy w tygodniu w zakładzie przyjmuje lekarz , od
ponad roku działa także bezpłatny gabinet rehabilitacyjny realizujący profilaktyczne
zabiegi zapobiegające dolegliwościom nadgarstków.

Pomocna dłoń
DSE DRAEXLMAIER Systemy
Elektryczne w miarę posiadanych możliwości wspiera
liczne akcje charytaty wne,
któr ych celem są rozmaite
przedsięwzięcia inicjowane
przez społeczność lokalną Jeleniej Góry. Na listach sponsorów
wielu z nich nie może zabraknąć loga Spółki, która zainteresowała się wieloma aspektami
nie zawsze łatwej codzienności
miasta. Między innymi – od
początku swojej działalności
wspiera oddział onkologiczny
Szpitala Wojewódzk iego w
Jeleniej Górze. Jest regularnym
darczyńcą i sponsorem idei
Straży Miejskiej, „Bezpieczne
dziecko na drodze”. Co roku,
pod choinką, dzieci z rodzin
ubogich i potrzebujących, dzięki innej akcji „Zostań z nami
świętym Mikołajem” znajdują
prezent y przekazane przez
Spółkę DSE DR A EXLM A IER
Systemy Elektryczne.

(ts)

Prawie bez
przeciwwskazań
Pracę na produkcji w DSE
DRAEXLMAIER Systemy Elektryczne może podjąć każdy,
kto ma zdolności manualne i
nie ma kłopotów z rozróżnianiem kolorów.

Nowości szansą
Grupa DRAEXLMAIER wciąż
stawia na rozwój. Wyrazem
tego jest utworzenie 12 kwietnia tego roku drugiej Firmy
w Jeleniej Górze - Spółki DWS
DRAEXLMAIER WYPOSAŻENIE
WNĘTRZ SAMOCHODOWYCH siostry DSE .Wytwarzane tu
będą skórzane obicia drzwi do
dwóch marek pojazdów: BMW
oraz Porsche.
– DWS jest w trakcie kompletowania załogi. W pierwszej
kolejności na stanowiska kierownicze i administracyjne,
a w późn iejsz y m ter m i n ie
na stanowiska produkcyjne
– zapowiada Sabina Mor yc
peł nomocni k DWS DR A E XLMAIER. Zatrudnienie znajdą
fachowcy szeroko rozumianego przemysłu meblarskiego oraz szwaczki. Dla wielu
stanowisk administracyjnych
oczekiwana jest dobra znajomość języka niemieckiego.
Do końca tego roku planuje
się zatrudnienie około 60 osób.
A docelowo, do końca roku

Nie tylko praca
W dniu 28 lipca 2007r. na Przystani w Mysłakowicach odbyła się coroczna impreza integracyjna,
w której wzięło czynny udział prawie 900 pracowników firmy. Chociaż pogoda nie zapowiadała się
najlepiej, po oficjalnym otwarciu imprezy przez dyr. naczelnego Pana Thomasa Krügera zaświeciło
słońce i wszyscy doskonale się bawili.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA / OPINIE
JELENIA GÓRA Aby zmienić witrynę internetową magistratu, urząd czeka na
logo 900-lecia istnienia miasta

Sieciowa bariera dla obcych
Czeski Jablonec ma swoją wirtualną wizytówkę w pięciu
językach.
– Chcemy przyciągnąć inwestorów, turystów z Niemiec i innych
krajów, a oficjalna strona miasta
nie ma nawet wersji anglojęzycznej
– dziwi się Magda Piotrowska,
studentka anglistyki.
– Dla porównania można odwiedzić stronę 50-tysięcznego Jablonca
nad Nisou, gdzie informacje znajdziemy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i
rosyjskim. Jablonec doskonale się w
ten sposób promuje – dodaje.
– Uważam, że obowiązkowo
powinien być język czeski. Zwłaszcza
na stronie informacji kulturalnej.
Przecież to nasi sąsiedzi i bardzo
często przyjeżdżają w nasze regiony.
Może gdyby mieli okazję przeczytać
w ojczystym języku informacje np.
o ciekawych imprezach, przyjeżdżaliby jeszcze częściej. A przy okazji
zostawiali pieniądze – stwierdza
23-letni Mateusz.
Z zarzutami nie zgadza się Katarzyna Młodawska, naczelnik

Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej Urzędu Miejskiego w
Jeleniej Górze.
– Nieprawdą jest, że nie ma wersji
obcojęzycznej. Strona internetowa
Informacji Turystycznej jest w wersji
angielskiej i niemieckiej. Turysta zza
granicy bez problemu znajdzie na
niej wszelkie informacje dotyczące
bazy noclegowej, imprez kulturalnych, gastronomii, komunikacji,
możliwościach spędzania czasu
wolnego, a także wiadomości na
temat samego miasta. Możliwe,
że z czasem poszerzymy jeszcze
stronę o język czeski – mówi pani
naczelnik.
Katarzyna Młodawska twierdzi,
że nie wszystkie informacje znajdujące się na stronie urzędu muszą
być tłumaczone i jako przykład
podaje portal wrocławski. Dodaje,
że jakiekolwiek działania związane
z rozbudową strony internetowej
związane są z zakończeniem konkursu na logo 900-lecia miasta.

JELENIA GÓRA Nowy pawilon na osiedlu Orle

Łatwiej po zakupy
Wkrótce mieszkańcy
uzdrowiskowej części miast a b ę d ą mog l i k upowa ć
towary w nowym markecie
sieci Lidl, który powstaje na
osiedlu Orle, w pobliżu dawnej szkoły FAMPY. W miejscu
wyburzonych wiosną zabudowań, po trzech miesiącach
pawilon już stoi. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz
placówki. Ekipy budowlane

wytyczają też nowe chodniki
i parkingi. To pierwszy duży
sklep w Cieplicach. Dotychczas część mieszkańców po
wielkie zakupy udawała się
do Jeleniej Góry. Po otwarciu
Lidla będzie na pewno taniej.
Teraz ceny w wielu mniejszych osiedlowych sklepach
są wygórowane.

(tejo)

JELENIA GÓRA Gotowy scenariusz święta miasta

Wrzesień po rycersku
– Planujemy przebudowę portalu,
ale czekamy teraz na rozstrzygnięcie
konkursu, bo wygląd i kolorystyka logo zdeterminują ostateczny
kształt nowej wersji strony urzędu
– usłyszeliśmy.
Nie wiadomo jednak jeszcze,
jak kwestia ta zostanie rozwiązana
technicznie. – Na pewno część
informacji będzie dostępna w obcej
wersji językowej – nie wiem tylko, w
jakim zakresie. Zmieni się też układ

zawartości merytorycznej – chcemy,
aby strona była bardziej czytelna.
Zależy nam na pozytywnym odbiorze, dlatego jesteśmy wyczuleni na
wszelkie sygnały, które dostajemy
od mieszkańców – co jest dobrze,
co źle, czego brakuje. Na bieżąco
sprawdzane są też i eliminowane
różne błędy bądź nieaktualne informacje – dodaje.

(AGA)

Wiadomo już, jak będą wyglądały obchody tegorocznego
Września Jeleniogórskiego.
– Święto rozpocznie jarmark,
który odbędzie się 8-9 września
– poinformował Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.
Będzie w nim dużo akcentów średniowiecznych, m.in.
przejażdżki rycerzy na koniach,
konkursy, pokaz bicia średniowiecznych monet. To jedna z
kilku nowych propozycji programowych. Jarmark odbędzie

się w centrum miasta. Muzycznym akcentem będzie10. edycja
festiwalu organowego Silesia
Sonans. Tłumy mieszkańców
powinien przyciągnąć koncert
finałowy. Gwiazdą ma być łotewska grupa pop-rockowa
BrainStorm. Znana przede
wszystkim miłośnikom konkursu Eurowizji: w 2000 roku
zdobyła tam trzecie miejsce.

(ROB)

REGION Sami politycy kręcą sznur, na którym mogą „powiesić” ich zawiedzeni wyborcy

Wilcze doły w wyższych kręgach
Nie sposób nie dopatrzyć się
zbieżnych linii w popularności ludzi
władzy centralnej po przełomie w
roku 1989 z pierwszymi samorządowcami wybranymi w wolnych
wyborach.
Również trudno nie zauważyć
postępującego znienawidzenia przez
wyborców każdego następnego
rządu oraz kolejnych ekip samorządowych.

Tęsknota za poparciem

Fot. Jelonka.com

Zarówno jedne i drugie o niemal stuprocentowym poparciu dla
pierwszego niekomunistycznego
premiera Tadeusza Mazowieckiego
mogą dziś tylko pomarzyć.
Ów entuzjazm przeszedł do
historii wraz ze zmarnowanym
potencjałem ludzkiej nadziei, czego
skutki obserwujemy dziś, niemal na
każdym polu, do którego „uprawiania” dorwą się politycy.
Dla nich szczytem szczęścia jest
zdobycie większości głosów mniejszej części społeczeństwa, która do

wyborów idzie. O resztę się nie dba.
A to właśnie lud, choć czasami nieokrzesany, w demokracji jest sędzią
najsprawiedliwszym. Często także
wydaje zupełnie bzdurne osądy i
wyroki, ale – to już inna sprawa.
Dziś ludzie ze świecznika są – według wielu sondaży opinii publicznej
– darzeni coraz mniejszym zaufaniem, kojarzeni z kłamcami, graczami, nierobami, koniukturalistami i
egoistami. Oczywiście, nie wszyscy
tacy są, choć każdy stereotyp gdzieś
ma cząstkę bolesnej prawdy. W
znacznej większości ludzie władzy
są osobami światłymi, z tytułami
naukowymi i pełni zapału do zmiany
sytuacji na lepszą aniżeli ta, którą
zastali po przejęciu sterów.
Widać to zwłaszcza w trakcie
kampanii wyborczej, kiedy padają
obietnice – najczęściej bez pokrycia
– w które ludzie wierzą, a później
żałują, że w to uwierzyli. Historia powtarza się co cztery lata. Z
przedwyborczych nadziei, jaką
wiążą wyborcy z tymi, przy

Józef Kusiak po porażce wyborczej usunął
się nieco w cień i oddał pierwsze skrzypce
władzy w SLD radnej Grażynie Malczuk

których nazwisku stawiają krzyżyk,
powstaje niechęć, a wręcz nienawiść,
jaką daną osobę rychło po wyborczej
decyzji obdarzają.
I nie pomagają argumenty, że
jeszcze za mało czasu upłynęło,
aby „słowo stało się ciałem”, czyli by przedwyborcze zapowiedzi
przekształciły się w namacalną
rzeczywistość. W tę obosieczną pułapkę wpadli zarówno były i obecny
szefowie Jeleniej Góry: Józef Kusiak
i Marek Obrębalski. A razem z nimi
w wilczym dole są ci, którzy na nich
głosowali.

Król marketów

Kiedy Józef Kusiak rozpoczynał
rządy w Jeleniej Górze, w mieście
nie było ani jednego hipermarketu,
a mieszkańcy – niczym handlowi
tułacze – jeździli na wycieczki do
wielkich sklepów w Niemczech a
później do przygranicznego Zgorzelca lub Wrocławia.
Prezydent Kusiak, niczym zbawca
wielbicieli wielkich zakupów, zapowiedział, że hipermarkety w mieście
będą. I rzeczywiście – powstały. Tyle
że zamiast spodziewanych dwóch,
wyrosło wielkich sklepów kilka i
to w większości na terenie osiedla
Zabobrze. Od przybytku rozbolała
głowa tych, którzy jeszcze nie tak
dawno na brak dużych powierzchni
handlowych narzekali. Rychło markety stały się dla prezydenta Józefa
Kusiaka przekleństwem. Szybko ze
zbawcy przeistoczył się – w oczach
wyborców – ciemiężcę drobnych
handlowców.

Podobnie było z miejscami pracy.
Nękana bezrobociem Jelenia Góra
za rządów J. Kusiaka na pewno
poprawiła wskaźniki. Miejsca pracy
powstały, ale czy te wymarzone?
Szybko okazało się, że z pompą otwierane przez szefa miasta zakłady
nie były rajem oczekiwanym, ale
potężnymi manufakturami, gdzie
za niewygórowaną pensję trzeba się
nieźle natyrać.
Oczywiście nie jest to wina Józefa
Kusiaka, tylko ogólnych realiów
ekonomicznych i polskiej taniej siły
roboczej, bardziej opłacalnej dla
zagranicznego pracodawcy.
Na samym prezydencie sprawdziło się porzekadło, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Chciał
dobrze, wyszło niezbyt dobrze. Przez
co zresztą pośrednio przegrał bój o
trzecią kadencję.

Jak Pinokio

Gestem wielkiej odwagi ze strony
Marka Obrębalskiego była sama
chęć wejścia do tego piekiełka i narażania się na falę krytyki ze strony
wyborców.
Ta, po wyborczym triumfie kandydata Platformy Obywatelskiej,
nastąpiła znacznie wcześniej niż
się tego można było spodziewać.
Praktycznie nowemu prezydentowi
nie dano cienia szansy na realizację
tego, co obiecał, z góry skazując na
niepowodzenie jego rządy.
Niestety, prezydent sam wywołał
wiatr, który tę falę podniósł, po
części nietrafionymi decyzjami po
objęciu urzędu. Wielu głosowało na
Obrębalskiego w nadziei, że zrobi
porządek w urzędzie nie z zapędem
faceta z siekierą, ale z racjonalizmem
intelektualisty.

Prezydent, owszem, założywszy
białe rękawiczki, wyrzucił paru
urzędników, ale akurat – zdaniem
wielu – nie tych, których trzeba było
z magistratu usunąć. Później okazało się, że uczynił to, przynajmniej w
jednym z przypadków, wbrew kodeksowi pracy, co kosztowało urząd
(czyli podatników) sporą kwotę, a
decydentów powinno przyprawić o
rumieniec wstydu.
Tych grzeszków jest więcej.
Prezydent na swoją niekorzyść i
zupełnie niepotrzebnie zaplątał się
w wyjaśnieniach dotyczących kontynuacji swojej akademickiej kariery
wykładowcy na jednej z kieleckich
wyższych uczelni.
Zupełnie inaczej wyborcy zareagowaliby, gdyby sam powiedział, że
musi dokończyć naukową misję, bo
nie wypada mu odejść.
Tymczasem trzeba było dziennikarskiej prowokacji, aby jeleniogórzanie poznali prawdę. Zresztą
Markowi Obrębalskiemu wstydu
nie przynoszącą. Drobne krętactwo
i niedopowiedzenie zostało jednak
fatalnie odebrane, a sam prezydent
zachował się niczym pajacyk Pinokio z powieści Collodiego.
Za błąd wielu uważa piątkowe powołanie na stanowisko
zastępcy prezydenta Zbigniewa
Szereniuka, człowieka spoza Jeleniej Góry. Na
takie punktowanie
szef miasta sam sobie zasłużył, choć
m a o n o b a rd zo
niewielki związek ze
stroną merytoryczną,
czyli z rozliczeniem
Marka Obrębalskiego
za to, co w kampanii

wyborczej obiecywał. Na to jest
jednak zdecydowanie za wcześniej, bo choćby miał czarodziejską
różdżkę, cudów nie uczyni..
Idąc jednak za lekcją z przeszłości
trudno wróżyć sukces komukolwiek
z kręgów władzy. Wciąż pokutuje
mit, że władza musi za wyborców
zrobić wszystko, a im pozostała
bierna rola cenzora dającego przyzwolenie na kolejną kadencję. Ale
takie jest, niestety, prawo demokracji. Bo wszelka władza początek swój
bierze z woli narodu. Z niej także
czerpie swój koniec. Nie zawsze
chwalebny

Ale takie jest, niestety,
prawo demokracji.
Bo wszelka władza początek swój
bierze z woli narodu. Z niej także
czerpie swój koniec. Nie zawsze
chwalebny.

Konrad Przezdzięk

Fot. Agnieszka Gierus

Każda władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu – pisał Hugo
Kołłątaj. Ale i z woli narodu może stać się władzą znienawidzoną i szybko skończyć karierę.
Tego już wybitny konstytucjonalista nie dopisał, choć wiedział o tym na pewno.

Marek Obrębalski
nie jest chłopcem
do bicia. Przed nim
jeszcze trzy i pół roku
kadencji

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KOWARY / KARPACZ
KOWARY Iluzjonista podpalił burmistrza w rytmach cygańskiej muzyki

We własnym zakresie
Fot. JEN

Ucieszą się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.

W tym roku Dni Kowar
miały specyficzny charakter i odbyły się pod
hasłem: „Magia, czary i
kultura romska”. Mimo
zimna i nienajlepszej
pogody, imprezę można uznać za udaną, bo
miejscowi i turyści nie
zawiedli.

Remont parkietu wykonują
pracownicy szkoły
Hala sportowa będzie miała
przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego odnowiony parkiet.
Będzie to placówkę kosztować
niewiele bo tylko tyle, ile wynosi
koszt kupionego lakieru – 7 tys.
zł. A to dlatego, że prace w ramach
swoich obowiązków wykonali

pracownicy „jedynki”. W taki sam
sposób wykonuje się w szkole wymianę oświetlenia, oczyszczanie
terenu, a nawet rozbiórkę byłych
garaży należących kiedyś do PTTK
na terenach przejętych od tej firmy
przez szkołę itp. prace.

(JEN)

Fot. JEN

Inaczej niż w marketach

W Kowarach powstały niedawno dwa markety, ale nie popsuło to specjalnie szyków blisko
20 handlowcom, którzy mają
stoiska z odzieżą, warzywami i
żywnością na miejscowym targu,
czynnym codziennie. – Tutaj

Głowa miasta w ogniu

człowiek nie jest anonimowy, jak
w marketach. Można pogadać ze
znajomymi i potargować się o
cenę – powiedział jeden ze stałych
klientów targu.

(JEN)

Pierwszego dnia odbył się
pokaz iluzjonisty, który widzowie
śledzili uważnie, a najmłodsi z zapartym tchem, szczególnie wtedy,
gdy w kulminacyjnym momencie
popisów mistrza magii doszło do
palenia głowy burmistrza Kowar
– Miroslawa Góreckiego. Na
szczęście, włodarz miasta „nie
stracił głowy” i wyszedł z pokazu
bez szwanku. Gwiazdą estradową
tego dnia okazała się Grupa Operacyjna, znana z przeboju „Nie
będzie niczego”. Publiczność była
przygotowana - znała na pamięć
teksty piosenek i śpiewała razem
z wokalistą. Wieczorem na zakończenie estradowych popisów
wystąpiła folkowa grupa Balkan
Sevdah z Warszawy i wówczas
widzowie obejrzeli efektowny fire
show, czyli taniec ognia.
Drugi dzień stał pod znakiem
kultury romskiej. Na estradzie
prezentowały się zespoły z Kowar,
Kamiennej Góry, Wałbrzycha
i zespół folkowy „Chudoba” z
Wrocławia. Dużym powodzeniem
cieszyły się potrawy romskie
– przygotowane przez członków
Stowarzyszenia Romów w Kowarach. Zabawa była przednia
wszyscy tańczyli przy ognisku i
wspólnie biesiadowali.

Mimo nie najlepszej pogody na Dni Kowar przyszło sporo
miejscowych i turystów
Po raz pierwszy święto miasta zostało zorganizowane w
centrum przy ul. Jagiellończyka
i, mimo niesprzyjającej pogody,
przyszło sporo mieszkańców
i turystów. Warto podkreślić,
że w trakcie imprezy panował
porządek, o co zadbały służby

Sprawa dotyczy restrukturyzacji przeprowadzonej w latach
1998-1999. O niezrozumiałych
transakcjach przeprowadzonych
w tym okresie można by napisać książkę. Największe straty
spowodowało wprowadzenie do
fabryki firmy zewnętrznej – The
Recovery Group Polska, która
miała przeprowadzić restrukturyzację. Za 9 miesięcy działalności
firmie zapłacono sporą jak na
ówczesne warunki kwotę 1,1
mln złotych. Do tego – jak ustalili
śledczy – wynagrodzenie zostało
zapłacone z góry, bez względu na
efekty działalności TRG. To nie
koniec, po 9 miesiącach umowę
z TRG przedłużono najpierw

o 3 miesiące a potem jeszcze o
miesiąc, za każdym razem płacąc
słono no i oczywiście z góry. Łącznie firmie zapłacono ponad 2,8
miliona złotych. Jakby tego było
mało, odpowiedzialni za nadzór
w fabryce przekazali całą władzę
TRG, zgodzili się na wprowadzenie do fabryki pracowników
tej firmy. Umowę sporządzono
tak, że restrukturyzujący byli
zwolnieni od odpowiedzialności
za zobowiązania, które powstały
w wyniku ich działalności.
Głównym oskarżonym w tej
sprawie jest Maciej D. Wówczas
był on członkiem zarządu spółki, która w imieniu właściciela
nadzorowała Fabrykę Dywanów

(kid)/JEN

REGION Kowbojskie zawody w Western City

Do wyroku na kobiercu
w Kowarach. To on wprowadził
firmę restrukturyzacyjną, mimo
sprzeciwu zarządu fabryki, związków zawodowych oraz części
rady nadzorczej. Maciej D. próbował nakłonić jednego z członków
zarządu do podpisania umowy
z TRG (prezes fabryki wcześniej
został odwołany – przyp. aut.), ale
ten odmówił i zrezygnował z pełnionej funkcji. Umowę podpisała
więc inna osoba z zarządu. Z kolei
aneks o przedłużeniu umowy na
kolejne miesiące podpisali inni
członkowie zmienionego zarządu, Józef P. i Richard S., którzy
byli jednocześnie pracownikami
TRG. Wątków w tej sprawie jest
więcej.
Prokuratura podkreśla, że
fabryki dywanów w tamtym
czasie, mimo że prosperowała
dobrze, nie stać było na tak kosztowną restrukturyzację. Ponadto
działania firmy TRG zakończyły

władz Kowar, udzielili także
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kowar.

Genialny skrzypek
Podczas występów zespołów romskich na estradzie widać było sporych
rozmiarów obraz olejny stojący na sztaludze, na którym uwieczniono
wspaniałego skrzypka, nieżyjącego od lat – Stefana Dymitera (zdjęcie
obok). Ten niewielkiego wzrostu niewidomy muzyk grał na odwrotnie
ułożonych skrzypcach trzymając smyczek w garści lewej ręki. I to
jak grał!!! Oglądałem Go wielokrotnie i słuchałem z zapartym tchem.
Miał wyjątkowy słuch i każdą melodię prowadził w kołyszącym rytmie
swingu improwizując przy tym tak porywająco, że powodował szybsze
bicie serca. Jako wieloletni, od najmłodszych lat, entuzjasta i gorący
zwolennik jazzu, śmiem twierdzić, że nie ustępował najlepszym
jazzowym skrzypkom.

KOWARY Omal nie doprowadzili do upadku „dywanówki”, teraz
odpowiadają przed sądem

O spowodowanie strat w wysokości prawie 3 milionów złotych oskarżeni są byli zarządzający Fabryką
Dywanów w Kowarach. Proces w tej sprawie zbliża się
ku końcowi.

organizatora. Nie musiały one podejmować żadnych interwencji.
Organizatorzy są zadowoleni
z przebiegu Dni Kowar, podkreślając iż znalazły one swoją
oryginalną i ciekawą formułę,
która będzie w przyszłości kontynuowana. Wsparcia, oprócz

się fiaskiem. Nie osiągnięto zakładanych przychodów ze sprzedaży towaru a koszty produkcji
wzrosły.
Potwierdzili to biegli, którzy
badali przekształcenia zachodzące w firmie. Jeden z biegłych
stwierdził nawet, że cała kwota
zapłacona firmie TRG jest stratą
dla FD w Kowarach.
W tej sprawie oskarżonych
jest w sumie 6 osób. Oprócz
Macieja G., któremu grozi do 10
lat więzienia, są to: wspomniany
Józef P., Krzysztof N., Krzysztof S.,
Robert L. i Anna L. Wszyscy oni
byli członkami zarządu fabryki
lub członkami zarządu spółki
nadzorującej fabrykę. Żaden z
oskarżonych na etapie śledztwa
nie przyznał się do winy.
Kolejna rozprawa odbędzie
się 10 września. Do tematu powrócimy.

(DOB)

Jak na Dzikim Zachodzie
Gonili cielęta i popisywali się perfekcją w jeździe
konnej.
Fot. MICHAŁ STUDNIAREK

KOWARY Remont sali sportowej

Fot. Andrzej Weinke
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W Ściegnach, kowbojskim miasteczku, do wczoraj (niedziela) trwały VIII Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo.
Widzowie oglądali wciąż mało
znane w Polsce popisy jeźdżców i
wierzchowców na arenie.
Przepiękna pogoda i emocje
związane z ekwilibrystyką i sprawnością zawodników przyciągnęły
do Ściegien wielu widzów. Była
też telewizja TVN, która nadała
program o zawodach. Wchodzi w
nie wiele konkurencji o nazwach,

które laikowi mówią niewiele,
bo „kowbojski” sport nie jest tak
bardzo popularny jak w Stanach
Zjednoczonych.
Ujeżdżanie konia i łowienie cieląt
na lasso ma się stać jednak dyscypliną olimpijską, z czego zdaje
sobie sprawę Jerzy Pokój, szeryf
karpackiego Western City.
Na zdjęciu konkurencja zwana
cutting. Polega na „wyodrębnieniu”
ze stada jednego cielaka. Jeździec
musi pilnować, aby młody byk tam
nie wrócił.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KOWARY / KARPACZ / POCIECHY

Mariusz

Monika

Krzyœ

Bohdan Krakowski z Wrocławia opracował pierwszy
w Polsce przewodnik turystyczny dla niepełnosprawnych. Próba generalna tego
oryginalnego w kraju pomysłu odbyła się w Szklarskiej
Porębie i na tym się nie
skończy, bo druga odbędzie
się w Karpaczu.

Martin

Ola

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
KARPACZ Badania dla kobiet

Przeciw nowotworom

Mieszkanki miasta pod Śnieżką mogą skorzystać
z bezpłatnych badań.

Burmistrz Karpacza oraz Zespół Poradni dla Kobiet Ginekomed Dorota Dobek zapraszają
wszystkie panie urodzone w latach
1938 – 1957 na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach
Narodowego Programu Walki z
Nowotworem Piersi i Szyjki Macicy,
które można wykonać do końca
bieżącego roku.
Badania wykonuje się w ZPK
Ginekomed w Jeleniej Górze przy
ul. Kiepury 77, tel. 075-7542949
lub 075-7645428. Rejestracja telefoniczna lub osobista w poniedziałek

Łamanie barier
Inicjatorem i pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski,. Pomysł skutecznie poparł
Jerzy Pokój, wieloletni działacz
Grupy Karkonoskiej GOPR, szeryf
Western City w Ściegnach i przewodniczący komisji turystyki w sejmiku dolnośląskim. W przewodniku
znalazło się 105 tras turystycznych
na Dolnym Śląsku, którymi mogą
wędrować niepełnosprawni. Dziesięć z nich znajduje się w Kotlinie
Jeleniogórskiej.
17 lipca 10 niepełnosprawnych,
w tym jedna na wózku, zrobiło
próbę generalną na odcinku jednej
z tych tras wędrując od parkingu
i kiosku z pamiątkami przy wodospadzie Szklarka przez most
na rzece Kamiennej Szklarka do
schroniska „Kochanówka”, gdzie
jest platforma widokowa. Można
z tego miejsca, dostosowanego dla
niepełnosprawnych, podziwiać
uroki karkonoskich gór.

Dziesięciu niepełnosprawnych 17 lipca przeszło trasę górskiego
szlaku turystycznego od wodospadu Szklarki do wieży widokowej przy
schronisku Kochanówka w Szklarskiej Porębie.

Trasa została przygotowana do tej
próby dzięki pomocy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska,
Karkonoskiego Parku Narodowego
(KPN), Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych i Lasów
Państwowych. Byli tam obecni:
marszałek Andrzej Łoś, wicemarszałek – Piotr Borys, prezydent
Jeleniej Góry – Marek Obrębalski,
burmistrz Szklarskiej Poręby – Arkadiusz Wichniak i przedstawiciele
KPN. Zapewniali, że pomogą, w
miarę możliwości, jeszcze lepiej
przygotować inne trasy turystyczne
dla niepełnosprawnych oraz zreali-

zować odważny pomysł wytyczenia
nowych odcinków tras w wyższych
partiach Karkonoszy. Będzie ku
temu okazja w połowie sierpnia,
kiedy Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych razem z GOPR
i KPN oraz Miejską Koleją Linową w
Karpaczu podejmą próbę zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki
początkowo kolejką linową, a potem
pieszo ponad 2 km, na Równię pod
Śnieżką włącznie z odwiedzeniem
schronisk: Strzecha Akademicka i
Samotnia.

Janusz Cwen

KARPACZ W krótkim czasie pobili drugi rekord

Udana próba
Fot. CPiA

Kamil

REGION Pierwszy w Polsce przewodnik dla niepełnosprawnych

Fot. KSON

wasze fotki Nasze Pociechy

(JEN)

W Karpaczu są dwie atrakcje,
o których warto przypominać,
zwłaszcza turystom. Pierwsza to miejsce zaburzenia grawitacji,
zwane Trójkątem Bermudzkim.
Znajduje się w Karpaczu Górnym na ulicy Strażackiej. Ma się
na niej wrażenie, że choć droga
wiedzie pod górę to zatrzymamy
samochód z wyłączonym silnikiem zaczyna toczyć się pod górę
wbrew prawom grawitacji.
Druga – to Dziki Wodospad,
czyli uroczy zakątek położony w
pobliżu dolnej stacji kolei linowej
na Kopę. Powstał w wyniku
spiętrzenia wód rzeki Łomnicy. Spadająca z kilkumetrowej
wysokości zimna górska woda,
rozpryskując się na kamieniach,
zapewnia ochłodę w upalne,
letnie dni.

Pozbądź się azbestu
Zawodnicy dawali sobie nieźle radę w pokonywaniu
krótkich odległości, biegnąc w workach.

Na warsztatach i biesiadach
bywali: prof. Łucja Danielewska,
prof. Stefan Bednarek, dr Lothar
Herbst, prof. Jacek Kolbuszewski,
dr Jacek Śnieciński oraz poeci:
Waldemar Kazanecki, Marek Kuśmider, Marianna Bocian i krytycy
Marek Garbala oraz dziennikarze i
luminarze literatury.
Z KL odchodzą niektórzy jego
członkowie, ale ciągle przybywają
młodzi twórcy.

Nie każdy wie

(JEN)

KARPACZ Ćwierć wieku ludzi pióra

Klub Literacki w Karpaczu ma
za sobą 25 lat istnienia. Obecnie
jego członkowie funkcjonują w
ramach stowarzyszenia Klubu
Literackiego w Jeleniej Górze.
Inicjatorką powołania KL była
Alicja Maria Jankowska, pierwsza dyrektorka Domu Kultury
w Karpaczu, gdzie odbywały się
warsztaty i biesiady literackie.
Spośród 17 członków KL wyróżniają się nadal: jego wieloletni
prezes - Alicja Tabiś, Janusz Krzystoszek, Stefan Śliwiński i Alicja
Szulc.

W każdą środę na Stadionie
Miejskim w Karpaczu od 15 do
19 można rozegrać mecz w piłkę
nożną, siatkową i koszykową.
W tych zawodach bierze udział
młodzież i dzieci wypoczywające
w mieście.
Przy okazji można się nauczyć gry w pentanque czyli
bule, która staje się coraz bardziej modnym w kraju sportem
i ciągle przybywa pasjonatów
tej dyscypliny. Na stadionie na
chętnych czeka instruktor, który
wyjaśnia tajniki tej gry, bardzo
popularnej na południu Francji
(Prowansja).
Gra w bule odbywa się na
utwardzonym placu bez trawy
o wymiarach: 12-15x3-4 m przy
pomocy metalowych kul o średnicy: od 70,5 do 80 mm i wadze:
od 0,65 do 0,8 kg. Trafia się tymi
kulami w mniejsze plastikowe
zwane cochonets („świnki”).

Na sesji Rady Miejskiej w
Kowarach w uchwalono, że
cały Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi
gimnazjum będzie nosił imię
Stanisława Lema, które dotąd
przysługiwało tylko gimnazjum.
Ta uchwała została zatwierdzona także na ostatniej sesji rady
powiatu. jeleniogórskiego
Stanisław Lem (1921-2006)
to najwybitniejszy polski i jeden
z najwybitniejszych światowych
pisarzy powieści fantastycznych.

(JEN)

Młodzi pisarze wspierają szeregi pasjonatów i twórców prozy i poezji.

Sportowe środy

Lem patronem szkoły

8 – 21, wtorek 8 - 18, środa 8 – 21,
czwartek 8 – 21 i piątek 8 – 16.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym
u kobiet. Tylko wczesne wykrycie
zmian chorobowych jest gwarancją powrotu do zdrowia.
Należy zabrać ze sobą wyniki i
zdjęcia z wykonywanych wcześniej
badań mammograficznych oraz
dowód osobisty. Zaproszenie nie
dotyczy kobiet, które miały wykonywaną mammografię w ciągu
ostatnich 24 miesięcy.

Literaci się trzymają
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Pacjenci Centrum Pulmonologii i Alergologii po raz kolejny stanęli do próby bicia
rekordu w piętnastominutowym biegu w worku pod górę.
Dwudziestu śmiałków z CPiA
w ciągu kwadransa przebiegło w
worku pod górę dystans 1030 m.
To dopiero był wyczyn! Szczególnie
dla chorych dzieci, ale przebadanych
przez lekarzy i dopuszczonych do
zawodów.
Tak jak poprzednio, organizatorem imprezy byli wychowawcy
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Szpitalnej i Niepublicznego Gimnazjum Szpitalnego funkcjonującego
na terenie CPiA. To jedna z wielu

ciekawych form rozrywek proponowanych dzieciom, którzy przebywają w placówce podczas wakacji. Nie
tylko się leczą, ale też miło spędzają
czas i dobrze się bawią, podczas tego
rodzaju imprez.
Zmagania uczestników bicia
rekordu śledziła i wyemitowała
przebywająca w tym dniu w Karpaczu ekipa TVP1 w czasie programu
„Kawa czy herbata” – poinformowała nas dyrektorka szkoły Małgorzata
Leniewicz.

Warto dodać, że nie tak dawno
pacjenci CPiA pobili inny rekord w tej
samej „dyscyplinie” - w godzinnym
biegu w workach, ale na płaskim
terenie, z udziałem 30 zawodników.
Przebiegali oni odcinki 18-metrowe. Niektórzy tylko dwa, inni, po
kilkanaście. Rekordzista zaliczył 33
odcinki. Dzięki temu, pacjenci CPiA
pokonali dystans prawie 6 km!
Gratulujemy zawodnikom wytrwałości w pokonywaniu kolejnych
rekordów.

(JEN)

Kowary rozpoczęły przygotowania do sporządzenia
planu usuwania azbestu z terenu gminy. Osoby fizyczne
i przedsiębiorcy proszeni są
o wypełnienie ankiet o miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest. Będzie
to podstawą do oszacowania
kosztów przedsięwzięcia oraz
ustalenia możliwości pomocy
finansowej dla mieszkańców
zarówno ze strony gminy, jak
i z innych źródeł. Ankiety są
dostępne na poczcie oraz w urzędzie gminy. Po ich wypełnieniu
należy przekazać je właśnie w
te miejsca (można przekazać
listonoszowi).

(DOB)
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ROZMAITOŒCI / OPINIE

ludność – powinien przynieść
obywatelowi dowód osobisty
w zębach pod drzwi. Jakoś – w
przeciwieństwie do sytuacji, kiedy
obywatela trzeba za coś zganić
– tutaj gorliwości nie widzę.
Obywatel RP dość ma cwałowania po urzędach, aby cokolwiek
załatwić. W epoce, gdzie niemal
każde dziecko ma w domu komputer z dostępem do internetu, powinien każdą sprawę rozwiązać
paroma kliknięciami myszką, a
nie upajać się widokiem zaśniedziałych peerelowską patyną
magistratów, wydziałów, oddziałów i pań Kryś, podżerających
bułkę z kawą plujką w przerwie
roboczego manicure.
Ale nasze miłościwe państwo
ma obywatela, za przeproszeniem, gdzieś. I samo wie, co jest
dla niego lepsze. Mało tego, że
dowód każe wymieniać, to jeszcze
grozi sankcjami: a to kredytu nie
dadzą, a to poleconego na poczcie
nie odbierzesz, bo – choć pokażesz panience z okienka dowód
osobisty z twoim osobistym zdjęciem, to ona i tak nie uwierzy, że
to ty. A nawet do aresztu możesz
trafić! To już czyste draństwo
IV Rzeczpospolitej! Rozpoczęte
jeszcze w trzeciej, kiedy to – kierując się komunizującą zasadą
ujednolicenia – zdecydowano o
obowiązku wymiany tych nieszczęsnych dokumentów.
Lektura tych książeczek, które
każą wymienić, też bywa pouczająca, wręcz pasjonująca. Aż
się dziwię, że nie pojawiła się w
kanonie ministra Romana Giertycha. Bywają tam informacje
o meldunkach, obowiązkowo o
miejscu pracy (jeśli ich nie było, to
milicja od razu brała delikwenta
za lawiranta i obiboka). Jednej
wszak rzeczy, dość istotnej, brakuje – terminu ważności. Otóż
dawne dowody osobiste są ważne
bezterminowo w przeciwieństwie
do paszportów. O tym szczególe
genialni pomysłodawcy gnębienia ludzi urzędowymi formalnościami zapomnieli.
Nie zapomnieli, że na okładce
widnieje napis Polska Rzeczpospolita Ludowa i tkwi godło bez
królewskiego nakrycia orlego
łba. I to chyba, poniekąd słusznie,
wkurzało najbardziej.
Ale czy orzeł z koroną i nowe
miano naszej ojczyzny wydrukowane na nowych blankietach
cokolwiek zmienia poza świadomością tego, jak się ojczyzna
nazywa i co w herbie ma? Na
pewno nie zmienia urzędniczej
mentalności, której cechą, zarówno za PRL jak i w wolnej Polsce
wciąż jest złośliwe uprzykrzanie
ludziom życia.
Szkoda, że ludzie przez lata
zniewolenia uwierzyli, że wobec
urzędu są bezsilni. A urzędnicy
nabrali przekonania do swojej siły
i ludźmi pomiatają, zaś obywatele
nie zdają sobie sprawy z własnej
siły. Przybici urzędniczą machiną
są niczym pionki na szachownicy
odgórnie sterowanej.

Konrad Przezdzięk

W rynku wylądował szybowiec, ludzie zajadali się
regionalnymi produktami
w postaci kiszonych ogórków i chleba ze smalcem,
a całość filmowała ekipa telewizyjnej Jedynki,
która w miniony piątek
nadała na żywo program
o mieście i okolicach.
Plac Ratuszowy przekształcił
się w studio, pod chmurką. Reporterzy co rusz spoglądali w
niebo, czy aby nie lunie deszcz.
Na szczęście ulewy nie było.
A przed kamerą pojawiali się
mniej lub bardziej znani jeleniogórzanie. Dzielili się telewidzami
swoimi sukcesami, bo konwencją
programu jest chwalenie a nie
ganienie.
Niektórych nieco poniosło.
Sylwia Motyl-Cinkowska, zapraszając wszystkich na filmowy
cykl „Rowerowe kino letnie”
zapewniła, że w Jeleniej Górze
nie rowerów nie kradną. Rzekła
to, oczywiście – żartem, aby na
„dzień dobry” nie spłoszyć stąd
przybyszów. Bo rzeczywistość,
niestety, nie rozpieszcza.
Pochwaliła się Fundacja Patrnerstwo Ducha Gór, że prowadzi
promocję regionu i jego osobliwości, głównie poprzez internet.
Czyni to zresztą bardzo skutecznie pozyskując fundusze unijne
na różne szkolenia, które mają

Kartoflanka po jeleniogórsku przed kamerami Kawy czy herbaty
serwowana przez mistrzów kuchni
uświadomić jeleniogórzanom i
mieszkańcom pobliskich miejscowości, jak duże walory ma
nasz region.
Nie mogło zabraknąć Jacka Jakubca, prezesa Fundacji Kultury
Ekologicznej, który podniósł z
ruiny dwór na osiedlu Czarne.
– Już spychacze grzały silniki,
aby go zniszczyć – opowiadał
nazywając zabytek „miłością swojego życia”. Ilustracją były do tego
przebitki dworów i pałaców ziemi
jelenigórskiej, zmasakrowanych
przez czas i niedbalstwo ludzi,
którzy myśleli i myślą zupełnie
odwrotnie niż pan Jacek.

Było też coś dla smakoszy, stów. Dał go zespół Licedei z Sankt
bo w Kawie czy Herbacie dają Petersburga pokazując fragment
dobrze zjeść. Komu? Nie wiado- swojej sztuki „Katastrofa”. Na
mo, bo na antenie potrawy się szczęście program „Kawa czy
tylko gotują pod okiem mistrzów herbata” ze stolicy Karkonoszy
kuchni. Zapachy wywabiły przed katastrofą się nie okazał. Choć nie
kamery mieszkańców placu Ratu- zabrakło złośliwych komentarzy,
szowego. Była pieczona szynka, że mógłby.
kartoflanka po jeleniogórsku z (AGA/ anzol)
kiełbaskami śląskimi i zapiekane
ziemniaczki.
Przy sąsiednim stoliku siedzieli zaproszeni goście, w tym
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski oraz Alina Obidniak, była dyrektorka Teatru
Jeleniogórskiego im.
Norwida i pomysłodawczyni Międ z y n a ro d owe g o
Festiwalu Teatrów
Ulicznych i wielu innych, a wszystkich
wymienić nie sposób.
Zajadali się herbatnikami, popijając kawą
lub herbatą, zerkając z
ukosa na przyrządzane
obok smakowitości.
Zebrani na placu jeleniogórzanie – niezbyt
tłumnie – mieli okazję
Nie zabrakło pojedynków
poczuć przedsmak
wspomnianego festiw rycerskim stylu
walu ulicznych arty-

Fot. rylit

Obowiązek wymiany starego
dowodu osobistego na nowy to
przymus, który łamie swobody
obywatelskie. Tak zawzięcie i
ofiarnie walczyli o nie peerelowscy opozycjoniści. I kiedy
już zwyciężyli, sami absurdalne
ustawy wymyślili. I jeszcze za
nieposłuszeństwo grożą rodakom więzieniem. To nie tylko
czysto komunistyczne metody.
Każda władza zmusza ludzi do
zaspokojenia swoich biurokratycznych żądz.
Wiem, że okrzyczą mnie wichrzycielem i buntownikiem. A
może nawet wrogiem ludu,
który dąży podstępem do obalenia świetlanego ustroju wolnej
Rzeczpospolitej. Ale co mi tam!
Będę bezczelny i samolubny.
Postawię na swoim, bo uważam
wprowadzone w 2002 roku
przepisy, a zwłaszcza ich rygor
obowiązkowości, za wyjątkowo
bzdurne.
Istnieją kraje, gdzie wystarczy
wylegitymować się, na przykład
prawem jazdy albo paszportem.
Czymś, co ma fotografię, dane,
datę urodzenia i podpis potwierdzone przez wiarygodne organy
danego państwa.
Nie neguję konieczności posiadania paszportu, który otwiera
granice na wielu kontynentach
i przy okazji bywa najbardziej
przekonywującym dowodem
na to, kto jakiego państwa jest
obywatelem. Prawko też bywa
użyteczne, zwłaszcza jak się ma
samochód.
Ale dowód?
Uszczęśliwianie kogoś na siłę
tą bumagą ma sens chyba tylko
w przypadku niezbyt rozgarniętych osiemnastolatków, którzy
podniecają się, że będą mogli
legalnie wyżłopać piwsko za
okazaniem opakowanego w
laminat świstka.
Państwo polskie nowe dowody osobiste wymyśliło i jeszcze
ma z tego niezły biznes. Koszt
wynosi niecałe 20 zł za sztukę, a
obywatel płaci złotych 30. Łatwo
pomnożyć różnicę przez miliony
dojrzałych pań i panów Polaków.
Jeszcze podobno zostało dziewięć
milionów, jak to mówią, spóźnialskich. Jestem przekonany,
że wielu z tych obywateli, na
samą myśl wycieczki do urzędu
– podobnie jak niżej podpisany
– dostaje mdłości.
A tu też trzeba dać zarobić fotografom i jeszcze stracić godziny
na stanie w kolejce – która podobno ma być tylko świadectwem
zamierzchłej przeszłości – a czas
to też pieniądz.
Dlatego też zupełnie nie rozumiem, że to w interesie obywatela
Rzeczpospolitej leży staranie się
o te dokument, sterczenie w tasiemcowych ogonkach i czekanie
na urzędniczą łaskę.
Na tym powinno zależeć
państwu polskiemu, które ten
galimatias wymyśliło!
To urzędnik – za to, że płaci
mu się z podatków, z których
skarbówka bezlitośnie skóruje

Z kamerą obok ratusza

Szybowiec na pl. Ratuszowym
i reprezentacja Aeroklubu Jeleniogórskiego

Więcej zdjęć z realizacji programu na www.jelonka.com

JELENIA GÓRA Spektakularne działania stróżów miasta

Kryptonim „Pies”
Ścisłego przestrzegania zakazu wprowadzania czworonogów chcą nauczyć mieszkańców strażnicy miejscy.
W tym celu zorganizowali akcję
pod wielce tajemniczo brzmiącym
kryptonimem „Pies”. Jej celem
jest tropienie tych posiadaczy
zwierzęcych przyjaciół tam, gdzie
nie wolno im wchodzić.
Na pierwszy front walki ze
zjawiskiem wybrano park przy
kościele garnizonowym.
Czujni strażnicy od razu poszli
tropem i niczym ogary śledcze
wyniuchali przestępczy proceder.
Najpierw z dystansu przyjrzeli
się zjawisku, później podążyli
śladem wichrzycieli porządku
publicznego.

Nie mogli wszak narażać siebie na ostrość psich kłów, które
czworonożny wróg pewnie z
lubością zatopiłby w mundurach
w przypadku bezpośredniej konfrontacji.
Niestety, akcja nie została ukoronowana sukcesem, bo tropiona
para wyszła poza obręb miejsca
zakazanego. Niemniej jednak nie
zraziło to dzielnych strażników,
którzy działania o kryptonimie
„Pies” będą kontynuowali.

(anzol)

Fot. Jelonka.com

Państwo
jak draństwo

JELENIA GÓRA Stolicę Karkonoszy przez dwie godziny oglądała Polska i świat

Fot. rylit

OKIEM NACZELNEGO

Fot. Agnieszka Gierus

12

Strażnicy miejscy
na tropie

Szef nad Bałtykiem

Prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski pojechał w miniony
poniedziałek nad morze. W
Kołobrzegu uczestniczył w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych. Pobyt
podziałał uzdrawiająco, choć nie
wiadomo, czy szef miasta był na
plaży. Wrócił tryskający energią i
pełen zapału do pracy.

(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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

KINO

Lot
Harry Potter i Zakon Feniksa
6 – 9 VIII, godz. 14.30, 17.15, 20
przygodowy, prod. USA 2007, od 12 lat
Grand
Na fali
6 – 9 VIII, godz. 18
animowany, prod. USA 2007, b/o
Wakacje Jasia Fasoli
6 – 9 VIII, godz. 16, 20
komedia, prod. Wielka Brytania 2007, od 12 lat
IMPREZY, WYDARZENIA

Warsztaty dla dzieci
6 – 25 VIII, w godz. 8 – 15,
Osiedlowy Dom Kultury
Akcja „Słońce w mieście” – warsztaty artystyczne dla dzieci w
wieku 6-12 lat; w programie
zajęcia plastyczne, wycieczki,
spacery, zajęcia integracyjne,
gry, zabawy, arteterapia. Zajęcia
są nieodpłatne i bez posiłków.

Letnie kino na placu
Ratuszowym
11 VIII, godz. 21, plac Ratuszowy
W ramach cyklu „Filmowe
lato ratuszowe” - prezentacja
komedii „Job, czyli ostatnia
szara komórka” w reż. Konrada Niewolskiego, z udziałem
m.in. Borysa Szyca, Andrzeja
Andrzejewskiego, Tomasza
Filmowy wieczór
Borkowskiego i Agnieszki Wło10 VIII, godz. 21, dziedziniec darczyk).
ODK
Rowerowe Letnie Kino - pokaz Klasycznie
filmów nagrodzonych na ogól- i tanecznie
nopolskich i międzynarodowych 12 VIII, godz. 16, Jeleniogórfestiwalach kina niezależnego skie Centrum Kultury
wieczór II. Festiwal Filmów Koncert w wykonaniu kwartetu
Komediowych i Niezależnych smyczkowego „A QUATTRO”
„BAREJADA” 2006
z cyklu „Koncerty Promenadowe” – zespół zaprezentuje
Gitarą i piórem
najnowszy program „Klasycz10-11 VIII, godz. 20, polana w nie i tanecznie”; w repertuarze:
serenady, menuety, kompoBorowicach
18 edycja Gitarą i Piórem. Wy- zycje Gershwina, Dworzaka,
stąpią m.in. Czerwony Tulipan, Straussa, Schuberta, Astora
Bez Jacka, W tym sęk oraz so- Piazzolli.
liści Dorota Miśkiewicz, Magda
Koncert na Śnieżce
Łazar, Tomasz Wachnowski.
12 VIII, godz. 12, Śnieżka,
Koncert
wstęp bezpłatny
Gembalskiego
Koncer t zespołu „Bez
11 VIII, godz. 19, kościół pow. znieczulenia”na najwyższym
św. Zbawiciela – Plac Piastow- szczycie Karkonoszy. Koncert
potrwa do godz. 15.
ski 18, bilety 7 i 5 zł
Cieplickie Koncerty Organowe
- koncert w wykonaniu Juliana Pękną ze śmiechu
Gembalskiego; w programie: 12, 13 VIII, godz. 20, stok
Julian Gembalski (1950) - Su- Kolorowa w Karpaczu
ita improvisata (improwiza- Pr zegląd kabaretow y pn.
cja), Chorał, Taniec, Modlitwa, NOCNIKi (Nocna OgólnopolToccata, Johann Sebastian ska Cokolwiek Nowa Impreza
Bach (1685-1750) - Preludium Kabaretowa i...). Wystąpią
chorałowe „Gelobet seist du takie kabarety jak: ParaNieJesu Christ” BWV 723,
normalni, Kabaret Młodszych
Panów, Słuchajcie, Made in
China.

Poskaczą klasycznie
Akrobacje w powietrzu i sprawdzian w celności lądowania wyzwaniem dla zawodników i atrakcją dla
widzów. Impreza potrwa prawie tydzień w Jeleniej
Górze i Karpaczu.
Od 14 do 19 sierpnia (wtorek
– niedziela) na płycie lotniska
Aeroklubu Jeleniogórskiego lądować będą najlepsi skoczkowie z
całej Polski. – Odbędą się spadochronowe Mistrzostwa Polski w

konkurencjach klasycznych, czyli akrobacji i celności lądowania
– zapowiada Jacek Musiał, szef
Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Wystartuje 30 najlepszych
zawodników.

Przy akrobacjach śmiałkowie
skaczą z wysokości 2000 m, a
zadaniem zawodnika jest wykonanie salta i spirali jeszcze
przed otwarciem spadochronu.
Liczy się dokładność wykonania
tych figur oraz czas: im krótszy
tym lepszy wynik.
Skoki na celność oddaje się
z wysokości 1000 m. Skoczek
po otwarciu spadochronu po-

winien trafić w koło o średnicy
30 cm.
Skoki finałowe na celność
lądowania rozgrywane będą
w Karpaczu na Stadionie Miejskim podczas trwania I Karkonoskiego Pikniku Lotniczego 18
sierpnia w godz. od 14 do 18.

(tejo)

REGION Moc słodyczy pod Śnieżką dla małych łasuchów

Świetna zabawa z czekoladkami
– Wiele czekoladowych atrakcji, konkursy i rodzinne
zabawy czekają na wielbicieli słodyczy podczas „Letniego Festiwalu Milki”, który odbędzie się 11 sierpnia
w Karpaczu.
Jak zapewniają organizatorzy,
każdy mały i duży smakosz będzie
mógł spróbować czekoladowych
pyszności, spędzić rodzinnie czas
na łonie natury oraz bawić się
podczas koncertów i występów
trwających na scenie festiwalowej.
Oprócz zabaw, będzie m.in. przelot
balonem, wspinaczka na ściance.
Każdy będzie mógł sobie też zrobić
sobie zdjęcie z fioletową krówką
– Milką. Na scenie wystąpią między innymi „Cyrk Clownow” oraz
„Bracia BimBamBom”. Natomiast

imprezę poprowadzi znany i lubiany aktor Steffen Möller.
Festiwal jest częścią europejskiego cyklu imprez plenerowych
„Milka Alpine Tour”, które odbędą
się w 16 państwach w ciągu 121
dni. W Polsce Letni Festiwal Milki
gościł już w Wiśle i w Zakopanem.
Karpacz będzie trzecim miastem.
Impreza rozpocznie się o godz.
10 i potrwa do 18, przy DW „Mieszko” w Karpaczu.

(RED)

Fot. Organizator

Będzie się działo

REGION Spadochronowe Mistrzostwa Polski pod patronatem Jelonki.com

Festiwal Milki przyciąga wielu
miłośników czekoladek

SZKLARSKA PORÊBA Zlot motocykli ciężkich pod Szrenicą

Będzie ostra jazda

Fot. Organizator

REGION Wydarzenia i kultura

Konkursy, koncerty zespołów rockowych, ogniska,
striptiz, no i najważniejsze: wielka parada kilku tysięcy
motocykli, które przejadą ulicami miasta.
To wszystko w ramach rozpoczynającego się już w najbliższy piątek
(10 sierpnia) XIX Zlotu Weteranów
i Motocykli Ciężkich w Szklarskiej
Porębie.
Parada odbędzie się w sobotę (11
sierpnia) o godz. 12. O 15. na terenie
miasteczka zlotowego rozpoczną się
niezwykle widowiskowe zawody
sprawnościowe. W tym roku miasteczko będzie umieszczone w bazie
„Czerwonak” przy ul. Kasprowicza
w Szklarskiej Porębie.
Ciekawie zapowiada się konku-

rencja zjadania kiełbasy przez pasażerkę motocykla. Polega to na tym,
że kiełbasa wisi na sznurku, cała w
musztardzie, kierujący musi tak podjechać, by pasażerka mogła ją zjeść.
Motocykl nie może się zatrzymać.
Jest też konkurencja wchodzenia na
okorowany i śliski słup, siłowanie na
rękę, walki na równoważni i... tajemniczo brzmiące zadanie: kręcenie
kija. Organizatorzy nie zdradzają na
razie, na czym ma to polegać. – Kto
jest ciekawy, niech przyjedzie i sam
zobaczy – przekonują.

(DOB)

Parada motocykli jest niezwykle
widowiskowa

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 20 464
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

75 46 101
75 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
SZCZECIN Lekkoatleci MKL 12 pobili swoje rekordy życiowe

S£UPSK, GDAÑSK Sparingi MKS Finepharm

Mocne rywalki
Kończące obóz sportowy w
Słupsku piłkarki ręczne MKS
PR Finepharm Jelenia Góra
dwukrotnie spotkały się w
pojedynkach sparingowych z
mistrzem Polski SPR Lublin.
Oba mecze zakończyły się
wygraną lublinianek: 36:25 i
43:39. Mimo przegranych, gra
jeleniogórzanek, przeciążonych intensywnymi treningami na obozie, była poprawna.
W obu meczach Finepharm
miał do dyspozycji tylko jedna bramkarkę - Agnieszkę
Szalek. Podstawowa bramkarka Monika Maliczkiewicz
z Agnieszką Kocelą, Karolina
Konsur i Marta Dąbrowską

przebywały na zgrupowaniu
młodzieżowej kadry Polski
przed mistrzostwami Europy w
Turcji, a jej zastępczyni Danuta
Skompska, skarżąca się na bóle
głowy, wylądowała w szpitalu
w Słupsku.
W drodze powrotnej z obozu
piłkarki MKS PR zatrzymały się
w Gdańsku, gdzie zmierzyły się
z miejscowym AZS AWF Gdańsk.
Mecz ten zakończył się wygraną
jeleniogórzanek 31:30 ( 19:18).
Drugi zespół MKS PR dwukrotnie pokonał w pojedynkach kontrolnych pierwszoligowego Lisa
Kościerzyna 32:24 i 26:23.

(KED)

STRONIE ŒL¥SKIE Karatecy wrócili z obozu

Trening i zabawa
Młodzi karatecy z klubu Shidokan Jelenia Góra
przebywali na obozie treningowym w Stroniu Śląskim.
W trwającym dziewięć dni
obozie uczestniczyło 44 zawodników i zawodniczek w
wieku od 7 do 14 lat, wraz z
czwórką opiekunów, szlifując
formę sportową na obiektach
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Stroniu Śląskim, gdzie
oprócz noclegu korzystali
z hali oraz krytego basenu.
Organizatorzy obozu zorganizowali dla nich także wycieczki w góry oraz zawody
pływackie i badmintonowe.
Wiele emocji dostarczyły
również mecze piłkarskie z
miejscowymi dzieciakami
oraz treningowe walki w

kick - boxingu. – W trakcie
obozu ćwiczyliśmy dwa razy
dziennie – mówi trener Mariusz Ligiżyński. – W ramach
zajęć mieliśmy dużo gier i
zabaw ogólnorozwojowych.
Starsi zawodnicy ćwiczyli
dodatkowo elementy techniczne przed czekającymi ich
jesienią zawodami, których
gospodarzem będzie nasz
klub. Największą atrakcją
był trening nocny, w trakcie
którego dużo biegaliśmy w
terenie i pracowaliśmy nad
kondycją.

(KED)

Powołania
dla juniorek

Nasi w dziesiątce
Udanie startowali lekkoatleci MKL „12” w finale
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Finał przeprowadzono na
przepięknym stadionie lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka w Szczecinie. Droga do
udziału w tych zawodach była
dość długa i wiodła przez wiele
meetingów kwalifikacyjnych,
które odbyły się w maju i w
czerwcu, oraz przez eliminacje
do OOM w ośmiu strefach w
kraju. Na podstawie uzyskanych wyników Polski Związek
Lekkiej Atletyki zakwalifikował
do finałów tej imprezy po 20
najlepszych zawodników w
każdej konkurencji. Wymagania kwalifikacyjne były wysokie. Tylko dwójce reprezentantów MKL 12 Jelenia Góra udało
się wywalczyć prawo udziału
w tej prestiżowej imprezie dla
juniorów młodszych: Monice
Imiołek w biegu na 100 metrów
przez płotki i Pawłowi Pisowi w
ośmioboju.
M. Imiołek w rankingu przed
finałami znajdowała się na
ósmym miejscu, a P. Pis na 14
pozycji. W zawodach w Szczecinie jeleniogórscy zawodnicy
zaprezentowali się bardzo
dobrze, zdecydowanie poprawiając swoje rekordy życiowe
i rekordy klubu oraz wypełniając normy na państwowe klasy
sportowe.
W biegu eliminacyjnym M.
Imiołek zajęła drugie miejsce

Fot. Archiwum klubu
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Paweł Pis (na zdjęciu z prawej) jest
najwszechstronniejszym zawodnikiem
MKL 12 Jelenia Góra
z bardzo dobrym wynikiem
- 14,35 s awansując do biegu
finałowego. Był to szósty wynik w eliminacjach. W biegu
finałowym Monika spisała się
jeszcze lepiej uzyskując 14,31
s i kończąc bieg na czwartym
miejscu. Tym samym zawodniczka MKL 12 wypełniła normę
na I klasę państwową.
Paweł Pis podczas dwudniowych zmagań w gronie 23
najlepszych specjalistów w
ośmioboju zajął IX miejsce z
bardzo dobrym wynikiem 4.947
punktów, poprawiając rekord
życiowy aż o 185 pkt. Tym samym wypełnił normę na II klasę
państwową i został najlepszym
wieloboistą Dolnego Śląska. Paweł osiągnął następujące wyniki
wielobojowe: bieg na 100 m.
- 12, 44 s, skok w dal - 6,01 m,
rzut kulą - 12,28 m, bieg na 400
m - 54,25 s, bieg na 110 m ppł.
- 15,44 s, skok wzwyż 179 cm,
rzut oszczepem - 42, 21 m, bieg
na 1000 m - 3,01,61 min.

M. Imiołek ma 17 lat i jest
uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
Do trenowania w MKL 12 Jelenia Góra namówił ją nauczyciel wychowania fizycznego z
Kowar i rodzice. Trenuje biegi
przez plotki od dwóch lat, pod
kierunkiem trenera Łukasza
Cudyka. P. Pis również ma 17
lat i jest absolwentem Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze,
obecnie uczy się w III Liceum
Ogólnokształcącym w Jeleniej
Górze. Jako młodzik startował
przede wszystkim w skoku
wzwyż i biegu na 110 m. ppł.,
osiągając bardzo dobre wyniki.
Wielobój zaczął uprawiać przed
dwoma laty. Od I klasy gimnazjum jego trenerem jest Marek
Przeorski.
Oboje są bardzo sumiennymi
i pracowitymi zawodnikami
i znajdują się w kadrze wojewódzkiej juniorów.

KED

Trzy zawodniczki MKS PR
Finepharm Jelenia Góra wystąpią w reprezentacji Polski na
młodzieżowych mistrzostwach
Europy w Izmirze w Turcji.
W imprezie, która rozpocznie
się 10 sierpnia, weźmie udział 16
najlepszych ekip na Starym Kontynencie. Grupowymi przeciwniczkami Polski będą: Hiszpania,
Rumunia (wicemistrz świata) i
Austria. W składzie 16 osobowej
kadry narodowej, która w Turcji
walczyć będzie o młodzieżowe
mistrzostwo Europy, znalazły
się trzy zawodniczki MKS PR
Finepharm Jelenia Góra: bramkarka Monika Maliczkiewicz,
skrzydłowa Agnieszka Kocela i
rozgrywająca Marta Dąbrowska. Przypomnijmy, że cała trójka razem z koleżankami zespołu
juniorek Finepharmu wiosną
cieszyła się ze zdobycia tytułu
mistrzyń Polski juniorek.
Ostatnim etapem przygotowań, a jednocześnie selekcji
kadry do występu w Turcji,
był turniej o puchar prezydenta miasta Ciechanów. Polki
wygrały z Litwą 39:21, Serbią
33:30, uległy Francji 27:29 i
zajęły drugie miejsce. Spośród
reprezentantek MKS PR, najkorzystniej zaprezentowała
się Agnieszka Kocela, która
zagrała we wszystkich trzech
pojedynkach zdobyła 17 bramek. M. Dąbrowska (1 gol) i M.
Maliczkiewicz zagrały z Serbia i
Francją. W turnieju brała udział
także czwarta jeleniogórzanka
Karolina Konsur (zagrała w
meczu z Litwą i zdobyła 2 gole)
jednak nie zyskała uznania w
oczach selekcjonera i do Turcji
niestety nie pojedzie.

(KED)

DOLNY ŒL¥SK Nierówna forma piłkarzy Karkonoszy w meczach kontrolnych

Raz na wozie, raz pod wozem
jednak fenomenalnymi
paradami popisywali
sie bramkarze Karkonosz y Michał Dubiel i
Adam JaworAda m Ma łeck i. To ich
ski. Wygraną jeśmiało można uznać za
leniogórzan śmiało można
najlepszych zawodników
uznać za niezasłużoną, gdyż
jeleniogórskiego zespołu w
to Kuźnia dyktowała warunki
tym spotkaniu.
gry. Zwłaszcza po przerwie w
Ost at n i m r y wa lem
szeregach biało - niebieskich
biało - niebieskich
panował chaos, a w pierwszej
był Lotnik Jeżów
fazie tej części gry goście mieli
Sudecki. Mecz ten
poważne problemy ze skonjelen iogórza n ie
struowaniem składnej akcji.
wygrali 2:1 (1:1).
Poza golem z rzutu karnego
W ek ipie L ot n i k a
Karkonosze stworzył y zalezabrakło kilku podstadwie dwie sytuacje warte odwowych zawodników:
notowania. Były to obroniony
Rob er t a Jońc z ego,
przez bramkarza Kuźni strzał
Dariusza MarciJarosława Wichowsk iego z
niaka, Jarosława
41 minut y oraz uderzenie
Kondraciuka
Krzysztofa Smolińskiego z
i Roberta Idzie50 min, zbyt słabe jednak
go. Za gra ło za
by pokonać bramkarza
to trzech now ych
z Jawora. Gospodarze
gracz y: Mariusz
springu mieli kilŁukasz Kusiak (nr 13) był
Ciepiela - Kowalski i
kanaście dogodŁukasz Zwierzyński
wyróżniającym się graczem
nych sytuacji do
(obaj z Karkonow każdym ze sparingów Karkonoszy
zdobycia gol i,
szy Jelenia Góra)

Najtrudniejszym z przeciwników biało - niebieskich była
trzecioligowa Flota Świnoujście
Podopieczni trenera Leszka
Dulata dość dobrze zaprezentowali sie na tle wymagającego
rywala, ulegając mu minimalnie 0:1 (0:0). Jeleniogórzanie
imponowali zwłaszcza ambicją
w walce o piłkę, mieli też kilka
sytuacji bramkowych, które
niestet y nie zakończył y się
zdobyciem goli. Na początku
przewagę osiągnęli goście. Po
kilkunastominutowym szoku
Karkonosze opanowały sytuację i gra toczyła się głównie
w środku boiska. Najlepszą
sytuację na zdobycie gola miał
z rzutu wolnego Daniel Kotarba
jednak jego uderzenie wybił na
róg bramkarz gości. W pierwszym kwadransie II połow y
znów przycisnęła Flota. W 53
minucie padła jedyna bramka
meczu, a jej strzelcem był Piotr

Dutkiewicz, którzy strzałem
głową przelobował bramkarza
Karkonoszy Adama Małeckiego. W kolejnych minutach jeleniogórzanie osiągnęli przewagę. Bardzo dobrych okazji na
strzelenie goli nie wykorzystali
Radosław Dutka i Krzysztof
Smoliński. Kąśliwym uderzeniem z rzutu wolnego popisał
sie także Adam Jaworski, jednak piłka nie znalazła się w
siatce i spotkanie zakończyło
sie wygraną Floty.
Jeśli gra Karkonoszy z Flotą
mogła napawać optymizmem,
to przebieg kolejnego meczu
z Kuźnią Jawor musiał budzić
zaniepokojenie. Jeleniogórzanie wprawdzie pokonali drugą
drużynę legnickiej okręgówki
w poprzednim sezonie 1:0 (0:0),
ale ich gra daleka była od ideału. Jedynego gola meczu zdobył
w 85 minucie, z rzutu karnego
po faulu na Pawle Walczaku,

Fot. Dariusz Gudowski

Przygotowujący się do rozgrywek w IV lidze piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra rozegrali
w minionym tygodniu trzy pojedynki sparingowe.

oraz Mateusz Karaiński (Orzeł
Mysłakowice). Sam mecz, a
zwłaszcza jego pierwsza połowa nie stała na zbyt wysokim
poziomie. Od początku stroną
przeważającą byli jeleniogórzanie, jednak to gospodarze
pierwsi zdobyli gola. Po wzorowo przeprowadzonej kontrze
i błędzie bramkarza Adama
Małeckiego, który potknął się
na wła snym przedpolu, na
listę strzelców wpisał sie w
12 minucie Michał Zieliński.
Karkonosze doprowadziły do
wyrównania w 39 min. po solowej akcji Łukasza Kowalskiego.
Druga połowa rozpoczęła się
od ataków Karkonoszy, które
przyniosły powodzenie w 60
minucie. Zw ycięsk iego jak
się okazało gola zdobył, po
dokładnym podaniu Adama
Jaworskiego, Łukasz Kusiak.
Najlepszą sytuację bramkową
dla Lotnika miał w 57 min.
Michał Gołąb jednak jego strzał
z pierwszej piłki sparował Michał Dubiel.

(KED)
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SPORT
HISZPANIA Dobry występ naszych freestyle’owców

Nie zabłądzili w górach
Biegacze na orientację z klubu Paulinum Jelenia Góra
wystąpili w głównych rolach w zawodach Euro - orienteering, które odbyły się w Lądku Zdroju.
W rywalizacji uczestniczyło
około 300 biegaczy i biegaczek
z Polski i Czech. Impreza, której
organizatorem był klub Echo
Twardogóra rozgrywana była w
okolicach Lądka Zdroju na terenie Gór Złotych (Góra Trojak),
będących częścią Śnieżnickiego
Parku Krajobrazowego. Trasy
były dość trudne i wymagające
sporej wytrzymałości, wytyczone w terenie górzystym.
Rywalizacja w trzydniowej
imprezie składała się z biegu
klasycznego, sprinterskiego
oraz biegu na trasach skróconych dla kategorii KM - 16 i
starszych. Klasyfikację końcową
zawodów sporządzano na pod-

stawie łącznych wyników z tych
trzech konkurencji.
W zmaganiach znakomicie
zaprezentowali się zawodnicy
klubu MKS Paulinum Jelenia
Góra. W kategorii wiekowej M 12 Mateusz Dzioba był pierwszy,
zaś Maciej Nowak piąty. W kat.
M - 16 zwyciężył Rafał Matyja,
a Łukasz Mostek był trzeci.
Pierwszą lokatę zajął również
Michał Nowak, w kat. M - 20.
Listę czołowych miejsc jeleniogórzan w zawodach uzupełnia
drugie miejsce Pawła Zimonia
w kat. M - 21.

Kajaki w ryzach
Kolejny udany międzynarodowy start zaliczyli zawodnicy Karkonoskiego Klubu Kajakowego.
Fot. Maria Fidzińska

L¥DEK ZDRÓJ Podium dla Paulinum

Tomasz Czaplicki i Michał Wrzal wypadli
najlepiej z polskiej ekipy

(KED)

KALENDARIUM

ŚRODA 8 VIII
– wakacyjny aerobik dla wszystkich, godz.11.00, teren basenu przy ul.
Sudeckiej,
PIĄTEK 10VIII
– tenis stołowy, wakacyjny turniej tenisa stołowego, godz. 11.00, teren
basenu przy ul. Sudeckiej
SOBOTA 11 VIII
– wakacyjny turniej w familijnym ringo na piasku, godz. 11.00, teren basenu
przy ul. Sudeckiej
(KED)

W Crecente (Hiszpanii) na
rzece Rio Mińo, poniżej zapory
Frieira, rozegrano ostatnią
tegoroczną edycję Pucharu Europy we freestyle’u kajakowym
z udziałem całej europejskiej
czołówki, na czele z wicemistrzem świata: Peter Csonka
oraz Janem Spindlerem, Jamesem Bebingtonem oraz Johnem
Bestem.
Odwój, w któr ym rozgr ywano zawody jest jednym z
najtrudniejszych w Europie.
Ogromna masa wirującej wody

o zawartości ok. 250 m.sześc.
sprawia, że w ykonanie najprostszych figur przysparza
wielu kłopotów. Chwila nieuwagi powoduje, że zawodnik
traci kontrolę nad kajakiem.
Wydawało się, że w tak trudnych warunkach że prym wieść
będą miejscowi zawodnicy.
Tak się jednak nie stało, bo nie
zawiedli najlepsi.
Nasi reprezentanci: Tomasz
Czaplicki i Michał Wrzal spisali się znakomicie, zajmując
wysokie miejsca w swoich kate-

goriach. Tomek po raz kolejny
znalazł się w pierwszej dziesiątce (7 miejsce). Michał po
zaciętej walce z miejscowymi
kajakarzami zajął 11 pozycję
w kategorii juniorów, co jest
dobrym rezultatem.
Ponadto T. Czaplick i i M.
Wrzal zostali najwyżej sklasyfikowani w swoich kategoriach
z całej polskiej ekipy, w której
skład weszli jeszcze zawodnicy
z klubów: „ZKK Wir” i „KKG
Retendo”. - Nasi reprezentanci
znowu zaliczyli udany. Tomka

HISZPANIA Klub się odradza

Większość z tych, którym zależało na postawieniu klubu
na nogi, to zawodnicy, którzy
w przyszłości grali już w barwach Maciejowej. Są też młodzi
chłopcy, którzy nie mają jeszcze
doświadczenia ligowego.
Grającym prezesem KS jest
Robert Wachel. W przeszłości był
on w zarządzie klubu. Trenerem
zespołu, który prowadzenie zajęć
będzie godził z występami na boisku, będzie Arkadiusz Mandelski.
W treningach, które odbywają
się dwa razy w tygodniu, bierze
udział 18 graczy, z których większość pochodzi z Maciejowej. Poza
grającymi trenerem i prezesem,
jest kilku innych ligowych wyjadaczy: Artur Wrotecki (poprzednio KKS Jelenia Góra), Robert
Pełka (Chojnik Jelenia Góra) i
Artur Kudelski.

Fot. Dariusz Gudowski

Sezon czas zacząć

Piłkarze KS Maciejowa przed sezonem 2007/08
Na razie nie wiadomo, jak
zaprezentuje się klub z Maciejowej. W pierwszym pojedynku
sparingowym drużyna wygrała z
Juvenią Rybnica 5:3. W planach są
jeszcze mecze kontrolne z Metgumem Podgórzyn oraz Czarnymi
Strzyżowiec.

Dzięki ż yczliwości mieszkańców Maciejowej, udało się
uporządkować boisko. Okoliczni sklepikarze i hurtownicy wsparli drużynę finansowo, co powinno umożliwić
jej przetrwanie pierwszego,
najtrudniejszego sezonu. Za

(KED)

JELENIA GÓRA Podajemy pary Pucharu Polski

Maciejowa wraca do gry
Dzięki grupie zapaleńców, KS Maciejowa
po rocznej przerwie,
ponownie wystąpi w
klasie B.

i Michała czeka jeszcze wiele
pracy, niemniej jednak osiągnięte przez nich w tym roku
dobre w yniki, zapowiadają
jeszcze lepsze rezultaty, które
mogą osiągnąć w zbliżających
się m istrzost wach Europy,
które odbędą się za rok w tym
samym miejscu – powiedział
trener jeleniogórskich kajakarzy Krzysztof Czaplicki.

zgłoszenie KS Maciejowej do
B klasy zapłacił był y radny
Andrzej Grochala.

(KED)

Piłkarska jesień rozpocznie się już w najbliższy weekend, kiedy futbolowe kluby zmierzą się w I rundzie
Pucharu Polski.
Zdecydowana większość
pojedynków tej fazy rozgrywek odbędzie się w niedzielę
12 sierpnia o godzinie 17.00.
W poszczególnych parach
zmierzą się ze sobą (go spoda rze w y m ien ien i są
na pierwszym miejscu): KS
Łąka- BKS Bobrzanie II Bolesławiec, Piast Dziwiszów Lotnik Jeżów Sudecki, Stella
Lubomierz - Czarni Lwówek
Śląski, Gambit Chełmsko
Śląskie - Orzeł Lubawka,
Leśnik Osiecznica - Twardy
Św iętoszów, Sudet y Sie niawka - Granica Bogatynia,
Hutnik Pieńsk - Apis Jędrzychowice, Skalnik Rębiszów
- Włókniarz Mirsk, Cosmos
Radzimów - Piast Zawidów,
Spójnia Sady - Zjednoczeni
Bolków, Włókniarz Leśna
- Łużyce Lubań, Olsza Olszyna - Gryf Gryfów Śląski,
Victoria Czadrów - Olimpia
K a m ien n a G ór a (śro d a ,
8 VIII, godz. 17.00), Piast

Czer wona Woda - Sparta
Zebrzydowa, Piast Wykroty
- Chrobr y Nowogrodziec,
Znicz Kruszyn - GKS Raciborowice, Fatma Pobiedna
- Kwisa Świeradów Zdrój,
Czarni Strzyżowiec - Woskar Szklarska Poręba, GKS
Warta Bolesławiecka - GKS
Tomaszów Bolesławiecki,
Bóbr Marciszów - Olimpia
II Krzeszów (środa, 15 VIII,
godz. 16.00), Pogoń Świerzawa - P ub - G ol Jelen ia
Góra, Iskra Łagów - Błękitni
Studniska Dolne, Górnik
Węgliniec - Victoria Ruszów,
Rolnik Rząsiny - Jawa Otok,
Rudawy Janowice Wielkie
- Orzeł Wojcieszów, Olimpia
Kowary - KS Łomnica, Pogoń
Markocice - Bazalt Sulików,
C h m iel a n k a C h m ieleń Orzeł Mysłakowice, Cosmos
Milików - wolny los.

(KED)
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SKARB KIBICA

I kolejka	- 11.08.07
- Karkonosze Jelenia Góra - pauza
II kolejka	- 15.08.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Prochowiczanka
Prochowice (godz. 17.00)
III kolejka	- 18.08.07
- Pogoń Oleśnica - Karkonosze Jelenia Góra
IV kolejka	- 22.08.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów
(godz. 17.00)
V kolejka	- 25.08.07
- MKS Oława - Karkonosze Jelenia Góra
VI kolejka	- 1.09.07
- Karkonosze Jelenia Góra - BKS Bolesławiec
(godz. 17.00)
VII kolejka	- 5.09.07
- Górnik Polkowice - Karkonosze Jelenia Góra
VIII kolejka	- 8.09.07
- Karkonosze Jelenia Góra - GKS Kobierzyce
(godz. 17.00)
IX kolejka	- 15.09.07
- Górnik Złotoryja - Karkonosze Jelenia Góra
X kolejka	- 19.09.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Polonia Świdnica
(godz. 17.00)
XI kolejka	- 22.09.07
- Polonia/Sparta Świdnica - Karkonosze Jelenia
Góra
XII kolejka	- 29.09.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Wulkan Wrocław
(godz. 16.00)
XIII kolejka	- 6.10.07
- Śląsk II Wrocław - Karkonosze Jelenia Góra
XIV kolejka	- 13.10.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Orla Wąsosz
(godz. 15.00)
XV kolejka	- 21.10.07
- Nysa Zgorzelec - Karkonosze Jelenia Góra
XVI kolejka	- 27.10.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Miedź II Legnica
(godz. 15.00)
XVII kolejka	- 3.11.07
- Motobi Kąty Wrocławskie - Karkonosze Jelenia
Góra
XVIII kolejka	- 10.11.07
- Karkonosze Jelenia Góra - Górnik Zagłębie
Wałbrzych (godz.14.00)
XIX kolejka	- 17.11.07
- AKS Strzegom - Karkonosze Jelenia Góra
XX kolejka	- 24.11.07
- Karkonosze Jelenia Góra - pauza

JELENIA GÓRA Z kart historii

Osiemnaście lat w bramce
Stanisław Głogowski, pseudonim „Długi”, strzegł bramki Karkonoszy w latach: 1954-71. Przez
wielu kibiców uznawany jest do
tej pory za najlepszego golkipera w
historii jeleniogórskiego futbolu.
Spędził między słupkami w
jednym klubie 1050 godzin w 700
meczach. Zaczął od trampkarzy,
w wieku 14 lat w drużynie „Unia”
(pierwsza nazwa Karkonoszy),
a już w wieku 17 lat awansował
do drużyny seniorów „Świtu”
(druga nazwa Karkonoszy), która
awansowała w 1957 r. do B klasy.
Z tą drużyną awansował potem do
A klasy w 1959 r. Była to głównie
jego zasługa. W meczach barażowych z mistrzami innych grup B
klasy: BKS II Bolesławiec i Stalą
Zakrzów (późniejszy Polar Wrocław) wszystkie zespoły co prawda
zdobyły po 8 pkt., ale „Długi” puścił
tylko pięć goli i dzięki temu jeleniogórzanie przy korzystnym bilansie
bramek: 15:5 awansowali.
W 1962 r. S. Głogowski awanso-

wał już z „Karkonoszami” (trzecia
i ostatnia nazwa klubu) do III ligi
po meczu barażowym z Łużycami
Lubań 3:2 rozegranym w Bielawie, gdzie
pojechało ponad 2 tys. jeleniogórskich
kibiców.
Jednak kibice najchętniej
wspominają
bronione
przez S. Głogowskiego rzuty karne w bardzo
ważnych meczach. Między innymi,
w 1961 r. w meczu Pucharu Polski
z „Górnikiem” Wałbrzych. W normalnym czasie i po dogrywce było
1:1. Zarządzono rzuty karne. Dwa
wspaniale obronił S. Głogowski.
„Karkonosze” (wówczas A klasa)
przeszły do następnej rundy i
awansowały potem aż do 1/4 PP,
a przez prasę zostały okrzyknięte
„Karkonoskimi Tygrysami”.

JEN

JELENIA GÓRA Przedstawiamy beniaminka IV ligi

Karkonosze Jelenia Góra

Klub Sportowy Karkonosze Jelenia
Gór

Górny rząd od lewej: Mariusz Szczygieł – kierownik zespołu, Marcin Zagrodnik, Jakub Piórko, Radosław Dutka,
Daniel Kotarba. Środkowy rząd od lewej: Leszek Dulat
– trener, Marek Siatrak, Wojciech Bijan, Marek Wawrzyniak, Robert Turczyk, Jarosław Wichowski, Tobiasz Kuźniewski, Tadeusz Duda – prezes zarządu. Dolny rząd od
lewej: Paweł Walczak, Łukasz Kowalski, Adam Małecki,
Maciej Suchanecki, Adrian Lis.

Trenował w II lidze
Trener Leszek Dulat: absolwent wrocławskiej
Akademii Wychowania Fizycznego.
Jako piłkarz występował w III ligowym
Pafawagu Wrocław jednak jego karierę
przerwała szybko kontuzja. Pierwszym
zespołem jaki prowadził byli juniorzy
Kuźni Jawor. Następnie pracował
jako asystent trenera Wiesława
Pisarskiego w Lechii Dzierżoniów, a potem już samodzielnie
utrzymał ten zespół w II lidze.
Kolejnymi przystankami na
jego trenerskiej drodze były
drugoligowa Ślęza Wrocław,
Bielawianka oraz ponownie
Lechia Dzierżoniów i Kuźnia
Jawor. Z tą ostatnią drużyną
w poprzednim sezonie zajął
drugie miejsce w legnickiej klasie
okręgowej. Dodatkowo jest jednym z trenerów kadry Dolnego
Śląska rocznika 1993r.
Fot. Agnieszka Gierus

Terminarz IV ligi - runda jesienna

Fot. Agnieszka Gierus
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Adres: Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra
Rok założenia: 1953
Prezes: Tadeusz Duda
Największe sukcesy: 1/4 finału Pucharu Polsk
i – 1961/62, występy
w II lidze w sezonach 1997/98, 1998/99
W poprzednich dwóch sezonach:
sezon 2006/07
klasa okręgowa
1. miejsce
sezon 2005/06
klasa okręgowa
6. miejsce
Wyniki meczów sparingowych Karkonos
zy z : Regą-Meridą Trzebiatów 0:4, Turem Turek 2:3 i 0:3, Unią
Kunice Żary 0:1, Flotą
Świnoujście 0:1, Kuźnią Jawor 1:0.

Skład drużyny
Bramkarze:
Tomasz Ciepiela (79)
Adam Małecki (86)
Michał Dubiel (87)
Pomocnicy:
Adam Jaworski (79)
Krzysztof Józefiak (83)
Adrian Lis (85)
Daniel Kotarba (89)
Artur Niemirski (88)
Jakub Piórko (88)
Krzysztof Smoliński (85)
Maciej Suchanecki (84)
Marcin Zagrodnik (88)
Jarosław Wichowski (83)
Przemysław Wajda (85)
Tobiasz Kuźniewski (86)

Napastnicy:
Paweł Walczak (85)
Łukasz Kowalski (85)
Maciej Wojtas (84)
Łukasz Kusiak (85)
Radosław Dutka (80)
Obrońcy:
Wojciech Bijan (87)
Robert Rodziewicz (88)
Marek Siatrak (86)
\Robert Turczyk (83)
Marek Wawrzyniak (85)
Leszek Kurzelewski (80)

NASZA PROGNOZA - Mierzą trochę za wysoko
Karkonosze Jelenia Góra po dwóch latach występów
w klasie okręgowej w tym sezonie powrócili do IV ligi.
Drużyna ma nowego trenera. Jest nim kojarzony
głównie z pracą w Kuźni Jawor Leszek Dulat. Do
drużyny doszło kilku nowych graczy: bramkarz Adam
Małecki z Rokity Brzeg Dolny, Krzysztof Józefiak, Łukasz Kusiak, Jarosław Wichowski cała trójka z Łużyc
Lubań, Leszek Kurzejewski z Kuźni Jawor, Adrian
Lis z Lotnika Jeżów Sudecki, Tobiasz Kuźniewski z
Woskaru Szklarska Poręba. Jeleniogórzanie do
rywalizacji ligowej oprócz treningów na własnym

obiekcie przygotowywali się na obozie w Darłówku. W
przedsezonowych grach sparingowych Karkonosze
grały z wymagającymi rywalami mi.n. przegrywając
po 0:1 z trzecioligowymi Flotą Świnoujście i Unia
Kunice - Żary oraz ulegając drugoligowcowi Turowi
Turek 0:3 i 2:3. Wyniki te wskazują że podopieczni
trenera L. Dulata będą mieli największy problem
ze zdobywaniem goli, gdyż w składzie beniaminka
IV ligi jest tylko jeden rasowy napastnik Łukasz
Kowalski, do tego znajdujący się w nie najwyższej
formie. Na pewno jeleniogórski beniaminek będzie

jedną z najmłodszych ekip ligowych ze średnią
wieku niewiele ponad 20 lat. Ambicje i marzenia
działaczy przed startem rozgrywek w IV lidze sięgają
miejsca w pierwszej szóstce, co dawałoby awans do
zreformowanej III ligi. Jednak realnie rzecz biorąc,
dużym sukcesem biało - niebieskich byłaby lokata
w okolicach dziesiątego miejsca w 19 - zespołowej
IV lidze, co dawałoby im pewne ligowe utrzymanie.
W pierwszej ligowej kolejce jeleniogórzanie będą
pauzować, w drugiej zmierzą się "u siebie" z Prochowiczanką Prochowice.
(KED)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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AUTO - CAMPING PARK
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Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

e

Licea i szkoły
policealne dla dorosłych

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

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

Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU
Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23
tel. 075 7525645

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl

Stomatolog

KONKRETNE PIENIĄDZE

Jacek Łoś

PALETY AGD RTV
z tym ogłoszeniem
do 11.08.2007
BEZ WPISOWEGO

UMOWA Z NFZ
Jelenia Góra
OKRZEI 20
tel. 075 75 26 043
weekendy pomoc doraźna

SlawiNET
biuro@slawinet.pl
www. slawinet.pl tel. 514 770 272
Wojcieszyce 23 czynne 10-15

0-607-106-335

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Płytę główną pod Athlona (socket 462)
ewentualnie może być procesor i inne
peryferia w rozsądnej cenie - info tylko
na pk@wordjg.pl gg 2578722
■ CB radio w sensownej cenie - adamjob@poczta.onet.pl
■ Radio samochodowe CD/MP3 sprawne
za rozsądna cenę - używane – Tel. 0 668
130 157
■ Palmtopa z GPS do 400 zł. Tel. 0 603
322 400
■ Kupię komputer - Tel. 0 793 066
601
■ Telewizor firmy Philips 14 kolorowy z
wbudowanym Video. Telewizor jest nowy
nieużywany. Cena 300 zł. Możliwość
negocjacji - Tel. 0 509 507 931
■ Radio samochodowe na CD ( mile
widzialne mp3 ale nie koniecznie ) w
cenie do 150 zł. Sprawne – Tel. 0 665
445 176
■ Keyboard Yamaha PSR 640, PSR 740,

PSR 1000, PSR 1100, PSR 1500, PSR
2000, PSR 3000 Warszawa. W ofercie
proszę podać model, cenę, miejscowość
- Tel. 0 507 960 348
■ Tuner sat. Philips 3010 lub 6010
z oprogramowaniem na Cyfrę+ - Tel. 0
695 401 472

ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Aparat cyfrowy ( lustrzanka ) Nikon
D 70 + obiektyw Nikon DX 18 - 70 + filtr
UV Super HMC HOYA + karta CF 1 GB .
Aparat niewiele używany w bardzo dobrym
stanie - całość 2000zł. Tel. 0 508 082
888 lub jack011@wp.pl
■ Lampę Nikon SB - 800 ( najwyższy
model) na rocznej gwarancji. Cena
1200 zł. - Tel. 0 508 082 888 lub
jack011@wp.pl
■ Aparat Canon EOS 400 D + obiektyw, nowy, nie używany. Oczywiście na
gwarancji – tanio – 2500 zł – Tel. 0
602 439 924

Monitor LG 17 płaski kineskop w
bardzo dobrym stanie. Żadnych problemów, pięknie świeci, 3 lata temu kupiony
polecam. Sprzedaje bo zmieniam sprzęt.
Cena 300zł do negocjacji - tel. 0 504
706 707
■ Monitor wypukły CTX VL700 17”.
Monitor jest w bardzo dobrym stanie. Cena
100zł podlega negocjacji. Proszę o kontakt
pod numerem - Tel. 075 642 74 48
■ Rożnego rodzaju elektronarzędzia Tel.
0 665 304 505
■ Athlona 750mhz + monitor 17 - Tel.
0 513 141 479
■ Aparat cyfrowy Olympus MJU 600, 6
megapixeli, 3x zoom optyczny, 5x zoom
cyfrowy, wyświetlacz 2,5 cala. Dwa
komplety akumulatorów, ładowarka,
pokrowiec, karta pamięci xD 512 MB. Do
aparatu jest oryginalne pudełko, paragon.
Cena 550 zł – Tel. 0 605 573 543
■ Nową lodówkę na gwarancji firmy
Amica po okazyjnej cenie – Tel. 0 668
858 674
■

Sony Ericsona K 750i - fabrycznie
nowy w oryginalnym opakowaniu, nieużywany, gwarancja 2 lata. Cena 500,00
zł. - Tel. 0 512 392 421
■ Sony Ericsona T 630 - stan dobry,
aparat, mnóstwo tapet, dzwonków, nowa
bateria kupiona w salonie, 1 rok gwarancji,
bez simloka, Tel. 0 669 409 351
■

MOTORYZACJA
Kupię
■ Busa dostawczego osobowego – Vw,
Fiata, Citroena, Peugeota, Opla, Renault i
inne może być na zachodnich tablicach lub
uszkodzony Tel. 0 515 396 594
■ Auta uszkodzone ,niesprawne lub
całe przyjmę za wyrejestrowanie – Tel.
0 783 043 706
■ Berlingo 2.0 HDI po 2003 roku prod.
Bogato wyposażony. Wersja osobowa 5
drzwiowa - Relingi, hak, klimatyzacja,
alufelgi, kola zimowe. W idealnym stanie
- Tel. 0 502 252 724
■ Fiata 125p za rozsądna cenę z gazem

lub bez od rocznika 80 – Tel. 075 71
32 202 - 866985 gg - kom Tel. 0 667
502 076
■ Forda Mondeo GHIA rok produkcji
1997 do 1999 Pojemność silnika [w
cm3] 1800. – bez wypadkowe - Tel. 0
502 067 567
■ Potrzebna lampa tylna do Ford Transit
95r - Tel. 0 660 962 664
■ Auto - benzynę do 1200ccm, bezwypadkowe, sprawne, ze wspomaganiem,
po przeglądzie z ubezpieczeniem, +
opony zimowe do 3000zl – Tel. 0 696
445 668
■ Auta powypadkowe. Odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic
(do 60 km) płatne gotówką od ręki Tel. 0
515 396 594 lub serwis0@onet.eu
■ Wszystkie samochody. Polskie i zagraniczne. Nieopłacone, wyrejestrowane,
bez prawa do rejestracji, uszkodzone,
niekompletne, od 1970 do 1997 r. Do
600 zł – Tel. 0 791 158 370
■ Poszukuję przekładni układu kierow-

niczego ze wspomaganiem do Escorta
1996r. Tel. 0 501 826 013 lub tbet@
interia.pl
■ Pilnie głowicę do Audi 80, TD, 1,9
pojemności, Diesel. Tel. 0 695 127 301
■ Ciquocento najlepiej z Jeleniej Góry
lub bliskich okolic. Interesuje mnie auto
w cenie do 2500zł z ważnym OC i przeglądem – Tel. 0 601 381 065
■ Alufelgi z oponami do Daewoo Nubira
15 lub 16 cali w dobrym stanie - Tel. 0
512 830 881
■ Części do BMW E21, z 1980 roku. Jeśli
masz cos do tego modelu, lub jakiś silnik
z całym osprzętem, który by pasował do
E21 i za rozsądną cenę to napisz sms - ja
oddzwonię - Tel. 0 607 461 674

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Aro 244d - silnik o pojemności 2.4 z
mercedesa 123. Bardzo fajna terenówka,
polecam, cena do negocjacji – Tel. 0
888 822 346

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

6 sierpnia 2007 r.

18

REKLAMA
biegów, lampy siedzenia, katalizator,
tapicerkę - cena do uzgodnienia - mail
piotrszajba@wp.pl
■ Silnik do Golfa I 1989 - Tel. 0 609
308 100
■ Silnik do Golfa II 1.800i benzyna +
skrzynia biegów za 500zł - Tel. 0 790
401 367
■ Mazda MX –3, 1996 Przebieg
150.000, 1,6 benzyna, zielony metalik,
alu felgi z komp. opon. Brak chłodnicy,
klimatyzacji. Cena do negocjacji (8 tys.
zł )Tel. 663 753 140, 504 645 166

Felgi stalowe do Forda Sierry 2szt/
20zł - Tel. 0 608 034 794
■ Części do Forda Escorta 89 rok oraz
zderzak tył niebieski do bmw e-36 – Tel.
0 515 206 283
■ Peugeota405 Gli sedan grafit metalic
poj.1.6 benzyna, rok prod.91, zadbany,
2lata w kraju, nowy przegląd i o.c, cena
2.800zł - Tel. 0 510 172 688
■ Bmw e36 – Tel. 0 691 123 746
■ Berlingo w bardzo dobrym stanie
sprzedam kolor czerwony 1.4 benzyna,
koło Jeleniej Góry. Cena 10 500 zł do
negocjacji – Tel. 0 661 685 418
■ Cinquoceto czerwone , stan dobry,
przegląd ważny do marca 2008 r. cena
3000 zł (do negocjacji) - Tel. 0 602
694 530
■ Cinquocento rok produkcji 1994,
czerwony, stan dobry, przegląd ważny
do marca 2008r, cena 3000 zł.(do
negocjacji) – Tel. 0 602 694 530
■ Daewoo Tico, 1996 rocznik, srebrny
metalik, komplet opon zimowych. Cena
2500 zł – Tel. 0 696 771 408
■ Golfa III 1,8 benzyna, 1992 rok.
Wspomaganie kierownicy, szyberdach.
Kolor czarny. Auto sprowadzone z Niemiec, do opłat. Prawdziwa okazja- jedyne
3700 zł – Tel. 0 509 208 755
■ Golfa I 1979r. 1.5 Diesel, kolor
bordowy, 3-drzwiowy, przegląd 04.2008,
ekonomiczny 6l/100 km, idealny na
dojazdy do pracy, w ciągłej eksploatacji,
nie wymaga wkładu finansowego, cena:
1000 zł. Tel. 0 667 187 390
■ Kamaza wywrotkę 96r. produkcji - Tel.
0 509 156 510
■ Nissanna Sunny 1,7 diesel, rok
1989, w ciągłej eksploatacji, ważne OC
i przegląd, cena do uzgodnienia. Tel. 0
663 638 418 lub 663 638 417
■ Nissana Primiera, szary metalik, rok
produkcji 1995/2002, 1,6 16V, elektrycznie otwierane szyby, szyberdach,
lusterka, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, ekonomiczny, zarejestrowany
w kraju. Cena: 2500 zł (lub zamienię) Tel.
0 665 733 364
■ Opla Corsę A 1994r. Składak 1,2
benzyna 3-drzwiowy, srebrny metalik,
ekonomiczny, atrakcyjny wygląd cena:
1200zl Tel. 0 665 733 364
■ Opla Tigrę rocznik 1996, czarny metalik, klima, poduszka, cd-radio, immobiliser, auto-alarm, alufelgi, technicznie stan
■

bdb, cena 9500 zł (do negocjacji) – Tel.
0 668 917 442
■ Opla Astrę automat. Rok produkcji
1996, przebieg 106 tys. km. Serwisowane. Stan bardzo dobry. Wiadomość:
Tel. 0 600 994 339 po 15:00
■ Opla Calibrę, 91r, srebrny metalic,
instalacja gazowa, stan bardzo dobry.
7000zł - Tel. 0 781 015 299
■ Peugeota 405 Sedan GLi, rok produkcji 1991, poj.1600 cm3, benzyna,
165tyś. przebiegu, grafitowy metalik,
stan bardzo dobry, zadbany. Cena 2700
zł. - Tel. 0 510 172 688
■ Peugeota 405glx, poj.1600, rok 97
składak, instalacja gazowa, bordowy
met.welurowa tapicerka, elektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, centralny
zamek, imobilajzer, ro, cd - Tel. 0 662
480 599
■ Seicento 1999 r. 1100, 90 tys. przebiegu, złoty metalik, zderzaki w kolorze
nadwozia, elektryczne szyby, poduszka
kierowcy, alarm centralny zamek. 5500
zł do negocjacji – Tel. 0 609 150 241
■ Seicento 900 - rok produkcji 1999
- pierwszy właściciel – cena 6500 zł
- Tel. 0 604 145 489
■ Seata Toledo - rok produkcji 1994,
TDI, kolor czerwony, stan dobry, cena
4000zł lub do uzgodnienia. Lubań
– Tel. 075 721 43 99 lub Tel. 0 509
809 414
■ Suzuki Samuraj 4x4 terenowy poj.1.0
- 1988r. stan techn. dobry super autko
terenowe – Tel. 0 698 265 036
■ Maska Mercedes A Klasa W168 - stan
b. dobry, kolor ciemny granat, cena 290zł
do negocjacji - Tel. 0 787 233 050
■ VW Polo - rok produkcji 1994 - Tel.0
505 438 207
■ Lewe przednie drzwi - Fiat Punto 1
- Tel. 075 64 62 111
■ Części do Trabanta 601 – Tel. 0785
920 726
■ Części do Forda, tanio - Tel. 0 608
523 703
■ Różne części do Omegi A – Tel. 0
513 141 479
■ Renault 19 Chamade rok produkcji
1993,pojemnosc silnika 1400 cm3
- sprzedam tanio wszystkie części z
demontażu - Tel. 0 604 753 342
■ Części do Opla Kadetta D. 1990 - Tel.
0 609 308 100
■ Części do Bmw - silnik, skrzynie

NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu
( I, II, III – piętro) – Tel. 0 505 951
968
■ Mieszkanie 2 pokojowe, małe,
wysoki parter lub 1 piętro w Jeleniej
Górze, niedrogo - Tel. 0 696 577
933
■ Domek w Rudawach Janowickich lub
Górach Izerskich. Chętnie z ogrodem,
na skraju wsi. Kontakt: emm@op.pl
■ Domek w dobrym stanie w okolicach
Jeleniej Góry (do 30km) z ogrodem.
Zależy mi na ładnej okolicy i widokach,
najchętniej „daleko od drogi i cywilizacji”. Mail: emm@op.pl
■ Dom w ok. Jeleniej Góry - może być
do remontu - Tel. 0 606 644 437
■ Działkę budowlaną w Piechowicach
– Tel. 0 605 248 999
■ Kawalerkę około 37m Zabobrze
II lub III, za gotówkę - Tel. 0 509
949 961
■ Mieszkanie 2-pokojowe ok. 50m2
do remontu (może być kapitalnego) w
Jeleniej Górze lub niedalekiej okolicy
– Tel. 0 697 157 704
■ Mieszk anie w Cieplicach, do
170000zł na parterze, pierwszym lub
drugim piętrze, może być do delikatnego remontu - Tel. 0 507 758 456
■ Mieszkanie - 3 pokojowe w dobrym
stanie na Zabobrzu, o pow. powyżej
60m2. (bez pośredników) - Tel. 0 502
865 462
■ Mieszkanie Sobieszów, Cieplice - 2,
3 pokoje do 250 000 zł - Tel. 0 501
572 708
■ Mieszkanie 3-pokojowe w Jeleniej
Górze lub okolicy do 160 tys. zł - Tel.
0 691 210 677
■ Mieszkanie w Cieplicach najchętniej
na Osiedlu XX-lecia, bądź w bliskiej jego
okolicy – Tel.0 608 846 189
■ Mieszkanie w Cieplicach w okolicy
ulicy Sobieszowskiej lub centrum
Cieplic – Tel. 0 668 677 841
■ Mieszkanie na Zabobrzu III, do
180000zł, dwu - trzy pokojowe, najlepiej
na parterze albo do drugiego pietra - Tel.
0 513 374 758
■ Mieszkanie 2 pok. w JG Z centralnym
ogrzewaniem. Cena do 115.000 zł. Tylko
w Jeleniej Górze - Tel. 0 504 706 707
■ Mieszkanie, dom (część domu) do
remontu w cenie do 150 tys. zł - Tel. 0
512 227 352
■ Garaż w ok. Urzedu Skarbowego - najlepiej z kanałem ew. miejsce garażowe
info na fandts@poczta.onet.pl

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Mieszkanie , 2 pokoje, 63m2, po
kapitalnym remoncie, ścisłe centrum,
rozkładowe, słoneczne, ciepłe, niski
czynsz – bez pośredników - Tel. 0 660
133 401
■ Do sprzedania mieszkanie w Piechowicach z ogrodem, bezczynszowe,
2 pokoje (10m.,20m.)+ komórka do
adaptcji na garaż lub altankę 16m.
Atrakcyjna cena. Tel. 787400399
■ Sprzedam pół domu I piętro, pow.
użytkowa 104m2, ogrzewanie gazowe
po remoncie działka 1650m2 piękna
okolica. Przesieka. Cena 329 tys.
złotych tel. 075 76 21 611
■ Mieszkanie we Wrocławiu – Krzyki,
4pokoje, 61m, północ - południe. Wejście
do pokoi, wc i łazienki osobne. Tel.
(075) 76 75 530 – Tel. 0 603 381
248 dzwonić 9-11 19-22
■ Kiosk handlowy na targowisku Zabobrze – 8m2, miejsce do handlu przed
kioskiem, nowe drzwi, alarm, instalacje
– Tel. 0 515 138 689
■ 2 pokoje 50m w cichej zielonej dzielnicy, mieszkanie po kapitalnym remoncie
w trzy rodzinnej kamienicy z ogródkiem
- Tel. 0 663 25 90 92
■ Trzypokojowe mieszkanie na parterze
67m. Ogrzewanie gazowe - Tel. 0 603
788 610
■ Dwa mieszkania do kapitalnego
remontu w okolicy Małej Poczty możliwość zrobienia 1 mieszkania - Tel. 0
603 788 610
■ Dwa duże mieszkania w Jeleniej
Górze sprzedam. Lokalizacja - centrum
miasta, ul. Okrzei oraz Matejki – Tel. 0
507 932 248
■ Dwa mieszkania przy ul. Kiepury
mam do sprzedaży. Jedno o pow.63 m2
na wysokim parterze a drugie na 3/4
piętrze o pow. 54 m2. Bardzo ładne,
do zamieszkania bez remontu - Tel. 0
507 932 248
■ Dwupokojowe, bardzo ciekawe mieszkanie przy ul. Sobieskiego. W nowym
budynku na 3 - piętrze z pięknym
widokiem na panoramę Karkonoszy - Tel.
0 507 932 248
■ Wyremontowane 2 - pokojowe mieszkanie w Cieplicach (56m2) 169000

PRACA

– Tel. 0 696 061 913
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach
na os. XX - lecia, 42 m2, rozkładowe,
dwustronne, z balkonem - Tel. 0 507
844 292
■ Mieszkanie 4 pokojowe w centrum
miasta - Tel. 0 691 210 677
■ Mieszkanie - ładne 4-pokojowe przy
Kiepury, III piętro z wyposażoną kuchnią
- Tel. 0 508 290 939
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach
na os. XX lecia, 42 m2, rozkładowe,
dwustronne, z balkonem - Tel. 0 507
844 292
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu
III, super lokalizacja, duży balkon – Tel.
0 601 882 748
■ Mieszkanie o pow. 46m2 pokoje,
duża kuchnia, łazienka, przedpokój.
Po kapitalnym remoncie 2 lata temu,
bezczynszowe, 1 piętro, ciepłe, ciche
(okna od podwórza, zieleń). Jelenia Góra
blisko centrum, cena - 165000zł Tel. 0
668 321 943
■ Mieszkanie po remoncie w Miłkowie
- Tel.0 507 932 248
■ Mieszkanie - Szklarska Poręba - parter
89m2. 4 pokoje. Duży taras (30m2)
centrum. Cena 260.000 Tel. 0 511
277 326
■ Mieszkanie, 2 pokoje w centrum
Jeleniej Góry, 84 m po remoncie, 2
duże przestronne pokoje, słoneczna
kuchnia w kamienicy 280000 – Tel. 0
663 259 092
■ Mieszkanie 67 m na Orlim, 4 pokoje
2 piętro po częściowym remoncie do
mieszkania należy także działka blisko
bloku, możliwość dzierżawy garażu cena
210 tys. – Tel. 0 663 259 092
■ Mieszkanie 90m2 w Szklarskiej
centrum, 4 pokoje, parter. Cena 260tys.
Tel. 511 277 326
■ Mieszkanie Orle 51m - Tel. 0 600
052 204
■ Mieszkanie Centrum Jeleniej Góry
- 71m - Tel. 0 600 052 204
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach
na os. XX lecia, 42 m2, III piętro, rozkładowe, dwustronne, z balkonem - Tel. 0
507 844 292
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie
- 89m2 bardzo ładne, parter duży taras.
Centrum – Tel. 0 511 277 326

PRACA

Mieszkanie 66m2, 3 pokoje - w jednym szafa typu „(komandor)”, kuchnia
- częściowo wyposażona, łazienka,
przedpokój, toaleta , piwnica, strych,
ogrodzone podwórko, plac zabaw dla
dzieci. Okna - nowe pcv, podłogi - panele i
kafle, łazienka i kuchnia - kafle. Cena 180
000 zł - Tel. 0 603 366 766
■ Mieszkanie w bloku na 5 piętrze – Tel.
0 508 240 828
■ Mieszkanie na Matejki - 101m2.
Stylowe, taras, weranda - 300.000zł
- Tel. 0 511 277 326
■ Mieszkanie na Zabobrzu 53m/2 do
zamieszkania - Tel. 0 662 009 700
■ Mieszkanie na Zabobrzu III, dwa
pokoje duże słoneczne, ładna kuchnia,
kuchnia w zabudowie, balkon, 54m2
175000zł. Tel. 0 507 758 456
■ Mieszkanie, 2 pok, 53m2 bardzo
ładne po remoncie. Cena 175 tys,
polecam Tel. 0 516 722 333
■ Mieszkanie 71m2, 4 pokoje w kamienicy 1 piętro do małego remontu. Cena
205 tys. Tel. 0 511 277 326
■ Mieszkanie w Piechowicach, 50m2,
nowe drewniane okna, na podłogach
panele i wykładzina, bardzo ładna
łazienka po kapitalnym remoncie, duży
balkon, bardzo ładne widoki. Do remontu
kuchnia. 130000zł - Tel. 0 507 758
456
■ Mieszkanie na Piłsudskiego - 71m2,
4 pokoje do małego remontu. Cena
200.000 - Tel. 0 511 277 326
■ Mieszkanie trzypokojowe 70 m2.
Cena tylko 59 tys. Centrum Lubomierza
w nowym bloku na drugim piętrze - Tel.
0 507 932 248
■ Mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu
III. Pozostaje zabudowa kuchenna, szafy
typu komandor - Tel. 0 508 240 831
■ Mieszkanie na Kiepury z dużym
balkonem na I piętrze o pow. 38m2,
środkowe, niski czynsz. Cena 134tys.
- Tel. 0 694 172 156
■ Mieszkanie na Zabobrzu w bloku z
windą i balkonem, 2 pokoje. Po remoncie
zarządzane przez solidną Wspólnotę,
która pokryje koszty dodatkowych
remontów, również balkonów. Tel. 0
501 572 708
■ Duże mieszkanie w Bolesławcu centrum ul. Partyzantów, całe 1-pi.pietro
■

PRACA

Grupa Kapitałowa POLCOLORIT S.A. producent płytek ceramicznych
zatrudni osoby na stanowiska:
Przedstawiciel ds. inwestycji
- wykształcenie min średnie; (mile widziane budowlane)
- dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
- prawo jazdy kat B

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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kamienicy-7 pokoi. Powierzchnia 105
m2 za 280 tys. do negocjacji. Bardzo
ładne po remoncie – Tel. Tel. 0 507
932 248
■ Mieszkanie 70m2, 3 pokojowe,
kuchnia, łazienka, garaż, wiata na drzewo
kominkowe duże podwórko. Wspólnota
miesz.7 lokali. Czynsz miesięczny 67zł
- Tel. 0 605 204 173 lub 075 761 31
98 po 20
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim – Tel.
0 694 258 713
■ Mieszkanie na Kolberga 3 z balkonem,
drugie piętro, cena 120 tys. Tel. 0 696
972 343
■ 3,57 ha gruntu przepięknie położonego pod Łysą Górą w Dziwiszowie.
Wydane warunki zabudowy na budynek
usługowy (124 m kw. Projekt gotowy),
małe wyciągi narciarskie, miejsca parkingowe. Sprzedaż prywatna, pośrednikom
dziękujemy - Tel. 0 603 954 845
■ Działkę budowlaną w Sosnówce o
pow. 1000m2 w atrakcyjnym miejscu,
wszystkie media na działce - Tel. 0 694
172 156
■ Działkę budowlaną w Sosnówce o
powierzchni 100m2, wszystkie media
na działce, cena 45tys. – Tel. 0 693
056 760
■ Dużą działkę ok.1 ha wraz z posadowionym barakiem - 500 m2, Całość
ogrodzona. Cena tylko 280 tys. do
negocjacji - Tel. 0 507 932 248
■ Działkę 600m2 w bardzo dobrej
lokalizacji, 125000zl. Bardzo dobra
inwestycja. Cieplice - Tel. 0 513 374
758
■ Działkę w Karpaczu, ponad 8000m2,
na działce znajduje się sztolnia i murowano drewniany budynek, który był
kiedyś stajnią – Tel. 0 507 758 456
■ Karpacz - działkę budowlaną 1750m2
- Skalne Osiedle. 150zł/m2 Tel. 0 511
277 326
■ Działkę w Karpnikach - ładnie widokowo położona działka (grunt rolny)
o powierzchni 2,2 ha. – Tel. 0 508
240 822
■ Działkę budowlaną w Podgórzynie,
2900m2 185000zł, wszystkie media
- Tel. 0 507 758 456
■ Działkę Karpacz 1750m2 - Osiedle
Skalne - 150zł/m2 - Tel. 0 511 277
326
■ Działkę budowlaną w Jeżowie Sudeckim 1500 m2, piękne widoki, blisko
Zabobrza - Tel. 0 691 210 677
■ Działkę budowlaną o powierzchni
1800 m/2 w Mniszkowie (miejscowość

za Janowicami Wielkimi) - Tel. 0 508
240 822
■ Działkę budowlaną w Sosnówce o
pow. 1000m2 ze wszystkimi mediami
na działce (energia, woda, ścieki, gaz)
- Tel. 0 693 056 760
■ Działkę budowlaną w Karpnikach
o powierzchni 1800m2. Tel. 075 61
376 03
■ Działkę budowlaną 3000m/2 w
Wojcieszycach. Na działce prąd ,woda.
Ładna i spokojna lokalizacja, dojazd
bardzo dobry. Cena wyjściowa 28zł.m/2
do negocjacji - Tel. 0 662 009 700
■ Dom z 8 pokojami na działce 700
m2, idealny na niewielki pensjonat - Tel.
0 606 405 109
■ Dom do remontu - adaptacji blisko
Karpacza. Cena tylko 280 tys. do negocjacji - Okazja - Tel. 0 507 932 248
■ Dom wolno stojący w Cieplicach
- 200m2, wysokie piwnice, garaż, przybudówka na dowolną działalność, działka
11 arów - Tel. 0 502 540 010
■ Dom szeregowy – Cieplice 180m2,
300m2 działka - stan deweloperski.
Bardzo ładna dzielnica. Cena 265tys.
Tel. 0 511 277 326
■ Dom w Radomierzu – nowy – Tel. 0
509 156 510, Tel. 0 509 156 498
■ Pół domu w Piechowicach (100 m2)
z dużym ogrodem - Tel. 761 18 75, 696
252 168
■ Pół domu 120 m2, budynki gospodarcze i 71 arów ziemi. Dom jest położony w
Lasowicach woj. dolnośląskie gm. Ruja.
Cena 100 000 zł.- do negocjacji - Tel. 0
661 086 067
■ Parter z użytkowym poddaszem
120m + garaż, działka 800m, centrum
Cieplic, stan surowy zamknięty - Tel. 0
509 949 961
■ Dom w Sobieszowie - 180m2. centrum, 2 piętra, tarasy, garaż ogród. cena
310tys. - Tel. 0 511 277 326
■ Dom w centrum Cieplic, bardzo dobra
lokalizacja, 290000 zł w stanie surowym
zamkniętym - Tel. 0 507 758 456
■ Dom w stanie surowym zamkniętym
w samym centrum Cieplic, bardzo dobra
lokalizacja, 139m2 i ponad 800m2
działki. Polecam gorąco - 290000zł - Tel.
0 513 374 758
■ Dom 320m2 do remontu obok domu
jest działka budowlana 5400m2 - Tel. 0
662 009 700
■ Dom w zabudowie bliźniaczej w
atrakcyjnej dzielnicy Cieplic, 5 pokoi,
garaż, piwnice, ogród. Cena 365 tys. zł.
- Tel. 0 691 210 677

Duży dom z warsztatem i ogrodem
za niską cenę. Tylko 280 tys.i to do
negocjacji! Tel. 0 507 932 248
■ Dom w Sobieszowie, duży - 180m2,
nie wymaga remontu 310tys. - Tel. 0
511 277 326
■ Dom w Mysłakowicach – nowy – Tel. 0
509 156 510, Tel. 0 509 156 498
■ Dom wolnostojący 110m. Działka
565m, 6 pokoi cena 410 000 - Tel. 0
603 788 610
■ Pół bliźniaka w Cieplicach - bardzo
ładny dom w spokojnej dzielnicy. 180m2
- stan deweloperski - 360000zł. do
negocjacji - Tel. 0 511 277 326
■ Dwa lokale użytkowe w centrum
Jeleniej Góry sprzedam lub wynajmę.
Po remoncie, na parterze – Tel. 0 507
932 248
■ Lokal w centrum - Cena 7000 zł/
m.kw. - Tel. 0 507 932 248
■ Zadbaną połówkę bliźniaka w Cieplicach w spokojnej dzielnicy sprzedam
- Tel. 0 606 405 109
■ 1.03 h i 80m2 ziemi rolnej w Maciejowej (dopłaty bezpośrednie) – Tel. 0
698 265 036
■ Stan surowy zamknięty w centrum
Cieplic cena 290000 pow. całkowita
139 m – Tel. 0 603 788 610
■ Pensjonat w Karpaczu, 17 pokoi,
dwie sale, duży taras 200m2, parking,
mieszkanie właścicieli, przy lesie. Ponad
1300m2 działki. Tel. 0 507 758 456
■ Lub wynajmę budynek gospodarczy
92m2 dół - góra 92m2 - może być na
warsztat samochodowy lub magazyn
– Tel. 0 601 910 813
■ Warsztat samochodowy lub pomieszczenie do zaadoptowania w Jeleniej
Górze. Dobra lokalizacja – Tel. 0 698
265 036
■ Działki budowlane w cenie 45 zł.za 1
m2.sprzedam. Lokalizacja w Sosnówce
- Tel. 0 507 932 248
■ Stan surowy zamknięty w centrum
Cieplic działka 813m. Cena 290 000
– Tel. 0 603 788 610
■ Dla miłośników zabytkowych budynków, mieszkań połowa przypałacowej
służbówki w Kowarach za cenę - 250
tys.zł. do negocjacji - Pośrednik - Tel. 0
507 932 248
■ Piękny dom - rezydencja w cichej,
kameralnej dzielnicy Jeleniej Góry
sprzedam. Cena 1250000 do negocjacji
– Tel. 0 507 932 248
■

Kawalerkę 33m w centrum Cieplic 98
000 - Tel. 0 603 788 610
■ Pawilon handlowy na Osiedlu Robotniczym bez pośredników - cena do
uzgodnienia – Tel. 0 661 383 663
■ Stan surowy zamknięty w centrum
Cieplic, 139m2 dom i ponad 88m2
działki - 290000zł - Tel. 0 513 374
758
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ 51m2 w Parku Sudeckim na domek
- Tel. 0 511 277 326
■ Zamienię mieszkanie komunalne 43,
70 m2 1 pokój +kuchnia +wc wspólne na
większe, 2-3 pokoje może być zadłużone.
Tel. 601 330 596
■ Zamienię mieszkanie (pokój z kuchnią) na większe z dopłatą .Dalsze
informacje pod numerem 0 - Tel. 0 757
557 939
■ Zamienię 37m po remoncie własnościowe na większe lub domek ok.
Malej Poczty lub szkoły 10 - może być
zadłużone - Tel. 0 609 851 868
■ Mieszkanie własnościowe, pow. 50
m2, 2-pokojowe, w centrum Jeleniej
Góry na domek w okolicach Jeleniej Góry
do 15 km, Tel. 0 665 331 706
■ Dwa lub trzy mieszkania własnościowe na dom lub 1/2 domu w Jeleniej
Górze lub okolicy. Kontakt e-meil: poik@
o2.pl
■ Centrum Jel. Góry 80m2. 3 pokoje
duża kuchnia i łazienka I piętro,
słoneczne i ciepłe, nowe instalacje,
piec dwufunkcyjny, zamienię na dwa
oddzielne mieszkania najchętniej stare
budownictwo - Tel. 0 606 514 504
■ 50 m2 bezczynszowe 3 pokoje na
dom w okolicy Jeleniej Góry bez dopłaty
– mail: nwgienek@poczta.onet.pl
■ Mieszkanie kwaterunkowe 78 m2
trzy pokoje kuchnia łazienka CO na dwa
mniejsze mogą być dwie kawalerki,
mile widziane jedno dwupokojowe,
lokalizacja ul: Kochanowskiego – Tel. 0
609 914 068
NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia
■ Mieszkanie 3-pokojowe (90m2) dla
6-ciu osób ul. Wolności 237 - Tel. 0
605 209 145
■ Pokoje gościnne 1,2 osobowe do
wynajęcia w

Cieplicach Zdrój - Tel. 0 503 160 474
lub 075 6480732
■ Mieszkanie 2-pokojowe (38m2) dla
3-ch osób ul. Różyckiego (Zabobrze)
- Tel. 0 605 209 145
■ Mieszkanie 2-pokojowe (47m2) dla
6-ciu osób ul. Złotnicza (obok Zabobrza)
- Tel. 0 605 209 145
■ Mieszkanie 2-pokojowe umeblowane na Zabobrzu, Tel. 075 64
13 914
■ 3 pokoje na Zabobrzu częściowo
umeblowane z balkonem 1100 +
opłaty - Tel. 0 663 25 90 92
■ Pokój dla dwóch osób w centrum
Cieplic blisko Politechniki. 300 złotych od osoby bez dodatkowych opłat
- Tel. 75 50 216, 0 606 520 676
■ Pokoje do wynajęcia ul Wolności
– Tel. 0 694 258 713
■ Samodzielne mieszkanie dla 3 osób
- 350 zł/1 os. okolice Malej Poczty
- Tel. 0 601 384 988
■ Dla 3 lub 4 studentek z AE lub KK
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mieszkanie 3-pokojowe w Cieplicach.
Cena 850 zł ze wszystkimi mediami
– 0 790 432 320
■ Mieszkanie 2-pokojowe, kuchnia,
łazienka w Jeleniej Górze - Tel. 075
764 93 15
■ Garaż w centrum Jeleniej Góry
okolice Poczty głównej – Tel. 0 665
722 600
■ Garaż murowany w Piechowicach
przy ul. Kopernika – Tel. 0 603 454
233 lub eleta@wp.pl
■ Nowe 2-pokojowe mieszkanie w
Jeleniej Górze, przy ul. Podchorążych.
Kompletnie umeblowane – 0 504
131 604
■ Mieszkanie 2 pokoje ,kuchnia,
łazienka, w Cieplicach w ynajmę.
Możliwość kontaktu po 06.08 pod
numerem Tel. 075 7617094 lub email: raff26@alice.it
■ Kawalerkę, umeblowaną, piwnica.
400 zł + rachunki, gaz, światło. Woda
za darmo - Tel. 0 600 291 245

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

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby 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. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI

Chcesz zamieœciæ reklamê

w naszej gazecie Jelonka.com !?
Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:
JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

ANIA
606 671 679 astaszewska@jelonka.com

PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Lokal biurowy 35m2 przy 1 Maja 61
z kuchnią i łazienką, 2 piętro, parkingi
bezpłatne na spokojną pracę biurową.
Cena 400zł + VAT Tel. 0 602 195 714
■ Mały lokal na handel lub usługi
położony w dobrym miejscu, po remoncie
20m2 - Tel.0 502 169 410
■ Do wynajęcia (lub sprzedam) mieszkanie 2-pokojowe umeblowane na
Zabobrzu 42m/2 , 700zł/m-c + opłaty
Tel. 0 501 082 543
■

NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć
■ 4 studentów wynajmie mieszkanie 3 pokojowe blisko centrum. mail:
gruba123@o2.pl
■ Pilnie pokój lub kawalerke wynajmę,
tanio, pracujący w J. Górze. Tel. 0665
281 759
■ Poszukuję kawalerki do wynajęcia.
Pilne - Tel. 0 601 153 550
■ Poszukujemy mieszkania 2 lub 3
- pokojowego od października na terenie
Jeleniej Góry - Tel. 0 697 225 445 GG:
396447
■ Pilnie poszukuję obiektu do wynajęcia
na hurtownię budowlaną. Możliwa opcja
zakupu – Tel. 0 507 932 248
■ Wynajmę magazyn 92m2 - Tel. 0
601 910 813
■ Szukam mieszkania (najlepiej Zabobrze) w pełni umeblowane od 1 września
- Tel. 0 606 802 841
■ Poszukuję pokoju dla jednej osoby
najlepiej blisko KK – Tel. 0 698 676
546
■ Spokojna studentka bez nałogów
szuka pokoju do wynajęcia lub stancji
w rozsądnej cenie 250-300zł. Kontakt
– Tel. 0 509 056 904 lub gg 7873713
lub asia18_19@o2.pl
■ 2 pokoje od października umeblowane
bez ogrzewania gazowego - Tel. 0 664
387 128
■ 2 studentki poszukują mieszkania do
wynajęcia na Zabobrzu - pina@o2.pl lub
gg 2403681
■ Poszukuje pokoju na Zabobrzu z
Internetem - do 350 zł od 1 października
- Tel. 0 506 769 342
■ Wynajmę mieszkanie dla 1 osoby
w cenie od 400 do 500 zł. dorota16@
tlen.pl
■ Mieszkanie 2-pokojowe w centrum, od
października, z dostępem do Internetu.

Propozycje proszę wysyłać na adres
adrian.deska@wp.pl lub Tel. 0 663
080 671
■ Dwie spokojne studentki pierwszego
roku szukają mieszkania lub pokoju
do wynajęcia. Pilnie- bardzo proszę o
kontakt asiek4@poczta.fm lub Tel. 0
663 557 030
■ Dwu pokojowe mieszkanie na Zabobrzu. Cena do 700 + liczniki Tel. 0 515
971 270
■ 3 studentki wynajmą od października
2 - pokojowe, umeblowane mieszkanie w centrum Jeleniej Góry (okolice
Podwala, rynku, ul. Bankowej) - Tel. 0
606 739 461
■ Poszukuje do wynajęcia 3 pokojowego
mieszkania w okolicach AE do 1000 zł.
Tel. 0 695 939 640
■ Poszukuję kawalerki lub mieszkania
2-pokojowego do wynajęcia od września lub października, najchętniej na
Zabobrzu. Najlepiej umeblowanego, na
dłuższy czas. Proszę o e-mail na adres
kasia80@chello.pl
■ 3 spokojne studentki poszukują
mieszkania 2 lub 3 pokojowego (od
października) - najlepiej na Zabobrzu, w
rozsądnej cenie. Namiary gg 7117689
lub Tel. 0 691 121 138
■ Mieszkanie najlepiej 1-pok. (kawalerkę) na Zabobrzu - Tel. 516 204 725
lub 502 371 827
■ Szukamy taniego mieszkania w
JG ewentualnie pokoju w mieszkaniu
studenckim – Tel. 0 504 172 561 (po
godzinie 12)
■ Matka z małym dzieckiem pilnie
potrzebuje wynająć mieszkanie 1 - pokojowe w Jeleniej Górze , niedrogo - Tel. 0
504 121 365 lub e-mail: myszka01@
onet.eu
■ Rodzice z dwójką dzieci pilnie poszukują do wynajęcia 2 pokojowego mieszkania w Cieplicach - opłaty 600 zł. +
licznik – Tel. 0 790 215 254
■ Dwie spokojne i zdyscyplinowane
studentki pierwszego roku wynajmą 2
pokojowe mieszkanie, kawalerkę lub
pokój - do 600 zł pilne - bardzo proszę
o kontakt asiek4@poczta.fm lub Tel. 0
663 557 030

PRACA
Dam pracę
■ Praca w ogrodnictwie - zbiory owo-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że z naszego
grona odeszłą wspaniała i ceniona pielęgniarka

ELIZA
MAÆKÓW
odeszła tak nagle, że trudno w to uwierzyć
a tym bardziej się pogodzić
Składamy kondolencje mężowi
Markowi i córce Natalii.
Łączymy się z Wami w głębokim żalu

Pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego
Szpitala w Jeleniej Górze

ców. Niemcy region Jeziora Bodeńskiego
praca od zaraz - bliższe informacje pod
mailem: kodi.a@wp.pl
■ Zatrudnię kucharza i pomoc do
kuchni z dużym doświadczeniem. Praca
w g. 7-15 w Cieplicach – Tel. 0 502
108 290
■ Absolwentów szkół średnich oraz
zaocznych na stale - 1300 netto - Tel. 0
75 648 06 20
■ Kat. B, młodych, dyspozycyjnych od
zaraz – Tel. 0 75 648 06 40
■ Zatrudnię osobę do prac ogrodowych
w Michałowicach - Tel. 0 691 039
523
■ Zatrudnimy kierowcę z kat. c+e i
kursem na przewóz rzeczy - Tel. 0
502 142 945
■ Agencja Ochrony Krajewski Bis
Zatrudni pracowników z Jeleniej Góry,
Karpacza i okolic - Tel. 0 609 712 775
■ Poszukuję osób do ocieplenia domu
- Tel. 0 75 76 21 490 lub e-mail:
podzamcze@op.pl
■ Zatrudnimy na pracę nakładczą osoby
prowadzące działalność gospodarczą
- Tel. 0 607 122 636
■ Nowo otwarty Hotel w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę – Tel. 0 605
154 020
■ Pilnie przyjmę kucharza (dobre
warunki) - Tel. 0 507 033 123
■ Firma Opal Med zatrudni młodą,
komunikatywną osobę do telefonicznej
obsługi klienta. Oferujemy umowę o
pracę, stałe godziny, atrakcyjne wynagrodzenie - Tel. 075 64 53 928
■ Nowo otwarty Hotel w Karpaczu
zatrudni Szefa Kuchni z doświadczeniem
- umowa o pracę (istnieje możliwość
zakwaterowania) – Tel. 0 605 154
020
■ Zatrudnię kierowcę z kategorią B do
Pizzeri w Jeleniej Górze – Tel. 0 606
991 160
■ Poszukuję opiekunki dla dziecka na
terenie Karpacza. Tel. 0 782 283 429
■ Zlecę wykonanie ogrodzenia domu
- Tel. 0 662 197 021
■ Przyjmę doświadczoną fryzjerkę od
połowy września na dogodnych warunkach – Tel. 0 603 648 523
■ Fizjoterapeutów do pracy w hotelowej
odnowie biologicznej w Karpaczu. Mile
widziane doświadczenie hotelowe. CV
proszę na maila orbi-sport@o2.pl
■ Menager do prowadzenia hotelowego
wellness w Karpaczu. Doświadczenie
i dyspozycyjność. CV proszę na maila
orbi-sport@o2.pl
■ Hotel Jelonek zatrudni pracownika
ze znajomością jezyka angielskiego.
Doświadczenie w pracy w hotelu niekonieczne. Oczekujemy na sumienność
i obowiązkowość pracownika. Gwarantujemy miłą atmosferę - Tel. 075 76
46 541
■ Masażystę lub masażystkę do hotelowego spa w Karpaczu. Dyspozycyjność i
obycie hotelowe mile widziane. CV proszę
na: orbi-sport@o2.pl
■ Kosmetyczkę do spa hotelowego w
Karpaczu przyjmę. Mile widziane obycie
hotelowe. CV proszę na: orbi-sport@
o2.pl

Potrzebna fryzjerka i fryzjer do salonu
w centrum Jeleniej Góry. praca w godz.
9-18. warunki bardzo dobre - Tel. 0 887
276 577
■ Kancelaria Adwokacka zatrudni
absolwenta prawa. CV ze zdjęciem i
listem motywacyjnym proszę przesyłać listownie na adres: Kancelaria
Adwokacka, 58-500 Jelenia Góra, ul.
Wańkowicza 9a/8
■ Zakład stolarski zatrudni stolarza z
doświadczeniem przy produkcji mebli z
drewna. Tylko poważne oferty. Stolarnia
Barcinek k/Starej Kamienicy – Tel. 075
75 14 060
■ Przyjmiemy Muzyka /sax lub gitara/z dobrym wokalem do zespołu grającego
na weselach. Zawodowy sprzęt, dużo
zleceń-praca od zaraz. Okolice Kamiennej
Góry - Tel.0 504 550 122
■ Poszukiwani lektorzy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. W
celu odbycia rozmowy prosimy przesyłać
CV na adres mailowy: czyjawiem@
gmail.com
■ Sklep turystyczny „High Land” zatrudni
sprzedawcę. Cv i list motywacyjny proszę
składać w sklepie (Centrum Handlowe
„Echo”) – Tel. 0 756 428 790
■ Przyjmę kierowcę z własnym samochodem do rozwożenia posiłków na
terenie Jelenia Góry. Dobre warunki
finansowe - Tel. 0 663 334 099
■ Hotel Gołębiewski pilnie zatrudni:
betoniarzy-zbrojarzy, murarzy, cieśli
budowlanych. Oferujemy atrakcyjne
warunki zatrudnienia oraz pracę na
umowę o pracę. Biuro Budowy Hotelu
Gołębiewski, 58-540 Karpacz, ul.
Szkolna 6 - Tel. 075 76 18 042
■ Zatrudnimy 3 kosmetyczki z Wizażem - pilnie proszę i kontakt na adres
e-mail oriflame1983o2.pl - Proszę o
przesłanie cv.
■ Zatrudnimy pokojową z aktualna
książeczką zdrowia (sanepidowska).
Ośrodek wypoczynkowy Monte Cassino
w Sosnówce Tel. 0 515 371 555
■ Potrzebna pani do opieki nad dwuletnią dziewczynką oraz do pomocy w
domu na co najmniej rok w Holandii. Na
dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie płacić
ok. 800zł na miesiąc + mieszkanie i
wyżywienie. Tel. +31 614 669 578 lub
mail: edziakolina@yahoo.com
■ Firma zatrudni 5 - osób z terenu
Jeleniej Góry i okolic na stanowisko
doradcy finansowego. Rozpatrywane
będą jedynie kandydatury osób, które
nie są karane, posiadają minimum
średnie wykształcenie, wiek 24-48 lat
- rekrutacjaep@vp.pl
■ Poszukuję osoby do sprzedaży Jelonki
na terenie Jeleniej Góry i okolic. Sam
wyznaczasz sobie godziny, miejsce i dni
pracy. Nie wymagane 18 lat - umowa
zlecenie min 30 dni – Tel. 0 695 828
601 e-mail : loqwa@wp.pl gg : 746662
■ Praca na promocjach w Jeleniej
Górze, Karpaczu oraz Kołobrzegu z
zakwaterowaniem Zgłoszenia sms 510
610 518 (podaj miasto, imię, wiek,
dyspozycyjność)
■ Sprzedawcę do działu - części samochodowe nowe i używane - poszukuje
■

od zaraz wynagrodzenie: pensja stała +
prowizja proszę o kontakt Tel. 0 603 406
000 lub mail sklep@kepax.eu
■ Przyjmę Panie do pracy w wieku od
18 - 35 lat. Wysokie zarobki, dyskrecja
– Tel. 0 512 269 865
■ Perła Karkonoszy zatrudni osobę
na recepcje, dobre warunki pracy,
miła atmosfera, wymagania znajomość
języka niemieckiego i podstawy obsługi
komputera. Mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku. Tel. 075 76 16
098 e-mail:perlakarkonoszy@wp.pl
■ Zatrudnię konserwatora – Tel. 504
857 236
■ Przyjęcia do pracy przy produkcji
części samochodowych, branża samochodowa, praca głównie przy prasach w
Podgórzynie - Tel. 0 600 315 300
■ Hur townia branży spożywczej
poszukuje magazyniera. Mile widziane
doświadczenie. Cv prosimy przesyłać na
mail: augustolimaro@op.pl
■ Przyjmiemy do pracy barman – kelner
- umowa o prace stałą, CV, podanie. Hotel
Caspar Tel. 075 64 55 001
■ PMPoland S.A. poszukuje pracowników na stanowiska produkcyjne:
spawacz, ślusarz, tokarz, frezer. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, socjal,
motywacyjny system wynagrodzeń,
umowa o pracę – Tel. 075 75 510 61
wew. 517, 524, agnieszka.dutkiewicz@
pmpgroup.com
■ Przyjmę do pracy na myjni na stałe
– Tel. 0 605 624 541

PRACA
Podejmę pracę
■ Zaopiekuję się osobą starszą lub
niepełnosprawną z Jeleniej Góry – Tel.
075 76 79 051
■ Student 27 lat z Jeleniej Góry
podejmie pracę w ogrodnictwie – Tel.
075 76 79 051
■ Emeryt – podejmie pracę na pół
etatu. Prawo jazdy B,C,D w charakterze
dowóz pieczywa, sprzedaż. Może być
portiernia i tym podobne – Tel. 0 75
64 13 523
■ Podejmę pracę w sklepie odzieżowym
lub kosmetycznym, chętnie na 1/2
etatu. Uczę się zaocznie, jestem osobą
młodą, komunikatywną. Proszę pisać na
meila: beatka_ot_tak@o2.pl
■ Skończyłem szkole gastronomicznym
w zawodzie kucharz małej gastronomii,
praktyka w stołówce studenckiej. Książeczka zdrowia aktualna - Tel. 032
265 56 83
■ Studentka szuka pracy w Jeleniej
Górze, okolicach Mirska Lubomierza - Tel.
0 783 032 796
■ Podejmę się opieki nad dzieckiem od
września powyżej 2lat u siebie w domu.
Oferty wyłącznie z Jeleniej Góry - mail:
Doriso@onet.eu
■ Jako spawacz lub pomocnik spawacza. Mam 26 lat, wykształcenie średnie,
jęz.angielski. Mam książeczkę spawacza
- MAG 135,136. Znajomość czytania
rysunków technicznych. jakubszpicki@
o2.pl
■ Podejmę prace w solarium, hurtowni
lub sklepie (nie spożywczy) w Jeleniej

Górze.25 lat, wykształcenie średnie - Tel.
0 696 889 882
■ Podejmę pracę do końca września.
Mile widziana praca w ogrodnictwie,
jak również domu wczasowym lub pensjonacie. Mam 21 lat, jestem uczciwą i
sumienną osobą - Tel. 0 509 507 930
lub villemii@interia.pl
■ Podejmę prace jako pomocnik dekarza w zawodzie od pięciu lat - Tel. 0 880
012 467 e-mail belkot35@o2.pl
■ Rencistka pilnie podejmie każdą
pracę – Tel. 0 880 992 655
■ Kelner z 10 letnim doświadczeniem
podejmie pracę w Jeleniej Górze lub
okolicach - Tel. 0 695 690 632
■ Zaopiekuje się dzieckiem - od września, mile widziane Zabobrze i dziecko w
wieku 3-5 lat . Uczę się zaocznie, jestem
młodą, dyspozycyjna osobą. Proszę pisać
na maila: beatka_ot_tak@o2.pl
■ Podejmę pracę jako kelnerka, barmanka, sprzedawczyni - do października.
Wiek 20 lat. Kontakt alexandraa87@
go2.pl
■ Młoda kobieta, wykształcenie średnie.
Na stałe lub na umowę-zlecenie. interesują mnie zarobki min.900 zł oraz praca
nie wymagająca bardzo dużego wysiłku
fizycznego. Lokalizacja na terenie Jeleniej
Góry. Posiadam doświadczenie w pracy w
kontaktach z ludźmi i w punktach obsługi
klienta - e-mail: mmarcia@onet.eu
■ 22 letnia z grupą pilnie podejmie
pracę na 1/2 lub 3/4 etatu. Wykształcenie zawodowe - sprzedawca. Znajomość
kasy, komputera, j. angielski w stopniu
komunikatywnym , j. niemiecki w stopniu
podstawowym. Doświadczenie w handlu
- Tel. 0 785 599 922
■ Podejmę prace w sklepie odzieżowym
lub kosmetycznym, chętnie na 1/2
etatu. Uczę się zaocznie, jestem osobą
młodą, komunikatywną. Proszę pisać na
meila beatka_ot_tak@o2.pl
■ Jestem 23 latkiem z prawem jazdy
kat. B, ze średnim wykształceniem
budowlanym. Chętnie podejmę prace
jako kierowca, ale nie tylko – Tel. 0
697 391 112
■ Jestem miła sympatyczna i bardzo
lubię dzieci. Mam doświadczenie z
dziećmi. Jestem wolna w wakacje,
weekendy i w niektóre dni szkolne po
szkole. Tel. 0 507 736 899
■ Podejmę pracę na cały etat. Znajomość obsługi komputera, doświadczenie
w handlu, telemarketingu. Jestem młoda,
uczciwa, odpowiedzialna, dyspozycyjna.
Tel. 0 503 312 357 lub ezukaa@poczta.
onet.pl
■ Młody, uczciwy, dyspozycyjny szuka
pracy jako kierowca. Prawo jazdy kat.
B,C - Tel. 0 600 023 449
■ Młody 24 lata kat B + wózki widłowe
prawo jazdy od 5 lat kierowca bierny,
także jeździłem po Polsce. Poszukuję
pracy w zaopatrzeniu sklepu, hurtowni,
piekarni – Tel. 0 508 241 896
■ 27 lat, technik handlowiec, komunikatywna, podejmie pracę do godziny 16stej
- Tel. 0 781 015 299
■ Mam 16 lat i podejmę pracę dorywczą
mój adres email: j_grodek@wp.pl
■ Podejmę pracę do końca września.
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OG£OSZENIA / REKLAMA
Mile widziana praca w ogrodnictwie,
jak również domu wczasowym lub pensjonacie. Mam 21 lat, jestem uczciwą i
sumienną osobą. Tel. 0 509 507 930
lub villemii@interia.pl
■ Młoda mężatka wychowująca 2
miesięcznego syna szuka pracy w
charakterze opiekunki nad dzieckiem.
Wyrozumiała, opiekuńcza, uczciwa – Tel.
0 513 058 663 Jelenia Góra - Cieplice
■ Posprzątam, umyję okna, dojazd
własny, jestem sumienną, uczciwą i
pracowitą osobą - Tel. 0 603 068 610
■ Mam 23 lata, jestem absolwentem
Politechniki Wrocławskiej. Szukam
pracy na sierpień. Kontakt: bartosz@
gerono.jgora.pl
■ Podejmę pracę związaną z językiem
angielskim. Praca w szkole, korepetycje,
praca w firmie. Posiadam czteroletnie
doświadczenie w pracy w szkole - Tel. 0
507 539 609
■ Szukam pracy jako kasjer walutowy.
Mam 21 lat i jestem osobą uczciwą,
chętną do pracy. Posiadam wymagane
kursy - Tel. 0 783 603 601
■ Młoda kobieta 26 lat szuka pracy
najlepiej w handlu. Wykształcenie średnie, dobra znajomość komputera i kasy
fiskalnej – Tel. 0 604 466 287
■ W charakterze opiekunki - doświadczenie, kelnerki, pokojówki, recepcjaznajomość niemieckiego w Jeleniej Górze
i okolicach – Tel. 0 692 598 552
■ Podejmę każdą pracę na pół etatu.
Mam wykształcenie wyższe - nauczyciel,
filologia polska, duże doświadczenie w
handlu, aktualna książeczka zdrowia,
minimum sanitarne oraz czynne prawo
jazdy kategorii B - Tel. 0 603 068 610

RÓŻNE
Sprzedam
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar
36, kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym trenem + gratis halka, rękawiczki,
szal – cena do negocjacji. Zapraszam do
przymiarki, stan bardzo dobry – jak nowa
– Tel. 0 500 183 197
■ Mini wieżę Gold Star na 3CD, 2
kasety, pilot, 2x50 W, zadbana - Tel. 0
608 034 794
■ Mikro wieżę Karcher - na 1 kasetę,
radio, pilot, 2x20W, nie działa CD, cena
50zł - Tel.0 608 034 794
■ Papugi faliste parka z klatką, klatka
lekko uszkodzona 50 zł oraz papugi
nimfy parka z klatką - 150 zł – Tel. 0
667 902 545
■ Segment - używany pokojowy, 3
elementy 80*205*60 tanio Tel. 0 515
206 283
■ Foto sprzęt nie tylko dla kolekcjonerów. Aparaty, obiektywy: Nikon, Canon,
Minolta, Pentax, Jashica; dalmierzowe:
Fed, Zorka i inne; kliszowce: 4,5x6, 6x6,
6x9, 9x12, 10x15, 15x20 – wszystko
sprawne w bardzo dobrym stanie – Tel.
075 75 268 03
■ Maszyny szwalnicze – Tel. 0 785
920 726
■ Rodowodowe szczenięta rasy Shih-Tzu
(Jelenia Góra), lub info na www.psy-shihtzu.prv.pl - Tel. 0 693 967 231
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe,

woskowane do pensjonatów, sypialni,
kuchni, pokoi - producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 0
605 306 250
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75
75 213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila
lub przymiarka osobiście - Cena 550zł
- mail jack011@wp.pl lub Tel. 0 508
082 888
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24
(koło PKS – pod Arkadkami) Fronty:
drewno, MDF, pł yta fornirowana,
lakier. Doradztwo. Projekt. Transport.
Montaż. Tel. 0 75 76 76 289
■ Traktorek – kosiarka z koszem
– silnik 12,5 kW – Tel. 0 665 722
600
■ Grill, drzwi i inne tanio – Tel. 0
785 920 726
■ Stare sprawne radia: Pionier, Aga
– Tel. 0 603 646 803
■ Solnik modelarski. Jest nowy nie
uży wany. Więcej informacji oraz
zdjęcia pod adresem e-mail: pilot95@
wp.pl
■ Kryształy - wazony, patery, karafki,
wazony porcelanowe, figurki itp. – Tel.
075 75 57 220 lub 0 880 992 655
■ Łóżko piętrowe metalowe ze stelażami i z drabinką - cena ok. 300zł do
uzgodnienia – Tel. 0 880 992 655
■ Roczną lodówkę Zanussi - cena
600 zł - Tel. 0 781 553 627
■ Dywan. Wymiary - 4 m x 2,75 m.
produkcji polskiej. Cena - 200 zł Tel.
0 605 610 805
■ Piec kaflowy pokojowy do samodzielnej rozbiórki - cena 100 zł - Więcej informacji pod numerem Tel. 075
71 305 83 Tel. 0 509 407 799
■ Nowo otwarta hurtownia stali oferuje najtańszą stal i pręty w szerokim
asortymencie. Tel. 0 694 963 167,
75 75 52 051
■ Akordeon - 120 basów Hochner
oraz 80 basów Weltmeister w dobrym
stanie - Tel. 0 512 830 881
■ Sprzedam 70 szt. stempli drewnianych. Wysokość ok. 3m. Cena za 1 szt.
- 7zl – Tel. 0 607 345 665
■ Suknię ślubną roz.38 w kolorze ecri,
dwuczęściowa - gorset, rękawiczki, po
chemicznym czyszczeniu, stan idealny, cena 900zł, zdjęcia prześlę na
maila - Tel. 0 661 813 167
■ Płyty żel beton z rozbiórki szklarni
150x40x0.5 w ilości 700 szt. - Tel. 0
694 258 713
■ Fotelik do auta 0-13 kg - 50zł Tel.
0 669 947 972
■ Z le w o z m y w a k d w uk omor o w y
Franke ze stali kwasoodpornej. Gratis bateria + syfon. Zainteresowanych
proszę o kontakt Tel. 075 64 325 67
lub 0 661 311 942 lub lenik@vp.pl
■ Używany gazowy grzejnik wody
przepły wowej typu: Junkers WRP
250-5 KB z zasilaniem bateryjnym.
Stan dobry. Cena 160 zł. Tel. 0 695
401 472
■ Podgrzewacz firmy Canpol - 50zł

Tel. 0 669 947 972
■ Zamrażarkę (5szuflad+1półka)
wys.122 / szer.56 / gł .57 w bardzo
dobrym stanie - Tel. 0 781 957 424
■ Pakę dla chłopaka od A do Z 0-2
latka Tel. 0 669 947 972
■ Pielęgnicę Papuzią w kolorze malinow ym, około 7 - 8cm długości,
pięknie wybarwiona. Mam dwie, ale
się „nie dogadują”, muszę rozdzielić.
Polecam. Tel. 0 691 240 479
■ Tanio podręczniki do I,II i III klasy
gimnazjum (R zemios ła) Tel. 075
642 68 10
■ Gitarę z pokrowcem + tuner do
strojenia i komplet podręczników do
nauki wraz z CD - gg:3031136, Tel.
601 972 043
■ Książki do IV klasy szkoły podstawowej - Tel. 0 788 447 880
■ Colter typu RMG z gazem, i różne
dodatki jak np. kominiarki. 80 zł Tel.
0 669 417 059
■ Suporex - 470 bloczków (pozostało
z budowy domu), wielkość 24 cm, cena
10,50 zł/szt. Odbiór własny - Tel. 0
601 429 888
■ Czasopisma W.I.T.C.H. - mail:
inez_jg@wp.pl
■ 7 mie s ię c z ne pie s k i i s unie
rasy Cocker Spaniel kolor czarny.
Szczeniaczki są po szczepieniach
z książeczkami . Cena 350 zł od
szczeniaczka - do negocjacji - Tel.0
505 696 355
■ Amplituner Unitra na wzmacniaczu
Kasprzaka 2x25 W (końcówki do
wymiany, koszt to około 15 zł) - cena:
40 zł – Tel. 0 669 367 257 zdjęcia
przęśle na gg: 7775997

RÓŻNE
Kupię
■ Rower damski dla dorosłej kobiety
w stanie idealnym, czekam na oferty
gg 9795171 , tomasz-gadzina@wp.pl
■ Spacerówkę typu parasolka z pozycja do leżenia – Tel. 0 504 600 685
■ Język polski Tuszak A. Przylnska E.
Miedzy nami Gdańskie wydawnictwo
Oświatowe - Plastyka Stopczyk S.K.
WSiP S.A Proszę odpisać na e-maila
oriflame1983@o2.pl
■ Małą świnką morską najlepiej żeby
była to samiczka i miał mniej niż rok
– Tel. 0 506 473 530
■ Siatkę ogrodzeniową. Zdecydowanie każda ilość w rozsądnej cenie
– Tel. 0 787 233 050
■ Używany bądź nowy piec kuchenny
z podkowa - Tel. 0 602 779 273
■ Dużą używaną szafę z pułkami w
dobrym stanie - Tel. 0 661 025 926
■ Lub przyjmę kotka do 50 zł, najchętniej długowłosego kamilajg@op.pl
- Tel. 601 559 952
■ Akwarium o pojemności od 50 do
70 litrów - Tel. 0 792 029 203
■ Kosiarkę konną – Tel. 075 75 256
29 lub waloszczykp@o2.pl
■ Psa jamniczka miniaturowego - Tel.
0 692 561 171
■ Czarnego podpalanego szcze niaczka jamnika (pies) bez rodowodu
- Tel. 0 695 400 553

RÓŻNE
Różne
■ Przyjmę owczarka lub innego ułożonego odchowanego pieska – Tel. 0
509 340 001
■ Oddam kafle na piec pokojowy w
zamian za rozebranie go – Tel. 0 609
851 868
■ Detektor tętna płodu - pożyczę - Tel.
075 64 62 111
■ Adapter pasów bezpieczeństwa pożyczę od kogoś - Tel. 075 64 62 111
■ Przyjmę kota lub kotkę do 6 miesięcy
- może być mieszaniec długowłosy
– mail: ania419@op.pl
■ Mam do oddania śliczne kociaki, kotka
i kocurka. Maja 6 tygodni, korzystają z
kuwety – Tel. 0 607 396 142
■ Renomowany salon fryzjerski poszukuje kobiet w celu wykonywania próbnych fryzur - Tel. 0 607 122 636
■ Śliczne szczeniaki oddam w dobre
ręce, matka - wzrost powyżej kolan,
wesoła i skora do zabawy, ojciec- „owczarek karkonoski”. Pieski mają 7 tygodni,
są odrobaczone i zadbane. Zainteresowanych proszę o kontakt: Tel. 0 693 295
930, ivvabialas@poczta.onet.pl
■ Poszukuję informacji o wypożyczalni
przyczep kempingowych w Jeleniej
Górze. Proszę o kontakt – Tel. 0 602
557 346
■ Oddam szczeniacza za 30zł - jest
malutki kolor jasny. Ma około 3 miesiące.
Nie urośnie duża. Prawdopodobnie jest
mieszana z latlerkiem lub pinczerkiem
i jest bardzo kochana Tel. 0 505 954
630
RÓŻNE
Usługi
■ 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
■ Ścinka drzew w trudnych warunkach
– Tel. 0 608 171 833
■ Profesjonalne i niedrogie pisanie
biznes planu, przepisywanie prac i
dokumentów. Możliwość pomocy przy
załatwianiu formalności dotyczących
pozyskiwania środków unijnych. Tel.
663 233 041
■ Nie drogo balejage, pasemka, farbowanie. Fachowe strzyżenie – Tel. 075
64 16 626
■ Renowacja okien i drzwi. Szybko,
tanio i solidnie – Tel. 0 608 102 601
■ Gabinet zaprasza: masaż częściowy i
całościowy, masaż antycellulitowy, elektroterapia: 1. galwanizacja 2. jonoforeza
3. diadynamik 4. tens, ultradźwięki, laser
Tel. 0 507 319 150 Zabobrze
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w
Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w
krytycznej sytuacji życiowej Słowackiego
13 pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel.
075 57 55 91 99
■ Wykonam prace budowlane - gładzie,
malowanie i inst. CO i wod.- kan. Tel. 0
605 383 009

Biuro Rachunkowe KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US,
listy płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów Jel. Góra ul.
W. Polskiego 54 - obok sądu - Tel. 0
601 837 677
■ Organizujemy zabawę Karaoke - w
każdym terenie - nawet w lesie przy
ognisku! Profesjonalnie i tanio. Kontakt
– Tel. 0 606 283 031, fullsound@poczta.
onet.pl, www.fullsound.prv.pl
■ Szeroki asortyment Mebli Kuchennych - Fronty: drewno, MDF, płyta
fornirowana, lakier. Doradztwo. Projekt.
Transport. Montaż. Ul: Poznańska 24
(koło PKS) Jel. Góra - Tel. 0 75 76
76 289
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz mail:
angelikakonik@wp.pl
■ Przyjmę reklamę na auto marki
Renault Clio 1 różne firmy - Tel. 0 508
241 896
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny
-Tel. 075 764 79 90
■ Montaż kominków i remonty mieszkań
- Tel. 0 508 079 432 lub 075 718
27 27
■ Naprawa pralek i sprzętu agd. Dariusz
Simoniuk. Zakład czynny pn-pt 10-17
sobota 10-13 Zabobrze Karłowicza 25
– Tel. 0 603 835 483 – Tel. 075
64 21 598
■ Montaż oraz naprawy instalacji elektrycznej – Tel. 0 697 081 472
■ Usługi finansowo – księgowe biura
rachunkowego. Maksimum zaangażowania biura. Minimum zaangażowania
klienta. Profesjonalna obsługa – Tel.
601 837 677
■ Wykonuję tatuaże na telefon w domu
u klienta zapewniam sterylność, profesjonalny sprzęt, farby oraz dużo ciekawych
wzorów - Tel. 0 603 300 646
■ Karcher - Podciśnieniowe pranie
dywanów i tapicerki meblowej, faktury
Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Oferujemy wykonanie: Tynków Agregatem - solidnie i doradztwem. Tel. 0 607
488 057 - 501 763 097
■ Wyprzedaż odzieży: bluzki, swetry,
podkoszulki, spodnie, kurtki - Tel. 0
515 138 689
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne, fotografia okolicznościowa. Tel. 0 505 810 724
■ Transport Ducato Maxi 1,5t. Tel. 0
692 465 691
■ Jeżeli pogoda zawiodła, a Twoi goście
w pensjonacie lub ośrodku się nudzą
- możemy zorganizować wieczór z
„karaoke”, tańce integracyjne, lub inny
rodzaj rozrywki. Własny sprzęt oraz
pomysły - Tel. 0 601 931 136 www.
lg-wodzirej.webpark.pl
■ Przedłużam paznokcie metodą
żelową. Dojazd do klientek. Zapewniam
profesjonalną obsługę. Posiadam duży
wybór ozdób – Tel. 0 661 254 189
■ Wykonam remonty mieszkań szybko,
■
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tanio i solidnie, gładzie bez pyłowo - Tel.
0 603 295 573
■ Lisia Góra ul. Sudecka 100, Jelenia
Góra, organizuje imprezy okolicznościowe, biesiady w Chacie Biesiadnej
zapraszamy Tel. 0 607 260 000
■ Malowanie aerografem na samochodach, motocyklach, kaskach, rowerach.
Malowanie dekoracyjne we wnętrzach.
Malowanie nietypowych reklam – Tel. 0
667 138 280
■ Serwis elektroniczny „AVEL” Jelenia
Góra 58-500 ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Tel. 075 64 422 29
■ Układanie puzzli kostki granitowej
- info Tel. 0 511 324 011
■ Wykonam roboty dachowe, montaż
konstrukcji dachowych, przekładki,
remonty dachów - Tel. 0 781 957 434
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
■ Zlecę zakopanie spychem wykopu pod
budowę domu jednorodzinnego (wykop
ma ok 10x10m), a także zniwelowanie
terenu na działce w Komarnie (działka
1600m2) - zakladstolarski1954@o2.pl
■ Para poprowadzi pensjonat w Karpaczu. Posiadamy doświadczenie w branży
hotelarskiej. Ukończyliśmy studia. Znajomość języków: niemiecki i angielski.
Jesteśmy: obowiązkowi, odpowiedzialni
i pełni energii - Tel. 0 512 825 695
■ Wykonamy instalacje elektryczne
od A do Z – Tel. 0 605 458 999 – Tel.
0 502 205 670 – Tel. 075 76 720 83
– Tel. 075 764 92 66
■ Wykonam gładzie, pomaluję mieszkanie. Panele, ściana, podłoga - Tel. 0
691 936 900
■ Oferuję kompleksowe przeprowadzki
i usługi transportowe busem marki Fiat
Ducato. Jeśli mnie potrzebujesz dzwoń Tel. 0 503 034 605 lub 601 558 147
■ Wykonuję masaże u klienta w domu:
manualne, hydromasaże (potrzebna
wanna) w okolicach Piaseczna Grójca
Góry Kalwarii Tel. 0 502 215 672
■ Wycieczki - morze, jeziora, góry. Do
dyspozycji BUS VWT4 Carawelle 8+1
- Tel. 0 505 092 579

TOWARZYSKIE
Poznam mężatkę do spotkań towarzyskich i nie tylko bez zobowiązań
- dyskretnie – Tel. 0 502 981 854
■ Poznam zadbaną kobietę 35 - 45 lat
do miłego spędzania wolnego czasu. 27
lat, znam się na „tym”. Nie sponsoruję i
nie wymagam sponsorowania. Zapewniam wysoką kulturę, higienę i dyskrecję
- wolfmann@interia.eu
■

EDUKACJA
Studentka II roku Germanistyki udzieli
korepetycji, tanio - Tel. 0 505 921 419
■ Udzielę korepetycji z języka angielskiego. Szczegóły – Tel. 0 889 690
287
■ Korepetycje: biologia, chemia gimnazjum i I, II kl. liceum - poziom
podstawowy i rozszerzony, angielski
od podstaw, matematyka - gimnazjum.
Bardzo tanio - klaudia03@gmail.com
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kiedy Kolejową sunęły tramwaje, a pan Skowroński zegarmistrzowską pomocą służył (IV)

Na Strzeleckiej jest także Młodzieżowy Dom Kultury
i kino Turysta. Wielka sala jeszcze jako tako wygląda
i cały gmach jeszcze się nie sypie. Na najwyższym
piętrze jest pracownia radiotechniczna. Pasjonaci
telefunkenów, tesli, pionierów chodzą tam na zajęcia do inż. Simonowicza.
Jeden z uczestników nazywa go
elektronicznym geniuszem, który
w tych jeszcze mało technicznych
czasach pokazuje młodym ludziom, jak samemu zbudować
radyjko, albo jak naprawić stare
za pomocą części kupionych w
sklepach.
A pod pomieszczeniem w kinowej sali właśnie leci „Szatan z siódmej klasy”, hitowy film tamtych lat.
Młode jeleniogórzanki, zakochane
w aktorze, który odtwarza rolę
głównego bohatera, biją rekordy
frekwencji.
Niejaka Basia na film kupuje już
dziewiąty bilet. Ale są cwaniacy,
którzy zapłacić nie chcą, choć to
grosze.
Ustawiają się cichcem przed wyjściem i korzystają z chwili, kiedy
tłumek wychodzi, aby wkręcić się
jakoś na sali i liczyć na łut szczęścia.
Może nie pogoni ich pracownik
z obsługi, który sprawdza, czy
wszyscy wyszli?
Kino jest najgorsze w Jeleniej Gó-

rze. Gdzie mu tam do Marysieńki,
Lotu, czy Tatr? Sala wprawdzie
spora, ale płaska. Zamiast foteli
drewniane składane krzesła. Ale
ma swoją stałą i wierną klientelę.
Po latach kino zlikwidują, MDK
wyniesie się na pobliską Skłodowskiej-Curie, a cały budynek powoli
zacznie popadać w ruinę. Jego
agonia trwa do dziś.

Tramwajem z ryneczku

Tłumek zdąża też w dni targowe
placami Bieruta i Stalingradu na
miejskie targowisko uruchomione po 1956 roku, podczas gomułkowskiej odwilży, która uwalnia
częściowo handel stadny.
Na straganach jest wszystko. Od
zieleniny z działek, po francuskie
trzewiki na obcasie, podobno
prosto z Paryża. Czekoladę, której
gdzie indziej nie było, deficytową
kawę ziarnistą. Czasem sprzedaje
się to w prymitywnych stoiskach,
czasem po prostu – z ręki.
Przechadzasz się po takim ry-

neczku. Po lewej stronie wozy
zaprzegnięte w konie i charakterystyczny smrodek. Jeszcze
większy tam, gdzie sprzedają żywe
prosiaki, kury, króliki i gołębie w
drewnianych skrzynkach.
Niektórzy chłopi ubrani w poniemieckie płaszcze Wermahtu
i wojskowe oficerki. Płaszcze
pocerowane w miejscach, gdzie
nie tak dawno temu widniały
hitlerowskie symbole.
– Do dzisiaj widzę gościa z plikiem poniemieckich widokówek,
za grosze, ale wtedy byłem trochę
za mały – wspomina bywalec
targowiska, które niczym magnes
ściągało nie tylko dorosłych, lecz
także dzieci z okolic Podwala i
innych uliczek, w których sąsiedztwie rozciągał się ten czarodziejski
plac.
A z torbami pełnymi sprawunku
ludzie dygują do tramwaju, na
przystanek przy 15 Grudnia, róg
placu Bieruta.
Nadjeżdża trzęsący się i piszczący na zakręcie przed placem
poniemiecki Wumag. Na końcu
siedzi sobie konduktor z teczką,
w której trzyma różne bilety z
kolorowym paskiem, w różnych
cenach. Do Cieplic zapłacisz złotówkę, ale ma i bilety po 20 groszy
i 50 groszy.

Fot. Archiwum

Zwariowana Jelenia Góra

Panorama Cieplic Śląskich Zdroju z lat 60-tych minionego wieku.
Jak wstanie, wygląda groźnie
z przypiętym do paska kasownikiem no i dzwoni. Pociąga specjalny sznur i daje motorniczemu
sygnał do odjazdu.
W tramwajach bywa ścisk,
zwłaszcza rano i około 15. Ludzie
wtedy jadą na stopniach, zwłaszcza młodzi. Niezbyt to bezpieczne,
bo tramwajem szarpie. Blisko
torów jest trochę przeszkód: a to
rant domu, a to drzewo. Trzeba

trasę znać na pamięć, aby zaryzykować trochę ekwilibrystyki
i nie wpaść pod koła lub nie
wylądować – w lepszym razie
– na chodniku.
Wumag zwolni przed mijanką,
która jest równocześnie przystankiem. Musi poczekać na tramwaj,
który nadjedzie z przeciwka. Ale
motorniczy czasem zapomni i
niecierpliwie ruszy.
Przypomina sobie, kiedy już

na dobre jedzie i coś mu nie gra.
Wtedy szybko tramwaj zatrzymuje
i biegiem leci do tyłu pojazdu,
gdzie też jest stanowisko do prowadzenia. Strachu się najadł i pospiesznie wraca, aby przywrócić
do łask cierpliwość i poczekać na
kolegę, który za chwilę wyłoni się
zza zakrętu.
Ciąg dalszy za tydzień

(tejo)

REGION Tu chadzano na spacery i wagary, kiedyś – na dobre obiady

Nie trzeba jechać daleko,
aby mile spędzić letnie popołudnie. Proponujemy wypad
do Cieplic ku romantycznej
okolicy ze stawem i dawną
rezydencją. Niedaleko stąd do
stawów podgórzyńskich, gdzie
– po spacerze pośród pięknych
w idoków ze Śn ież ką w t le
– możemy odpocząć i posilić
się smażoną rybą.
Wybierzemy się w okolice Dąbrówki. Ciepliczanie – zarówno
ci, którzy jeszcze w uzdrowisku
mieszkają , ja k i ci, którz y
dawno temu stąd w yjechali
– łączą z tym miejscem wiele
wspomnień. Garścią z nich
podzielił się z nami Czytelnik,
który od lat żyje w Stanach
Zjednoczonych i teraz z nostalgią przypomina sobie dawne
uroczysko.
– W latach 65-73 moi dziadkowie pracowali w Dąbrówce,
a ja tam bywałem co tydzień
i w każde wakacje. Do dzis
wspominam to miejsce jako
najwspanialsze na Ziemi (zna-

lem tam każdy kąt i drzewo).
Spędziłem tam najwspanialsze
lata dzieciństwa – napisał do
nas pan Darek.
Do 1969 roku jechało się tam
tramwajem do Cieplic, przystanek Apteka pod Koroną, a dalej
autobusem nr 4 w kierunku
Podgórzyna. Wysiadało się na
przystanku na żądanie.
– Później już tylko był autobus.
Ostatni raz tam byłem chyba
z 10
lat temu. Spotkałem wtedy
ludzi, którzy pracowali jeszcze
z dziadkami. Za moich czasów
był tam staw, w którym hodowano karpie. Ponoć już nie
ma tam wody – kontynuuje
pan Darek.
Wielu ciepliczan w wieku
szkolnym będąc, chodziło do
pobliskiego parku na wagary.
– Ca ła ma sa za ka ma rków,
gdzie łatwo było się schować.
I praktycznie oddzielone od
reszty świata miejsce – mówi
inny mieszkaniec uzdrowiska.

Szczególnie często Dąbrówka była odwiedzana, k iedy
zaczęto budować osiedle XXlecia (niegdyś PRL). W 1964
roku powstały pierwsze kamienice, najpierw po prawej
stronie ulicy Podgórzyńskiej.
Później osiedle rozrosło się
bardziej.
Sama posiadłość pochodzi
z przełomu XIX i XX wieku.
Niegdyś znacznie oddalona
od centrum Cieplic, stano wiła swoistą enklawę, którą
Niemcy nazywali Thierpark.
Urzą d zono t a m elega nck ą
restaurację z ogrodami, altanami i ścieżkami spacerowymi zaplanowanymi w całej
posiadłości.
Uroku miejscu dodawał staw
hodowlany, z którego karpie
często bezpośrednio trafiały
na stół w dużej sali pałacyku.
Być może jadali tam zacniejsi
goście cieplickich wód i bogatsi
mieszczanie oraz fabrykanci,
choćby Eugen Fuellner, właściciel fabryki maszyn papierniczych, na której podbudowie
powstała powojenna Fampa.
Po 1945 roku w Dąbrówce
przez długi czas był ośrodek
wypoczynkowy. W końcu obiekt
przeznaczono na dom dziecka
(o tej samej nazwie) i takim po-

Cień dawnego piękna wciąż jeszcze pozostał

zostaje do dziś. Stan techniczny
dawnej posiadłości nie jest najlepszy zwłaszcza, jeśli chodzi o
należące do niej zabudowania.
Staw pozostał. Czy są w nim
ryby? Jakieś na pewno, ale nie
ma już prowadzonej hodowli
karpi.
Niestety, zaniedbany jest również park. Niezmiennym walorem pozostaje sama natura.

(tejo)

Fot. ARCHIWUM PAWŁA KAŁAFIATUKA

Nieopodal osiedla XX-lecia w Cieplicach niewielki
las kryje jeden z najładniejszych zakątków nie tylko
uzdrowiskowej części miasta. To Dąbrówka, dziś dom
dziecka, wcześniej ośrodek wczasowy, a jeszcze wcześniej – restauracja i rezydencja.

Fot. rylit

Ukryte piękno za wałami

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części

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

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Pantone 485C

logo- kolor podstawowy
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
z DOSTAWĄ DO KLIENTA

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

sprzedaż
montaż
serwis anten

4:21:54 PM

tutaj kupisz
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MY

Grupa ITI

Serafin

do OBRAZÓW

ANTEMON

10/5/06

www.n.pl

RAMY

Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY

CMY

K

tel. 0-75 644 50 80
kom. 0-603 070 890

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

Firma PAMA Adrian Bucholc
Roboty Ziemne
- Koparko ładowarka, kopanie fundamentów itp.
- Transport od 6 do 10 ton
Przewóz i wywóz ziemi,
tłucznia, żwiru itp.
Adres:
Staniszów 104
Tel. 0 508 213 129
E-mail waski1040@wp.pl

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

Najtańsze
podręczniki w mieście

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

Wyprzedaż drzwi wejściowych,
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywywarzeniowe już od
Nowa cena na stalowe drzwi antywłamaniowe
Asotyment dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych
W sprzedaży również okna nowe i z demontażu

649 zł

SZUKASZ PRACY?

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior
blue 05.10.pdf

Skup - sprzedaż

podręczników używanych
ul. 1-go Maja

(obok bramy Wojanowskiej)
Tel. 501 759 521, 880 418 280

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie
ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

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

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

tel. 606333435, 604241422

590 zł

100% M 100% Y

23

tylko u nas wiele atrakcyjnych
ofert pracy
doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę
i jak legalnie podjąć pracę
za granicą!!
złóż swoje cv już dziś
nie pobieramy żadnych opłat
za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783
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