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

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

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

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

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 075/ 64 53 300, www.kk.jgora.pl
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WYDARZENIA
Jeśli prezydent nie weźmie się do roboty, upadnie
uzdrowisko, a to będzie oznaczało klęskę Cieplic.
Mieszkańcy złożyli skargę do wojewody na działania
władz Jeleniej Góry. – Zapewniam, że zdążymy – odpowiada Marek Obrębalski.

Ustawa o uzdrowiskach z 2005
roku dała samorządom trzy lata
na opracowanie tzw. operatu
uzdrowiskowego, czyli dokumentów opisujących złoże wody
leczniczej i uzasadniających zalety regionu. Należy też powołać
stałą komisję uzdrowiskową rady
miejskiej oraz dopasować granice administracyjne do obszaru
uzdrowiska. Cała Jelenia Góra nie
może mieć statusu uzdrowiska,

dlatego – zdaniem Radosława
Plucińskiego – konieczne jest
wyodrębnienie dzielnicy Cieplic.
– Żeby tak się stało, trzeba
zmienić statut miasta, który nie
przewiduje istnienia dzielnic.
Tymczasem nic się nie robi w
tym kierunku. Za kilka miesięcy
zbierze się rada ministrów i
zatwierdzi nową listę uzdrowisk.
Jak mamy się na niej znaleźć, jeśli
nie spełnimy wymogów ustawy?
– pyta Radosław Pluciński.

Fot. Jelonka.com

Tysiące kuracjuszy

Uzdrowisko jest sercem Cieplic,
o czym chyba nikogo nie trzeba
przekonywać. W ubiegłym roku
na leczenie sanatoryjne przyjechało 8 tysięcy kuracjuszy. To
tylko ci, którzy korzystali pełnej
oferty, czyli noclegów, posiłków
i zabiegów. Dużo więcej ludzi korzystało z samych zabiegów leczniczych, a mieszkało u rodziny,
znajomych czy w jednym z kilku
hoteli położonych nieopodal.
– Z tych 8 tysięcy 1,5 tysiąca to
klienci komercyjni, którzy sami
płacili za zabiegi. Za pozostałych

Uzdrowisko jednak do prywatyzacji?
Niewykluczone, że wkrótce wróci sprawa prywatyzacji cieplickiego uzdrowiska.
Przygotowana przez rząd PiS koncepcja 14 uzdrowisk, które nie będą prywatyzowane zostanie zmieniona. Cieplice znajdowały się w tej 14. Poprzedni rząd
zamierzał rozwijać te jednostki ze specjalnego funduszu, który miał być zasilany
ze sprzedaży pozostałych uzdrowisk. Taki fundusz jednak nie powstał, pieniądze
trafiły do wspólnego worka i koncepcja upadła.
Zdaniem prezesa Romana Jałaki, skoro właściciel nie może zainwestować w nasz
rozwój, to w interesie uzdrowiska i Cieplic jest, żeby trafił tutaj inwestor strategiczny. Z rezerwą do tego pomysłu podchodzą związki zawodowe, które boją się
utraty przywilejów. Ale najgorsze czasy zdrój ma już za sobą, bo w 2000 roku po
przekształceniu się w spółkę skarbu państwa zwolnił 160 osób, a liczba pacjentów
wzrasta. Od 2001 roku uzdrowisko notuje zyski a w 2002 roku rozliczyło się z
wszystkimi wierzycielami. W ciągu ostatnich 6 lat zainwestowano 12 milionów
złotych. Jednak do 2012 roku potrzeba na podstawowe inwestycje jeszcze 30
milionów złotych. Konieczna jest np. budowa dużego basenu rehabilitacyjnego
z wodami termalnymi, co pochłonie połowę z tej kwoty. – Skoro nie możemy
tych pieniędzy dostać od państwa, może wyłoży je prywatny inwestor – mówi
prezes Jałako.

Z BOKU

Medialna
wyrocznia
Z zainteresowaniem przeczytałem
fragment „Blogu naczelnego” w ostatnim
wydaniu Nowin Jeleniogórskich. Sympatyczny Sławomir Sadowski wylewa w nim
atramentowe łzy, bo żadne medium (w tym
nasza Jelonka) – pisząc o rolniku z Kromnowa, który wyciął drzewa, za co może
zapłacić horrendalną karę – nie powołało
się na rzeczone Nowiny Jeleniogórskie. A te
o sprawie napisały pierwsze. Cóż, chwała
im za to, ale – szanowny redaktorze Sławomirze – nikt nie ma w obowiązku czytania
NJ i traktowania tego tytułu jako wyroczni.
Podobnie ma się zresztą sprawa z innymi
periodykami i portalami. Zresztą news nie
jest obwarowany prawem autorskim, chyba
że wtórne o nim doniesienie jest wierną
kopią pierwowzoru, czyli plagiatem.
To już jest jednak sprawa dla śledczych.
Wspomnę przy okazji, ripostując na żale
red. Sadowskiego, że NJ same niejednokrotnie podbierają cudze pomysły i jakoś
inspiratorów nie wskazują… Ale my się na
to nie użalamy. Bo i po co? Jest tyle innych
ciekawszych tematów.

Konrad Przezdzięk

Szturm kuracjuszy z Jeleniej Góry i okolic chętnych na refundowane zabiegi w uzdrowisku.
Większość odeszła z kwitkiem, bo NFZ zmniejszył limity na leczenie ambulatoryjne
płaci nam NFZ, niestety sporo
mniej – wyjaśnia prezes uzdrowiska Roman Jałako.
Kuracjusze wydają jednak sporo pieniędzy także poza uzdrowiskiem: w sklepach, restauracjach,
kawiarniach. To powoduje, że ta
część miasta żyje.

Miasto zdąży

– To nieprawda, że nic się nie
dzieje w sprawie uzdrowiska.
Na pewno spełnimy na czas
wymogi ustawy – powiedział
nam Marek Obrębalski. Jest on
zarazem wiceprezesem zarządu
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce. – Podobne
problemy mają inne samorządy,
zapewniam, że nie jesteśmy w
tyle – powiedział.
Jak twierdzi, miasto przygotowuje operat uzdrowiskowy i
będzie on gotowy na przełomie
maja i czerwca. Nie zostanie
natomiast utworzona dzielnica.
– Jelenia Góra jest zbyt małym
miastem. Według prawa, dzielnice można tworzyć jedynie w kilku

miastach w Polsce. Jest to równoznaczne z powołaniem rady
dzielnicy – mówi prezydent.
Jelenia Góra utworzy natomiast tzw. jednostkę pomocniczą.
Niewiadomą są jak na razie tylko
granice tej jednostki. Najprawdopodobniej objęte zostaną nim 3
strefy ochrony uzdrowiskowej:
A, B i C. Zezwala na to prawo.
– Podejmujemy też prace nad
zmianami w statucie – mówi
Marek Obrębalski. Jak zapewnił,
do końca września miasto będzie
spełniało wymogi ustawy uzdrowiskowej.
Roman Jałako w ubiegłym
tygodniu uczestniczył w posiedzeniu komisji uzdrowiskowej, gdzie
obecni byli zastępcy prezydenta
Jerzy Łużniak i Zbigniew Szereniuk. Obaj zapewnili, że prezydent pracuje nad powołaniem
jednostki pomocniczej. – Mam
nadzieję, że nie będzie tragedii
– mówi Roman Jałako.

Mar, ROB

Fot. MAR

Gdzie te dzielnice?

Zdrój na straty

Masaż podwodny jest jednym z wielu zabiegów
proponowanych w Cieplicach.

Będzie gdzie się kąpać
Oprócz basenu w uzdrowisku, w Cieplicach ma powstać zespół basenów
termalnych w części parku zdrojowego, graniczącym z PM Poland. Zakład odda
miastu niepotrzebne mu tereny. Kolejny zespół basenów z wodami termalnymi
projektowany jest kilkaset metrów dalej, przy wałach przeciwpowodziowych na
granicy Parku Norweskiego. Baseny będą częścią hotelu Selfness. Wodę będzie
dostarczać uzdrowisko, które ma pozwolenie na jej wydobywanie.

W „siódemce” obrodziło talentami Sąd chroni mafię
Warto zgłębiać wiedzę i różne
dziedziny życia. Przekonali się o tym
najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza, którym w miniony czwartek wręczono
nagrody imienia patrona placówki
„Talent 2007”. Brylowali w matematyce, teatrze, poezji, plastyce, muzyce,
przyrodzie oraz sporcie. Teraz cieszą
się z sukcesu. Nagrody trafiły do
ponad siedemdziesięciu dziewcząt
i chłopców podczas uroczystej gali.
Wiersze nagrodzonych czytała Lidia
Lisowicz, aktorka sceny animacji
Teatru Jeleniogórskiego, a upominki
i dyplomy wręczyła jego legendarna
dyrektorka Alina Obidniak.
Trudno wymienić wszystkich
nagrodzonych. Mają na swoim koncie liczne sukcesy w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Wśród nich była Joanna Bączyk,
która zdobyła główną nagrodę w VII
edycji Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego "Wielcy znani i nieznani" – „Toulouse-Lautrec - kronikarz
Belle Époque” w Rybniku. Wszystkim
Jelonka serdecznie gratuluje.

Angela

Fot. Angelika Grzywacz

– Prezydent nic nie robi, aby
powołać uzdrowiskową dzielnicę
miasta – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Cieplic
Radosław Pluciński. – A przecież
jeśli do końca września taka
dzielnica nie powstanie, nasze
miasto straci uzdrowisko.
Dla Cieplic to byłaby katastrofa,
przecież większość turystów to
kuracjusze. – Pies z kulawą nogą
tutaj nie zajrzy – mówią ludzie.
– Będziemy mogli zapomnieć
o rozwoju turystyki, bo czym
przyciągniemy ludzi, jeśli nie
zabiegami leczniczymi?



– mówił Zagórny
Lider rolniczej Solidarności
trafi na dwa i pół roku za kratki
po wyroku sądu okręgowego
w Świdnicy. Ten wprawdzie
skazał związkowca tylko na
trzy miesiące więzienia w
zawieszeniu, ale taka decyzja
odwiesi inne kary, które ciążą
na działaczu z Rybnicy.
W piątek po usłyszeniu wyroku Zagórny zarzucił sądowi
ochronę mafii, a orzeczenie
wygłaszane przez sędziego
nazwał „głupotami”. Oburzony opuścił salę podczas
odczytywania uzasadnienia
wyroku skazującego go na
więzienie – doniosło Polskie
Radio Wrocław.
Sędziowie nie poczuli się
obrażeni słowami pana Mariana, które odebrali jako niekontrolowany wybuch emocji.
Był to finał ciągnącej się
od ośmiu lat sprawy o wysypywanie zboża na tory w
Międzylesiu. Sąd okręgowy
utrzymał w mocy poprzedni

wyrok, skazujący Zagórnego
na 3 miesiące pozbawienia
wolności w zawieszeniu. Ta
decyzja oznacza, że kończy
się warunkowe zawieszenie
innych kar i Zagórny trafi na
dwa i pół roku do więzienia.
Związkowiec już odsiadywał
jeden wyrok, ale kilka lat temu
warunkowo ułaskawił go ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Zagórny znany jest z niekonwencjonalnych
zachowań. Cztery lata temu
podczas protestu w Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu
wpuścił do gabinetów świnię
Rebelię. Z kolei kilka miesięcy
temu, jako usprawiedliwienie
za nieobecność na sali sądowej,
nie posłużył się zwolnieniem
lekarskim, ale własną stopą z
amputowanym dużym palcem,
którą pokazał sędziom. Sam
Marian Zagórny od dłuższego
czasu nie organizuje już głośnych protestów.

(tejo)
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Historyczna broń na strychu

1942
Ponad sześćdziesiąt lat przeleżały na poddaszu jednego
z budynków był ych koszar
przy ulicy Sudeckiej karabin
mauser z amunicją i pocisk
moździerzowy. Broń znaleźli
w miniony wtorek robotnicy,
którzy remontują gmach byłej
stołówki. Policja ewakuowała

1945
ekipy. Na miejsce wezwano
patrol minersko-saperski z Bolesławca, który „zaopiekował”
się niecodziennym znaleziskiem. Jak mogło tam trafić?
Do 1945 roku w kompleksie
przy dawnej Schmiederbergerstrasse miał swoją jednostkę
oddział Werhmachtu, którego

Wielka majówka coraz bliżej. Jelenia Góra przyjmie
znacznie więcej gości, w tym zmotoryzowanych, bo w
mieście – z racji jubileuszu 900-lecia – zaplanowano
wiele imprez o zasięgu ogólnopolskim. Czy stolicę
Karkonoszy czeka parkingowy paraliż?
Kłopot z pozostawieniem auta
mają kierowcy na co dzień. Co
będzie za kilka dni, kiedy miasto
ogarnie szał jubileuszowej majówki? Wielu jeleniogórzan patrzy na to
sceptycznie i obawia się powtórki z
przeszłości.
– Podczas koncertu Maryli Rodowicz na placu Piastowskim dwa
lata temu zamiast dobrej zabawy
przeżyliśmy z rodziną prawdziwy
koszmar – wspomina Andrzej
Pawłowski. Najpierw przez półtorej
godziny szukał miejsca do zaparkowania, a po koncercie około dwóch
godzin czekał na wyjazd.
Do dziś czkawką odbija się kierowcom koszmarny powrót z
jednej z imprez zorganizowanych

Tu zaparkujesz podczas
wielkiej majówki

Cieplice: szacowana liczba miejsc
– 1000: plac Kombatantów (100),
plac Piastowski na wysokości Wodnika i zaplecza ZGL (40), Wodna (40),
Fabryczna (40), Zamojskiego i Tabaki
(300.), Stasica (100), Podgórzyńska
(160), Jagielońska – szpital (80),
Krośnieńska (200).
Jelenia Góra: Piłsudskiego (60),
Bankowa (80), Grodzka (100),
Matejki (50), parking koło Jasnej
przy PZU (20). Ponadto zaparkować
można jeszcze na ulicach: Pocztowej,
Okrzei, Klonowica, Skłodowskiej-Curie
czy Groszowej.

na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego. AJ wyciągnął lekcję i następne wydarzenia organizował bez
kłopotów, ale niesmak pozostał.
Jak będzie w majowy weekend?
Na placu Ratuszowym wystąpią
gwiazdy, na przykład grupa Kult,
która przyciągnie tysiące fanów,
nawet z dalszych części Polski. O
koncercie światowej sławy instrumentalisty Andreasa Vollenweidera
aż strach pomyśleć. Szwajcara
może wysłuchać więcej niż 10
tysięcy ludzi.
Służby mundurowe uspokajają:
już rozpoczęto przygotowania do
przyjęcia zmotoryzowanych fanów.
Po podliczeniu miejsc dla pojazdów,
zapewniają, że nie ma powodów do
obaw. Jednak apelują do kierowców
o rozsądek.
– W Cieplicach, gdzie spodziewamy się największego oblężenia
kierujących, wskazanych jest
około tysiąca miejsc parkingowych
– mówi strażnik miejski, Waldemar
Piekarski.
Najbardziej oddalone miejsca
są około 300 – 400 metrów od
błoń w Parku Zdrojowym, który
będzie areną występu Vollenweidera. Problem w tym, że każdy
kierowca, najchętniej podjechałby
pod samą scenę, co powoduje pojawienia się korków na najbliższych
parkingach. – Już teraz prosimy
wszystkich zmotoryzowanych,
by nie próbowali za wszelką cenę

2008
standardowym wyposażeniem
były mausery. Prawdopodobnie
broń ukrył jeden z żołnierzy
stacjonujących w Arras Caserne
(tak nazywały się koszary). Budynek, w którym po 1945 roku
urządzono stołówkę, wcześniej
był siedzibą komendantur y
jednostki. Niewykluczone, że

mausera schował wyższy rangą
oficer. To jednak pozostanie
niewyjaśnione. Faktem jest, że
broń jest świetnie zachowana i
nadaje się do użycia. Po ekspertyzach policyjnych najpewniej
zasili zbiory muzealne. Pocisk
moździerzowy saperzy zdetonowali na jednym z poligonów.

Najpewniej osiedle, które powstaje w miejscu zlikwidowanej na początku X XI wieku
jednostki, kryje więcej takich
„wybuchowych” pamiątek.

(ROB, tejo)

Jeszcze jedna
galeria handlowa

Fokus Park będzie miał konkurenta. Do kilkusalowego
kina, na zakupy lub na kawę
lub kręgle jeleniogórzanie będą
mogli chodzić także do kolejnej
galerii, której powstanie planuje
się przy ulicy Pijarskiej. – Wydaliśmy już decyzję o warunkach
zabudowy – mówi zastępca prezydenta miasta Jerzy Łużniak.
Wystąpił o nią inwestor ze
Szczecina, właściciel parkingu
wielopoziomowego. Chce wybudować obiekt handlowo-usługowy na zaniedbanym placu
tuż obok parkingu. Będzie tam
kilka kawiarni i sklepów, bilard.
Samorządowcy namawiają
inwestora, aby nie zapomniał
o kręgielni. W tym przypadku
procedura będzie znacznie
prostsza, niż przy budowie Focus Parku. To dlatego, że galeria
przy parkingu będzie miała
mniej niż dwa tysiące metrów
kwadratowych powierzchni
handlowej. Dzięki temu, inwestor nie musi uzyskać zgody
rady miejskiej ani też sejmiku
dolnośląskiego.
Inwestycja może się opóźnić z innego powodu. Decyzję
zaskarżył właściciel jednej z
sąsiednich działek. Ma do tego
prawo, gdyż jest stroną. Teraz
sprawą zajmie się Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jeśli
utrzyma decyzję miasta w mocy,
inwestor będzie mógł starać się
o pozwolenie na budowę. Jeśli
nie – być może inwestor będzie
musiał zmienić plany. Decyzja
zapadnie za około miesiąc.

(ROB)

Parking na wagę złota

Dni dzikiego parkingu przy ulicy Jasnej są policzone
podjeżdżać jak najbliżej centrum
Cieplic, bo zamiast szybciej tam
dojechać, mogą utknąć w korkach
nawet na kilka godzin – usłyszeliśmy od strażników miejskich.
Podczas majówki najprawdopodobniej zablokowany będzie
wjazd na plac Piastowski, ulice
Staromiejską i Źródlaną. W Jeleniej Górze całkowity zakaz
wjazdu na plac Ratuszowy będzie
obowiązywał podczas koncertu
grupy Kult.
– Spodziewamy się, że będzie
mnóstwo fanów, co zwiększy

ryzyko uszkodzeń pojazdów.
Dlatego podczas imprezy dla
dobra zmotoryzowanych na plac
Ratuszowy nie wjadą nawet jego
mieszkańcy – zapowiada Sławomir Zakrocki z SM.
Optymistycznie patrzą na długi
majowy weekend drogowcy.
Od 1 do 4 maja, pozamykane
będą instytucje, sklepy i zakłady
usługowe, co zmniejszy liczbę
pojazdów. – Podczas długiego
weekendu część mieszkańców
wyjedzie z miasta. Jedynym problemem może być przepustowość

Parkingi w budowie i likwidacji
W mieście ma się pojawić nowy parking przy ulicy Jana Pawła II, koło stacji BP.
Jak mówi zastępca prezydenta Jerzy Łużniak, miasto już przeprowadziło przetarg
na zrobienie dokumentacji i planu zagospodarowania tego terenu. Parking będzie
przeznaczony dla autobusów i pojazdów osobowych. Ile dodatkowych miejsc
pojawi się na tym placu? Tego na razie nie wiadomo. Zlikwidowany natomiast
zostanie dziki parking przy ulicy Jasnej nieopodal kiosku ruchu. Teren miejski,
który na własne potrzeby zagospodarowali kierowcy, niebawem ma zastać przez
miasto zablokowany i wystawiony do przetargu. Miejsca w dni powszednie znajduje
tu kilkadziesiąt samochodów.
skrzyżowań – uważa Jerzy Bigus,
wiceszef Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów.

Jak będzie? Przekonamy się już
w przyszłym tygodniu.

Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk
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Agresja wśród uczniów to wstydliwa codzienność objęta niepisanym tabu

– W szkołach nie jest bezpiecznie – mówią sami uczniowie. O
swoich doświadczeniach opowiedzieli oni radnym podczas
czwartkowego posiedzenia komisji oświaty i komisji prawa i
polityki społecznej. Na sali byli
przedstawiciele policji i straży
miejskiej.

– Moi koledzy pobili się podczas lekcji. Jeden był zakrwawiony. Nauczyciel był w klasie,
ale niczego nie zauważył, a
wszyscy bali się coś powiedzieć,
żeby samemu nie oberwać – mówiła gimnazjalistka.
Dziewczyna ta miała na ręce
opatrunek. – Mam wybity kciuk.

Radni nie chcą widzieć problemu?
Smutna jest też postawa radnych. W zabrali głos uczniowie oraz naczelniczka
posiedzeniu komisji uczestniczyło 13 raj- Ewa Kasińska przedstawiła wyniki ankieców (członkowie obu komisji). To ponad ty wśród uczniów. Radni nie usłyszeli, jak
połowa rady, jednak sześcioro opuściło wygląda codzienność w szkołach. I nie
posiedzenie przed jego zakończeniem. A poniosą żadnych konsekwencji, gdyż
to właśnie na końcu było najważniejsze: listę obecności na komisji podpisali
Z TEATRU

Skandal z Samurajem na wokandzie
Przywrócenie oryginalnego brzmienia tekstu oraz
opublikowanie przeprosin – to nakazał Teatrowi Jeleniogórskiemu Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o
naruszenie praw autorskich tłumaczki głośnej sztuki
Adama Rappa „Honor Samuraja”.
Skandal wybuchł dwa lata
temu, kiedy tytuł stanowił jedną
z flagowych pozycji teatralnego
afisza. Pretensje skarżących
były mocne. Cieszący się sporym powodzeniem spektakl
został znacznie zmieniony w
stosunku do oryginału. Reżyserka dopisała fragmenty i
zmieniła zakończenie. Agencja chroniąca praw tłumaczki
podała Teatr Jeleniogórski do
sądu. O sprawie rozstrzygnął
sąd w Warszawie, o czym doniósł dziennik „Polska”.
Występku dopuszczono się za
czasów poprzedniej dyrektorki
artystycznej TJ Małgorzaty
Bogajewskiej. Ona, wraz z reżyserką Moniką Strzępką, broniły
się, że naniesione zmiany były
tylko interpretacją tekstu, a
tłumaczka wcześniej zgodziła
się na treść inscenizacji. Z kolei
sam tekst nie był oryginalny, ale
opracowany przez reżyserkę,

o czym była informacja na
afiszach.
Sąd w stolicy nie zgodził się
z taką linią obrony. Kazał przywrócić treść sztuki, a teatr w
Jeleniej Górze musi przeprosić
na łamach prasy tłumaczkę.
Póki co przeprosin nie ma. Brak
też możliwości powrotu do oryginalnej wersji tekstu, bo przedstawienie zostało wycofane z
repertuaru. I najpewniej już do
niego nie powróci. Małgorzata
Bogajewska zrezygnowała z
posady w grudniu 2006 roku.
Smaczku sprawie dodaje
fakt, że Jacek Grondowy, jeden z
aktorów, który grał w „Honorze
Samuraja” znalazł się na czarnej liście dyrektora artystycznego TJ Wojciecha Klemma. Jest
tam też Tadeusz Wnuk.

(tejo)

Kolega z klasy mnie kopnął na
przerwie, tak dla żartu – tłumaczyła.
Te sceny w ydarzył y się w
gimnazjum powszechnie uznanym za renomowane. W tej samej szkole uczniowie podpalili
ścianę! – Ktoś wylał zmywacz
do paznokci, potem przyłożył
zapalniczkę. No i wszyscy się
cieszyli – powiedziała ku przerażeniu radnych uczennica.
– W każdej szkole są narkotyki i dostęp do nich jest
powszechny – mówił z kolei
uczeń liceum, także renomowanego. – W mojej klasie wszyscy

wcześniej. Ci, którzy byli cały czas, także
nie wykazywali wielkiej aktywności. Nie
padły żadne pytania, jakby temat w
ogóle ich nie interesował. Jedynie Jerzy
Pleskot prosił rozmówców o podanie
szczegółów niektórych zdarzeń.

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU

wiedzą, kto jest dilerem, ale nikt
nie chce donieść na policję, żeby
się nie wychylić.
Jakby tego było mało, prawie co drugi nastolatek miał
kontakt z narkotykami. Tak
wynika z badań przeprowadzonych przez wydział zdrowia i
polityki społecznej w jeleniogórskich gimnazjach. Wzięło
w nich udział prawie pół tysiąca
uczniów z klas I-III. 19 procent
przyznało, że zażywało narkotyki, zdecydowana większość z
nich sięgała po nie kilka razy.
Przerażające są też dane dotyczące zażywania alkoholu. 70
procent uczniów przyznało się
do picia piwa, niespełna połowa
ankietowanych smakowała
wino oraz wódkę. A przecież
wśród ankietowanych byli nawet 13-latkowie!
– To przera żające liczby
– przyznał Jerzy Pleskot, prze-

MIGAWKI Z KULTURY

Jelfa ma kłopoty

Jedna z partii preparatu
Corhydron produkowanego
przez jeleniogórską Jelfę została wycofana z obrotu po
tym, jak niepożądane objawy
stwierdzono u dziewczynki, której zaaplikowano lek.
Dziecko wróciło do zdrowia,
ale inspektor farmaceutyczny dmucha na zimne i chce
sprawdzić, czy wstrzymany
lek spełnia wszystkie normy
jakości.

(tejo)



RYTM TYGODNIA
Oddaj krew

Klub Krewniacy organizuje od dziś (poniedziałek)
do środy a kcję pobieran ia ż yciodajnego pł ynu
w Szpitalu Wojewódzkim
przy ul. Ogińskiego. Działania będą trwały w godz.
8 – 13. Rejestracja dawców
do godz. 11.

Tydzień specjalności

Studenci oraz chętni do
podjęcia nauki w Wydziale
Gospodark i Regionalnej
i Tur yst yk i Uniwersy te tu Ekonomicznego mogą
od dziś (poniedziałek) do
końca tygodnia zapoznać
się ze szczegółową ofertą
uczelni.

Ekologiczne
święto patrona

Dziś (poniedziałek) Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Włodzimierza Puchalskiego świętuje dzień swojego
patrona. Pamięć znanego
prz yrodnika i fotografa
zostanie uczczona nie tylko
podczas okolicznościowej
akademii. Będzie też akcja
rozdawania mieszkańcom
zdroju ekologicznych torebek.

Napędził stracha

Policjanci, strażnicy graniczni, strażacy i ratownicy
GOPR szukali w nocy z piątku na sobotę 13-letniego
chłopca, który nie wrócił
na noc do domu. „Zguba”
znalazła się. Na stolatek
sam zgłosił się nad ranem
do komisariatu policji.

Brawura w alfa
romeo

Zniszczona latarnia uliczna i dwa kosze na śmieci to
skutki nierozważnej jazdy
kierowcy alfa romeo, który postanowił sprawdzić
osiągi swojego samochodu
na ulicy Wolności w czwartkowy wieczór. Mężczyzna
rozbił samochód, ale nic się
mu nie stało.

Uwaga na kominki
Podbili Holandię

54 uczniów grających w Młodzieżowej Orkiestrze Symfonicznej
PSM I i II st. im. Moniuszki wróciło z tournee po Niderlandach. To
kolejny kraj po Anglii, Francji, Włoszech i Niemczech, który odwiedzili młodzi symfonicy. Będzie rewizyta Holendrów w Polsce.

Chciał zabić, posiedzi

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19–latek ze
Szklarskiej Poręby, który
chciał zasztyletować 30–letniego mężczyznę. Na trzy
miesiące trafił do aresztu. W
więzieniu spędzi co najmniej
osiem lat. 9 kwietnia bandyta
rzucił się na poszkodowanego
i zadał mu kilka ciosów nożem. Spowodował rany przedramion i jamy brzusznej.
Ciężko ranny 30-latek trafił
do szpitala, gdzie dochodzi
do zdrowia.

Robert Zapora

Fot. rylit

Podpalają ściany, biją się, niszczą co popadnie i to w
obecności nauczycieli – tak zachowują się nasze dzieci
na lekcjach! Do tego co drugi gimnazjalista z Jeleniej
Góry miał kontakt z narkotykami – wynika z przeprowadzonej ankiety w szkołach. W placówkach kwitnie
przemoc i agresja, radni są przerażeni a policja twierdzi, że przestępczość wśród młodzieży spada.

wodniczący komisji prawa i
polityki społecznej. To on zaprosił przedstawicieli szkół na to
posiedzenie. – Będziemy musieli
coś zrobić, aby powstrzymać
falę przemocy w szkołach. Zastanowimy się nad t ym na
następnym posiedzeniu komisji,
gdyż trudno na gorąco znaleźć
rozwiązanie – przyznał.
Pytanie tylko, kto ma walczyć
z przestępczością? Jest tak dobrze, że praktycznie lepiej być
nie może – taki wniosek nasuwa
się po tym, co na posiedzeniu
przedstawiły straż miejska oraz
policja w kwestii przestępczości
wśród młodzieży.
Straż miejska przygotowała
prezentację multimedialną,
trwała ona ponad pół godziny,
wymieniono kilkadziesiąt akcji,
które strażnicy zorganizowali
lub w których brali udział, były
setki zdjęć. Ale nie padły żadne
liczby: ukaranych nastolatków,
interwencji w szkołach, itp.
Straż nie zgłosiła radnym żadnych potrzeb ani problemów.
Podobnie policja. Funkcjonariusz obecny na spotkaniu
zaznaczył, że dzielnicowi spotykają się z dyrektorami szkół,
oraz że policja tworzy mapy
tzw. czarnych punktów. Na koniec stwierdził lakonicznie, że
przestępczość wśród młodzieży
spada, także oczywiście nie
podając liczb.
– Większość akcji straży miejskiej przeprowadzono w przedszkolach i szkołach podstawowych – podsumował licealista.
– A to przecież w gimnazjach i
szkołach średnich jest najwięcej
problemów. Chodzę do liceum
trzy lata i nie uczestniczyłem
ani razu w spotkaniu z policjantem czy strażnikiem miejskim
– dodał.

Fot. ADAM BORKOWSKI

Terror na lekcjach

Fot. Jelonka.com

WIADOMOŒCI

Nieostrożne palenie w
kominku było przyczyną
zapalenia się sadzy w kominie jednego z domów w
Karpaczu nieopodal hotelu
Skalny. Z ogniem skutecznie poradzili sobie strażacy
wezwani na miejsce zdarzenia przez sąsiadów, którzy
widzieli iskry wydobywające się z przewodu.

Pożar w Bornicie

Wiosennie w „Muflonie”

Soliści i zespoły Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie
pochwalili się swoimi osiągnięciami podczas Koncertu Wiosennego.
Poprawili nastrój znudzonych jesienną aurą widzów.

Kilka jednostek straży
pożarnej gasiło pożar, który
wybuchł w miniony wtorek
w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. Ewakuowano
gości i załogę. Na szczęście
był to tylko scenariusz ćwiczeń, które odbył y się w
placówce starającej się o
certyfikat bezpieczeństwa.
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Dziura w całym
– Tak się nie da żyć – mówią Teresa i Jerzy Sawiccy
z Sobieszowa, którzy od 15 lat proszą ZGL o remont
budynku, w którym mieszkają. Ostatnio robotnicy
przyszli, wycięli otwór w ścianie i... przerwali prace.
Dlaczego tak się nie stało?
ZGL, który zlecił prace, nie
jest jedynym właścicielem
budynku.
– Przez kilka lat prowadziliśmy rozmowy ze współwłaścicielem. Chcieliśmy,
aby pokrył 30 procent kosztów remontu dachu i ścian.
Niestety, nie zgodził się – tłumaczy Krystyna Jankowiak
– Witek. A w ykonawca po
prostu nie miał pewności,
czy będzie miał zapłacone
za ten remont.
Co dalej? ZGL zapewnia, że
wkrótce zniszczony kawałek
ściany zostanie naprawiony
i Sawiccy będą mogli wrócić
do opuszczonego pokoju. My
trzymamy za słowo!

Angela

Fot. Angela

– Remont rozpoczął się w
lutym, a miał zakończyć się
10 kwietnia – mówi Jerzy
Sawicki. – Robotnicy wycięli
piłą motorową dziurę w ścianie jednego z pokoi, który
kazano nam opuścić. Zmienili dachówkę i... poszli. To
było w połowie marca. Od
tego czasu jest cisza, a my
gnieździmy się w jednym
pokoju, bo w drugim jest
dziura, przez którą można
wypaść na zewnątrz.
Dyrektor ZGL-u Południe
Krystyna Jankowiak-Witek
przyznaje, że wiedziała o
przerwaniu prac remontow ych w domu Sawickich.
– Wykonawca informował
nas, że ma pilniejszą robotę
– powiedziała. – Mieliśmy jednak nadzieję, że wróci.

– Dziura jest tak duża, że mieści się
w niej człowiek – mówi Jerzy Sawicki

wasze fotki Nasze Pociechy

Ania

Martyna

Rysio

Ratowali Ziemię

Fot. AGA



Maja

Ola

Sebastian

Uczniowie z ośmiu szkół
gimnazjalnych z Jeleniej Góry
i powiatu wzięli udział w VIII
Konkursie Ekologicznym „Ratujmy naszą Ziemię”, który odbył się w Zespole Szkół Rzemiosł
Artystycznych.

Gimnazjaliści zmagali się w
trzech kategoriach: plastycznej,
literackiej oraz wiedzy i działań
praktycznych. Puchar prezydenta miasta powędrował do
Gimnazjum przy Zespole Szkół
Rzemiosł Artystycznych, która

zdobyło łącznie największą ilość
punktów. W kategorii literackiej
główną nagrodę zdobyła Paula
Wiśniewska („Rzemiosła”). W
kategorii plastycznej zwyciężył
Piotr Jasiukowicz („Rzemiosła”).
Z kolei w teście komputerowym

najlepszy okazał się Wiktor Ejsmont („Rzemiosła”). Tematem
tegorocznego konkursu było „Wykorzystanie konwencjonalnych i
alternatywnych źródeł energii i
ich wpływ na środowisko”.

AGA

Kara za seks z dzieckiem
Współżycie z czternastolatką, rozpijanie jej, nakłanianie do brania narkotyków i wreszcie uprowadzenie.
To lista zarzutów, za jakie został skazany Marek K. z
Miłkowa. Dostał tylko... 2 lata więzienia. Pozostałych
oskarżonych w tej sprawie sąd potraktował znacznie
łagodniej.
Marek K. jest winny – tak
uznał w piątek sąd. Podobnie
sędzia Andrzej Żuk orzekł wobec drugiej oskarżonej – Kamili
R., która namówiła nastolatkę
do uprawiania prostytucji, oraz
brała udział w jej porwaniu.
Marek K. i Kamila R. odegrali główne role w tej sprawie.
Wszystko wydarzyło się na przełomie września i października
2005 roku w Jeleniej Górze i
okolicach. Kamila R. zaproponowała znajomej nastolatce
łatwą pracę za niezłe pieniądze.
Nie mówiła, że chodzi o prostytucję. Dziewczynka skusiła się
nie pytając o szczegóły, uciekła
z domu i... przez blisko dwa tygodnie razem z Kamilą odwiedzały klientów. Głównym z nich był
Marek K. To u niego odbywały
się spotkania, on też wysyłał
sa mochód po d z iewcz y ny.
Prostytutki jeździły także do

hoteli w miejscowościach pod
Jelenią Górą.
Nastolatka nie protestowała,
bo – jak zeznała – chciała zarobić na odzież i kosmetyki. Kiedy
wróciła do domu i opowiedziała
o wszystkim mamie, sprawa
trafiła na policję a potem do
sądu. Marek K. i Kamila R. kiedy zorientowali się, że nie ma
żartów, porwali dziewczynę.
Siłą wciągnęli do auta, zawieźli
do domu K. i tam przez kila godzin nakłaniali, by ta zmieniła
zeznania.
O sprawie pisaliśmy w ubiegłym miesiącu. Przed sądem
Marek K. jak i pozostali oskarżeni podkreślali, że nie mieli
pojęcia, że dziewczyna jest
małoletnia.
– Za chowa n ie Ma rk a K .
wskazuje, że dopuszczał on
taką możliwość – powiedział
w uzasadnieniu sędzia Andrzej

Żuk. – Pytał dziewczynę, ile ma
lat. To, że ta powiedziała mu, że
jest starsza, nie ma znaczenia,
gdyż oskarżony powinien się
upewnić.
Podobnie sąd orzekł wobec
Kamili R. – Dziewczyna mówiła jej, że chodzi do gimnazjum
– przyznał sąd.
Kary są jednak dużo niższe
niż żądał prokurator. Ten chciał
po 5 lat więzienia dla każdego
z oskarżonych. Tymczasem z
pięcioro oskarżonych tylko troje otrzymało kary więzienia,
w tym dwoje w zawieszeniu.
Marek K., który wcześniej był
karany za inne przestępstwa,
dostał 2 lata, Kamila R. – 2 lata
w zawieszeniu na 4 lata. Klient
nastolatki Mirosław M. – rok w
zawieszeniu na 2 lata.
Dwaj pozostali w yszli ze
sprawy praktycznie bez szwanku. Jan K., który handlował
numerami telefonów do dziewczyn, został uznany winnym,
ale sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. Z kolei innego
klienta dziewczynki – Marka H.
sąd uniewinnił. – H. nie przypuszczał nawet, że dziewczyna

jest nieletnia, gdyż nawet jej o
to nie pytał. Nastolatka była
pomalowana, ubrała inaczej
niż jej rówieśniczki, dlatego
mogła sprawiać wrażenie starszej – mówił sędzia.
– Wszystkie kary są łagodne,
gdyż trzeba wziąć pod uwagę,
że pokrzywdzona świadomie
zgodziła się na uprawianie
prost y t ucji – podsumowa ł
sędzia Żuk.
W dodatku Mirosław M. miał
sporo szczęścia. Poszedł do
łóżka z nastolatką na dwa dni
przed zmianą przepisów w
tej sprawie. Znowelizowana
ustawa zakładała zaostrzenie
minimalnej kary z roku do
dwóch lat więzienia. Mirosława M. jednak obowiązywała
stara „taryfa”. Stąd tez dostał
tylko rok.
Oska rżonych n ie było w
piątek na sali rozpraw. Wyrok
nie jest prawomocny. Strony
nie zdecydowały jeszcze, czy
złożą odwołanie.

(OBE)

Prezydent wkracza do akcji
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

Dyrektor teatru Bogdan
Nauka i dyrektor artystyczny Wojtek Klemm
zostaną wezwani na dywanik do prezydenta Marka Obrębalskiego. Ma to
związek z planowanym
zwolnieniem dwóch aktorów.

– Wnikliwie sprawdzę, dlaczego
dyrektor Klemm chce zwolnić tych
aktorów – mówi prezydent Obrębalski. – Porozmawiam też z głównym
szefem teatru.
Chodzi o doświadczonych aktorów: Tadeusza Wnuka oraz Jacka
Grondowego. Obaj pracują w teatrze
od lat i to z sukcesami. Wojtek Klemm
niedawno przekazał informację, że
nie widzi dla nich miejsca w przy-

szłym sezonie w teatrze. Nieoficjalnie
mówi się, że aktorzy podpali, bo nie
wsparli Klemma w toczącym się
od miesięcy konflikcie z głównym
dyrektorem Bogdanem Nauką. Ten
jednak zaprzecza.
Faktem jednak jest, że po przyjściu
do teatru Wojtka Klemma, wymienieni aktorzy byli rzadziej obsadzani, a
premier było znacznie więcej, niż w
poprzednim sezonie.

Prezydent nie chciał powiedzieć,
czy jego zdaniem powinni pozostać,
czy też nie. Nie chciał też oceniać
pracy Tadeusza Wnuka i Jacka Grondowego. – Na pewno są to bardzo
doświadczeni aktorzy – podsumował
krótko. – Niezależnie od wyników moich rozmów, ostateczna decyzja w tej
sprawie będzie należała do dyrektora
Bogdana Nauki.

(ROB)
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ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY

SUBIEKTYWNY
BILANS TYGODNIA
O Jeleniej Górze na moment
zrobiło się głośno w Polsce,
niestety, nie z powodu mitycznego troszkę 900-lecia jej powstania, ani spektakularnego
sukcesu gospodarczego, ale jak
wcześniej bywało, z powodu
awantury.
Tym razem uprzedzeni jeleniogórzanie mieli pobić murzynów z Ameryki, przez wieki
źle traktowanych w kraju za
wielką wodą. Gwiazdy żeńskiej
i męskiej koszykówki z Jeleniej
Góry i Zgorzelca trochę przesadziły w czasie pożegnalnej
balangi i zostały wyrzucone
z lokalu. Może i oblane wodą,
chociaż podobno, woda tylko
przeleciała obok gwiazd.
Ale widać trochę ich przygasiła, skoro tak się na przysłowiowy kubeł zimnej wody obrazili. Okazało się wkrótce, że
David Logan miał w kontrakcie
zakaz chodzenia do pubów, a
trzy gwiazdy kończące karierę
w stolicy Karkonoszy, miały już
nie być wpuszczane do wyszynku z powodu wcześniejszych
ekscesów i awanturowania się
pod procentowym wpływem.
Niestety, w całej Polsce pisano o pobitych czarnoskórych
Amerykanach, a o tym, że to
raczej oni sprowokowali zajście
dowiedzą się jedynie czytelnicy
mediów lokalnych.
A lokalnie – wiosna, która
nas w tym roku nie rozpieszcza
nadmiarem słońca i ciepła.
Została mimo to w niedzielę
przywitana przez klub morsów, którzy co roku w przedostatnią niedzielę kwietnia
pluskają się w wodospadzie
rzeki Podgórna, płynącej przez
Przesiekę.
Mają zagwarantowane kilka
stopni ciepła i uczucie rześkości
po wyjściu z lodowatego nurtu.
Zawsze podziwiałem ludzi, którzy potrafią tak zapanować nad
własnym ciałem, żeby dokonać
coś, co innym nawet by do gło-

wy nie przyszło jako nieznośne
dla ciała i umysłu.
Morsy mówią, że kąpiel w lodowatej wodzie służy zdrowiu,
poprawia krążenie, leczy z reumatycznych bólów, a nawet, że
jest przyjemna! Pewnie i chłodzi
zbyt gorące głowy, jeśli któremuś z morsów takie zaognienie
umysłu by się przytrafiło.
Ciekawe, czy wpisanie kąpieli w lodowatej przerębli czy
zawsze zimnym wodospadzie
Podgórnej możliwe byłoby w
regulaminie funkcjonowania
urzędów miejskich i gminnych.
Wspólna wyprawa do Przesieki,
skok na główkę do lodowatej
wody i pływanie w kółko na
pewno przysłużyłoby się samorządowcom w Lubomierzu,
gdzie z powodu nieustannych
wojenek, robienia sobie na złość
przez radnych, burmistrzów,
urzędników samorządowych
doszło do takiego zaognienia
umysłów, że zimnym prysznicem ma być referendum o
odwołanie burmistrza.
Ale zamiast zimnej kąpieli
są wierszyki i piosenki na przykład – Tak wielu burmistrzów
odeszło już z naszego puebla,
odejdziesz i Ty, Wiesławie. Zastanawia mnie tutaj zupełna
bezczynność okręgowych władz
PiS. Wiesław Bobrowski jest
bowiem jedynym w naszym regionie burmistrzem wybranym
w listy Prawa i Sprawiedliwości.
Pewnie za trzy tygodnie z dużym prawdopodobieństwem
z burmistrzowskim stołkiem
pożegna się jedyny burmistrz
braci Kaczyńskich, a tu kompletna cisza.
Działaczom też przydałaby
się lodowata kąpiel, ale dla
poprawy krążenia krwi. Wiadomo, lepsze krążenie to lepiej
ukrwione mózgi i lepsze pomysły, albo chociaż jakiekolwiek.

Marek Komorowski

Dyrektor zostaje

Bogdan Nauka złożył dymisję ze skutkiem natychmiastowym – taka wiadomość obiegła
w minionym tygodniu stolicę
Karkonoszy. W Teatrze Jeleniogórskim, któremu rzeczony
naczelnie szefuje, zaiskrzyło.
Załoga już jęła obstawiać, kto
zastąpi pana Bogdana na takim
odpowiedzialnym stanowisku.
Słuchy doszły, że posadą w
Jeleniej Górze zainteresowany
jest sam Jan Englert. Próżne
były jednak to knowania, bo
sam dyrektor Nauka zdziwił
się na wieść o swojej dymisji i
zdementował krążące wieści.
Jeśli wierzyć przesądom, to
obwieszczenie przedwczesnej
kapitulacji wróży dyrektorowi
jeszcze bardzo długą karierę
na stołku szefa dwóch scen
Teatru Jeleniogórskiego im.
Norwida.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

FELIETON

Panie konsulu, obiecuję,
że jak Parlament przegłosuje
w końcu

Ksiądz też obywatel…

… powiedział nam ks. prałat
Józef Stec, proboszcz parafii
Matki Bożej Miłosierdzia z
Cieplic, którego spotkaliśmy
przy wejściu do ratusza. – I też
magistrat czasem odwiedzić
musi – dodał. Duchowny był
ubrany po cywilnemu, ale
do najważniejszego gmachu
w mieście nie wchodził, aby
in cognito zbadać sumienie
władz Jeleniej Góry w jubileuszowym roku. Załatwiał
formalności związane z przygotowywanym właśnie tradycyjnym festynem z okazji Dnia
Matki, który cieplicka parafia
zorganizuje pod koniec maja.
To na pewno nie jest plotka, bo
o imprezie będziemy jeszcze
obszernie informowali.

… tę oczekiwaną ustawę
antynikotynową,

(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.

... to ja jeszcze tym wszystkim
pisowcom dam popalić!

Marcin Zawiła, poseł PO na Sejm RP, Helmut Schöps, konsul generalny RFN

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Zgoda,
obywatele!
Kiedy zajrzałem na plac Kościelny w poszukiwaniu chwili
wytchnienia od jeleniogórskiego
zgiełku, zaintrygował mnie
sczerniały pomnik Jana Nepomucena. Wcześniej widziałem
go już setki razy, ale – jak to z
malowniczymi zakątkami naszego miasta bywa – za każdym
razem można odczytać je inaczej
i zobaczyć w nich coś nowego.
Na plac Kościelny przybyłem
bogatszy o lekturę części Kronik
Jeleniogórskich pióra Johanna
Karla Herbsta, który opisał był
dzieje Hirschbergu aż do połowy
wieku XIX. Dzieło kronikarza
ma być jedną z pamiątek wydanych w roku jubileuszowym

na 900-lecie założenia miasta.
Na razie – jak to u nas bywa – w
księgarniach tej książki brak z
powodów – pisząc oględnie
– obiektywnych. Ale skoro jubileusz zaczął się w marcu, to i
książka może na półki trafić z
poślizgiem.
Zdobyłem ją jednak – co w
naszej rzeczywistości było, jest
i będzie częste – po znajomości.
Nie żałuję. Wręcz uważam, że
powinna być to lektura obowiązkowa dla każdego, kto czuje się z
serca jeleniogórzaninem, choćby
urodził się daleko od grodu Krzywoustego.
Warto wsiąść w ten swoisty
wehikuł czasu i przenieść się

do XIX-wiecznej Jeleniej Góry.
Zwłaszcza w jednym fragmencie,
gdzie mowa jest o pomniku Jana
Nepomucena właśnie. Ów czeski
męczennik, były święty, którego
czeski król Wacław kazał utopić
w Wełtawie, bo nie zdradził mu
tajemnicy spowiedzi, znajduje
się w swoim jeleniogórskim
postumentalnym wcieleniu w
miejscu nietypowym. Bo nie na
moście – jak to zwykle bywa.
Stoi daleko od rzeki na wyżartym przez 196 lat cokole,
na którym blednie już łacińska
inskrypcja CONCORDIA CIVIS
oraz data rzymskimi cyframi:
MDCCCXII. Widziałem ten napis
wielokrotnie, ale dopiero lektura
kronik Herbsta uświadomiła mi
jego głębszy sens. A znaczy to:
ZGODA, OBYWATELE.
Dlaczego? Bo pomnik postawiono pierwotnie nad Bobrem,
ale skłóceni jeleniogórzanie

w roku 1812 figurę roznieśli
w pył w okolicznościach bliżej
nieznanych. Potem poszli po
rozum do głowy i Nepomucena
zrekonstruowali za społeczne
składki. Pomnik postawiono w
cieniu świątyni świętych Erazma
i Pankracego z napisem nawołującym do zgody.
Tej, jak widać, brakowało nie
tylko w roku 1812, w szarganej
wojnami napoleońskimi rzeczywistości. Jeleniogórzanie darli
koty również wielokrotnie w
późniejszych czasach. Z rokiem
pańskim 2008 włącznie. A kłócą
się o wszystko.
W patologicznych (i nie tylko)
domach mężowie biją żony,
konkubiny – konkubentów i vice
versa. Rodzice dzieci – a później:
dzieci – rodziców. W ratuszu
radni wykłócają się o przecinki
i narzekają, że nic się nie da w
tym mieście zrobić, bo nikt nie

może dojść do porozumienia.
W teatrze, świątyni sztuki, rozgorzała wojna między zwolennikami i przeciwnikami dwóch
dyrektorów. Reformacja z kontrreformacją. Ciosy, choć słowne,
są ostre jak miecze zastępów
papieża Leona X oraz siekiery
reformatorów Marcina Lutra.
Dla przyjezdnego, być może,
byłaby to niezła sztuka, gdyby ją
opracować i wystawić na dużej
scenie Teatru Jeleniogórskiego
im. Norwida. Hit, po prostu!
Niestety – to jest rzeczywistość.
Jelenia Góra jest tylko probierzem, bo w całej Polsce kłócą się
wszyscy ze wszystkimi, a tyczy to
i kościelnych kręgów, gdzie knują
spiski dwa antagonistyczne obozy. Tylko na fotografii wychodzi,
że wszystko jest uśmiechnięte,
ładne i jak trzeba.
Nawet nie próbuję podejmować się roli rozjemcy i górno-

lotnie wskazywać, że concordia
struxit et discordia destruxit – jak
to mawiali starożytni, że niezgoda rujnuje, a zgoda – buduje.
Bo wszyscy doskonale o tym
wiedzą, nawet ci, którzy nie mieli
w szkole łaciny. Polecam tylko
odwiedziny placu Kościelnego i
skwerku z naznaczoną upływem
czasu rzeźbą Jana Nepomuka
(tak o nim mówią Czesi).
Warto to uczynić, póki jeszcze
tablica z inskrypcją CONCORDIA
CIVES jest w miarę czytelna.
Z roku na rok jest z tym coraz
gorzej. Podobnie jak ze zgodą
wśród mieszkańców, zwłaszcza
tych hierarchicznie najważniejszych, których oczywistym
zadaniem jest budowanie, a nie
rujnowanie.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Niezwykły przebieg miały
czwartkowe zajęcia drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 6
w Cieplicach. Wszystko za sprawą
dwóch Grzegorzów: Jędrasiewi-

cza, edukatora z Biura Wystaw
Artystycznych, które zaprosiło
dzieci, oraz Szymczyka – autora
wystawy Circus Nemo, zarazem malarza i aktora. Ten, tym

razem w cywilu (podczas wernisażu swojej ekspozycji ubrany
był w strój klawna), opowiedział
uczniom o swojej sztuce, oraz
przeprowadził trening cyrkowy,

Unia zagląda do skrzynek
Wiszące na klatkach schodowych zbiorcze skrzynki
pocztowe nie spełniają wymogów unijnego prawa. Do 24
sierpnia w budynkach wielorodzinnych muszą zawisnąć
tzw. euroskrzynki, które umożliwią wrzucanie przesyłek różnych operatorów, a nie tylko Poczty Polskiej.

Fot. AGA

Choć skrzynki pocztowe należą
do Poczty Polskiej, za ich wymianę
odpowiedzialni są administratorzy
budynków (spółdzielnie i prywatni
zarządcy). Zarządcy budynków,

którzy nie zdążą z wymianą, mogą
spodziewać się procesów sądowych.
Obowiązujące przepisy umożliwiają
bowiem operatorom pocztowym
wytoczenie sprawy tym administra-

torom, którzy w zarządzanych przez
siebie budynkach nie zainstalują
nowych skrzynek.
Dyrekcja Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” zapewnia, że już w
ubiegłym roku zaczęła podejmować
uchwały ze wspólnotami mieszkaniowymi. Koszt jednej skrzynki
łącznie z dostawą i montażem
wynosi 45 zł plus 7 procent VAT.
Lokatorzy nie będą ponosili do-

Laury na scenie

Ze sporym poślizgiem obchodzono w
czwartek święto ludzi teatru, które
przypada 27 marca. W plebiscycie
„Srebrne Kluczki” organizowanym
przez Nowiny Jeleniogórskie nagroda
publiczności przypadła Honoracie
Magdeczko-Capote (na zdjęciu). Za
najlepszy spektakl kapituła uznała
„Elektrę” Natalii Korczakowskiej, nagroda za najlepszą kreację aktorską
przypadła Lidii Schneider, a w kategorii zjawisko teatralne, wyróżnienie
otrzymał teatr Cinema z Michałowic.
AGA

Fot. Konrad Przezdzięk

Lekcja jak w cyrku

sypiąc przy tym dowcipami, z
których śmieli się goście z wychowawczyniami klas Małgorzatą
Lipińską oraz Anną Mędoń. Młodzi
ciepliczanie zobaczyli także dzieła

Janusza Bułgajewskiego, nieżyjącego już twórcy, który malował
Jelenią Górę oraz bukiety kwiatów
w impresjonistycznym stylu van
Gogha. Wszyscy, którzy ciepli-

datkowych kosztów. Zostaną na to
przeznaczone pieniądze z zaliczek
na eksploatację i bieżące utrzymanie
nieruchomości.
Zdaniem wielu lokatorów wymiana jest niepotrzebna. Zakład tłumaczy
jednak, że ustawa jest aktem wyższego rzędu i jeśli skrzynki nie zostaną
wymienione, lokatorzy mogą po
prostu nie otrzymać przesyłek. Nowe
skrzynki wiszą już m.in. na ul. Szymanowskiego i Kolberga. – Są ładne, estetyczne i spełniają wymagane normy
– zapewnia Anna Zielińska, zastępca
dyrektorka ZGL „Północ”.

Jeleniogórska Spółdzielnia
Mieszkaniowa i ZGL „Południe” w
najbliższych dniach ogłoszą dopiero przetargi, ale optymistycznie
zakładają, że do końca sierpnia powinni ze wszystkim zdążyć. – Nowe
skrzynki mają podstawową zaletę
– doręczyciel nie będzie ich otwierał,
bo klucz do niej będzie posiadał
tylko właściciel – mówi Krystyna
Jankowiak-Witek, dyrektor ZGL
„Południe”.
Dużo prościej mają zarządcy
nowo budowanych nieruchomości.
– Zostaliśmy postawieni przed fak-

Ćwierć wieku minęło…

… od utworzenia przez Tadeusza Matysiaka Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Cieplicach. Placówka jest
także powiązana ze Szkołą
Podstawową nr 11 im. Chopina
w Jeleniej Górze. Pięć lat temu
szkoła przyjęła za patronkę
Janinę Garścię, kompozytorkę
i pedagog, twórczynię kanonu
dziecięcej literatury muzycznej.
Z okazji jubileuszu na 26 kwietnia (sobota) zapowiedziano
jubileuszowy koncert. Wystąpi
zespół chór “Cieplickie Trele”,
zespół “Los Gigantos”, “Trio
Semprice” i Zespół Smyczkowy
powiększony o skład złożony z
absolwentów szkoły. Nauczyciele i pracownicy otrzymają
dyplomy i nagrody. – Cieszę
się, że doczekaliśmy okrągłego
jubileuszu, choć o sztukę i kulturę w naszym kraju za bardzo
się nie dba – mówi Wiesława
Tobiasz, dyrektor cieplickiej
PSM. Swoim pracownikom
życzy lepszych płac, a uczniom
– jak najwięcej sukcesów.

(AGA)

czanom takiej lekcji zazdroszczą,
mogą mieć także podobne zajęcia.
Wystarczy się zgłosić do Galerii
BWA przy ul. Długiej 1.

(tejo)
tem dokonanym. Kupiliśmy mieszkanie w nowym bloku, który nie
miał jeszcze skrzynek, więc od razu
mamy założone unijne – opowiada
Małgorzata Król z Jeleniej Góry.
– Zapłaciliśmy po 48 zł i dostaliśmy
kluczki. Czy przez szparę w skrzynce
ktoś może wykraść korespondencję?
– Sprawdzałam już. Mam drobną
dłoń i się nie mieści. Myślę, że listy
nie będą ginąć – dodaje.

(AGA)

Echa wybuchu na ryneczku
Policjanci wciąż prowadzą dochodzenie, po eksplozji, która w nocy
z 12 na 13 kwietnia zrujnowała pawilon Bogusława Kempińskiego,
pracownika zarządcy targowiska przy ul. Różyckiego.
Stróże prawa nie chcą zdradzać szczegółów
postępowania, ale na ryneczku aż huczy od
przypuszczeń i hipotez.
Pierwsze komentarze dotyczące ewentualnych sprawców mówiły o ludziach, którzy nie
lubią Bogusława Kempińskiego, pracownika
zarządcy targowiska, Kazimierza Wilka. Tę
wersję dementuje sam zainteresowany, choć
wiadomo, że nie brakuje osób wrogo mu
nastawionych.
– To głupota, że to był zamach na mnie
– powiedział nam B. Kempiński. – Od dawna
rozliczam się z ludźmi, którym jestem
winien pieniądze i nie sądzę, że ktoś z
nich chciał mnie tak postraszyć. Ja tam
tylko pracuję i jakby chodziło o mnie to
na pewno nie pawilon na targowisku
byłby celem – dodał.
Mówi się też o innych scenariuszach. Pierwszy to zemsta jednego z
kupców, którzy maja duże zaległości
czynszowe wobec zarządcy. Możliwe,
że ktoś nie wytrzymał ciśnienia. Druga
to wojna między konkurującymi ze
sobą firmami eksploatującymi ma-

szyny do hazardu.
Jeden przedsiębiorca już zamontował maszyny i działa na targowisku, drugi nie może
załatwić wszystkich formalności.
Trzecia możliwość to pomyłka. Pawilon stoi
plecami z drugim obiektem prowadzonym
przez człowieka znanego z różnych, również
nie do końca uczciwych interesów. Możliwe,
że to jego obiekt miał zniszczyć ładunek
wybuchowy. Ostatecznie wszystko wyjaśni
trwające postępowanie.

Mar
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Prawo

Choć od bójki przed popularną Atrapą minęło kilka
dni, dyskusja wokół tego wydarzenia wciąż jest gorąca. Kibice oskarżają ochroniarzy o pobicie ich idoli:
czarnoskórych sportowców. Pracownicy ochrony przekonują, że interweniowali słusznie.
– Najchętniej bym o wszystkim
zapomniał. Za nami tydzień nerwówki, czytania o sobie bzdur w
gazetach, internecie i codziennych
przesłuchań na policji – powiedział
nam jeden z pracowników Atrapy.

Bójka ogólnopolska

Kultowy jeleniogórski lokal od
minionej soboty jest na ustach
wszystkich mediów w Polsce.
Wszystko za sprawą incydentów,
do jakich doszło tam z udziałem
gwiazd koszykówki: Davida Logana
z Turowa Zgorzelec oraz Shyry Ely z
drużyny Kolegium Karkonoskiego.
Wiadomo, że sportowiec ma złamane śródręcze i nie będzie mógł
przez jakiś czas grać. Z kolei koszykarka krótko po wydarzeniach
wyjechała.
Co zdarzyło się rzeczywiście? Jak
się dowiedzieliśmy w Atrapie, David
Logan bywał tam, gdy przyjeżdżał
w odwiedziny do koleżanek grających w Kolegium Karkonoskim. Za
każdym razem pokazywali, kto jest
ważniejszy.
– Ostatnio, gdy nieźle wypiły i
narozrabiały, postanowiliśmy, że
więcej ich do lokalu nie wpuścimy
– powiedział nam jeden z szefów
lokalu.

pięści

Awantura
przed drzwiami

Gdy w feralną sobotę pojawiły
się znowu, miały już nie wejść do
środka, ale ochroniarze zobaczyli,
że dziewczyny są z Loganem.
Wiedzieli też o zakończonym
sezonie i wpuścili wszystkich do
środka. Wersja ochrony jest taka,
że Logan zaczął się awanturować
w środku i brutalnie zaczepiał
dziewczyny. Jeden z body-gardów
odsunął go od parkietu. Czarnoskóra zawodniczka wyprowadziła
sportowca. Wybiegła biała i w
trójkę się naradzali. Wtedy Logan
zdjął koszulę i ruszył do ataku
wsparty przez koleżankę. Zaczęli
kopać i szarpać drzwi. Jeden
z ochroniarzy wylał na nich
wiadro wody, żeby się uspokoili.
Zawartość naczynia ich ledwo
ochlapała. Ochrona zamknęli
drzwi wejściowe, a klienci kopali
je, walili pięściami i obrzucali
kamieniami. Wtedy Logan mógł
uszkodzić sobie rękę – mówi nam
jeden z pracowników.

Jeszcze bez oskarżeń

Taki przebieg zdarzeń potwierdza zapis monitoringu zanalizowany przez policję. Policjanci

Fachowo bez licencji
Ochraniać mogą firmy licencjonowane, których pracownicy mają skończone
odpowiednie kursy, ale mogą to być też pracownicy nielicencjonowani. W Atrapie
jeden człowiek ma uprawnienia ochroniarza, pozostali są szatniarzami, którzy też
mają dbać o spokój i porządek w lokalu. Ustawa o ochronie osób i mienia określa,
że mogą oni w trosce o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku wezwać osoby
awanturujące się do opuszczenia lokalu. Jeśli nie skutkuje dobrowolne wezwanie,
pracownicy mogą użyć siły fizycznej i wyprowadzić siłą agresora. Sposób z
wiadrem wody policja uznaje za ryzykowny dla właściciela. To jak z oblewaniem
przechodniów w Poniedziałek Wielkanocny. Można takiego sprawcę oskarżyć z
oskarżenia prywatnego o naruszanie nietykalności


Fot. AGA

WIADOMOŒCI

ustalili także, że David Logan
Shyry Ely i Brittany Jackson, zaczęli imprezę w mieszkaniu amerykańskich koszykarek. Sąsiedzi
poirytowani hałasem zadzwonili
po policję. Wtedy wszyscy przenieśli się do „Atrapy”.
Na razie w sprawie rzekomego pobicia w Atrapie nikt
nikogo o nic nie oskarżył. David
Logan zgodnie z kontraktem nie
miał prawa przebywać w lokalu,
tymczasem bywał w nim kilkakrotnie. Nie wiadomo jak doznał
kontuzji, może w czasie ucieczki
przed policją? Nie poskarżyły się
również koszykarki Kolegium
Karkonoskiego. Podobno policja
rozważa oskarżenie koszykarza
Turowa Zgorzelec o czynną napaść. Funkcjonariusze przesłu-

chali świadków, którzy podobno
złożyli zeznania obciążające
gwiazdę ze Zgorzelca.

Same kłamstwa

– Czy obawiam się pozwu ze
strony Turowa? – zastanawia się
właściciel lokalu, Robert Buczek
– Ciekawe o co mogliby nas oskarżyć? To raczej nasza opinia została
nadszarpnięta. Napisano o nas
cały stek kłamstw, że rasiści pobili
biednych murzynów z Ameryki. A
tymczasem nasi ludzi zachowali
się wobec nich bardzo spokojnie,
przecież wiedzieli z kim mają do
czynienia. To nie są jakieś tłuki,
jak ich opluwano, każdy z nich ma
wyższe wykształcenie i wykonuje
swoją pracę jak potrafi najlepiej.
Ale zdarza się, że działają zdecy-

dowanie, gdy ktoś przesadzi z
alkoholem. Stąd biorą się wściekłe
ataki na nich.
Od tygodnia bywalcy pubów
toczą zażartą dyskusję o zachowaniu pracowników ochrony. Czy
zachowali się prawidłowo? – Na
pewno nie mogą dać w zęby, jak się
często uważa – mówi jeden z szefów
Atrapy – Dlatego na awanturników
mamy kubeł zimnej wody. Oblany
idzie do domu i nie powie potem,
że został pobity.

Jest źle

– Ochroniarz ma przede wszystkim dbać o to, żeby goście przestrzegali regulaminu lokalu – wyjaśnia
komisarz Bogumił Kotowski z
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. – Jeśli to jest lokal prywatny

właściciel może na przykład zapisać
w nim, że do środka mają prawo
wchodzić tylko mężczyźni lub
tylko kobiety. Wtedy ochroniarze
mają prawo nie wpuścić do środka
nieuprawnionych do przebywania
w środku. Nawet gdyby to się nie
podobało organizacjom feministycznym.
Po tygodniu od bitwy pod Atrapą
wielu jeleniogórzan utwierdziło się
w opinii, że w stolicy Karkonoszy
nie ma lokalu, gdzie można by
spokojnie spędzić wieczór przy
piwie. Na pewno nie jest to dobry
prognostyk przed rozpoczęciem
sezonu letniego, kiedy alkohol
będzie podawany w większości
pubów także w ogródkach gastronomicznych.

Marek Komorowski

Niebezpieczna wiosna na drogach
Kilku rannych w wypadkach i kolizjach drogowych,
do których doszło w minionym tygodniu, podwyższy
przykre statystyki wydarzeń na jezdniach. Wszystko
przez brawurę z połączeniu z kiepską pogodą i śliską
nawierzchnią.
MPGK. Cud, że nikt nie zginął. Z
osobowego auta pozostał praktycznie tylko wrak. – Kierowca
mercedesa jadący od ul. Sudeckiej
najprawdopodobniej nie dosto-

Poszkodowani: kierowca oraz
trzej pasażerowie mercedesa,
trafili do szpitala. Prowadzący
samochód ciężarowy wyszedł
ze zdarzenia bez szwanku. Obaj
kierujący byli trzeźwi.
Z kolei w czwartek dwa samochody zderzyły się na drodze
Jelenia Góra – Karpacz. Trzy
ranne osoby zostały przewiezione
do szpitala. Do wypadku doszło

podczas wyprzedzania. Mijany
pojazd nieoczekiwanie skręcił w
boczną drogę, a wyprzedzający
nie zdołał zahamować.
Pechowy na drogach był również piątek. Przy ul. K. Miarki w
Jeleniej Górze. Kierowca jeepa
wjechał prosto pod nadjeżdżającego z przeciwległej strony
peugeota. Jedna osoba została
ranna. Kilka godzin później w

Barcinku prowadzący mercedesa
sprintera uderzył w renault. Kierowca i pasażer tego auta trafili
do szpitala.
Policjanci mają jedną radę do
wszystkich kierujących: noga
z gazu.

(Mar/ ROB/ carioca)

Fot. MAR

Fot. ROB

Do najpoważniejszej kraksy
doszło w środę w południe przy
ul. Kalinowej w okolicach hotelu
„Fan” w Jeleniej Górze. Osobowy
mercedes uderzył w ciężarówkę

sował prędkości do warunków
pogodowych – wyjaśnił starszy
sierżant Dariusz Czerwonka.
– Kiedy zobaczył jadący z przeciwnej strony samochód, zaczął
hamować. Wpadł w poślizg i
zjechał na lewą stronę jezdni.
Kierowca ciężarowego volvo nie
miał szans. Droga w tym miejscu
jest wąska i auta nie zmieściłyby
się obok siebie.

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36
III piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22
Zderzenie przy ulicy Karola Miarki.

Rozbity mercedes przy ul. Konwaliowej

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Cysterna

„wyskoczyła”
z torów

RYTM TYGODNIA
Na narty do Jakuszyc

Miłośnicy jazdy na nartach
biegowych jeszcze nie muszą
odkładać sprzętu do schowka.
Na trasach nadal leży śnieg. Najwięcej jest go na najwyżej położonych trasach - Cichej Równi
i wokół niej. Jest również na
trasach wyczynowych w lesie
pod Samolotem. Trasy pokryte
śniegiem to jeszcze około 10
kilometrów. Julian Gozdowski,
szef Biegu Piastów zapewnia,
że jeśli nie będzie ulewy, kilka
kilometrów trasy utrzyma się
do końca miesiąca.

Fotografie
na jubileusz

Do groźnego wypadku kolejowego doszło w miniony wtorek
(16 IV) niedaleko miejscowości
Marczów k. Lwówka Śląskiego.
Wywróciła się jedna z dwóch
przetaczanych cystern zawierających wodę amokanialną. Na

Gmina Kowary będzie dopłacać mieszkańcom do sterylizacji
psów. Burmistrzowi i radnym
tak dokuczyła historia ze sforą
psów okupujących mieszkanie
po zmarłej właścicielce, o czym
pisaliśmy w styczniu tego roku,
że postanowili ustalić zasady
postępowania w podobnych
przypadkach. Kompletnie zdewastowane mieszkanie socjalne,
po usunięciu z niego psów, jest w
tej chwili remontowane.
– Nie chcemy zostawiać
mieszkańców samych – wyjaśnia burmistrz Mirosław Górecki
– Na przykład będziemy dopłacać
50% do kosztów sterylizacji lub
kastracji zwierząt zarejestrowanych w urzędzie.
Inny punkt projektu uchwały
przewiduje, że miasto zapłaci sto
procent kosztów uśpienia psów
nowo narodzonych, pochodzących od zwierząt bezpańskich i
domowych. Będzie też prowadziło akcję adopcyjną zwierząt
bezpańskich.
– Niestety, nie możemy się
dogadać ze schroniskiem dla
zwierząt w Jeleniej Górze, dlatego chcę rozpisać przetarg na
usługi weterynaryjne – planuje
burmistrz.
Projekt uchwały wzorowany
jest na podobnym dokumencie
obowiązującym już w gminie
Grodzisk Mazowiecki. Tam udało
się rozwiązać problem wałęsających się zwierząt.

Mar

które nie wytrzymały nacisku.
Ruch pociągów na trasie Jelenia Góra- Lwówek – Jelenia
Góra był wstrzymany przez cały
dzień.

Mar

Sprzedali alkohol
nieletniej

Wandal demoluje miasto
Połamane ławki, wytłuczone szyby w oknach, zdemolowany przystanek – tak w piątek rano wyglądały
Piechowice Dolne. – W nocy przeszli chuligani, niszczyli
wszystko, co popadnie – mówią załamani mieszkańcy.
To już drugi tajemniczy rozbój w mieście w ostatnim
czasie.
Wandale wyrywali płot od
prywatnej posesji, wywracali
kosze na śmieci. Kamieniami
potraktowali szyby przystanku
autobusowego, nie oszczędzili
nawet w ystaw y sk lepowej.
Zniszczono też zaparkowany
przy ulicy samochód.
„Tornado” przeszło ulicami
Świerczewskiego i Cieplicką.
Nie wiadomo, kto to mógł być.
Zwykle wandale pojawiają się
po dyskotekach, a wczoraj w
Piechowicach nie odbywała się
żadna impreza. – To przecież
był środek tygodnia – mówią
ludzie. Jeden ze świadków twierdzi, że widział jedną osobę.
Mogło być ich więcej. Świadek
zadzwonił na policję, ale zanim
przyjechał patrol, było już po
wszystkim.
– Na razie szacujemy straty, i
szybko przystąpimy do naprawy
– powiedział Krzysztof Raczek,
zastępca burmistrza Piechowic,
który następnego dnia rano był
na miejscu zdarzenia.
W Piechowicach nie ma komisariatu, ale jeżdżą tu patrole
policji z Cieplic. Miasto w ubie-

głym roku podpisało umowę
ze strażą miejską, która dwa
razy w tygodniu ma pilnować
porządku. Jeżdżą też patrole
straży granicznej.
– Nasze miasto
dotąd uchodziło za bezpieczne, bo nie było
morderstw ani
większych rozbojów – mówi Krzysztof Raczek. – Będziemy
musieli jednak uczulić policję, by patrole
częściej tutaj przyjeżdżały.
To n ie pier wsz y
tajemniczy rozbój w
Piechowicach. Dwa
tygodnie temu ktoś
podpalił szatnie klubu
sportowego Lechia.
Spłonęł y stroje zawodników i sprzęt
sportowy. Na szczęście, budynki udało się
uratować, bo ogień
w porę zauwa ż yl i
funkcjonariusze straży granicznej, którzy

patrolowali miasto. Nie wiadomo, kto mógł podłożyć ogień.
Działacze klubu wykluczają motyw zemsty któregoś z ligowych
rywali. Lechia bowiem dopiero
się odradza, zajmuje odległe
miejsce w klasie B i nie ma szans
na awans. Zainteresowani podkreślają, że od czasu pożaru

człowiek odpowiedzialny za
pilnowanie stadionu zapadł się
pod ziemię. Nie przychodzi do
pracy i nie odbiera telefonu.
Działacze Lechii planują założenie alarmu na stadionie.

(ROB)
Fot. ROB

Wzięli się za psy

szczęście, nie było zagrożenia
dla środowiska, ale podniesienie
cysterny i usunięcie uszkodzeń
trwało do godzin wieczornych.
Cysterna wywróciła się prawdopodobnie z powodu uszkodzonych podkładów kolejowych,

O wyszukiwanie w prywatnych archiwach zdjęć z uroczystości w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Karpaczu
proszą obie parafie, katolicka i
ewangelicko-augsburska oraz
Muzeum Sportu i Turystyki.
Fotografie mają uatrakcyjnić
przygotowywane obchody
stulecia wybudowania świątyni. Okolicznościowa wystawa
w miejscowym muzeum, ma
się składać ze zgromadzonych
fotografii i innych pamiątek.
Uroczystości rocznicowe zaplanowano na wrzesień.

Członkowie kowarskiej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zadziałali jak detektywi. Podczas jednej z kontroli
punktów sprzedających napoje
wyskokowe byli świadkami, jak
butelkę wódki kupiła nieletnia
dziewczynka. Okazało się, że
do sklepu przyszła na polecenie
ojca. Członkowie komisji o
incydencie poinformowali burmistrza, który cofnął koncesję
na sprzedaż alkoholu. Właścicielka sklepu odwołała się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium jeszcze
nie podjęło decyzji, ale dowody,
jakimi dysponuje komisja nie
dają cienia wątpliwości, że
kobieta świadomie sprzedała
alkohol nieletniej.

Rehabilitacja
w Popielówku

Budynek szatni nie spłonął doszczętnie
dzięki czujności straży granicznej

Gmina Lubomierz sprzedała dawną wojskową bazę
radarów dalekiego zasięgu w
Popielówku. Po opuszczeniu
jej przez wojsko było wiele koncepcji jej zagospodarowania,
rozważano utworzenie tam
szkoły wyznaniowej z internatem. Po kilku nieudanych
próbach sprzedaży Agencja
Mienia Wojskowego przekazała teren gminie. Jak powiedział
burmistrz Wiesław Bobrowski,
firma Jolie, która kupiła teren,
zbuduje tam centrum rehabilitacyjne i hotel dla przyjezdnych z dalszych okolic.

Mar
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Od ubiegłego poniedziałku strażnica na Okraju znana
jako Graniczne Budy została zlikwidowana.
Okraju przepracował ponad 30
lat. –Od 1962 roku odprawialiśmy tam mały ruch graniczny.
Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku zatrzymało
ruch turystyczny a przejście
zamknięto. Z większych wydarzeń pamiętam happening Pomarańczowej Alternatywy na
Śnieżce. Chłopaki z Wrocławia,
których w dzień św. Wawrzyńca
na szczyt poprowadził major
Waldemar Frydrych, wyjęli
pistolety na wodę i zaczęli zdobywać szczyt, również po czeskiej stronie. Zrobiła się afera
i musieliśmy ich łapać, skuwać
i zwozić samochodami na dół.
Nasi przełożeni traktowali ich
śmiertelnie poważnie, a z nas
śmiali się i turyści, i zatrzymani.
A i sami się z siebie w duchu
śmialiśmy.
Ruch graniczny przywrócono
dopiero w roku 1991. Przejście
uroczyście otwierał prezydent
Czech Vaclav Havel, który niedaleko od tego miejsca spotykał
się z polskimi opozycjonistami
tworzącymi Solidarność polskoczechosłowacką. W roku 2004
po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej granicę opuścili
celnicy. Teraz przyszedł czas na
strażników.

Mar
Fot. MAR

Uroczystość opuszczenia
przez straż placówki trwała
zaledwie kilkanaście minut.
Krótkie przemówienia a następnie zdjęcie tablicy z napisem
Placówka Straży Granicznej w
Kowarach.
– Funkcjonariusze przestali
strzec granicy państwowej,
teraz naszym zadaniem jest
kontrola ruchu obcokrajowców
i towarów na terenie całego
kraju oraz ochrona ważnych
szlaków komunikacyjnych
– powiedział major Józef Wilusz
zastępca dowódcy ŁOSG do
spraw granicznych. – Do tego
placówka na Okraju nie jest
potrzebna.
Po przystąpieniu Polski do
układu z Schengen zniesiono
kontrolę graniczną, a każdy
mieszkaniec Unii może przekroczyć granicę w dowolnym
punkcie. Część z siedemnastu
funkcjonariuszy z Okraju trafi
do Lubawki, reszta zasili strażnicę w Jakuszycach. Te strażnice
przejęły też ochraniany odcinek
granicy od Niedamirowa do
Słoneczników.
– Aż mi się serce ściska, gdy
pomyślę, że to koniec naszej
strażnicy – powiedział podczas
uroczystości Jan Giereło, emerytowany mundurowy, który na

Pamiątkowa tablica najprawdopodobniej
trafi do kowarskiego muzeum

Uczniowie bez komórek
Twoje dziecko przynosi do szkoły telefon komórkowy? Nauczyciel może mu go zabrać. Coraz więcej szkół
wprowadza zakaz korzystania z tych urządzeń.
Rozdzwonione telefony na
lekcjach, SMS-y, nagrywanie
naucz ycieli – to już przeszłość. Większość szkół wprowadziła już zakaz używania
komórek. Był to zresztą jeden
z punktów słynnego programu „Zero tolerancji” eksministra Romana Giertycha.
– Pomysł się sprawd za
– mówi Marek Przeorsk i,
dyrektor Gimnazjum nr 3 w
Jeleniej Górze. Szkoła jako
jedna z pierwszych w mieście,
jeszcze przed wdrożeniem
programu Giertycha, wprowadziła zakaz korzystania
z telefonów komórkowych.
Decyzję taką podjęli: rada
szkoły, rada rodziców oraz
samorząd.
Zasady są proste: uczniowie mogą przynieść telefon
ze sobą, ale nie mogą z niego
korzystać. Ani na lekcjach,
ani nawet na przerwie. – W
w y jąt kow ych s y t ua c ja ch

mogą przyjść do sekretariatu
i tam wyjąć telefon i zadzwonić – mówi dyrektor. A co
z nieposłusznymi? Aparat
zostanie skonfiskowany i
zdeponowany w sekretariacie. Odebrać go będą mogli
rodzice ucznia.
Podobne zasady obowiązują już w większości szkół
w naszym regionie.
Jak twierdzą dyrektorzy,
sytuacje, w których konfiskuje się komuś telefon zdarzają
się sporadycznie. – Uczniowie
zaakceptowali zasady. Sytuację rozumieją także rodzice
– mówi Marek Przeorski.
A co na to uczniowie? – Jak
ktoś się uprze, to i tak wyśle
SMS na lekcji – mówi Marta,
gimna zja l istka z Jeleniej
Góry. – Tylko trzeba się pilnować, żeby nauczyciele nie
zauważyli.

(OBE)

Teresa Rak dostała wypowiedzenie po 12 latach pracy jako
główna księgowa. Przez ten
czas nigdy nie była karana, nie
było zastrzeżeń do jej pracy.
W wypowiedzeniu dyrektor napisał, że nie ma odpowiedniego
wykształcenia i niewystarczający
staż pracy.
Księgowa nie kryła rozczarowania. – W dniu w którym
wszyscy pracownicy dostawali
nagrody, ja dostałam wypowiedzenie – opowiada Teresa Rak,
która postanowiła walczyć o
swoje.
- Sąd Rejonowy w Lwówku
Śląskim rozpatrywał moje odwołanie może 10 minut. Sędzia uznał
zarzuty zawarte w wypowiedzeniu jako niewiarygodne i niczym
nie poparte, gdyż przedstawiłam
dokumenty o posiadanym wykształceniu. Dyrektor odwołał
się, ale w Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze było podobnie.
Sędzia wręcz śmiał się z zarzutu,
że mam niewystarczający staż
pracy – dodaje Teresa Rak.
W minioną środę Teresa rak
zgłosiła się o godzinie 7 rano do
pracy. Wyszła po dwóch godzinach, gdy dowiedziała się, że nie
ma dla niej żadnego zajęcia.
– Czułam się okropnie, poszłam do lekarza, który stwierdził, że powinnam zażywać leki
uspokajające. Zapytał przy okazji,
kiedy przestaną przychodzić do
niego urzędnicy na krawędzi
załamania nerwowego – dodaje
Teresa Rak. Kobieta zapowiada,
że nie popuści. Chce zawiadomić
prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez dyrektora ZBGKiM
oraz inspekcję pracy.
Nie udało nam się dowiedzieć,
dlaczego dyrektor ZBGKiM Mirosław Burdzicki nie respektuje

Fot. MAR

Zwolniona z pracy księgowa zakładu gospodarki
komunalnej w Lubomierzu wygrała sprawę w
sądzie i przywrócono ją
na to stanowisko. – Przyszłam do pracy, ale dyrektor wyrzucił mnie mówiąc,
że nie ma dla mnie zajęcia
– opowiada Zofia Rak. To
już dziesiąta osoba nieprawidłowo zwolniona z
pracy w budżetówce w Lubomierzu. Czyżby władze
nie znały prawa?

Władza
lekceważy
prawo

– Będę walczyła o powrót do pracy
w zakładzie budżetowym
– mówi Teresa Rak
prawa i tak bardzo upiera się,
by nie pracować z księgową.
Nasz reporter był osobiście w
zakładzie w Lubomierzu, ale szefa
nie było. Pracownicy nie chcieli
powiedzieć, gdzie jest ani tym
bardziej podać numeru telefonu
komórkowego. Nie zastaliśmy
też burmistrza ani jego zastępcy,
którzy są zwierzchnikami szefa
ZBGKiM-u. Przez cały weekend
burmistrz Wiesław Bobrowski nie
odbierał telefonu komórkowego.
O tym, dlaczego Zofia Rak
została wyrzucona z pracy chętnie opowiada natomiast jej mąż
Lech, który jest zarazem radnym
Lubomierza.
– To był tylko pretekst, tak
naprawdę burmistrz i dyrektor
zemścili się na mojej żonie za
mnie, gdyż głosowałem przeciwko przyznaniu podwyżki
burmistrzowi Bobrowskiemu
– w yjaśnia Lech Rak. – To
było w grudniu. 28 odbyła się
sesja, na której zaledwie jednym
głosem przeszła podw yżka
pensji burmistrza o 4 tysiące
złotych. Żona otrzymała wypowiedzenie... trzy dni później,
ale widniała na nim data sesji.
Widać zostało przygotowane
bezpośrednio po obradach.
– Niew ykluczone, że burmistrz i jego zastępca bali się, że
mogę poprzez moją żoną mieć
wgląd w to, co dzieje się w zakła-

dzie – mówi radny. – A szczegóły
z życia zakładu są przed radnymi głęboko ukrywane.
– Rozpoczęliśmy kontrolę
w ZGKiM, choć dyrektor i zastępca burmistrza próbowali
do niej nie dopuścić. W końcu
jednak po wielu słownych i
pisemnych utarczkach udało
się – mówi Krzysztof Sikora,
przewodniczący komisji rewizyjnej – Stwierdziliśmy, że
w zakłądzie doszło do wielu
uchybień i nieprawidłowości.
Nadużycia finansowe mogą sięgać kwoty 150 tysięcy złotych.
Stwierdzono je przy budowie
przyłącza wodnego do basenu i
chodnika w Pławnej, gdzie koszt
wykonania metra kwadratowego był czterokrotnie wyższy od
przeciętnej. Komisja wysłała
kilka pism do burmistrza Wiesława Bobrowskiego z prośba o
wyjasnienia, ale ten nie odpowiedział na żadne z nich.

– Niektóre ze stwierdzonych
nieprawidłowości mogą nawet
nosić znamiona przestępstwa i
z tego powodu protokoły pokontrolne wysłaliśmy do prokuratury we Lwówku – dodaje radny
Sikora.
W odpowiedzi burmistrz złożył
do prokuratury zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa przez
komisję rewizyjną, która miała
podać nieprawdziwe informacje
dotyczące urzędnika.
Zakład budżetowy został skontrolowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, ale radni nie
znają wyników tej kontroli, gdyż
dostępu do tego dokumentu strzegą dyrektor i burmistrz.
– Dostaliśmy tylko ocenzurowane przez urząd fragmenty
pisma od RIO. Widać jest coś do
ukrycia – dodaje przewodniczący
Sikora.

Mar

Majątek na odszkodowania
Komisja rewizyjna skontrolowała też pracę urzędu gminy. – Ustaliliśmy, że
burmistrz zwolnił niezgodnie z prawem 10 osób. Wszystkie odwołały się do sądu
i wygrały sprawy. Odszkodowania jakie otrzymały z budżetu gminy to 90 tysięcy
złotych – mówi Krzysztof Sikora. Dla gminy Lubomierz to spore pieniądze.
W Lubomierzu 11 maja odbędzie się referendum o odwołanie burmistrza. – Czekamy na ten dzień jak na zbawienie – mówi Krzysztof Sikora. I dodaje, że bardziej
chodzi o odwołanie zastępcy burmistrza Artura Mazura i dyrektora Mirosława
Burdzickiego. To jednak może zrobić tylko burmistrz. A skoro obecny nie chce,
może zrobi to następny.

Święto miłośników motocrossu

Fot. Mar

Pogranicznicy opuścili Okraj

11

Setki widzów z całego Dolnego Śląska, ponad
siedemdziesięciu zawodników w pięciu kategoriach i ogromna dawka adrenaliny u wszystkich.
Tak wyglądał 15. Piknik Crosscountry, jaki odbył
się w niedzielę w Siedlęcinie. Jest to pierwsza z
trzech imprez przeznaczonych dla miłośników
crossu, jakie odbędą się w tym roku na torze leżącym pomiędzy Siedlęcinem a Wrzeszczynem.
– Zawodnicy pokonują pętlę liczącą 5,5
kilometra – wyjaśnia komandor zawodów
Robert Soćko, sekretarz Motoklubu Siedlęcin
– Wygrywa ten, który w ciągu dwóch godzin
przejedzie najwięcej okrążeń.
A zrobienie choćby jednego okrążenia to nie
lada wyczyn. Posiadacze słabszych motocykli czy
mniej doświadczeni tonęli w błocie, wywracali
na ostrych zakrętach oraz zatrzymywali na błotnistych i rozjeżdżonych podjazdach.
Dlatego impreza z edycji na edycję zdobywa
coraz to nowych fanów motocrossu.

Mar
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29 lat temu jeleniogórzanie zmagali się z na

Kochali
– Na szczęście „wtyka” okazał się
miłym i pomocnym człowiekiem,
który nigdy nie robił nam problemów. Nie był etatowym funkcjonariuszem, więc pewnie potraktował
wyprawę jako przygodę życia
– dopowiada W. Szczypka.
Ciężarowego jelcza prowadził
całą trasę do Katmandu w Nepalu.
Po drodze mijali trzy wojny, więc
emocji nie brakowało. Najpierw
w południowej Turcji przejeżdżali
przez Kurdystan, gdzie trwała
wojna partyzancka z wojskami
tureckimi. Potem Afganistan, w
którym już byli sowieccy żołnierze.
Walczyli z nimi mudżahedini. No

z powodu rewolucji Ajatollahów, w
Afganistanie z powodu komunistycznego przewrotu i wkroczenia
Armii Sowieckiej – wspomina nasz
rozmówca.
Wtedy, choć śmierć śmigała w
powietrzu, nikomu z jeleniogórskiej ekspedycji nic się nie stało.
Najgorsze miało dopiero nadejść.
Na miejsce najpierw dotarła
grupa samolotowa. Wykupili
wszystkie niezbędne pozwolenia
i zebrali ekipę tragarzy. Następnie
grupa sześcioosobowa doszła
wraz z karawaną do bazy pod
masywem Annapurny. Było to 9
kwietnia 1979roku. Kilka dni póź-

LISTA
Uczestnicy wyprawy w Himalaje w 1979 roku: Konstanty Bałuciński, Zbigniew Czyżewski, Bogdan Bejnarowicz, Roman Hryciów, Józef Koniak, Marian Piekutowski, Jerzy
Pietrowicz, Jerzy Pietkiewicz, Julian Ryznar, Wiktor Szczypka, Kazimierz Śmieszko,
Marian Tworek, Krzysztof Wielicki, Ryszard Włoszczowski, Jerzy Woźnica
Szesnastu twardych facetów i ona. Annapurna. Marzenie każdego himalaisty. Jej zdobycie miało rozsławić
środowisko ludzi gór ze stolicy Karkonoszy. Przyniosło
tragedię, choć na górę weszli. Nie wszyscy. Triumf został
okupiony śmiercią trzech wspinaczy.
Kwiecień 1979 roku. Boisko
jeleniogórskiej szkoły podstawowej
nr 2. Bożenę Pietkiewicz, zapłakaną nauczycielkę wychowania
fizycznego, prowadzą do budynku
koleżanki. Właśnie dowiedziała się,
że jej mąż już nie wróci z Himalajów, dokąd z tego samego boiska
z ekipą i wyładowaną pod dach
ciężarówką odjeżdżał ponad miesiąc wcześniej. Na podbój groźnej
Annapurny.
To było największe przedsięwzięcie Karkonoskiego Klubu Wysokogórskiego: wyprawa w roku 1979
na Annapurnę Południową, jeden z
kilku szczytów otaczających główny wierzchołek wznoszący się na
wysokość ponad 8 tysięcy metrów
nad poziom morza.

Cisnął na lekcjach

Kochali się wspinać

Po niemal 30 latach od tamtych
wydarzeń docieramy do tego, który tę wyprawę przeżył: Wiktora Szczypki. Rozmawiamy
z nim przy sztaludze.
Maluje właśnie górski pejzaż. Ale to
nie jest groźny
Dach Świata,

Fot. Marek Komorowski

Jerzego Pietkiewicza pamiętam
jak przez mgłę. Wysportowany i
gibki mężczyzna, który prowadził zajęcia wychowania
fizycznego w SP nr 2.
Miałem zwolnienie
lekarskie, ale klasy, z którymi
pracował,

narzekały, że strasznie cisnął.
– Rzeczywiście był bardzo wymagający nie tylko od siebie, ale i od
swoich uczniów – mawiano.
Pamiętam, jak wczesną wiosną
1979 roku nieśmiało zajrzałem do
sali gimnastycznej w „dwójce”. Na
parkiecie leżało kilka namiotów.
Jerzy Pietkiewicz zwijał je starannie. Cały magazynek wuefistów
wypełniony był po brzegi sprzętem,
który miał jechać w Himalaje.
O wyprawie rozmawiali wszyscy.
Marzec 1979 roku. Na plac przed
szkołą wychodzą klasy z nauczycielami, aby pożegnać wyładowanego
jelcza z napisem informującym o
wyprawie. Nie wiedzą, że trzech
mężczyzn, którzy jadą do dalekiego Nepalu, widzą wtedy po raz
ostatni.

Wiktor Szczypka wspomina trudne chwile podczas
ekspedycji na Annapurnę.

lecz niewinny widoczek.
– Dlaczego pojechaliśmy w
Himalaje? A czego innego może
chcieć kilkunastu facetów, którzy
uwielbiają wspinanie po górach
i marzą o dalekich podróżach?
– pyta retorycznie.
– Wtedy była moda na zdobywanie szczytów, a przed nami było
tam tak niewielu alpinistów. Ostro
dyskutowano który szczyt wybrać
jako cel wyprawy. Zgodziliśmy
się, że porywanie się na ośmiotysięcznik byłoby nierozsądne i po
długich dyskusjach stanęło na górze
Annapurna South.
Góra wznosi się na wysokość 7.219
metrów nad poziomem morza i jest
to 101 w kolejności najwyższa góra
świata. Po tym, gdy jeleniogórską
wyprawę zaaprobowały władze miasta i województwa jeleniogórskiego,
przygotowania ruszyły z kopyta.
Wyprawa miała też pewien wymiar
propagandowy u schyłku „przerwanej” dekady Edwarda Gierka, I
sekretarza Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który zresztą w 1979 roku
przybył do Jeleniej Góry z tak zwaną
gospodarczą wizytą. Choć oczywiście
polityka mało himalaistów obchodziła. Cieszyli się, że jadą.
Uczestnicy wyprawy na Annapurnę już w roku 1978 rozpoczęli
intensywne treningi w Tatrach i w
Alpach zaliczając wiele trudnych
przejść. Trwały też przygotowania i
zbieranie potrzebnego sprzętu. Do
ekipy kierowanej
przez Jerzego Pietkiewicza dołączyli
jedni z najlepszych
polskich alpinistów,
Krzysztof Wielicki
oraz Marian
Pieku-

towski, którzy mieli wspomagać
ekipę mało doświadczoną w najwyższych górach.

Przejazd przez wojny

Przygotowania zakończyły się w
marcu 1979 roku. Członkowie ekspedycji pojechali w dwóch grupach.
Część - jelczem załadowanym po
dach. Tym samym, który ruszył z
podwórka Szkoły Podstawowej nr 2.
Ruszyli w karkołomną, rzec można,
podróż przez południową Europę,
Turcję, Irak, Iran. Afganistan, Pakistan, Indie do Nepalu. Przejechali w
ten sposób 10 tysięcy kilometrów.
Reszta ekipy poleciała samolotem
do Nepalu.
– Oficjalnie mówiło się, że pojechało 15 osób, ale naprawdę było
nas szesnastu. Dowiedzieliśmy się,
że nie pojedziemy, jeśli nie weźmiemy ze sobą młodego człowieka
– opowiada Wiktor Szczypka
Nikt tego nie powiedział, ale wiedzieli dobrze, że tamten człowiek
pracował dla Służby Bezpieczeństwa. W latach PRL tzw. „ucho”
towarzyszyło każdej wycieczce
wyjeżdżającej z ludowej ojczyzny.
Agent miał ich obserwować i potem
napisać raport, jak się zachowywali
za granicą.

i wojna Pakistanu z Indiami o
Kaszmir.

Wejście po śmierć

– Tam kule świstały nam nad głowami i było bardzo groźnie. To była
też dla mnie lekcja dramatyczna
lekcja ludzkiego okrucieństwa. W
tych krajach byłem w roku 1975
z inną wyprawą z Wrocławia. Po
czterech latach kwitnące krainy,
jakimi były Iran za szacha i Afganistan za panowania króla, zamieniły się krajobraz zniszczeń. W Iranie

niej dojeżdża grupa samochodowa
z resztą bagaży. Pierwsza ekipa
zaczęła aklimatyzację osiągając
wysokość 6000 metrów nad poziom morza. Tutaj dochodzi do
tragicznego wypadku Józefa Koniaka. Ginie on odpadając od skały
jednocześnie strąca schodzącego
pod nim Mariana Piekutowskiego.
Ten uchodzi z życiem, i wraz z
Krzysztofem Wielickim, schodzą
po kilku dniach do bazy, pozostawiając tragicznie zmarłego kolegę
przy skale.

NA WŁASNE OCZY

Wspomina Kazimierz Śmieszko, członek tamtej wyprawy, artysta fografik, zdobywca
Grand Prix w Biennale Fotografii Górskiej w 2000 roku w Jeleniej Górze.
– Zaczęło się dobrze. To był rok 1979.
Marzec, kwiecień. Najlepsza pora na
wiosenne wejście. Wchodziliśmy na
Annapurnę Południową (wys. 7238
m). Oczywiście przygotowałem się do
wyprawy fizycznie. Mój trening siłowy
wyglądał tak, że godzinami maszerowałem po górach z plecakiem wyładowanym
kamieniami lub piaskiem
Jeszcze w bazie nie wiedzieliśmy, którą
drogą pójdziemy. Przed nami na dwanaście wypraw weszły jedna lub dwie.

Kierownik ustalił dwie rekonesansowe
grupy. Jedna miała pójść pod zachodnia
ścianę zbadać możliwości wejścia a
druga na wschodnią zobaczyć jak wyglądałoby ewentualne zejście. Zachodnia
była trochę stroma. Wschodnia była
łatwiejsza. Pierwsi poszli Wielicki z Piekutowskim i Józek Koniak, który właśnie
tam zginął. Na rekonesansie. Nie wzięli
uprzęży bo mieli iść po "warstwicy", jak
to powiedział Marian Piekutowski, czyli
właściwie ścieżką poniżej granicy śniegu.
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ajeżonym pułapkami siedmiotysięcznikiem

lęk wysokości

Czuł, że nie wróci

– Ten dramat wstrząsnął całą
ekipą – wspomina Józef Szczypka.
– Najgorzej zniósł to kierownik
ekspedycji Jerzy Pietkiewicz. Czuł się
winny, a jednocześnie bardzo chciał
wziąć udział w ataku na szczyt. Ekipy
wychodziły kilkakrotnie. W końcu
więcej szczęścia mieli Krzysztof Wielicki i Kazimierz Śmieszko którym
towarzyszył najmłodszy w ekipie
Zbigniew Czyżewski.
Ten ostatni jednak osłabł 200
metrów poniżej szczytu i został tam.
Wielicki i Śmieszko weszli na szczyt
29 kwietnia 1979 roku. Jednak nie
wrócili łagodniejszą północną ścianą, tylko udali się po Czyżewskiego i
sprowadzili go do obozu trudniejszą
drogą zachodnią.
Tymczasem Jerzy Pietkiewicz i
Julian Ryznar postanowili wyjść
naprzeciw ekipie powracającej ze
szczytu łagodną drogą północną i
jeśli będzie taka możliwość wejść
na szczyt. Jednak nie mogli po
drodze spotkać zdobywców góry,
gdyż ci wrócili po osłabionego kolegę. Pietkiewicza i Ryznara ostatni
widzieli japońscy himalaiści przebywający w pobliżu. Potem pogoda
się załamała i nikt już nigdy ich nie
zobaczył.
–Wiele było hipotez co się z nimi
stało łącznie z zupełnie fantastycznymi – mówi Wiktor Szczypka.
Że rannych odnaleźli ich tubylcy,
że stracili pamięć, że żyli później
w zupełnej nieświadomości. Ktoś
widział kierownika za oceanem.
Wszystkie plotki, które podburzały
tylko nastrój niepokoju, a potem
– żałoby.

Wycinek z gazety

Końcówka kwietnia 1979 roku.
Gazeta Robotnicza donosi o wspól-

Natknęli się jednak na jakąś dżunglę z
wodospadami i wymyślili, że (mając jedną
linę i bez uprzęży) przejdą przez przełęcz
na około 6.400 m wysokości. Złapała ich
burza śnieżna, stracili kontakt miedzy
sobą i Józek zginął.
Zdecydowaliśmy, że się jednak wspinamy
i poszliśmy w trójkę, z lekarzem pod
zachodnią ścianę. Po drodze Marian
dostał ataku wyrostka i wrócił z lekarzem
do bazy. Krzysztof Wielicki, Zbyszek
Czyżewski i ja wchodziliśmy zachodnią
ścianą i wszystko się fajnie toczyło.
Aklimatyzację mieliśmy właściwie dobrą,
chociaż trochę się obawialiśmy bo to

nym plenum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i WK Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego w sprawie
współpracy ludności miast i wsi.
Jest rozmowa z racjonalizatorami
produkcji w jednym z Państwowych
Gospodarstw Rolnych w okolicach
Jeleniej Góry. Zdjęcie z fali upałów, która nawiedziła akurat Dolny
Śląsk. Doniesienie o kłopotach na
rynku obuwniczym oraz króciutka
wzmianka o tragedii na zboczu
Annapurny. Informacja własna na
pierwszej stronie. W to samo przedpołudnie gazeta dociera do Szkoły
Podstawowej nr 2… Szlochającą

jednak, że Annapurnę atakowali
śmiałkowie, którzy postanowili stanąć twarzą w twarz ze śmiercią… Bo
wyprawa – mimo tragedii – powiodła
się: szczyt został zdobyty.
– Nepalczycy wierzą, że ich bogowie mieszkają na szczytach gór. Jak
tam byłem to byłem coraz bardziej
przekonany o prawdziwości tych
słów. I kiedy się żegnałem z Pietkiewiczem, jak ruszał na szczyt i z pomocą
drugiej ekipie, czuliśmy, że żegnamy
się na zawsze. Wiem to na pewno z
perspektywy trzydziestu minionych
lat i ci nepalscy bogowie nam to podpowiedzieli. Pietkiewicz powiedział do
mnie: doprowadź ekipę bezpiecznie

Wiktor Szczypka: – Kiedy się żegnałem z Pietkiewiczem,
jak ruszał na szczyt i z pomocą drugiej ekipie, czuliśmy,
że żegnamy się na zawsze. Wiem to na pewno z perspektywy
trzydziestu minionych lat i ci nepalscy bogowie nam to
podpowiedzieli.

Bożenę Pietkiewicz, żonę zaginionego, do pokoju nauczycielskiego
odprowadzają koleżanki.

do kraju. Musiał czuć, że już nie wróci
do nas. Tak sądzę – gorzko stwierdza
Wiktor Szczypka.

Tchnienie
nepalskich bogów

Pyrrusowe zwycięstwo

– Niewykluczone, że Jerzy Pietkiewicz i Julian Ryznar dostali się w
zasięg potężnej lawiny, jaka zeszła
ze zbocza Annapurny i dotarła aż do
naszego obozu u stóp góry. Czy tak
było już się nie dowiemy. Nigdy nie
zostali znalezieni. Nie dowiemy się
też, czy weszli na szczyt Annapurny
– mówi Wiktor Szczypka.
Twardzi faceci nie dali rady groźnym górom. W mieście od razu
odezwali się ci, którzy byli wyprawie
przeciwni: że nie została dobrze przygotowana, że decyzja o wyjeździe w
góry nie była rozsądna, bo jeleniogórzanie nie mieli wystarczająco
dużo doświadczenia. Podkreślano

był siedmiotysięcznik a my spaliśmy
(podczas aklimatyzacji) może z raz na
wysokości 5.600 m. Różnica moim
zdaniem optymalna jest wtedy, kiedy
szczyt jest maksymalnie tysiąc metrów
wyższy od wysokości noclegu. Już pod
szczytem Zbyszek się rozchorował. Miał
objawy choroby wysokościowej. Jedną
noc spędziliśmy siedząc na półeczce, którą wykuliśmy w lodowej ścianie zbocza.
Tam nam już zaczęły marznąć nogi, ale
mieliśmy tabletki na rozszerzenie naczyń
krwionośnych. Te tabletki równocześnie
bardzo osłabiały. Nie mieliśmy wody bo
trzeba topić lód więc nie piliśmy nic do

Wrócili niby jako triumfatorzy, zdobyli górę, jak zaplanowali. Ale śmierć
trzech członków ekipy wywarła na
nich piętno i w kraju. Długo byli tymi,
„których koledzy zginęli w górach”.
Uczniowie „dwójki”, choć młodzi
jeszcze bardzo, długo nie mogli się
oswoić ze stratą swojego nauczyciela.
Oczy ich wyobraźni widziały Jerzego
Pietkiewicza wszędzie.
– Zresztą i ja miałem w drodze powrotnej tragiczny wypadek – ciągnie
Wiktor Szczypka. – W Iranie na jednej
z dróg z grupy idących poboczem kobiet jedna z nich gwałtownie skręciła

rana. Nie było szans, żeby cokolwiek
gotować.
Pod grań szczytową doszliśmy następnego
dnia. Spędziliśmy noc w jakiejś śnieżnej
jamie. Zakładaliśmy wełniane swetry
na nogi jak spodnie. To były lata 70.! Ja
miałem zapasowe skarpetki. Wełniane.
Dostałem je od pewnej starszej pani z
Poznania, która kiedyś wspinała się, w latach pięćdziesiątych. Od niej też dostałem
rękawiczki kolorowe z takim sznureczkami.
Rano Czyżewski wyraźnie czuł się gorzej.
Wielicki, który o wszystkim decydował,
postanowił, że go zostawimy i pójdziemy
razem a później wrócimy po niego.

i wpadła pod jelcza. Zatrzymała mnie
policja, ale na szczęście dwie butelki
koniaku wręczone mundurowym z
drogówki sprawiły, że w jeden dzień
zrobili badania techniczne pojazdu.
Inaczej musielibyśmy na nie czekać
miesiąc. Trzeba wiedzieć, że wtedy
za posiadanie alkoholu groziła kara
śmierci.
Stanąłem przed sadem i ten wydał
salomonowy wyrok, nie jestem winien wypadku, ale w związku z tym,
że kobieta nie będzie mogła wykonywać domowych obowiązków i nie ma
pieniędzy na leczenie, sąd nakazał mi
zapłacić 100 dolarów odszkodowania
jej mężowi. Miałem tylko 50 dolarów.
Sędziowie przystali na te kwotę,
zapłaciłem ją od razu na sali sądowej
i jak najszybciej wyjechaliśmy stamtąd
do Iraku, wtedy spokojnego kraju. Już
bez przeszkód wróciliśmy do kraju i do
Jeleniej Góry.

Epilog

W przyszłym roku minie 30 lat
od tragicznej wyprawy jeleniogórzan. Pamięć o tych, którzy zostali
w Himalajach na zawsze, jest coraz
słabsza. Przypomina o nich tablica na
symbolicznym cmentarzu Ofiar Gór w
Kotle Łomniczki w Karkonoszach. Czy
to nie za mało?
Szkoła Podstawowa nr 2 ma już
patrona: to Bolesław Chrobry, król
Polski. Jerzy Pietkiewicz raczej go
nie zastąpi, choć z pewnością na to
zasługuje. Pozostaje mieć nadzieję,
że o bolesnych dniach kwietnia 1979
roku nie zapomną jeleniogórscy
decydenci. Przypominamy im o tym
już teraz.

Marek Komorowski
Konrad Przezdzięk
Zdjęcia z archiwum
Wiktora Szczypki

Weszliśmy na szczyt pierwszego maja. Na
wierzchołku było wspaniale. Była piękna
pogoda, taka ze zdjęć (choć codziennie
były burze z piorunami, tego dnia nie)
i było widać wszystkie góry w okolicy
Annapurhny i bardzo nisko naszą bazę.
Byłem szczęśliwy. Nie liczyłem na to że uda
mi się wejść. Balem się, że nie wytrzymam,
że serce mi nie wytrzyma. Pod sam koniec
cześć drogi przeszedłem na czworakach,
bo nie byłem w stanie iść cały czas.
Zrobiliśmy dużo zdjęć, zatknęliśmy flagi. Ja
polską, którą mam teraz w domu, Krzysiek
nepalską.
Wypowiedź z www.kurierplus.com

MIGAWKI Z EKSPEDYCJI

13

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 kwietnia 2008 r.

14

OBYCZAJE / WYDARZENIA

Maciej Woliński i Jarek Owsianka odsiadują wyroki
w jeleniogórskim Areszcie Śledczym. Przyznają, że
mogliby bezczynnie siedzieć w celi i odliczać dni do wyjścia. Wybrali jednak scenę i już 30 kwietnia wystąpią na
deskach Teatru Zdrojowego. W ich wykonaniu odżyją
bohaterowie „Emigrantów” Sławomira Mrożka.
Zrobić coś or ygi na l nego
– taka myśl przyświecała Jackowi Pudełce, wychowawcy
w areszcie śledczym, gdy podjął
pracę w Jeleniej Górze. W ten
sposób powst a ł w ięzien ny
teatr „Za murem”. Wcześniej
był tak samo zat ytułowany
miesięcznik.
– Działalność kulturalnoo ś w i a t owa w m ie j s c u o d osobnienia polegała jedynie
na w ypoż yczaniu książek i
grach świetlicow ych. Poza
tym nic więcej się nie działo
– wspomina pan Jacek. Dzięki
jego zaangażowaniu powstał
więc wspomniany periodyk „Za
murem”. Dziś tworzy go stały
pięcioosobowy zespół i współpracownicy.
Później był teatr. – Zaczęło
się od jasełek w 2006 roku.
Nawiązałem kontakt z dyrekcją placówki przedszkola integracyjnego przy ul. Grottgera
oraz teatrem „Norwida”, który
wypożyczył nam stroje. Dzięki
pieniądzom sponsorów i samych
więźniów kupiliśmy słodycze dla
dzieci – mówi Jacek Pudełko. W
jasełkach wzięło udział sześciu
osadzonych.
– Wyszło nam całkiem nieźle
i szkoda było to wszystko zarzucać. Narodził się więc Shake-zbir
– wspomina nieszablonow y
animator. Wybuchową mieszankę przerobionego „Hamleta”
Shakespeare’a będącą po części
komedią, dramatem i horrorem,
więźniowie przez rok wystawiali
w szkołach średnich, spotykając się z bardzo pozytywnym
odbiorem.
– Nie chcieliśmy na tym poprzestawać, pomimo że nasz
skład zmniejszył się do dwóch
osób, a o chętnych do działań
artystycznych w areszcie jest
bardzo ciężko – dodaje Jacek Pudełko. Więźniowie angażowali
się więc w przygotowanie Drogi
Krzyżowej w kościele św. Erazma
i Pankracego oraz epitafium z
okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. W ramach wolontariatu

Skazani na sukces

biorą również udział w zajęciach
z dziećmi niepełnosprawnymi,
które prowadzi Koryna OpalaWnuk. W tym roku przyszedł
czas na Mrożka.

Ekspresja za murem

„Emigranci” Sławomira Mrożka to pierwszy spektakl, który
powstaje w wyniku współpracy
Teatru Jeleniogórskiego i Aresztu
Śledczego w Jeleniej Górze. W
projekcie biorą udział skazani:
Jarosław Owsianka i Maciej
Woliński, członkowie Grupy Teatralnej „Za murem” oraz Tadeusz
Wnuk, reżyser przedstawienia.
Podkreśla, że ideą spektaklu
jest nowocześnie pojmowana
resocjalizacja, która wychodzi
poza mury i na teatralnej scenie
oraz w literaturze poszukuje
dróg rozumienia życia, ekspresji
i emocji.
– W ten sposób rozwijamy się
o wiele bardziej, niż leżąc w celi
i oglądając telewizję. Do tego robimy coś, co sprawia nam wielką
przyjemność i zdobywamy nowe
umiejętności – mówi Maciej
Woliński. Zanim trafił za kraty
często chodził do teatru, a w
szkole średniej grał w kabarecie.
– Po prostu to lubię. Sztuka daje
mi jakieś wyzwanie, spełnienie
– podkreśla. Dodatkowo zajmuje
się również grafiką i malarstwem, zaprojektował m.in. logo
grupy teatralnej.

Bez szoku wyjścia

Czy obcowanie ze sztuką
może im pomóc po wyjściu na
wolność? – Robimy to przede
wszystkim dla siebie, bo nie ma
co ukrywać, że świat za murem
toczy się własnym rytmem, a
my musimy pracować nad swoim życiem – mówią więzienni
aktorzy. Są jednak przekonani,
że zajęcia okażą się pomocne,
przede wszystkim w układaniu
samego przejścia na wolność.
– Dzięki temu nie ma tzw. szoku wyjścia. A prawda jest taka, że
po wyjściu z więzienia człowiek

Bohaterowie sztuki na dziedzińcu
aresztu przy ul. Grottgera.
jest pozostawiony samemu sobie
w nowej rzeczywistości. I niestety 99% ludzi wraca za jakiś czas
z powrotem za kraty, bo zaczyna
robić to, co umie najlepiej – mówi
M. Woliński. Zdaniem Jarka
Owsianki teatr uczy pewności
siebie, postępowania w stresujących sytuacjach, cierpliwości
i konsekwencji. – Wiemy, że
coś można zrobić inaczej, lepiej
– mówi. Dodaje, że zajęcia w
grupie teatralnej i wolontariat
dają również duże podstawy do
udzielenia zwolnienia warunkowego. – Dyrektor bardzo nas
wspiera i co najważniejsze, ufa
nam, a to podstawa – zaznacza
Jacek Pudełko.

Emigracja z celi

Maciejowi Wolińskiemu pomysł na przedstawienie chodził
po głowie już od ponad roku.
– Kiedyś oglądałem inscenizację
jednej ze sztuk z udziałem Zama-

chowskiego i Kondrada i bardzo
mi się spodobała. Przerobiłem
więc „Emigrantów” S. Mrożka
na sztukę bardziej współczesną,
dotyczącą emigracji zarobkowej
w XXI wieku – wspomina. Ostatecznie jednak dramat, który
w ystawią już 30 k wietnia ,
będzie wiernym odzwierciedleniem oryginału.
– Zaczęliśmy od samej analizy dzieła, zastanawiając się, co
chcielibyśmy powiedzieć tym
tekstem i w jaki sposób koreluje
on z sytuacją więźniów – mówi
Tadeusz Wnuk. Wyjaśnia, że w
przypadku więźniów również
mamy do czynienia z emigracją, ale w wymiarze bardziej
wewnętrznym – są w kraju,
ale zostali w yizolowani na
własne życzenie. – Okazuje
się, że aktorzy i bohaterowie
dramatu mają wiele wspólnych
cech. Przede wszystkim jest nią
samotność, mimo że cały czas
są we dwójkę – dodaje Tadeusz
Wnuk.
Podczas prób uczy swoich
podopiecznych jak przenieść
na scenę emocje, które noszą
w sobie. – Jak na zawodowych

"Emigranci" podczas próby

O czym jest sztuka?
Dwaj cudzoziemcy z bliżej nieokreślonego kraju zamieszkują wspólnie suterenę w nieznanym mieście
Europy Zachodniej. Wyobcowany
intelektualista, AA, wybrał emigrację
z powodów politycznych, a jego towarzysz, „chłoporobotnik” XX, wyjechał
wyłącznie dla zarobku. Skazani są
na własne towarzystwo i stają się
wzajemnie od siebie uzależnieni: XX
wykorzystuje AA materialnie, ten
natomiast twierdzi, że wykorzystuje
towarzysza pod kątem studiów nad
niewolniczą mentalnością swych
rodaków. Premiera „Emigrantów”
już 30 kwietnia o godz. 18 na scenie
Teatru Zdrojowego.

Aktorzy ze swoim wychowawcą Jackiem
Pudełką oraz Tadeuszem Wnukiem
próbach pracujemy na ciałem,
głosem, ruchem, choreografią
sceniczną. Do tego dochodzi
praca nad relacjami osobowościow ymi – co głównych
bohaterów łączy, a co dzieli,
z czym muszą sobie poradzić
obcując ze sobą 24 godziny
na dobę. W wielu momentach
się nienawidzą, ale z drugiej
strony nie potrafią bez siebie
żyć – wyjaśnia.

Przecieranie szlaków

Zespół intensywnie pracuje
już od końca stycznia, a od poniedziałku (21 kwietnia) zaczyna próby w Teatrze Zdrojowym
w Cieplicach. – Spotykamy się
cztery razy w tygodniu na 2-3
godziny. Teraz, przed premierą, jeszcze częściej – mówi
Jarek Owsianka. Najbardziej
obawiają się potknięcia z
tekstem i moment u, k iedy
nagle zrobi się jakaś dziura,
a oni nie będą wiedzieli, co
powiedzieć. – Stresująca
jest też myśl, że na widowni będą siedział y
wa żne osoby, które

na co dzień mają do czynienia ze sztuką – dodaje Jarek
Owsianka. Chcą wypaść jak
najlepiej, bo mają świadomość,
że od tego przedstawienia wiele
zależ y. – Jeśli wszystko się
uda, to otworzymy drogę na
przyszłość innym, którzy też
będą mogli występować. Przecieramy szlak, który umożliwi
innym zetknięcie się ze sztuką
– mówi Maciej Woliński.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

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

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

PORADNIK PACJENTA
„Pani doktor, straciłem pamięć!” – to jeden z częściej
zgłaszanych problemów w gabinecie lekarza neurologa. A bez umiejętności zapamiętywania, nie można
wykonywać wielu codziennych czynności. Bez pamięci
wszystkie wcześniejsze doświadczenia stają bezwartościowe i nie można myśleć rozsądnie, rozmawiać,
oceniać, porównywać, wspominać.
Co to jest pamięć?
Lek. med. Izabela Stolarczyk,
specjalista neurolog: Pamięć
jest dla człowieka jedną z najistotniejszych właściwości mózgu.
Pozwala na magazynowanie informacji i późniejsze ich odtwarzanie,
umożliwiając tym samym naukę.
Razem z innymi elementami, jak
myślenie, zdolności poznawcze,
procesy postrzegania, językowe,
funkcje wzrokowo-przestrzenne
oraz wykonawcze, składa się na
nasz intelekt. Odróżnia nas to
w sposób szczególny od świata
zwierząt.
Jakie mamy rodzaje pamięci?
IS: Rozróżnia się kilka rodzajów
pamięci, które nierozerwalnie ze
sobą współpracują, aby prawidłowo kierować naszym życiem. Są
to między innymi: pamięć krótkoterminowa i długoterminowa.
Pamięć krótkoterminowa, zwana
też operacyjną, odpowiada zdolności spostrzegania. Dzięki niej
przypominamy sobie to, co przed
chwilą powiedzieliśmy. Treści,
które się w niej znajdują, szybko
ulegają zapomnieniu, jeśli nie
dokonujemy ich odświeżania poprzez powtarzanie i przeniesienia
do pamięci długoterminowej. Ta z
kolei polega na zdolności przechowywania śladów pamięciowych
przez lata. Inne rodzaje pamięci,
to opisowa – umożliwiająca naukę
oraz integrację nowych wiadomości, które zostają zmagazynowane
w korze mózgu oraz proceduralna – umożliwia nieświadome
uczenie się i integrację czynności
ruchowych.
Gdzie „mieszka” pamięć?
IS: Przyswajanie nowej, słownej
i bezsłownej wiedzy związane jest
z czynnością układu limbicznodiencefalicznego. Układ ten obejmuje część płatów skroniowych z
hipokampem, jądro migdałowate,
przyśrodkowe jądro wzgórza, korę
czołowo-oczodołową oraz ich
wzajemne połączenia.
Jak dochodzi do zaburzeń
pamięci?
IS: Uszkodzenie może wystąpić w różnych procesach, np. w
wyniku udaru niedokrwiennego

lub krwotocznego mózgu, guza,
urazów, zatrucia tlenkiem węgla,
alkoholem, czy niektórymi procesami zapalnymi wyżej wymienionych obszarów mózgu.
Czy pamięć zależy od wieku?
IS: W różnych okresach życia
zdolność do zapamiętywania i
uczenia się jest inna. Największa jest u młodych ludzi, a wraz
z wiekiem maleje. Najszybciej
osłabieniu ulega pamięć średnio
i krótkoterminowa. Długotrwała
pamięć dość długo jest niezmieniona i jest najbardziej odporna
na uszkodzenie. Otępienie dotyczy
około 1% populacji w wieku 60-64
r.ż. i aż 30-40% w wieku powyżej
84 lat. Częstość jego występowania
w populacji po 60 r.ż. podwaja się
co około pięć lat. Osoby wykształcone, z dużym zasobem wiedzy
są mniej zagrożone otępieniem
związanym z procesem starzenia
się niż osoby z niskim poziomem
wykształcenia. Dlatego o zdolność
zapamiętywania trzeba dbać na
każdym etapie naszego życia,
dostarczając mózgowi różnych
bodźców.
Co to są łagodne zaburzenia
poznawcze?
IS: W związku z tym, że żyjemy
coraz dłużej, częściej spotykamy
się z zaburzeniami pamięci i poznawczymi. Niewielkie osłabienie
pamięci u osób starszych uznawane jest za stan fizjologiczny. Stan
czynności poznawczych istniejący
pomiędzy normalnymi procesami
starzenia się a otępieniem, nazywamy łagodnymi zaburzeniami
poznawczymi. Na ich obraz kliniczny składają się zaburzenia
pamięci i koncentracji uwagi,
osłabienie zdolności logicznego
myślenia, rozwiązywania problemów, posługiwania się nowymi
przedmiotami czy zaburzenia w
prawidłowej ocenie sytuacji. Ich
rozpoznanie wyklucza stwierdzenie w wywiadzie choroby neurologicznej, psychicznej, urazów,
uzależnień niedorozwoju lub
innych chorób uszkadzających
mózg. Ocenia się, że zaburzenie
to występuje czterokrotnie częściej
niż otępienie.

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

wizyta pacjenta się kończy. Może
być kontynuowana, tym bardziej że
w KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach. Jedno
jest jednak pewne KCM rozpoznaje i
leczy choroby szybko i skutecznie.
W najnowszym wydaniu poradnika lek. med. Izabela Stolarczyk,
specjalista neurolog, wyjaśnia czym
jest pamięć, jak o nią dbać, skąd biorą
się jej zaburzenia i w jaki sposób
można je skutecznie leczyć.

Zaburzenia pamięci

Poradnie Specjalistyczne

Pisanie

Dotyk

Mówienie

Smak

Węch

Wzrok

Słuch

Czym jest więc otępienie?
IS: Według obowiązującej definicji, rozpoznanie otępienia
wymaga stwierdzenia „postępujących zaburzeń licznych funkcji poznawczych, nasilonych w
stopniu utrudniającym pracę
zawodową lub funkcjonowanie
społeczne.” Zaburzenia muszą
dotyczyć pamięci i innych funkcji
poznawczych. Składają się na nie:
posługiwanie się wyuczoną wiedzą, myślenie abstrakcyjne i rozwiązywanie problemów, liczenie
i umiejętność zachowania się w
społeczeństwie. Najczęściej spotykany zespół otępienny to choroba
Alzheimera, która dotyczy osób w
podeszłym wieku (nieco częściej
kobiet niż mężczyzn, a rzadko
osób poniżej 65 r.ż.). Zanim wystąpią zaburzenia pamięci i innych
funkcji poznawczych, pojawiają
się nieswoiste stwierdzone w
wywiadzie bóle i zawroty głowy,
niepokój, bezsenność, uczucie
lęku, ogólne obniżenie sprawności, niekiedy nastrój depresyjny.
We wczesnej fazie u chorych
stwierdza się częste zapominanie,
uczucie przewlekłego zmęczenia, trudności w przypominaniu
znanych sobie słów, niemożność
uczenia się nowych informacji,
czy pogorszenie możliwości samodzielnego funkcjonowania.
Przebieg schorzenia jest postępujący i nieuchronnie prowadzi do
niesprawności i zgonu.

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

badania dodatkowe: morfologia,
badanie moczu, ocena stężenia
glukozy, mocznika, kreatyniny,
enzymów wątrobowych, cholesterolu, hormonów tarczycy, stężenie
poziomu wit. B12 i kwasu foliowego. Konieczne jest też wykonanie
badania obrazowego mózgu, a
dodatkowo tętnic szyjnych, EKG
i RTG płuc.
Jak leczyć chorego z zespołami otępiennymi?
IS: W zależności od podłoża
zaburzeń otępiennych, lekarz
neurolog decyduje o dalszym postępowaniu z pacjentem i dobraniu odpowiednich leków. Ważne
jest przeciwdziałanie czynnikom
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: hipercholesterolemii,
cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu. Konieczne jest prawidłowe
odżywianie – dieta lekkostrawna,
niskokaloryczna i zrównoważona.
Obowiązuje zakaz spożywania
alkoholu.
Jakie są możliwości diagnostyki w Karkonoskim Centrum
Medycznym?
IS: W naszym centrum możemy
wykonywać wszystkie z zaleconych badań.

Jak bada się chorego z zaburzeniami pamięci?
IS: Badanie powinno obejmować ocenę: orientacji (co do
miejsca, czasu i sytuacji), pamięci
(bezpośredniej, krótkoterminowej,
długoterminowej), zasobu wiedzy,
języka i mowy (zdolność czytania,
powtarzania, nazywania), praksji
(umiejętność posługiwania się
przedmiotami), liczenia, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych,
myślenia abstrakcyjnego. Istnieje
lek. med.
kilka prostych testów mogących
Izabela Stolarczyk,
ujawnić zaburzenia pamięci,
np. MMSE – krótka skala oceny
specjalista neurolog.
funkcji poznawczych, test zegara. Karkonoskie Centrum Medyczne,
Powinny być również wykonane
Poradnia Neurologiczna

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

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

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

- spawaczy z uprawnieniami MIG-MAG,TIG,
- kierowników kontraktów ze znajomością języka
niemieckiego.
Rekrutacja pracowników odbędzie się w dniu 24
kwietnia 1008 r. o godz. 14:30
(WZROK Szklarska Poręba, ul. Oś Podgórze 13).

Tel. 068 324 48 61 w 28 lub 695 60 14 93

www.oddluzenia.com

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

ODDŁUŻENIA

KREDYTY

www.millenniumkredyty.pl

(tejo)

Niegdyś łąki i pastwiska, później – tereny wydobycia gliny dla kilku cegielni, dziś – osiedla mieszkaniowe o bardzo chaotycznej i niezbyt estetycznej zabudowie. To rejon
ulicy Morcinka i Wyczółkowskiego. Do 1945 roku zwany Cunnersdorfem. W latach 50. XX wieku powstały tu domki kilkurodzinne dla pracowników dawnej Celwiskozy.
Zbudowano także hotel robotniczy i Szkołę Podstawową nr 10. Pamiątką po dawnych czasach są glinianki, wyrobiska, z których czerpano surowiec do produkcji cegieł.
To właśnie tam, na brzegach stawów, można spotkać wciąż jeszcze bardzo urokliwe zakątki. Niestety, teren jest zaniedbany i zaśmiecony. Trwająca wiosna skutecznie
kamufluje liczne dzikie wysypiska śmieci.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Agnieszka Tkacz

21 kwietnia 2008 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA / Z LOTU PTAKA

Millennium

sp. z o.o.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 kwietnia 2008 r.

Fot. Konrad Przezdzięk

FOTOREPORTA¯ / REKLAMA
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Dzieci o czystości

Jakie skutki może nieść ze sobą
brak zachowania higieny. Tego dotyczył spektakl, który najmłodsi z
Przedszkola nr 4 pokazali w miniony
wtorek swoim rówieśnikom z „Piątki”.

„Księżniczka brudaska” to zabawna
historia o damie, która nie poważała
mydła i wody. Oprócz bohaterki na
scenie pojawia się Królewicz, panny
dworskie oraz cała królewska świta.

Wszystko w pięknych i barwnych
strojach. Wielkie brawa dla przedszkolaków oraz pomysłodawczyni sztuki,
Elżbiety Sokolińskiej.

(tejo)

21 kwietnia 2008 r.
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 kwietnia 2008 r.
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Fot. Agnieszka Gierus

Mały wielki procent
Tylko dziesięć dni zostało na ostateczne rozliczenie się z fiskusem za miniony
rok podatkowy. To jednocześnie ostatni dzwonek dla tych, którzy zdecydowali się
przekazać jeden procent podatku na konto organizacji pożytku publicznego.
W tym roku podatnicy mają
ułatwione zadanie – wystarczy, że
w formularzu PIT wskażą, komu
chcą podarować pieniądze, a resztą
zajmie się już fiskus. Organizacji liczących na jeden procent nie
brakuje, jednak chętnych do jego
odpisania, pomimo wprowadzonych
uproszczeń, wciąż jest mało. – Teraz
podatnik nie ponosi z tego tytułu
żadnych kosztów. Wystarczy tylko,
aby zadeklarował się w zeznaniu, a
resztą zajmiemy się już my – mówi
Jan Krzyżak, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Jeleniej Górze.
– Jak dla mnie, to bardzo dobre

Informacje teleadresowe organizacji
pozarządowych posiadających status
pożytku publicznego z siedzibą w
Jeleniej Górze znajdują się na stronie internetowej www.jeleniagora.
pl (link „organizacje pozarządowe”
– stowarzyszenia zarejestrowane na
terenie Miasta Jelenia Góra). Wykaz
organizacji dostępny jest również w
siedzibie urzędu skarbowego w sali
obsługi podatnika (pok. 28, stanowisko nr 3, parter budynku) oraz w
punkcie informacyjnym (pok. 29,
parter budynku).

rozwiązanie. W poprzednim roku
musiałam specjalnie stać w długiej
kolejce na poczcie i dodatkowo płacić
za przelew. Cieszę się, że teraz zostało
to uproszczone – mówi pani Maria,
która procentem dzieli się już trzeci
rok. Wcześniej swoje pieniądze przekazywała na jeleniogórski szpital, w
tym roku przeznaczyła je na fundację zajmującą się pomocą dzieciom
niepełnosprawnym. – Dziwię się tylko znajomym, którzy nie korzystają z
takiej możliwości. Przecież to nikogo
nic nie kosztuje, a czekających na
pomoc jest wielu – dodaje.

Grosik do grosika

Jedną z jeleniogórskich organizacji, która skorzystała z tej formy
darowizny jest Związek Harcerstwa
Polskiego. W 2007 roku trafiło do niej
5 tys. zł. Środki zostały przeznaczone
na działalność drużyn i gromad
zuchowych. – Podatnicy mieli możliwość napisania na przelewie, na
co konkretnie przeznaczają swój
jeden procent. Dzięki temu każdy
mógł wesprzeć wybraną przez siebie
drużynę – wyjaśnia Marian Łata,
komendant hufca ZHP w Jeleniej
Górze. W tym roku również ważne
jest dopisanie takiej informacji z

odpowiedniej rubryce formularza
PIT. – Jeśli nie zaznaczymy wyraźnie,
że przekazujemy jeden procent na
daną drużynę, pieniądze trafią do
Chorągwi Dolnośląskiej – zaznacza
harcmistrz Łata.
39 Drużyna Harcerzy Starszych
„Barykada” z jednego procenta
otrzymała w 2007 roku 420 zł. To
aż dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Dużo pomogły specjalne
ulotki, przygotowane przez komendę hufca, które harcerze rozdawali
rodzinom i znajomym. – Dzięki
temu kupiliśmy żeliwny kociołek z
trójnogiem, idealny do gotowania
w terenie. Bardzo przydał nam się
podczas tegorocznego zimowiska
– mówi Patrycja Czerwińska. – Część
pieniędzy przeznaczyliśmy również
na dofinansowanie zimowiska
– dodaje Maciek Horeglad.
Choć w tym roku ulotek nie mieli,
mają nadzieję, że darczyńców nie
zabraknie. Informacje o możliwości
oddania jednego procenta przekazywali na zbiórkach i umieścili na
stronie internetowej. Podkreślają, że
pieniędzy wciąż brakuje, a potrzeby
drużyny rosną. – W pierwszej kolejności chcielibyśmy kupić sprzęt
biwakowy – saperki, siekierki, jakiś

Patrycja, Grzesiek i Maciek namawiają swoich
rodziców do przekazania 1% harcerzom
sprzęt do zajęć wspinaczkowych.
Przydałyby się też nowe mundury
– koszt jednej koszuli to aż 59 złotych
– wymienia Grzesiek Matyszczak.
Harcerze nie mają żadnej dotacji
rządowej i najczęściej liczą na pomoc
z miasta lub sponsorów. – Dużo
pomaga nam Tesco. Pieniądze, które
uzbieramy podczas akcji pakowania
zakupów trafiają bezpośrednio do
nas – dodaje Patrycja.

Tekst i zdjęcie
Agnieszka Gierus

Recepta na udane zakupy w sieci

Konsumenci pytają,
rzecznik odpowiada
W styczniu kupiłam telewizor, który funkcjonuje nienagannie, ale na obudowie
pojawiają się czarne plamki i
jest ich coraz więcej. Wygląda
to bardzo nieestetycznie. Złożona w lutym reklamacja została
załatwiona poprzez naprawę,
tj. wymianę elementu obudowy, na którym ponownie pojawiają się takie same plamki.
Sprzedawca proponuje kolejną
naprawę …
W świetle przepisów w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, może Pani
żądać od sprzedawcy naprawy
towaru lub wymiany na fabrycznie
nowy. Jeżeli sprzedawca nie może
spełnić tak postawionego żądania,
wtedy należy żądać obniżenia ceny
lub odstąpić od umowy. Wybór
pomiędzy żądaniem naprawy
lub wymiany zawsze należy do
konsumenta. Sprzedawca może
zablokować żądanie wymiany i dokonać naprawy, kiedy stwierdzona
niezgodność towaru z umową jest
mało istotna

JRS

Ślijcie do nas pytania: redakcja@jelonka.com Odpwiedzi w
kolejnych wydaniach Jelonki.

się, że wiesz, co kupujesz. Przeanalizuj informacje o produkcie,
zdjęcia, opisy, schematy działania.
W przypadku wątpliwości poproś
sprzedającego o dokładniejsze
informacje. Zanim podpiszesz umowę musisz znać zasady i warunki,
jakie stawia sprzedawca.
Zanim zaakceptujesz transakcję
sprawdź cenę i dodatkowe koszty,

opłaty za dostarczenie, pakowanie
i wysłanie przesyłki. Pamiętaj, że
międzynarodowy transfer gotówki
może być drogi. Dopytaj więc o
warunki doręczenia przesyłki.
Zawsze pytaj też o czas, w jakim
zamówiony towar ma dotrzeć do
ciebie. Pamiętaj, że kupując przez
Internet, możesz zmienić zdanie
w ciągu 10 dni od otrzymania

przesyłki i zwrócić ją, a sprzedawca
zobowiązany jest to uwzględnić.
Rezygnacja nie jest uzależniona od
podania jakiegokolwiek powodu.
Wyjątek stanowią towary takie jak
żywność, rozpakowane płyty CD i
DVD, kasety video i oprogramowanie komputerowe.
Zawsze zbieraj rachunki i inne
dokumenty, które otrzymałeś

CZY ZNASZ JELONKĘ?

podczas zakupu. Wydrukuj bądź
skopiuj swoje zamówienie oraz
warunki sprzedaży, które przedstawione były na stronie internetowej,
bo mogą się one okazać nieocenione w przypadku pojawienia się
problemów. Chroń swoje dane!
Pamiętaj, że dane personalne mogą
być wykorzystywane jedynie za
twoją zgodą. Kwestionariusze do
składania zamówienia, do których
wpisujesz informacje o sobie, często
zawierają pytanie czy zgadzasz się
Fot. Konrad Przezdzięk

Zanim klikniesz, poznaj sprzedawcę. Pozwoli to uniknąć sytuacji,
w której podczas elektronicznych
zakupów możesz zostać oszukany.
Dlatego przede wszystkim zanim
kupisz coś w Internecie upewnij się,
że wiesz kto oferuje towar.
Sprawdź też, czy posiadasz adres
poczty elektronicznej wirtualnego
sklepu, adres stacjonarny i upewnij

Jak to zrobić?
1. Wybieramy organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać
darowiznę.
2. Obliczamy jeden procent. Należny fiskusowi podatek (PIT-36 – pole 180, PIT-37
– pole 112) trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w pole
314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w PIT-37.
3. Wypełniamy następujące pola: nazwa organizacji (PIT-36 – pole 312, PIT-37
– pole 124), jej numer Krajowego Rejestru Sądowego (PIT-36 – pole 313,
PIT-37 – pole 125) oraz przekazywaną kwotę (PIT-36 – pole 314, PIT-37
– pole 126). W polu 123 (PIT-37) lub polu 311 (PIT-36) możemy zamieścić
dodatkowe informacje zaznaczając, co z przekazaną darowizną ma zrobić dana
organizacja pożytku publicznego (np. konkretny cel).
4. Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do urzędu skarbowego. Przekazaniem odpowiedniej kwoty na konto organizacji zajmuje się
już fiskus.

Co tydzień zamieszczamy
zdjęcie zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić
się z nami swoją odpowiedzią
wysyłając e-mail na adres redakcja@jelonka.com lub dzwoniąc
od poniedziałku do piątku w
godz. 11 – 13 do naszej redakcji:
tel. 0 – 75 75 444 00. Dla spostrzegawczych czeka nagroda
w postaci gadżetów naszego
tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało rzeźbę z fasady kamienicy
przy ulicy Wolności. Poprawnej
odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

(tejo)

Twój bank na biurku
Dziś dalszy ciąg naszych porad z zakresu bankowości
internetowej.
Zasady dotyczące płatności
z internetowego konta bankowego.
- Po zalogowaniu do systemu
transakcyjnego nie odchodź od
komputera, a po zakończeniu
pracy wyloguj się i zamknij przeglądarkę.
- Jeśli przy logowaniu pojawią

się nietypowe komunikaty, np.
prośby o podanie danych osobowych lub dodatkowe pola z
pytaniem o hasła do autoryzacji,
natychmiast zgłoś problem do
swojego banku.
- Nie wchodź na stronę internetową swojego banku za pośrednictwem linków znajdujących

się w przychodzących do ciebie
mailach.
- Nigdy nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania twojego
banku.
- Przed zalogowaniem sprawdź,
czy połączenie z bankiem jest szyfrowane. Jeśli tak, adres witryny
powinien rozpoczynać się od
https://, a w dole ekranu przeglą-

darki www powinien pojawić się
symbol zamkniętej kłódki.
- Nigdy nie udostępniaj osobom
trzecim identyfikatora, ani hasła
dostępu.
- Nie zapisuj nigdzie haseł służących do logowania i pamiętaj o
ich regularnej zmianie.
- Sprawdzaj datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego
logowania do systemu.
- Korzystaj z infolinii udostępnionej przez twój bank.

CDN

na przetwarzanie ich w celach marketingowych. Zanim podejmiesz
decyzję, zastanów się nad tym.
A co w sytuacji, gdy pojawią
się problemy? Skontaktuj się ze
sprzedawcą tak szybko, jak tylko
jest to możliwe. Jeżeli nie możesz
rozwiązać problemu sam, skorzystaj z rady i pomocy organizacji
konsumenckich.

Jadwiga
Reder-Sadowska
Echa naszych
publikacji

Z przykrością stwierdzam,
że artykuł „Mord na drzewach” zamieszczony w wydanu Tygodnika Jelonka z
dnia 14 kwietnia 2008r. kryje
w sobie istotne nieścisłości.
Jak informowałem już w
trakcie pierwszej rozmowy
z dziennikarzem, nie jest
możliwe zdiagnozowanie
stanu drzew na podstawie
materiałów fotograficznych.
Powtórzyłem to zastrzeżenie
w trakcie naszego spotkania.
W rozmowie odniosłem się jedynie do stanu karp (widocznych na przedstawionych
mi zdjęciach), twierdząc, że
na przekroju poprzecznym
uzyskanym po ścięciu drzewa
nie widać istotnych zmian
chorobowych. Nie twierdziłem natomiast, że drzewa
kwalifikowały się bądź nie
kwalifikowały się do usunięcia, gdyż nie miałem żadnych
podstaw do formułowania
tego rodzaju wniosków.
Inspektor nadzoru prac
w terenach zieleniTomasz
Pawlak

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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– Te zawody różnią się od
typowego kajakarstwa górskiego – mówił Robert Szymacha z
Akademickiego Klubu Turystyki
Kajakowej „Bystrze”, który jest
organizatorem zawodów. – Nie
ma tu bramek, zawodnicy mogą
płynąć jak chcą, liczy się czas
pokonania trasy.
Jak podkreślił, jest to bardziej turystyczna impreza niż
sportowa.
Zawodnicy mieli do pokonania
odcinek o długości 800 metrów.
Start był w okolicach wejścia do
KPN-u przy Wodospadzie Szklarki, meta – na wysokości Hotelu
„Las”. Dziesięciu najlepszych
awansowało do finału. O ostatecznym zwycięstwie decydował
czas dwóch spływów. W dniu
zawodów było zimno i padał
deszcz. Ale ten nie przeszkadzał
zawodnikom, wprost przeciwnie, dzięki temu w Kamiennej
było więcej wody.
Ale i tak trasa była bardzo
trudna. Już kilka metrów od startu zawodnicy musieli spłynąć
skalną kaskadą. Moment nieuwagi mógł kosztować wywrotką. Najtrudniejszy był jednak
fragment przy moście, w drugiej
części trasy. Wystające kamienie
i spiętrzona woda utrudniały
zawodnikom pokonanie tego
odcinka.

Morderczy spływ

po Kamiennej

Chwila nieuwagi i kajak przewracał się na bok
– Zaklinowałem się między
dwoma kamieniami – opowiada
Piotr Stelmach, który tuż przed
mostem wypadł z kajaka i nie
ukończył zawodów. – Zerwał mi
się fartuch i kajak napełnił się
wodą. Próbowałem się podnieść
tzw. eskimoską, ale się nie udało.
Jestem wściekły, bo do tego momentu szło mi bardzo dobrze.
Zaklinował się też Maciej Adamek z Krakowa. Tyle, że tuż przed
metą. No i udało mu się uwolnić

Juniorki MKS MOS odpadły
W Pabianicach odbył się turniej ćwierćfinałowy o mistrzostwo Polski juniorek grupy VI, w którym brała
udział drużyna MKS MOS Karkonosze. Niestety, jeleniogórzanki zagrały słabo i odpadły z dalszej gry.
W pierwszym meczu uległy
KU AZS Lublin 72:81 (18:21, 18:27,
17:17, 19:16). Nasze dziewczyny
walczyły ambitnie do końcowej
syreny, ale nie mogły wygrać tego
meczu, bo rywalki dysponowały
wyrównanym silnym składem, a
MKS MOS Karkonosze opiera grę
na tylko trzech mocnych zawodniczkach. Ponadto nasza ekipa była
zmęczona po długiej podróży.
KU AZS Lublin – MKS MOS
Karkonosze 81:72 (21:18, 27:18,
17:17, 16:19)
MKS MOS Karkonosze: Kowalczyk 27, Sawicka 18, Pawlukiewicz
18, Oses 6, Skoczylas 2, Fredziak
1, Wójtowicz, Fojna, Foitzik, Koulibaly.
W drugim meczu tej grupy PTK
Pabianice pokonały wysoko KSKK
Koszalin 71:46 (21:12, 21:5, 18:10,
11:19).
W następnym dniu pabianickiego turnieju nasze koszykarki
pokonały wysoko KSKK Koszalin
86:52. Rywalki stawiały jako taki
opór tylko przez dwie kwarty.
Potem poddały się, szczególnie
w ostatnich dziesięciu minutach
spotkania.
MKS MOS Karkonosze Jelenia
Góra – KSKK Koszalin 86:52

(17:12, 23:20, 19:12, 27:8)
MKS MOS: Pawlukiewicz 22,
Kowalczyk 20, Oses 18, Sawicka
16, Fredziak 8, Wójtowicz 2, Fojna,
Foitzik, Skoczylas, Koulibaly.
W drugiej parze PTK Pabianice
przegrały z KU AZS Lublin 47:65
(14:17, 9:25, 14:11, 10:12).
Niestety, w meczu decydującym o awansie do finałowych
rozgrywek podopieczne Jerzego
Gadzimskiego przegrały wysoko w
niedzielę (20 kwietnia) z gospodyniami PTK Pabianice 52:82. Jeszcze
po 20 min. było nieźle, bo rywalki
prowadziły 14 pkt. Był cień nadziei
na odrobienie strat. Potem jednak
w trzeciej kwarcie jeleniogórzanki
złapały siedem przewinień, przy
zerowym koncie w tym względzie
miejscowych i było po meczu.
Dlatego początek trzeciej części
jeleniogórzanki przegrały aż 0:16.
W czwartej kwarcie MKS MOS już
się poddał.
– Nie mogło być inaczej, ponieważ mam w zespole tylko pięć
zawodniczek na dobrym poziomie,
a pozostałe drużyny dysponowały
pełnymi składami równorzędnych
koszykarek – powiedział trener
Jerzy Gadzimski.

(JEN)

i dopłynąć bezpiecznie do końca. – Płynąłem tu pierwszy raz
– powiedział. Trasa była trudna,
miałem wcześniej problemy pod
mostem, popłynąłem trochę
tyłem i bokiem, i jakoś się wyratowałem. Jestem bardzo zmęczony,
to najtrudniejsza rzeka w Polsce
– zakończył.

Robert Zapora

Sukcesy i porażki
W kategorii amatorskiej mężczyzn zwyciężył Łukasz Leśniak (łączny czas obu
spływów 12:41,92) przed Michałem Wrzalem (12:47,43) i Jackiem Daszkowskim
(13:03,57). Wśród pań najlepsza była Małgorzata Liber, przed Dorotą Kozłowską
i Anna Cios. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa „Napieratory Bystrze”
przed „Wir ZKK”.
Nie obyło się bez zgrzytów. Organizatorzy zdyskwalifikowali Tomasza Czaplickiego
(klub KKK Jelenia Góra), gdyż zawodnik miał licencję Polskiego Związku Kajakowego. Problem w tym, że Czaplicki nie ukrywał tego i przy zgłoszeniu nikt mu
nie powiedział, że nie będzie klasyfikowany. Można go było zresztą dopuścić na
tzw. listę PK, czyli poza konkurencją. Tymczasem Czaplicki został dopuszczony
normalnie do zawodów, ale po pierwszym spływie, w którym miał najlepszy czas,
organizatorzy podjęli decyzję, że nie wystąpi on w finale.
Nie przyznano też trzeciego miejsca w kategorii drużynowej. Normalnie należało
się ono zespołowi KiM, ale jeden z zawodników tej ekipy przyznał się, że ma
licencję PZK.
Szkoda, bo te dwa zdarzenia kładą lekki cień na dobrze przygotowanych i bardzo
widowiskowych zawodach. Miejmy nadzieję, że organizatorzy wyciągną wnioski
i tak przygotują regulamin, aby w kolejnych latach nie dochodziło to podobnych
zgrzytów.

Akademiczki w finale
Koszykarki KK AZS wygrały
półfinały uczelnianych mistrzostw Polski. W turnieju,
który odbył się w Cieszynie,
zespół Kolegium Karkonoskie
AZS odniósł trzy zwycięstwa.
Na starcie pokonał Akademię Ekonomiczną Wrocław
75:44 (20:13,17:10,19:12,19:9
). Punkty: Sojka 24, Kret 23,
Wójcik 11, Misztal 7, Balsam
6, Torchała 4, Klementowska.
W drugim meczu, po zaciętej
walce, wygrał z występującym w I lidze AZS-em AWF
Katowice 63:62 (14:14, 17:13,
18:17, 14:18). Punkty: Kret 26,
Wójcik 15, Sojka 10, Misztal
7, Torchała 4, Balsam i Klementowska po 0. W trzecim
spotkaniu rozgromił Politechnikę Gliwice 85:49 (23:11,
20:10, 18:13, 24:13). Punkty
Sojka 27, Kret 20, Balsam 14,
Lara, Torchała i Misztal po
6, Wójcik 4, Kacprowicz 2,
Klementowska 0.
Agnieszka Kret zdobyła
tytuł królowej strzelczyń (69
pkt.). Niewiele mniej zdobyła
niewysoka, ale z wielkim sercem do gry, Żaneta Sojka (61
punktów). Zaliczała seryjnie
rzuty zza linii 6,25 m. Np. w
ostatnim spotkaniu trafiła w
ten sposób 7 razy. Szkoda, że
zawodniczka nie otrzymywała szansy na potwierdzenie
swoich umiejętności w drużynie ekstraklasy.
Drugim zespołem, który
awansował, obok KK AZS
Jelenia Góra do finałowego
turnieju (odbędzie się 22-25
maja br.) został AZS AWF
Katowice.

(JEN)

Nasi strzelcy na tarczy
W sobotę (19 kwietnia) w
godzinach południowych
na strzelnicy „Zielona” w
Jeżowie Sudeckim odbyły
się dolnośląskie zawody
strzeleckie z broni kulowej w kategorii młodzików i juniorów młodszych. Mimo złej pogody
sprawnie przeprowadzono tę imprezę.
Wzięło w niej udział blisko 60
dziewcząt i chłopców w wieku
od 15 do 17 lat wchodzących w
skład drużyn sześciu reprezentacji zarządów rejonowych LOK
Dolnego Śląska. Bezkonkurencyjnymi okazali się zawodnicy
ZR LOK Oława, którzy zajęli
zdecydowanie pierwsze miejsce
drużynowo.
Kolejność dalszych drużyn: II
– Kłodzko, III Lubin, IV – Głogów,
V – Jelenia Góra, VI – Wałbrzych.
Młodzicy: wśród dziewcząt
wygrała Anna Karmazyn (Duszniki) przed Agatą Kloc (Głogów)
i Aleksandrą Królicką (Oława).
Wśród chłopców zwyciężył Emil
Łup przed Jędrzejem Suchowieckim (obaj Oława) i Mateuszem
Jankowskim (Duszniki).
Junior młodszy, dziewczęta: I
– Marta Gomulicka (Głogów), II

Fot. Mateusz Banaszak

Pięćdziesięciu zawodników z całej Polski wystartowało w mistrzostwach
„AMP Kamienna” w kajakarstwie górskim. – To
najtrudniejsza rzeka w
Polsce do pływania – podkreślali zawodnicy. Szkoda tylko, że ten widowiskowy sport w naszym
regionie jest praktycznie
nieznany.

Fot. ROB
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– Anna Kozieł (Oława), III – Maria Gruszka (Głogów). Chłopcy:
I – Dariusz Witka (Oława), II
– Bartłomiej Węglicki (Lubin), III
– Mateusz Kałwak (Oława).
Jeleniogórska ekipa może
mówić o pechu, bowiem w poprzednich latach zajmowała
przeważnie medalowe miejsca.
W tym roku jednemu z zawodników nie udało się odpowiednio

ustawić sprzętu podczas oddawania strzałów do drugiej tablicy
strzeleckiej i miał same „pudła”.
Trudno więc było mówić o zajęciu
wyższego miejsca w klasyfikacji
drużynowej, tym bardziej że jego
koleżankom i kolegom też nie
bardzo wiodło się w tym roku.
Jeleniogórzanie obiecują jednak,
że w przyszłym roku będzie dużo
lepiej.

W naszej ekipie najlepsze wyniki zanotowali: Angelika Martyniuk (Gimnazjum im. Stefana
Żeromskiego), Marcin Gałczyński
(Mechanik) i Agata Krakowiak
(LO im. Stefana Żeromskiego).

JEN
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W Jeleniej Górze są dwa kluby
koszykówki kobiet i jest to nieporozumienie, bo jeden – Finepharm
Kolegium Karkonoskie AZS
ma tylko seniorki grające w
ekstraklasie, a drugi – MKS
MOS Karkonosze druż ynę
występującą w I lidze, złożoną głównie z juniorek oraz
drużyny młodzieżowe. – Powinien być jeden klub – mówi
zdecydowana większość jeleniogórskich kibiców.
Było tak jeszcze niedawno,
choć też nie do końca, bo
oba k luby f unkcjonował y
oddzielnie, a le podpisa ł y
porozumienie o współpracy.
Mariaż się jednak rozpadł,
kiedy podzielono na kluby
pieniądze z budżetu miasta
i MKS MOS dostał sporo, a
Finepharm KK AZS – początkowo nic.
W tej sytuacji przegrywające wszystkie mecze w ekstraklasie w pierwszej rundzie
rozgry wek Finepharm KK
AZS chętnie skorzystał z pomocy finansowej szefa firmy
Finepharm – Jana Czarneckiego i szybko ściągnął trzy
zagraniczne zawodniczki, z
którymi zbyt pośpiesznie i
nieprzezornie spisano umo-

wy. Zemściło się to niedawno, bo nie określono z tymi
zawodniczkami, i le mają
trenować, czego się od nich
oczekuje w sensie sporto wym i to, że mają prowadzić
sportow y tr yb ż ycia. Jaki
prowadziły, wszyscy wiedzą i
nie warto do tego wracać, ale
jest to nauczka na przyszłość
dla zarządów klubów, którzy
ściągają zagranicznych zawodników. Nie wszyscy, choć
prezentują w ysoki poziom
gry, są profesjonalistami i
przybywają do Polski po to,
by grać w koszykówkę.
Natomiast MKS MOS Karkonosze męczy się w I lidze i
odnosi jeszcze jakieś sukcesy
w dr uż y na ch m łod zieżo wych. Czas więc najwyższy
stworzyć jeden klub koszykówki w mieście, w którym
szkolono by wszystkie druż y ny m łod z ieżowe. Tego
chce w przyszłości szef firmy
Finepharm – Jan Czarnecki i
ponownie mu chwała za takie
podejście do rozwoju sportu
w naszym mieście. Tylko czy
dojdzie do połączenia obydwu klubów? Czy działacze,
sponsorzy, zawodnicy, bedą
chcieli połączenia? Wątpię.

Janusz Cwen

Wielkie zwycięstwo
Koszykarze Sudetów wrócili do gry! Przegrali na własne życzenie u siebie w pierwszym finałowym meczu
play off o I ligę z AZS Radex Szczecin 58:65, ale w rewanżu pokonali po twardej walce rywali na ich parkiecie.
Decydujący mecz odbędzie się w Jeleniej Górze. – Nie
zmarnujemy tej szansy – mówią trenerzy.
W play-off rywale znają się znakomicie i walczą prawie na noże,
a o zwycięstwie decyduje często
szczegół, ale przede wszystkim
opanowanie nerwów i twardy,
nieustępliwy, sportowy charakter.
Taką postawę zaprezentowali w
Szczecinie jeleniogórzanie, którzy
nie mieli nic do stracenia.
Najdobitniej świadczy o tym
końcówka spotkania. Zawodnicy Sudetów prowadzili na 3 min. i 20 sek.
Przed końcem 73:65, by półtora minuty później prowadzić tylko 75:72.
Gospodarze, zwietrzywszy szansę,
zaatakowali bez pardonu, ale tym
samym oraz uważną grą w obronie,
odpowiedzieli jeleniogórzanie i głównie rzutami osobistymi powiększyli
przewagę i pewnie wygrali.

– Zagraliśmy bardzo dobrze w
obronie i wyłączyliśmy skutecznie z
gry Macieja Majcherka, który nam
narobił tyle szkód w pierwszym
meczu w Jeleniej Górze. Ponadto w
ataku nie daliśmy się sprowokować
rywalom, kiedy dochodziło do gry
na pograniczu faulu – powiedział
szczęśliwy asystent trenera Artur
Czekański.
AZS Radex Szczecin – Sudety
Jelenia Góra 74:83 (26:20, 13:22,
17:22, 18:19)
Sudety: Mariusz Matczak 27,
Jakub Czech 16, Michał Sterenga
13, Jarosław Wilusz i Rafał Niesobski
po 8, Krzysztof Samiec 6, Łukasz
Niesobski 5. Grali i punktowali tylko
wymienieni zawodnicy.

Janusz Cwen

Wygrywa taktyka
Można sądzić, że u siebie Sudety zastosują ponownie skuteczną taktykę i nie
przyprawią najwierniejszych kibiców o palpitację serca. Jak będzie w środę
(23 kwietnia) od godz. 18 w hali przy ul. Sudeckiej 42 w decydującym meczu
play-off? Jak to w sporcie, czyli nie wiadomo. Wiadomo jednak, że hala będzie
pękała w szwach, jak wówczas, gdy prawie 20 lat temu do ówczesnej ekstraklasy
wchodził JKS Spartakus.

Michał Sterenga blokuje jednego z rywali

Przegapili dwa punkty
W czasie padającego deszczu i przy garstce kibiców (blisko 50) uśmiechnęło się
szczęście i zaświeciło słońce dla Karkonoszy Jelenia Góra. Z tym, że nie do końca, bo w
wyjazdowym meczu zremisowały z GKS w Kobierzycach, choć prowadziły już 2:0.
korzyść. U nas Łukasz Kusiak, biasz Kuźniewski (86. Marktóry po rzucie rożnym „głów- cin Krupa), Łukasz Kusiak,
kował” tuż obok słupka.
Mateusz Durlak (75. Jarosław
GKS Kobierzyce – Karkono- Adamczyk), Łukasz Kowalski
sze Jelenia Góra 2:2 (0:0)
(55. Konrad Kogut).
Bramki: Bordulak (73.) i
(JEN)
Kulej (83.) oraz Konrad
Kogut (56.) i Leszek Ku- Wyniki 27. kolejki:
Wulkan Wrocław – Miedź II Legnica
5:0
rzelewsaki (65.)
2:3
Karkonosze: Tomasz Polonia/Sparta – Motobi Bystrzyca
1:0
Ciepiela – Marek Waw- Polonia Trzebnica – Górnik Wałbrzych
1:0
rzyniak, Marek Siatrak, Górnik Złotoryja – AKS Strzegom 		
2:1
Leszek Kurzelewski, Ro- Górnik Polkowice – Prochowiczanka
2:2
bert Rodziewicz - Marcin BKS Bobrzanie – Pogoń Oleśnica 		
2:0
Zagrodnik, Maciej Wojtas MKS Oława – Lechia Dzierżoniów 		
6:0
(15. Paweł Walczak), To- Śląsk II Wrocław – Nysa Zgorzelec 		

Finepharm Carlos

mierzy w piąte miejsce

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

25
25
25
26
26
26
26
25
25
26
26
25
26
26
26
25
25
26
26

61
55
54
53
51
45
43
39
38
33
29
29
28
26
26
26
25
11
7

W pierwszym meczu o miejsca 5-8 ekstraklasy żeńskiego szczypiorniaka nasze dziewczyny zdecydowanie wygrały ze Zgodą w Rudzie Śląskiej.

70-24
65-27
46-21
49-21
61-18
44-29
46-30
47-29
42-36
40-57
27-39
29-33
26-42
32-51
26-45
21-38
25-50
20-62
17-81
Fot. Archiwum

Widać było od początku spotkania, że goście nie przyjechali
po bezbramkowy remis, tylko
po zw ycięstwo. Już w 9 minucie strzelił mocno zza linii
pola karnego Mateusz Durlak,
ale piłkę zatrzymał obrońca
gospodarzy. Potem zapanował
okres w yrównanej i nudnej
gry. Po 30 minutach przewagę
na boisku uzyskali gospodarze
ale bezbramkowy remis utrzymał się do przerwy, choć oba
zespoły miały po jednej okazji
do zdobycia bramki.
W 55 min. nastąpiła pierwsza zmiana w drużynie Karkonoszy. Łukasza Kowalskiego
zmienił Konrad Kogut, który
kilka minutę później urwał się
przed „szesnastką” obrońcom
Kobierzyc i silnym uderzeniem
uzyskał pierwszego gola dla
przyjezdnych. Była to 56 minuta. Drugiego dla gości zdobył
Leszek Kurzelewski, który w
65 min. po efektownym rajdzie przelobował bramkarza
miejscowych. Wydawało się,
że jest po meczu. Niestety w
73 min. zawodnik gospodarzy
– Bordulak ładnym strzałem z
powietrza zdobył kontaktowego gola, a w 83 min. Kulej po
otrzymaniu podania z rzutu
wolnego strzałem głową wyrównał. Wynik: 2:2 utrzymał
się do końca meczu, choć obie
drużyny zmarnowały po jednej
dogodnej sytuacji do przechylenia szali zwycięstwa na swoją

FOT. www.ligowiec.net/ttb

Wrzutka z autu
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Łukasz Kusiak w końcówce meczu mógł przechylić
szalę zwycięstwa na korzyść Karkonoszy

Zdaniem trenera jeleniogórzanek – Zdzisława Wąsa
– w tym meczu dobrze zagrały
wszystkie zawodniczki, szczególnie w obronie i dlatego
pewnie wygrały to spotkanie.
Widać było jednak, że obie
drużyny nie grały na pełnych
obrotach. „Uszło z nich powietrze”, bo były zawiedzione tym,
że nie przeszły w play-off wyżej.
Przecież obie miały szansę na
wejście do pierwszej czwórki.
– Ale to dobre ekipy o wyrównanym poziomie i mecz w
Jeleniej Górze nie będzie łatwy,
tym bardziej że Zgoda zapowiedziała rewanż i wygraną u
nas... siedmioma bramkami.
Zobaczymy – powiedział Zdzisław Wąs.
Przypomnijmy, że w tej fazie
play-off gra się tylko dwa mecze. Jeśli będzie 2:0 dla którejś
z drużyn, sprawa jest jasna.
Przy wyniku 1:1 o zwycięstwie
decyduje bilans bramek.
Jednak wygrana Finepharm
Carlos w pierwszym spotkaniu
na wyjeździe stawia nasze

dziewczyny w dużo lepszej
sytuacji, bo w Jeleniej Górze
będą miały dodatkowego zawodnika – swoich wiernych
kibiców, którzy już w Rudzie
Śląskiej gorąco dopingowali
nasze zawodniczki.
Zgoda Ruda Śląska – Finepharm Carlos Jelenia Góra
22:28 (11:14)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Szalek (obroniła karnego) – Gęga 8, Oreszczuk 7,
Buchcic 5, Boguslawska 3, Jeż i
Latyszewska po 2, Dyba 1, Kocela, Dąbrowska, Odrowska.
Mecz rewanżowy ze Zgodą
Ruda Śląska odbędzie się w
sobotę (26 kwietnia) o godz. 17.
w hali przy ul. Złotniczej 12.
Przypomnijmy, że w rundzie
podstawowej nasze dziewczyny
wygrały w Rudzie Śląskiej 26:22
i zremisowały u siebie: 25:25.
Jest to trudny rywal i mecz
rewanżowy będzie na pewno
bardzo zacięty i emocjonujący.

Janusz Cwen

Wyjaśnienie
Przy okazji. W tekście z ubiegłego numeru (14 kwietnia) z artykule: „Zostają w
ekstraklasie” pisząc o koszykarkach dołączyliśmy do nazwy klubu Finepharm KK
AZS również omyłkowo nazwę firmy Carlos. Otóż Carlos jest głównym sponsorem
seniorek i juniorek starszych piłki ręcznej. Natomiast szef firmy Finepharm jest
głównym sponsorem juniorek Finepharm MKS MOS i koszykarek Finepharm KK
AZS. Jeszcze niedawno obaj panowie byli razem pomagając wszystkim szczypiornistkom. Stąd pomyłka.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

Będzie się działo

Festiwal twórców niezależnych

WTOREK 22 IV

Fotografia Biłozora
Otwarcie wystawy „Fotografia” Tadeusza Biłozora, DODN – Galeria N..., godz. 17.
Wystawa czynna do 28 maja.

KINO
Fot. Agnieszka Gierus
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Marysieńka
Aż poleje się krew
21 – 24 IV, godz. 20
dramat, prod. USA 2007, od 15 lat
Pora mroku
21 – 24 IV, godz. 16, 18
horror, thriller, prod. Polska 2008,
od 12 lat

Dramat na ekranie
W ramach DKF „Klaps”, projekcja filmu „Interview” – dramat, reż. Steve Buscemi
(USA, 2007), sala przy ul. Bankowej 28/30, godz. 18. Bilet 9 zł, karnet – 28 zł.

Grand
Kroniki Spiderwick
21 – 24 IV, godz. 18
science fiction, przygodowy, prod.
USA 2008, od 12 lat
To nie jest kraj dla starych ludzi
21 – 24 IV, godz. 20
thriller, prod. USA 2007, od 15 lat

ŒRODA 23 IV

Dyskusja o religii
Prelekcja ilustrowana przeźroczami “Religie i nowe ruchy religijne w Polsce
współczesnej”, ODK – kawiarnia “Muza”, godz. 17. Prelekcja otwiera cykl spotkań
w ramach działalności nowo powstałego Klubu Religioznawczego „Kastalia”.
Celem spotkań będzie szerzenie wiedzy o religiach, nowych ruchach religijnych i
parareligijnych w Polsce, a zwłaszcza w Jeleniej Górze.
Dzieła wrocławianki
Otwarcie wystawy malarstwa i ceramiki Agaty Różańskiej, MDK “Muflon”, godz. 18.
Koncert na skrzypce
Koncert w wykonaniu: Karoliny Cel (skrzypce), Ewy Mutkowskiej (skrzypce), Marty
Mutkowskiej (altówka), Tomasza Iwanka (kontrabas), Liany Korunny (fortepian).
W programie m.in.: Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert skrzypcowy A-dur cz.
I, Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i fortepian. Filharmonia Dolnośląska,
godz. 19, bilety 10 zł.
CZWARTEK 24 IV

10 lat z życia gór
Wystawa czasowa „Zima w Karkonoszach” w fotografii Romana Rąpały. Wystawa to
zbiór fotografii wykonanych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Muzeum Przyrodnicze,
godz. 17. Wystawa czynna do 10 czerwca.
Termalne baseny... na Słowacji
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Z basenów termalnych na
szczyty”. Prowadzenie Piotr Norko – przewodnik sudecki. Muzeum Przyrodnicze,
godz. 19
PI¥TEK 25 IV

Zdjęcie miesiąca
Podsumowanie konkursu fotograficznego “Fotografia kwietnia”, wręczenie nagród
i wyróżnień dla laureatów. Autorami zdjęć i uczestnikami tego comiesięcznego
konkursu mogą być wszyscy fotografujący. Termin zgłaszania zdjęć upływa
15 dnia każdego miesiąca. Wymagany format zdjęć – min. 13 x 18 cm. MDK
“Muflon”, godz. 18.
Symfonie Mozarta i Beethovena
Koncert pod batutą Jana Staniendy (także skrzypce) w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. W programie: Joseph Haydn – Symfonia e-moll nr 44, Wolfgang
Amadeus Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216, Ludwig van Beethoven – VIII
Symfonia F-dur op. 93. Filharmonia Dolnośląska, godz. 19. Bilety: 20 i 30 zł.
SOBOTA 26 IV

Witraże w galerii
Otwarcie wystawy „A w butelce pusto” pracowni witraży – Akademia Szklanej
Inspiracji, działająca przy Jeleniogórskim Centrum Kultury. JCK – galeria Pod
Brązowym Jeleniem, godz. 16.
Uczczą jubileusz
Koncert z okazji 25-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w
Jeleniej Górze Cieplicach; w programie muzyka patronów Janiny Garści i Fryderyka
Chopina, koncert pedagogów i absolwentów. Filharmonia dolnośląska, godz. 17.
Bilety: 5 i 10 zł.
TEATR

Okrutne i czułe
22 IV, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 18 i 25 zł
Kariera Artura Ui
23 IV, godz. 19, Scena Duża, bilety 18 i 27 zł
Alibaba i czterdziestu rozbójników
22 IV, godz. 10 i 12, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Porwanie kaczątek
23 IV, godz. 10 i 15, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł

Sztuka Extra Polish w wykonaniu młodych aktorów z JCK

Lot
Polak potrzebny od zaraz
21 – 24 IV, godz. 18
dramat, prod. Wielka Brytania
2007, od 15 lat
Skorumpowani
21 – 24 IV, godz. 16, 20
sensacyjny, prod. Polska 2008,
od 12 lat

Kto lubi teatr, awangardę i długie dyskusje – znajdzie coś dla siebie. W najbliższym
tygodniu rusza festiwal PESTKA, czyli Polskie Eksploracje Sztuki Teatralnej Kultury
Awangardowej.
Impreza potrwa od piątku
(25 kwietnia) do poniedziałku
(28 kwietnia). Przyjadą ciekawe
niezależny grupy teatralne z
całej Polski, m.in. „Teatr Studio
Czyczkowy” z Bydgoszczy, „Scena
Witkacego Wrocław”, czy „Magazyn Wyrobów Teatralnych” z
Wałbrzycha.
Sam festiwal nie będzie miał
charakteru konkursu. – Nie chodzi o rywalizację, ale o dyskusję
– zapowiadają organizatorzy.
– PESTKA to działania teatralne,
a przede wszystkim dialog.
Stąd też w programie kilkakrotnie pojawia się „hajdpark”, czyli
rozmowy tematyczne. Oprócz samych popisów młodych artystów,
przewidziano także warsztaty
teatralne, warsztaty dla krytyków
oraz... koncert zespołu rockowego
„Skazani” z Oleśnicy.

Festiwal PESTKA to nowa propozycja Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Organizatorzy
liczą, że spodoba się publiczności
i na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń w mieście.

Objęliśmy patronatem festiwal,
na naszych łamach (w gazecie i w
internecie) znajdziecie zdjęcia, relacje, ciekawostki. Zapraszamy!
(ROB)

Szczegółowy program festiwalu
piątek (25 IV)
– godz. 16. – 3 siostry side’a teatr
sta art JCK, sala widowiskowa
– 17. – omówienie – hajdpark, klub
Kwadrat
– 18. – Teatr Gzygzak – taka sobie
historia, sala widowiskowa
– 19. – omówienie – hajdpark, klub
Kwadrat
– 2 0. – Teatr studio czyczkowy
„WATT – monodram Aleksandra
Kugacz”

sobota (26 IV)
– godz. 12. – warsztaty krytyki teatralnej prowadzi Marta Kuźmiak
– sala 60, warsztaty akrobatyki
scenicznej prowadzi Marta Ku-

czyńska – „Kejos The – at – er”
,sala 59
– 16. – hajdpark „Teatr a Film”,
dyskutują Agnieszka Szymczykiewicz, Marta Kuźmiak, klub
Kwadrat
– 19. – Extra Polish – Teatr Odnaleziony, sala widowiskowa `
– 20. – koncert „Skazani” art rock
– Oleśnica, klub Kwadrat
niedziela (27 IV)
– godz. 12. – warsztaty krytyki teatralnej prowadzi Marta Kuźmiak
– sala 60, warsztaty akrobatyki
scenicznej prowadzi Marta Kuczyńska – „Kejos The – at – er”,
sala 59

– 15.30 – hajdpark „Co z tą sztuką
?”, dyskutują Agnieszka Szymczykiewicz, Marta Kuźmiak ,
Milan Lesiak, klub Kwadrat
– 17. – młodzieżowe studio „Magazyn Wyrobów Teatralnych” Teatr
Dramatyczny im. J. Szaniawskiego – „Gałązka jaśminu albo ilin”
– Wałbrzych, sala widowiskowa
– 1 9. – Scena Witkacego „Na
zachód od Sao Paulo” Wrocław,
sala widowiskowa
– 21.30 – after party – klub Kwadrat
poniedziałek (28 IV)
– godz. 18. – nyc boy – musical
wojenny – Scena Witkacego Wrocław (sala Nova, ul. 1 Maja 60)

Nowości ze świata muzyki
MICHAŁ LORENC i DesOrient – „Muzyka Filmowa”
wydawnictwo: Agencja Artystyczna P. Komolibus

Lorenc należy do najwybitniejszych i najpopularniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Jest autorem ścieżki dźwiękowej
do ponad 150 filmów, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych
oraz spektakli teatralnych. Kilkakrotnie zdobywał nagrodę za najlepszą
muzykę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni („Psy”,
„Prowokator”, „Bandyta”, „Przedwiośnie”, „Symetria”). Za muzykę do
„Zabić Sekala” otrzymał nagrodę w Czechach.
Nagrody i wyróżnienia jakie zdobywał i zdobywa nadal Michał
Lorenc idą w parze z jego niesłabnącą popularnością. Koncerty z jego
muzyką przyciągają tłumy, a ścieżka dźwiękowa do filmu „Bandyta”
stała się w Polsce prawdziwym przebojem i przyniosła kompozytorowi
platynową płytę.
Studio S4 w Warszawie było tym miejscem, gdzie „zderzyli się” Des
Orient i muzyka Lorenca. DesOrient tchnęli nowego ducha do utworów
znanego artysty. Można się o tym przekonać, słuchając 13. kompozycji
zamieszczonych na płycie, począwszy od „Deborah” poprzez „Przeprowadzki”, „Daleko od okna”, „Złoto dezerterów” „Poznań’56”, „Bandytę”,
„Jak narkotyk”, „300 Mil do nieba” i „Przedwiośnie”.
Zarówno w tych utworach można dostrzec umiejętne połączenie
elementów muzyki klasycznej i etnicznej. Nie brakuje przy tym dynamiki
i nastrojowych brzmień największych hitów
filmowych Michała Lorenca. Słuchając jego
muzyki, zaczynamy
poruszać się w charakterystycznym dla niej
rytmie. Ta muzyczna
„zieleń” wciąga nas od
pierwszej nuty, słucha
się jej z zapartym tchem.
Muzyka Michała Lorenca
to muzyka serca, natury
i prostoty. To się czuje na
tej płycie. Wystarczy ją po

ORKIESTRA NA ZDROWIE – „Jest los”
Agencja Artystyczna P. Komolibus

Andrzej Patlewicz
To jeden z nielicznych i bodaj najdłużej
utrzymujących się czynnie zespołów z
kręgu poezji śpiewanej. Jego liderem jest
znany poeta i bard Jacek Kleyff, który jest także autorem tekstów piosenek wykonywanych przez innych wykonawców. Początki „Orkiestry Na Zdrowie” datują się
1986 roku, choć wcześniej niektórzy muzycy grali w orkiestrze „Razem”. Zmienili
nazwę po tym, gdy przenieśli się z podlubelskiej wsi do Warszawy.
Swoje osiemnaste urodziny grupa świętowała w 2004 roku płytą „Już”. Tymczasem z końcem 2007 roku ukazała się na kompakcie długo wyczekiwana płyta „Jest
los”, którą w 1995 roku wydał jedynie na kasecie zakopiański Folk Time. Krążek
zawiera 9 chronologicznie ułożonych piosenek, powstałych w latach 1993 – 95.
Do tego są niebanalne teksty, które bawią i wzruszają. Całość otwiera wspólna
kompozycja zespołu i perkusisty Jerzego „Słomy” Słomińskiego „Niebójka”,
gdzie oprócz podstawowego składu „Orkiestry” gościnnie pojawił się na bębnach
Mikołaj Wielecki. Dalej z zainteresowaniem warto się wsłuchać w „To co teraz”
Jacka Kleyffa i kompozycję gitarzysty Jacka „Łosia”Osiora – „Zwierciadełko”. Trzy
kolejne Kleyff’owskie ballady to „Znalezienie”, „Ja kochać chcę” i „Jestem z Tobą”.
Świetnie koresponduje ze sobą w tym zestawie „Piosenka Olgi” autorstwa Olgi
Stopińskiej, która zaśpiewała ten utwór.
Album zamyka w szczególny sposób Anna Patynek śpiewając
„Piosenkę Ani” przygrywając sobie na „djembe”.
Poetyckie nastroje, niebanalne teksty, szeroka
paleta muzycznych barw
to tylko część tego, co
udało mi się zapamiętać
po przesłuchaniu tego
albumu. Warto poznać
te „polskie muzyczne
smaki” zanim się jeszcze
bardziej zestarzeją.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Rudawy Janowickie – umeblowany
dom po kapitalnym remoncie – możliwość prowadzenia agroturystyki – bez
pośredników – 664 990 017
■ Dom do remontu z działką 890m2 w
małej kamienicy – 500 208 812
■ Ścisłe centrum – 3 pokoje, 2 poziomowe, 75m2, garaż, taras, balkon,
magazyn 50m2, ogrzewanie gazowe,
250 tys. 504 192 476
■ 1/2 domu - w Szklarskiej Porębie
do remontu na działce 700 m2. cena
175000 zł. - 608 221 943
■ 2 pokoje 1 piętro - Zabobrze - 509
949 961
■ 2 pokojowe 41m - w ładnej okolicy
na parterze w kamienicy 166000 - 663
259 092
■ 2-pokojowe na Mickiewicza - Mieszkanie po remoncie, okna PCV, panele,
zadbany budynek, słoneczne z widokiem
na staw 179 tys. NS - 662 009 400
■ 32m w kamienicy - po kapitalnym
remoncie w Cieplicach 126500 - 500
122 448
■ 35m2, 146 tys. - 2 pokoje, po
remoncie - 664 804 700
■ 3 pokoje, 59m, - wykończone do
wprowadzenia, blisko centrum - 606
610 877
■ 3 p o k o j o w e mi e s z k a ni e - o
powierzchni 53,5 m2 na Zabobrzu
- 501435908
■ 4 pokoje w Cieplicach - Atrakcyjna
lokalizacja , 84m2,ED - 606 405 109
■ Ładne 2 pokojowe - na Zabobrzu
- 500 122 445
■ Ładne małe mieszkanie - w Jeleniej
Górze - 509 949 961
■ Bez pośredników atrakcyjne - na
Łysej Górze w Dziwiszowie - 603
954 845
■ Bez pośredników mieszkanie - w Cieplicach, 3 pokoje, 74m2 + ogród i garaż.
075 75 57 911 - 608 313 821
■ Centrum dwupokojowe. - Mieszkanie
62m2 za 220 tys. możliwość dzierżawy
garażu NIERUCHOMOŚCI PARTNER
- 604 869 172
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie
do remontu 59m2 za 168 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Dom - w Świeradowie Zdroju - 605
831 706

11 IV 2008 godz. 10:00 – 18 IV 2008 godz. 10:08

Dom Kamienna Góra - Dom Kamienna
Góra - 602 501 955
■ Dom na wsi - do kapitalnego remontu
w okolicy Czochy cena 85 tys. zł - 792
529 791
■ Dom Sobieszów - Na atrakcyjnym
osiedlu, może być dla dwóch rodzin ,ED
- 606 405 109
■ Dom Sobieszów - Okazyjnie dom
w Sobieszowie, 490 tys, ED - 606
405 109
■ Dom wolnostojący 170 m2 - 5
pokoi 500 m2 działki. W ładnej i
spokojnej okolicy Sobieszowa NZ.
- 667 219 752
■ Dom w Szklarskiej Porębie - wolno
stojący 130 m cena 140 000 - 500
122 446
■ Do sprzedania działka budowlana
- 5000m w Siedlęcinie. Wszystkie
dostępne media. Dobra lokalizacja.
Cena 150000 do negocjacji - 605
450 065
■ Duże 3-pokojowe - mieszkanie na
parterze 85m2, w stanie deweloperskim, zielona okolica. Nieruchomości
- 508 240 823
■ Duży dom - na widoku w cieplicach
pow. 278 m2 działka 437m2 cena
520.000 zł ogrzewanie gazowe, 9
pokoi, garaż, 3 balkony, nowa elewacja,
do zamieszkania - 515 285 788
■ Duży garaż murowany - w centrum
43m2 ul Sudecka w Jeleniej Górze
pełne prawo własności, 400V, idealny
na warsz tat samochodowy - 691
586 743
■ Dwie działki - w Kopańcu - 508
230 522
■ Dwie działki dwuhektarowe - nowa
kamienica 3zl/m2 bardzo dobry dojazd
ciekawe widoki, świetna cena, polecam
Roksanes Żukowski - 508 240 831
■ Dwupoziomowe z garażem - W
atrakcyjnej dzielnicy , 51 m2 ,ED - 606
405 109
■ Działka 16 arów - w Łomnicy 59zl/
m2. Po godz.16 Bez pośredników - 505
804 161
■ Działka 30a - w Wojcieszycach z
panoramą Karkonoszy, a wokoło zieleń
pola, łąki z żalem, ale sprzedam - 502
068 178
■ Działka budowlana - słoneczna
okolica Karpacza - 600 440 473
■
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Działka budowlana - w Jeżowie, obok
Zabobrza ,1670 m2. - 506 689 820
■ Działka budowlana - w Jeżowie na
granicy Zabobrza, powierzchnia 1700
m2 - 506 689 820
■ Działka budowlana Jeżów - 1120 m2,
widok na góry,ED - 606 405 109
■ Działka Jeżów - 102 tys, 1100
m2,ED - 606 405 109
■ Działka w Karpnikach - o pow.2800
m2. - 509 912 878
■ Działka w Świeradowie - 4971m2
cena do negocjacji - 512 441 155
■ Działki budowlane - W Komarnie
1600 m2 i1250 m2. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 869 172
■ Działki w Jeżowie Sudeckim - Gaz i
prąd. Piękny widok oraz dojazd droga
asfaltowa - 606 661 643
■ Grunty na Łysej Górze - w Dziwiszowie - 603 954 845
■ Karpacz 2 pokoje - ładne , po remoncie w centrum, ED - 606 405 109
■ Kawalerka - w b. dobrym stanie135
tys. - 695 989 948
■ Kawalerka - 509 949 961
■ Kawalerka 26m - 1 piętro, Różyckiego, po remoncie, nowe okna, kuchnia
jasna z meblami na wymiar, łazienka
w kaflach, blisko poczta, rynek - 607
668 778
■ Komarno działka budowlana - dojazd
asfaltem 16 arów poz wolenie na
budowę prąd i woda cicha okolica bez
widoków na góry - cena tylko 85 tys.
- 502 786 897
■ Małe mieszkanko w Jagniątkowie - 2
pokoje 37m2 za 124000zl. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Mały dom - może też być do remontu
lub budowa, bez pośredników - 503
401 944
■ Mały domek do wykończenia - W
granicach miasta Jeleniej Góry cena
410 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER
- 604 869 172
■ Mam do sprzedania - lokal mieszkalny 62m/2 na Zabobrzu 2 do odświeżenia w cenie pełne umeblowanie Cena
208000zl - 662 009 700
■ Mam do sprzedania - stan surowy
ot war t y w Komar nie na dzia ł ce
1100m/2. - 662 009 700
■ Mam do sprzedania - ładną kawalerka
po kapitalnym remoncie. Mieszkanie
znajduje się na 1 piętrze w kamienicy,
■

bezczynszowe. Powierzchnia 32 m2.
Cena - 668 321 943
■ Mam do sprzedania działki bud.
- w Jeżowie Sudeckim 2992m/2 i
2540m/2 za 80 zł. za m/2. Cena do
negocjacji - 662 009 700
■ Mieszkania przy ul. Klonowica - na
parterze i pierwszym piętrze - 608
221 943
■ Mieszkanie - przy ul. Klonowica,
Moniuszki, Małcużyńskiego - 608
221 943
■ Mieszkanie - 3 pokoje, 49m2 185tys - 507 403 014
■ Mieszkanie 179 tys. - 2-pokojowe
mieszkanie po remoncie na Mickiewicza
w zadbanym budynku z widokiem na
staw - 620 094 000
■ Mieszkanie 1 pok - 18,40 m2, parter,
czynsz 18 zł, w Mysłakowicach. Cena
33 000 zł. - 504 891 144
■ Mieszkanie 2 pok. - 39 m2., parter,
czynsz 170 zł, blok ocieplony, blisko
centrum. Cena 165 000 zł. - 504
891 144
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie
2 pokojowe - 509 949 961
■ Mieszkanie 3 pok. - 64 m2 wysoki
parter w rejonie ul. Morcinka w Jeleniej Górze. Cena 228 000 zł - 504
891 144
■ Mieszkanie 3 pok. 64m2 - wysoki
parter, w rejonie ul. Morcinka w Jeleniej Górze. Cena 228 000 zł. - 504
891 144
■ Mieszkanie 3 pokoje - kuchnia,
łazienka, odrębnie vc. 64m. Zabobrze 2.
Nowa instalacja wodno kanalizacyjna,
okna PCV w pokojach mozaika park
- 608 430 374
■ Mieszkanie 3-pokojowe - w bloku
w centrum JG , 48m2, Cena 180 tys.
NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507
243 718
■ Mieszkanie 46 m2 - Zabobrze I, piętro 3.Cena 158000 zł - 608 221 943
■ Mieszkanie 46 m2. Zabobrze I - piętro 3.Cena 158000 zł - 608 221 943
■ Mieszkanie 59m - 3 pokoje po
kapitalnym remoncie 2 piętro, z działką
50 m od mieszkania, spokojna dzielnica
centrum. Dwie piwnice - 606 610 877
■ Mieszkanie 63 m2, - 4 piętro, 3
pokoje, Zabobrze 3, bez pośredników
- 505 020 087

Mieszkanie 72 m - okolice dawnego
szpitala w Cieplicach bez pośredników.
Cena 190000,- - 508 227 112
■ Mieszkanie 85m - w Cieplicach - 75
78 390 35
■ Mieszkanie do remontu - w okolicy
Karpacza. Mieszkanie jest na 1 piętrze,
bez łazienki. Położone jest z pięknym
widokiem na góry. Powierzchnia: 48m2.
- 600 513 230
■ Mieszkanie i idealnym stanie - 52
m2 2 pokoje parter w Jeleniej Górze.
NZ. - 667 219 752
■ Mieszkanie na Zabobrzu - 3 pokoje,
wieżowiec , II piętro, 52,5 m2 - 502
297 240
■ Mieszkanie, Szklarska Poręba 46,5m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
osobna ubikacja, bardzo dobra lokalizacja, cena do uzgodnienia - 517
353 026
■ Mieszkanie w TBS - Tanio oddam
za odstępne. Zabobrze ul. Kiepury 77.
- 698 645 882
■ Mysłakowice działka budowlana - z
mediami o pow. 713m cena: 50000zl
bez pośredników - 697 185 999
■ Now y dom w Świeradowie - o
powierzchni 200 m z działką - 605
831 706
■

Nowy par terowy dom - działka
1000m2, ED - 606 405 109
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38
95 088
■ 35m/2 - Mam do sprzedania na
Zabobrzu 2 do wprowadzenia- w cenie
meble kuchenne i AGD. Cena 1450000zl.
do negocjacji - 662 009 700
■ Okazja działka budowlana - Komarno
sprzedam 1600m2 - projekt domu i
garażu skrzynka zk nowa studnia cena
85 tys. do negocjacji - 502 786 897
■ Okazyjnie 2 pokoje - Karłowicza, 39
m2, 139 tys, ED - 606 405 109
■ Okolice Świeradowa - mieszkanie
65m2 bez czynszowe po remoncie.
Cena 95000 zł. - 608 221 943
■ Par terówka w Jeżowie - Nowa,
zamieszkała , działka 1000m2, ED
- 606 405 109
■ Piękne 2 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu po remoncie. Gorąco polecam
- 500 122 447
■ Pilnie mieszkanie 73 m2 - 3 pokoje
parter. Janowice Wielkie. 130 000 zł do
negocjacji. NZ - 667 219 752
■ Pół bliźniaka - Blisko centrum
150m2/1400m2 NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 kwietnia 2008 r.
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Przy tulne mieszkanko Karpacz
- 2 pokoje po remoncie, centrum, ED
- 606 405 109
■ Różyckiego, 146.000, - 2 pokoje,
III piętro, 37 m2, czynsz 120 zł, nowe
okna, panele, tylko prywatnie - 692
722 686
■ Rozpoczęta budowa - karczmy
Działka 1,50 ha - 603 954 845
■ Stylowe mieszkanie - Ściśle centrum
150m2 cena 3000 za m2 tel. 604 508
308 NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
869 172
■ Tanio kiosk ruch - ul. Noskowskiego
- 604 989 026

Mały dom - może też być do remontu
lub budowa w rozliczeniu kawalerka w
Szklarskiej Porębie - 503 401 944
■ Mieszkanie - dla zdecydowanych
klientów na Zabobrzu, 3 pokoje 63-65
m2. NŻ. - 667 219 752
■ Mieszkanie 3 pokoje - w Jeleniej
Górze 075 64 207 82 - 501 235 413
■ Pensjonat, hotel, ośrodek - Poważny
inwestor poszukuje obiektów turystycznych w Karkonoszach. - 665 363 483
■ Pilnie kupię! - 2-3 pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze i okolicach bez
pośredników! - 605 263 714
■ Pilnie mieszkanie - dla zdecydowanej klientki. Zabobrze do I piętra, 3
pokoje, do 185000 zł. Gotówka! - 667
219 752
■ Kupię mieszkanie lub niewielki
domek w J.G., okolicach. Dam w rozliczeniu kawalerkę na Kiepury, lub
sprzedam ( w godz. 12-19 ) – 695
943 795

■

■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Dom kupię zdecydowanie - Kupię
pilnie nowy dom w Jeleniej Górze
130-180 m2, najchętniej w Cieplicach.
Pośrednicy proszę nie dzwonić. e-mail:
easy1003@wp.pl - 509 208 799
■ Działka budowlana - maks. 800
metrów Jeżów Sudecki, Cieplice, Sobieszów - phuprogress@wp.pl - mail
■ Działki - Grunty rolne , działki
siedliskowe, działki budowlane Pilnie
poszukujemy kancelariakarkarkonoska@wp.pl bogusia@meritum.jgora.pl
- 502 101 642
■ Kupię 2 - pokojowe na Zabobrzu - bez
pośredników - 793 346 340
■ Kupię 3 - pokojowe - w bliskich
okolicach Jeleniej Góry. Może być do
niewielkiego remontu - 508 231 328
■ Kupię dom - połowę domu lub mieszkanie z ogrodem w okolic. Jeleniej Góry.
Dla zdecydowanych klientów. NŻ 350
000 zł. - 667 219 752
■ Kupię dom mały - do remontu do
120 tys. pod Jelenią, z możliwością
zamieszkania i remontowania z ogrzewaniem centralnym. Bez pośredników!!!
- 664 492 829
■ Kupię działkę budowlaną - w Jeżowie
wielkość ok. 1000m2 bez pośredników
- 506 054 282
■ Kupię mieszkanie - ok.50m bez
pośredników. - 509 682 558
■ Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
do max 160 tys. zł. Karpacz i okolice
- 693 525 956
■ Kupię mieszkanie bez pośredników
- 3 - pokojowe, z balkonem w Jeleniej
Górze - 604 186 987
■ Kupię mieszkanie do bez pośredników - Min. 45m może być do remontu,
zadłużone. Jelenia Góra okolice(od
Cieplic, Sobieszowa po Maciejową)
- 603 516 452
■ Kupię dom w okolicy Jeleniej Góry
- 501 181 159
■ Lokal pod działalność - w Jeleniej
Górze lokal pod działalność z możliwością zamieszkania 4 osobowej rodziny
oraz pomieszczenie na magazyn(około
60m).Może być do remontu lub adaptacji. Także najbliższa okolica Jeleniej
Góry. - 792 474 336
■ Lokal w centrum Szklarskiej - poszukujemy lokalu 70-100m2 w centrum
Szklarskiej Poręby - może też być
mieszkanie na parterze do przerobienia
na lokal, z wejściem z ulicy, może być
do remontu Nieruchomości Partner
- 507 243 718

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Czteropokojowe do wynajęcia Internet – Zabobrze – 075 64 74 525
■ Do niewielkiego remontu małe
samodzielne mieszkanko komunalne
23m2 bez łazienki – I piętro lub 80m2
zamienię na mniejsze na parter - 694
244 070
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia,
obiekty sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela, sale wykładowe,
pomieszczenia biurowe, siłownia,
sporty walki w Jeleniej Górze ul:
Nowowiejska 43 – 075 75 250 17,
606 360 443, 606 356 064
■ Do wynajęcia pół domu ( piętro) z
garażem – 075 643 15 22
■ Wynajmę nowe 2-u pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej. Teren wokół budynku ogrodzony,
parking. Czynsz: 1.000zł + opłaty
eksploatacyjne (czynsz 90zł, energia,
gaz, woda wg liczników). Kaucja:
2.000zł - 608 134 616
■ 4 pokojowe do wynajęcia - na Zabobrzu, na przeciw szpitala, na parterze.
- 512 337 657
■ Ładne mieszkanie od zaraz
- M.51m2, II. piętro na Zabobrzu,
dwa pokoje (22m2)i (13m2),jasna
kuchnia, ubikacja i łazienka z wanną,
balkon. Łącze do Internetu i kablówka.
Umeblowany jest jeden pokój i kuchnia. Istnieje możliwość dodatkowego
umeblowania. Mieszkanie po remoncie.
Cena wynajmu - 790zł.+czynsz i opłaty.
- 601 577 433
■ Biura, magazyn do wynajęcia w
Jeleniej Górze przy ul. 1–go Maja.
- 508 117 324
■ Bliski Siedlęcin dom - Duży dom
- 500 m2, dwupiętrowy, 12-pokoi,
3-łazienki, duża kuchnia. dodatkowo
szklarnia, stajnia. Dom do zamieszkania
natychmiast, Nie wymaga remontu.
Wynajmę lub tanio sprzedam, tylko za
340 tys. do małej negocjacji. Działka
2800 m2 Bez pośredników - 665
363 483
■ Dla młodych - tanio - 200 zł - Mamy
do wynajęcia pokoik dla dwóch osób.

Blisko centrum, tanio 200 zł czynsz
+ opłaty + kaucja. W mieszkaniu
są już dwie sympatyczne studentki
- zapraszamy do oglądania 793 011
391 - 667 121 899
■ Do wynajęcia - wynajmę lokal 25
m w samym centrum Piechowic - 502
463 060
■ Do wynajęcia powierzchnie w lokalu
usługowym: 6,10 i 18m2 na solarium,
drogerie lub inna działalność w Cieplicach - 693 295 435
■ Do wynajęcia 2 pokoje w pełni umeblowane, Kiepury. Dobry standard.1000
zł plus rachunki. Kaucja. Tylko poważne
oferty - 507 547 521
■ Do wynajęcia 3-pok. mieszkanie
- Mam do wynajęcia, umeblowane
mieszkanie 3 - pokojowe na Zabobrzu,
na ul. Noskowskiego. - 603 690 533
■ Do wynajęcia 64 m2 - Do wynajęcia
mieszkanie umeblowane 64m2 dwa
pokoje, kuchnia , łazienka przedpokój
- 608 210 531
■ Do wynajęcia domek na imprezę Mam do wynajęcia klimatyczny dom na
imprezy (urodziny, imieniny, półmetki
itp), 3 poziomy; parkiet, miejsce do
siedzenia, miejsce do spania. Kromnów
(10 km od Jeleniej Góry) dobry dojazd
autobusem. możliwość wynajęcia DJ
Napisz sms z adresem maila i wyślę
zdjęcia. - 693 800 490
■ Do wynajęcia kawalerka -umeblowana na Zabobrzu na min.6 m-cy.
Najem + Opłaty 950 zł. KAUCJA 55Ozł.
Aktualne do 18.04.2008 - 075 761
79 61
■ Do wynajęcia lokal - 22m na biuro
lub usługi. Parter, parking osobne
wejście - 790 609 579
■ Do wynajęcia mieszkanie - 2 pokojowe w centrum Jeleniej Góry
- 608 595 236
■ Do wynajęcia mieszkanie od zaraz
2 - pokojowe w centrum Jeleniej Góry
- 608 595 236
■ Do wynajęcia mieszkanie - 92 m2 3
pokoje 3 piętro centrum Jelenie Góry.
1500 zł + liczniki - 667 219 752
■ Do wynajęcia mieszkanie od maja
- Do wynajęcia mieszkanie 1- pokojowe
w Cieplicach w domu z osobnym wejściem. Więcej informacji pod numerem
- 604 141 450
■ Do wynajęcia w Szklarskiej Porębie
- Do wynajęcia mieszkanie 39 m2,
wysoki parter w bloku w centrum
Szklarskiej Poręby. Pokój dzienny,
sypialnia, kuchnia oraz łazienka z wc.
Po kapitalnym remoncie. Wyposażenie i
umeblowanie lokalu we własnym zakresie. Ewelina "NKOP" - 509 908 800
■ Kawalerka do wynajęcia w domu
jednorodzinnym w Cieplicach. Osobne
wejście - 075 75 525 41
■ Wynajmę lokal o powierzchni ponad
30 m2 przy ul. Wolności ( okolice
"Gorzelni". Chętnie pod rzemiosło
lub usługi . Atrakcyjna cena - 512
176 068
■ Do wynajęcia lokal w Siedlęcinie na
bar lub inną działalność gospodarczą.
- 665 373 572
■ Wynajmę lokal o powierzchni 51,6
m2 w samym centrum Jeleniej Góry,
z toaletą i zapleczem. Poprzednio był

tu komis z telefonami komórkowymi.
- 500 131 355
■ Trzy lokale w centrum Cieplic. - 508
230 522
■ Wynajmę lokal na cichą działalność.
Powierzchnia ponad 30 m2 . Położenie
przy ulicy Wolności ( okolice Ludowej).
Cena do uzgodnienia. - 512 716 068
■ 30. Lokal na działalność - Wynajmę
lokal na cichą działalność . Powierzchnia ponad 30 m2 . Położenie przy ulicy
Wolności ( okolice Ludowej). Cena do
uzgodnienia. - 512 176 068
■ Lokal na Placu Ratuszowym - Do
wynajęcia nowy lokal na Placu Ratuszowym, 24m2 - 075 75 42 530
■ Lokal Szklarska Poręba - Wynajmę
lokal 20 m. na każdą działalność - 880
104 641
■ Lokal użytkowy - Do wynajęcia
lokal użytkowy o powierzchni ok. 30
m2 przy ulicy Wolności ( za zajezdnią
MZK) z przeznaczeniem na usługi
rzemieślnicze . Bardzo atrakcyjna cena.
- 512 176 068
■ Małżeństwo z psem wynajmie Spokojne małżeństwo z psem szuka
mieszkania lub kawalerki do 600 zł +
liczniki, okolice centrum lub Zabobrze,
od 1 maja br. - 661 572 702
■ Magazyn lub biuro wynajmę - Hurtownia medyczna Opal Med wynajmie
pomieszczenia magazynowe o wielkości ok.200m2 - 075 64 53 928
■ Mam do wynajęcia lokal biurowy
- Wynajmę I piętro w kamienicy po
remoncie. Powierzchnia 110 metrów - 5
pomieszczeń biurowych oraz zaplecze
socjalne. Centrum Jeleniej Góry, parking przed budynkiem, alarm, ochrona
- 691 962 877
■ Mam do wynajmu lokale biurowe - Do
wynajęcia dwa pokoje biurowe ( 20 i 15
m2.) na I piętrze w budynku handlowousługowym w centrum Jeleniej Góry
- 691 962 877
■ Mam do wynajmu sklep 100 m2
- Wynajmę sklep ( sala sprzedaży 100
m2.) na wysokim parterze. Centrum
Jeleniej Góry, parking, duże witryny
- 691 962 877
■ Mieszkanie - dwa pokoje słoneczne
kuchnia łazienka czynsz opłaca właściciel - 602 736 431
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Wynajmę
nowe 2-u pokojowe mieszkanie na I
piętrze - Jelenia Góra ul. Złotnicza.
Teren wokół budynku ogrodzony, parking. Czynsz - 1.000zł + opłaty eksploatacyjne (czynsz 90zł, energia, gaz,
woda wg liczników) Kaucja - 2.000zł
- 608 134 616
■ Mieszkanie bezczynszowe - mieszkanie dwu pokojowe tanie opłaty za
media - 664 785 768
■ Mieszkanie do wynajęcia - Posiadam
mieszanie dwu pokojowe do wynajęcia
częściowo umeblowane na Zabobrzu
650zł + opłaty – 501 082 545
■ Mieszkanie do wynajęcia - Do wynajecia mieszkanie 64m2 umeblowane.
- 608210531
■ Mieszkanie do wynajęcia - M.51m2,
II piętro na Zabobrzu, dwa pokoje:(ok.22m2)i (13m2),jasna kuchnia,
ubikacja i łazienka z wanną i balkon.
Łącze do Internetu i kablówka. Umeblo-

wany jest jeden pokój i kuchnia. Istnieje
możliwość dodatkowego umeblowania.
Mieszkanie jest po remoncie. Cena
wynajmu- 800zł.+czynsz i opłaty - 601
577 433
■ Mieszkanie do wynajęcia - komfortowe 34m2, 2 pokojowe z aneksem
kuchennym i balkonem, po remoncie,9
12zł + kaucja + liczniki - 600 403
115
■ Para pilnie wynajmie kawalerkę lub
małe mieszkanko (może być częściowo
nie umeblowane) - 609584282
■ Pokoje do wynajęcia - Cieplice - 694
258 713
■ Pokoje gościnne Świeradów Zdrój
- Obiekt położony w spokojniej okolicy,
nieopodal lasu. Oferujemy komfortowe
pokoje : 1 osobowy z łazienką (50zł),
2 osobowy z łazienką (50 zł),apartament 4-5 osobowy(kuchnia w pełni
wyposażona + pokój z łazienką 250zł),
3 osobowy z wspólną łazienką (40zł).
- 075 78 454 95
■ Pokój jedno lub dwu-osobowy - Do
wynajęcia pokój jedno lub dwu-osobowy
w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie
umeblowane 3-pokojowe, na Zabobrzu
III. Cena 300zł od osoby 697-606-053.
(poszukujemy współlokatorek) - 660
702 533
■ Pokój studencki - Wynajmę pokój
2 osobom w centrum Jeleniej Góry (2
min. od dworca PKS) w mieszkaniu
studenckim. pokój jest w pełni umeblowany, w mieszkaniu są 2 łazienki, pokój,
korytarz, kuchnia, 2 pokoje i balkon.
Kontakt pod numerem: 604 170 458
- 604 170 458
■ Do wynajęcia pomieszczenia biurowe
o różnym metrażu przy ul. Kasprowicza
52. Przy budynku duży plac manewrowy. Kontakt pod numerem telefonu
075 75 240 01 od pn - pt. w godzinach
od 8 do 14 - 075 75 240 01
■ Do wynajęcia pomieszczenia biurowe :19 m2, 23 m2, 18,5 m2, 15,5
m2 Jelenia Góra ul. Wiejska 29 605
661 481 , biuro@crk-kadra.pl - 075
75 439 65
■ Poszukuję do wynajęcia - Jelenia
Góra Orle dwupokojowe, umeblowane
od zaraz - 506 135 370
■ Poszukuję do wynajęcia 2-pok
- Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w
Jeleniej Górze, Zabobrze, centrum. W
kwocie ok. 800 zł - 503 067 399
■ Poszukuję kawalerki do wynajęcia
- Pracujący bez nałogów - 600 812
693
■ Poszukuję kiosku - Poszukuję kiosku
do wynajęcia na targowisku "Zabobrze"
lub "Flora" - 508 082 672
■ Poszukuje mieszkania - Poszukuje 2
pokojowego mieszkania do wynajęcia w
rozsądnej cenie - 665 322 923
■ Poszukuję pod biuro - Lokal ok 50
- 70 mkw w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. - 517 338 931
■ Poszukuję do wynajęcia pokoju w
rozsądnej cenie od polowy maja. najlepiej w mieszkaniu studenckim. inne
oferty mile widziane - 697 468 013
■ Rodzina 3 osobowa - wynajmie
mieszkanie do 400 zł na terenie Jeleniej
Góry 691 121 426 pilne na dłuższy
okres - 691 121 426

Rodzina 3 osobowa - wynajmie
mieszkanie do 400 zł na terenie
Jeleniej Góry pilne na dłuższy okres
- 691 121 426
■ Siedlęcin Duży dom 12 pokoi, 3
łazienki, duża kuchnia, dodatkowo
szklarnia, stajnia. Wszystko posadowione na działce 2800 m2. wynajmę
lub sprzedam bardzo tanio. Bez posredników ! - 665 363 483
■ Sklep 100 m2 - duże witryny Wynajmę sklep z salą sprzedaży 100
m2 Wysoki parter, dwie duże witryny.
Centrum Jeleniej Góry, parking, alarm.
- 691 962 877
■ Szukam 2-pokojowego do 650zl
- Szukam mieszkania 2-pokojowego
do wynajęcia, nie musi być duże ale
w cenie do 650 zl/mc plus liczniki,
nie musi być umeblowane. Chciałbym
wynająć mieszkanie na dłużej. Jestem
w pełni wypłacalny, odpowiedzialny,
cenię sobie spokój. Czekam na poważne
oferty pod nr telefonu 509234884
■ Szukam dom na 1 rok min. - szukam
domu do wynajęcia na 1 rok min.
696265244
■ Szukam do wynajęcia - poszukuję
do wynajęcia na okres roku mieszkania
2-pokojowego w Szklarskiej Porębie,
Piechowicach lub okolice - 506 135
370
■ Szukam do wynajęcia na Orlim
- kawalerki lub 2 pokojowego od lipca
- 500 183 205
■ Szukam do wynajęcia w Bolkowie
- Szukamy kawalerki, lub małego
mieszkania do wynajęcia w Bolkowie
- 793 330 307
■ Szukam mieszkania - do wynajęcia
dwupokojowego na terenie Cieplic w
rozsądnej cenie - 513 571 537
■ Szukam mieszkania do wynajęcia
- Szukam mieszkania do wynajęcia,
nie umeblowanego, na Zabobrzu. 2
pokoje + kuchnia + łazienka + balkon.
W miarę taniego. Bez pośredników
- 668 047 090
■ Szukam mieszkania / kawalerki
- Szukam mieszkania lub kawalerki w
Jeleniej Górze. Centrum lub Zabobrze.
Może być nieumeblowane. Na min. 6
miesięcy. Do 700 zł + opłaty. - 662
833 211
■ Szukam pokoju - 1-, 2- osobowego
w Jeleniej G. tanio w mieszkaniu
studenckim mailowo: levis22@tlen.pl
- 603 407 210
■ Szukamy w Kowarach - małżeństwo
szuka do wynajęcia w Kowarach mieszkania 2-3 pokoje h - 508 727 964
■ Wydzierżawię 100m2 - na magazyn,
produkcję, warsztat samochodowy itd.
Budynek wolno stojący , woda, siła, WC,
biuro, duży plac, przy drodze głównej
075 75 510 11 - 512 034 474
■ Wydzierżawię miejsce reklamowe
- na działce przy drodze krajowej nr
3 w miejscowości Wojcieszyce. - 887
404 473
■ Wynajmę 2 garaże na 3 auta Wynajmę dwa garaże na trzy auta.
Pow.67m2, prąd, woda, wc, 2pom.
gospodarcze. Przy ul. Ogińskiego.
CENA za całość 550zł/m-cznie - 693
400 805
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Wynajmę 2 pokojowe - Szukam
do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
lub część domku. Na uboczu Jeleniej
Góry lub na wsi. Para z dzieckiem.
Może być częściowo umeblowane. W
rozsądnej cenie, BEZ POŚREDNIKÓW
- 609 770 050
■ Wynajmę lokal - 50m2 w Cieplicach na każdą działalność, b.dobra
lokalizacja, vis a vis Park Zdrojowy w
pobliżu MSW. Hotel Cieplice!!! Kontakt
Krzysztof - 695 024 227
■ Wynajmę lokal - szukam lokalu do
wynajęcia pod mała gastronomia, centrum lub Zabobrze - 502 721 151
■ Wynajmę lokal 40m2 - na parterze
przy ruchliwej ulicy w Jeleniej Górze
- 693 295 435
■ Wynajmę mieszkanie - Pilnie szukam
mieszkania do wynajęcia, w miarę
taniego, najlepiej gdyby było umeblowane - 721 321 068
■ Wynajmę mieszkanie tanio - Pilnie!!!
(niepaląca, spokojna, pracująca para)
wynajmie mieszkanie do 600 + opłaty
- 603 232 616
■ Wynajmę pokój 1 osobowy! - dla
studenta lub osoby pracującej! Jeżów
Sudecki - 1600m od Kolegium Karkonoskiego - 506 092 349
■ Wynajmę pokój lub kawalerkę - szukam do wynajęcia pokoju lub kawalerki
( kawalerka do 450 zl ) w jeleniej
górze, do zamieszkania od zaraz - 664
484 300
■ Wynajmę tanio - Para szuka taniego
mieszkania do 600 PLN - 603 232
616
■ Lokal - Wynajmę lokal o powierzchni
ponad 30m2 przy ulicy Wolności
(okolice "Gorzelni") . Chętnie pod
rzemiosło lub usługi. Atrakcyjna cena
- 512 176 068
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie komunalne w kamienicy
40m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe na większe 3-4
pokojowe – może być do remontu lub
zadłużone – 693 702 871
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na
mniejsze w Jeleniej Górze - 075 75
14 507
■ Kwaterunkowe 80 m2 na dwa Jelenia Góra centrum, 3 pokoje, duża
kuchnia i łazienka, ciepłe, słoneczne,
I piętro, spokojni sąsiedzi zamienię na
dwa oddzielne mieszkania mogą być do
częściowego remontu – 606 514 504
■ Mieszkanie zamienię - w Wojcieszowie na Jelenią Górę lub okolice, może
być zadłużone. Mieszkanie ładne,
słoneczne na pier wszyzn piętrze,
pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Sklep pod nosem. Bardzo spokojne
miasteczko - 756 421 994
■ Obiekt pensjonatowy Karpacz - Ciekawie położoną nieruchomość pensjonatową zamienię na domek w Karpaczu
lub bliskiej okolicy. Mam też drugi obiekt
do zbycia. też w Karpaczu. Pośrednikom
dziękuje ! - 507 932 248
■ Zamienię mieszkanie własnościowe
na Zabobrzu III, dwupokojowe, po
remoncie na trzy pokoje na Zabobrzu
- 790 455 514

Zamienię 49 m2 na większe - mieszkanie komunalne o pow. użytkowej
49.20m2 ( 2 pokojowe, kuchnia,
osobna łazienka, pierwsze piętro, centralne ogrzewanie w mieszkaniu, )na
2 pokojowe lub większe na Zabobrzu,
może być zadłużone lub do remontu
– 660 466 674
■ Zamienię komunalne 50 m2 w Cieplicach z tarasem, ogrodem, miejscem
na garaż na mniejsze lub podobne,
najchętniej na Zabobrze 507 746 559
- 075 75 589 19
■ Zamienię mieszkanie - kwaterunkowe po remoncie o pow. 34m na
większe z dopłata - 510 209 389
■ Zamienię na mniejsze komunalne
- 74m na mniejsze - 696 265 244
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnimy kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym – wymagane
3 letnie doświadczenie – udokumentowane – informacja 75 713 13 66
■ Przyjmę kosmetyczkę – tipserkę
z własnym wyposażeniem – dogodne
warunki – 669 017 071
■ Do układania glazury zatrudnię 691
986 259
■ Zatrudnię do pracy na budowie 691
986 259
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony z terenu:
Zgorzelca, Bogatyni i okolic. Praca
na stałe, atrakcyjne zarobki. TEL.
605097861 - 605 097 861
■ CRK Centrum Rekrutacji Kadr-Agencja Pośrednictwa Pracy - dla doświadczonych pracowników i specjalistów z
różnych branż, Jelenia Góra, ul. Wiejska
29 zadzwoń 605661481 lub napisz
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 43 965
■ Akordeonista pilnie potrzebny Potrzebuję osoby, która potrafi grać
na akordeonie - 791 506 960
■ Avon + prezenty - Czy nie miałabyś
ochoty zostać konsultantką firmy
AVON? w sumie się nie narobisz, a
zawsze na swoje wydatki zarobisz i do
tego dla siebie masz kosmetyki taniej!
pieniądze same do ciebie płyną prawie
bez wysiłku. jeśli masz ochotę napisz
sms, oddzwonię! - Ewa - 781 448 378
■ Blacharz-lakiernik dodatkowa szukam osoby, z doświadczeniem która
niedrogo położy szpachle przygotuje
pod malowanie i polakieruje auto Honde

Civic V mianowicie auto jest trochę
zgnitej poobijane ;) auto zamierzam
zrobić po weekendzie majowym GG
3731651 proszę o realne propozycje:
- 691 125 465
■ Budowlańców - Firma budowlana
pr z yjmie na dobr ych warunkach
płacowych, na etat pracowników
ogólnobudowlanych, murarzy, mile
widziane prawo jazdy kat. "B". Kontakt
w dni powszednie od 16-18.00 - 503
069 600
■ Budowlańcy poszukiwani - Firma
budowlana Bud Meister zatrudni do
pracy na budowie - tynkarzy ( agregat), posadzkarzy ( mixokret), innych
pracowników ogólnobudowlanych.
- 665 73 33 30
■ Cieśli, dekarzy - Firma Budowlana
"Rud-Pol" zatrudni natychmiast cieśli
i dekarzy. - 509 630 960
■ Cottbus - Szukam busa na 30.04.08,
który jedzie do Cottbus (m-ce dla jednej
osoby) Proszę o kontakt: agi2001@
wp.pl - 605 649 412
■ Cyfra +, cyfrowy Polsat sklep Poszukiwana osoba do sklepu Mont-Sat
(koło małej poczty) do sprzedaży i
prowadzenia sklepu Cyfra+ Cyfrowy
Polsat. Pełen etat. - 602 810 896
■ Dam pracę - Jeśli interesuje cię
praca w domu, napisz asia01@onet.
eu - mail
■ Firma ogrodnicza zatrudni do pracy
przy zakładaniu ogrodów - 501 786
571
■ Dam pracę budowlańcom - elewacje
płyty g/k malowanie szpachlowanie
pełen zakres prac ogólnobudowlanych
- 791 192 696
■ Dla młodych - Praca dla młodych z
samochodem - 75 764 70 17
■ Dla osób niepełnosprawnych podejmę współpracę z osobą niepełnosprawną, nie karaną i nie zatrudnioną
z min. średnim wykształceniem zainteresowani proszę dzwonić w godzinach
9-10 lub 21-22 - 668 490 320
■ Firma Dobry Doradca z branży
usług finansowych poszukuję pracowników i współpracowników na
stanowisku Mobilny Doradca Klienta
( nie wymagamy wyłączności ), praca stała lub jako
dodatkowa. Kontak t Jacek
Potrzeszcz 0604 114 288, cv
i lm proszę przesłać na mail:

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

j.potrzeszcz@dobrydoradca.pl. - 604
114 288
■ Zatrudnię pr z y dociepleniach
budynków. Preferowane osoby dyspozycyjne, pracowite, bez nałogów.
Zarobki adekwatne do wyników pracy.
Mile widziane osoby z doświadczeniem.
- 503 328 314
■ Dodatkowo lub na stałe - Praca w
domowym zaciszu. Bez stresu i z możliwością zarobienia dużych pieniędzy.
Kontakt:gabi-22_jg1@o2.pl - 1006
■ Do działu marketingu. - zatrudni
firma budowlana z tradycjami. Oczekujemy osoby z doświadczeniem w
marketingu, logistyce bądź w budownictwie, ze znajomością Excel, Word.
Informacje: - 0 75 645 28 22
■ Domowa praca - Praca przy komputerze. Wysokie zarobki-nawet 100zł/
h. Spróbuj bo warto Kontakt: gabi22_jg1@o2.pl - mail
■ Firma doradz t wa finansowego
zatrudni osoby wyłącznie na pełny
etat na stanowisko doradca fin. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV z listem mot. na adres:
benefit_doradcy@o2.pl W CV proszę
podać swój nr PESEL (ewentualnie jeśli
to możliwe dołączyć zaświadczenie o
niekaralności). - 794 567 942
■ Do sprzątania w biurach - Poszukujemy osoby do sprzątania w biurach
662 009 200 - 662 009 200
■ Dozorca-stróż - Podejmę pracę jako
dozorca, stróż najchętniej na nocki lub
weekendy. Lat 34Jelenia Góra okolice.
agathe@tlen.pl - 600 483 340
■ Elektromechanik samochodowy
- Firma RO-KO Car Service Spółka z
o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zatrudni
elektromechanika, elektronika samochodowego z doświadczeniem. satysfakcjonujące zarobki. - 514800707
■ Elewacja tynk tradycyjny zlecę
- zlecę - budynku całego: jedna kondygnacja. Zapewniam narzędzia. - 698
265 036
■ Fakturzystka - do sklepu spożywczego. Wymagana znajomość komputera i branży spożywczej. Mile widziana
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znajomość programu KC. 075 645
7242 - 606 992 021
■ Firma budowlana zatrudni - Firma
budowlana BudMeister zatrudni tynkarza ( agregat), posadzkarza ( mixokret),
pracowników ogólnobudowlanych.
Kontakt , e-mail: BudMeister@interia.
pl - 665 733 330
■ Gastronomia, hotelarstwo - Zarejestruj się w Banku Informacji Kadrowej
Hotelarstwa i Turystyki dla specjalistów
i pracowników z branży hotelarskiej,
gastronomicznej, turystycznej, CRK
Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra,
ul. Wiejska 29 zadzwoń 605 661 481
lub napisz biuro@crk-kadra.pl - 075
75 43 965
■ Handlowiec w salonie Divicom
- Wykształcenie min. średnie, komunikatywność, odporność na stres,
realizowanie planów sprzedażowych.
Oferujemy wynagrodzenie prowizyjne,
pracę w zgranym zespole, miłą atmosferę. cv na mail. praca@jpkomputery.
com.pl lub kontakt telefoniczny priorytet wysoki !!! - 07 56 420 210
■ Hostessy! pilne! - Masz trochę czasu
wolnego ? Jest praca 16,17,18 kwietnia
po ok. 4 godz./dziennie dla młodych
dziewczyn, uczących sie przy roznoszeniu ulotek reklamowych sieci komórkowej ERA GSM Warunek ukończone 16
lat. Praca mila lekka i przyjemna dobrze
płatna - 886 980 361
■ Hotel w Cieplicach zatrudni do pracy
na stałe Kelnera/kę-Barmana/kę życiorys i list motywacyjny proszę przesyłać
na adres: biuro@podrozami.pl
■ Hotel Pałac Staniszów - zatrudni
kucharza. - 075 755 84 45
■ Karpacz - szukam opiekunki - Szukam zaufanej , lubiącej dzieci niani
dla 6-miesięcznego chłopca od maja
w Karpaczu. Około 8 godzin dziennie u
mnie w domu. mail- eny@onet.eu - +49
015224209267
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Kat b po wojsku - na stale, od 1200
netto, do obsługi klienta i na dzial
techniczny - 75 764 70 19
■ Kelner/ kelnerka - na weekendy"Gościniec" w Wojcieszycach - 515
911 165
■ Kelnerki/kelnera zatrudnię - Poszukuję zaufanej i pracowitej osoby na
stanowisko kelner/kelnerka do hotelu
w Zachełmiu, praca na pełny etat!
- 757 621 211
■ Kierowca - Firma transportowa
szuka kierowcy z doświadczeniem z
kategoria CE na trasy międzynarodowe
- 601 718 982
■ Firma zatrudni Kierowców w transporcie międzynarodowym - wymagania:
prawo jazdy C+E, doświadczenie min.
3 lata, udokumentowany przebieg
zatrudnienia, miejsce zamieszkania
Jelenia Góra i okolice inf. pod tel. 075
713 13 66 - 075 713 13 66
■ Kierowca Szklarska, Piechowice
- Firma RO-KO Car Service Spółka z o.
o. z siedzibą w Jeleniej Górze zatrudni
kierowcę autobusu ze Szklarskiej
Poręby lub Piechowic. Wymagania:
prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz
osób. - 514 800 710
■ Kierownik ochrony - Firma "GWARANT POZNAŃ" Sp. z o.o. poszukuje
kandydatów na stanowisko Kierownik
Rejonu Ochrony. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku ,
prawo jazdy kat. "B" , umiejętność
kierowania grupą pracowników ,kreatywność ,sumienność - 697 626 093
■ Kosmetyczkę zatrudnię - Centrum
Kosmetologii Renii zatrudni kosmetyczkę. Bardzo dobre warunki pracy i
płacy 603 690 553
■ Restauracja w centrum Jeleniej Góry
szuka osób chętnych na stanowisko
kucharz i kucharka - 075 64 15 820
■ Kucharz, pomoc - Zatrudnię kucharza oraz pomoc kuchenna. Stała praca
w Karpaczu - 075 761 82 99
■

Zatrudnimy do pracy w Czechach osoby:
z technicznym lub ekonomicznym wykształceniem,
z aktywną znajomością języka czeskiego w mowie i piśmie
oraz pakietu MS OFFIS.tel.+420 736620351
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy w Czechach
•
elektryków z ważnymi uprawnieniami SEP do 1 kV
tel 091 431 42 08 formex@eta.pl
•
spawaczy CO2 z uprawnieniami
tel 091 431 42 08, email: formex@eta.pl
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Poszukujemy osób chętnych do
pracy w restauracji w Jeleniej Górze na
stanowisku kucharz, pomoc kuchenna
- 781 999 883
■ Kucharz, pomoc kuchenna - Zatrudnię
kucharza, pomoc kuchenna w restauracji
w Karpaczu - 075 761 82 99
■ Lubisz dzieci? a podróże? - opiekunki
do dzieci, w rożnych krajach, data wyjazdu
zależy od Ciebie, możesz jechać tylko na
wakacje, atrakcyjne warunki, kontakt
borufka86@o2.pl - 14.04.2008
■ Do współpracy w branży zdrowotnej
poszukujemy młodych, kreatywnych osób,
które są nastawione na sukces. Informacje
szczegółowe na rozmowie rekrutacyjnej.
Zapisy na rozmowę telefonicznie - 607
122 636
■ Mechanik samochodowy - Firma ROKO Car Service Spółka z o. o. z siedzibą
w Jeleniej Górze zatrudni mechanika
samochodowego z doświadczeniem
przy naprawach pojazdów ciężarowych i
dostawczych. Satysfakcjonujące zarobki
– 514 800 707
■ Międzynarodowa firma - poszukuje
współpracowników do stałej lub dorywczej
pracy. Zapisy na rozmowę kwalifikacyjną
telefonicznie - 607 122 636
■ Mirsk- praca w kamieniarstwie - Zatrudnię na stale, praca w kamieniarstwie. Od
zaraz. Zarobki od 1300 netto. Również
Panowie do przyuczenia. Wykształcenie
minimum zawodowe. Osoby z Mirska lub
okolic - 509 545 985
■ Mistrz zmianowy - wymagania:
doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie adekwatne do stanowiska - przemysł
drzewny- kontakt: zorka@zorka.pl ul.
Dworcowa 19 58-560 Jelenia Góra - 075
64 66 300
■ Przyjmę do pracy przy budowie
domku murarza ( praca w Sobieszowie
) - 663912384
■ Na budowie 20zł na godzinę! - Praca
na budowie, zapewniam dojazd z Jeleniej
Góry do miejsca pracy, dla osób które
potrafią dobrze i efektywnie pracować
przy dociepleniu nawet 20zł na godzinę
- 609 389 296
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum. Z
własnej sprzedaży zarabiasz ponad 40%.
Możesz też budować grupę i otrzymywać
od firmy dodatkową gratyfikację 3-21% od
obrotu całej twojej grupy - 663777093
■ Operator oczyszczalni - Wepa Professional Piechowice S.A. zatrudni pracownika na stanowisko operatora oczyszczalni
ścieków. Wymagania: wykształcenie
minimum zawodowe o kierunku chemicznym lub podobnym. Kontakt: Piechowice
ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.
com.pl - 75 75 47 818
■ Zatrudnię do opieki nad starszą osobą
w centrum Jeleniej Góry na 1-2 h dziennie.
- 500 219 616
■ Poszukuję pani do opieki w Niemczech
(na zmianę) przy 52 letniej kobiecie.
Wymagana komunikatywna znajomość
języka niemieckiego oraz prawo jazdy
kat B. Proszę dzwonić po 20,00 kontakt
Aldona (jeżeli nikt nie odbierze, proszę
dzwonić na tek kom. +491632942989
osoba oddzwoni) - 004926629448062
■

Opiekunkę do dziecka-zatrudnię Potrzebna osoba niepaląca do opieki
nad 18-miesięcznym chłopcem. Opieka
w Cieplicach lub w Sobieszowie, u nas
w domu. 5zl/h, wymagana dyspozycyjność, nienormowany czas pracy. - 509
663 225
■ Pakowanie - krojenie pieczywa - Zatrudnimy osobę z Jeleniej Góry do pakowania
i krojenia pieczywa w godzinach nocnych
- 075 75 337 00
■ Pana z autam na gaz(dodatkowa)
- Pana z autem do rozwożenia listów.
Chętnie emeryt lub rencista znający
topografie miasta. Praca na umowę
zlecenie .Zarobki uzależnione od ilości
pracy około 800-1200 zł + dodatek na
paliwo - 792 474 336
■ Pokojowa - Szklarska Poręba - Ośrodek
Politechniki Wrocławskiej poszukuje
pokojowej do pracy w Szklarskiej Porębie
075 717 30 16 - 075 717 2314
■ Potrzebna pomoc kuchenna na weekendy- "Gościniec" w Wojcieszycach.
- 515 911 165
■ Poszukujemy osoby do pracy w kuchni,
najchętniej z doświadczeniem. Praca w
Bukowcu, od 1-go maja. Kontakt telefoniczny: ewentualnie email: margobukowiec@interia.pl - 602 554 493
■ Pomoc kuchenna - Restauracja w
Cieplicach przyjmie do pracy na umowę
stałą pomoc kuchenną z doświadczeniem
zawodowym - 665 501 228
■ Dochodowa praca w nowocześnie
zorganizowanej formie w ciekawej branży.
Pełne, profesjonalne szkolenie od podstaw.Wymagane średnie wykształcenie.
ZADZWOŃ, nie pożałujesz - 79 212
82 82
■ Poszukuję pracowników - Nowo otwierana firma poszukuje pracowników do
maszynowego szycia wzorów (spodni)
dla niemieckiego odbiorcy. Atrakcyjne
wynagrodzenie! Kontakt pod numerem:
607 510 029 - 607 510 023
■ Potrzebna kobieta do pracy - Potrzebna
kobieta ze znajomością j. niemieckiego.
Opiekunka do starszej osoby - 507
348 181
■ Pilnie poszukuję fachowca, złotej
raczki, który potrafi wykonać prace
remontowe w mieszkaniu. Konkretnie
chodzi mi o wykonanie obróbki kominów
na dachu, jak również zaszpachlowanie
pękających sufitów i ścian w mieszkaniu
- 505 903 408
■ Zatrudnię od zaraz kafelkarza , najlepiej
z doświadczeniem .Praca przy łazienkach
w pensjonatach w Szklarskiej Porębie ,
Karpacz , Kowary - ściany i podłogi są
przygotowane. Dowożę do pracy - 660
713 700
■ Potrzebny transp. na lotnisko - Potrzebuje transport z jeleniej góry( na dwie
osoby (wieczorem ) ) dnia 02.05.2008r
na lotnisko Katowice-Pyrzyce , cena do
uzgodnienia - 506 120 341
■ Praca - Zatrudnimy miłą , energiczną
panią do sklepu mięsnego, informacje
w sklepie Niebieszczańscy na ul. Piłsudskiego lub pod nr. tel 601438965 - 601
438 965
■ Praca od zaraz, na stałe - 75 76
470 19
■ Oriflame poszukuje przedstawicieli
handlowych . Spotkanie informacyjne we
■

wtorek o godzinie 15 w ODK- Zabobrze
blaszak e-mail adas___27@wp.pl
Proszę podać telefon. - *****
■ Praca biurowa - Firma Opal Med
przyjmie do pracy w biurze osobę ze znajomością języka angielskiego (w stopniu
komunikatywnym). Oferujemy umowę o
pracę, stałe godziny pracy, miłą atmosferę
i szansę rozwoju. Kontakt: rekrutacja@
opalmed.eu - 05 64 53 928
■ Firma zatrudni Kierowców w Transporcie Międzynarodowym - wymagane;
prawo jazdy C+E, 3 letnie doświadczenie,
udokumentowany przebieg pracy, miejsce
zamieszkania Jelenia Góra lub okolice
- 075 71 31 366
■ Praca dla kierowcy c+e - Firma zatrudni
Kierowców w transporcie międzynarodowym - wymagania: prawo jazdy C+E,
doświadczenie min. 3 lata, udokumentowany przebieg zatrudnienia, miejsce
zatrudnienia Jelenia Góra i okolice - 075
713 13 66
■ Praca dla kobiet - na centrali RADIO
TAXI MERCEDES 9626 Jel.Góra. Wiek
do 35 Lat, obsługa komputera. Dobre
wynagrodzenie. - 505 141 631
■ Praca dla konstruktorów - Biuro konstrukcyjne firmy Dräxlmaier poszukuje
kandydatów na konstruktorów. Oferujemy:
cykl szkoleń, elastyczny czas pracy,
możliwość awansu, prace w młodym i
dynamicznym zespole oraz możliwość
wyjazdów na placówki zagraniczne. - 75
75 27 651
■ Praca dla krawcowych - Nowo otwierana firma poszukuje pracowników do
maszynowego szycia wzorów (spodni)
dla niemieckiego odbiorcy. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Kontakt pod numerem
607 510 029 - 607 510 023
■ Praca dla opiekunek w Niemczech
- Potrzebne opiekunki do osób starszych
na ter. Niemiec wiek od 25 lat wymagana
znajomość języka niem. w stopniu podst.
Wynagrodz. od 1000do1300euro, zwrot
koszt. Podróży 90 euro. Odpisuje na
meile. E-mail: altenpflege.de@vp.pl - 669
494 854
■ Praca na 2 dni - Posprzątanie działki
ogrodowej, praca na dwa dni.. 6 zł na godz.
- 793 031 288
■ Praca na budowie za granicą - Przyjmę
pracowników na budowę w Szwecji - 509
996 393
■ Praca na produkcji - poszukujemy
operatorów CNC oraz strugaczy - przemysł
drzewny - ZORKA Sp. z o.o. ul. Dworcowa
19 58-560 Jelenia Góra - 075 64 66
300
■ Praca na wakacje - Firma kosmetyczna
zatrudni młode osoby na okres wakacji
i w okresie szkolnym w godzinach od
15-19. jeśli chcesz wiedzieć o dalszych
szczegółach pisz na e-maila Bardzo proszę
o pozostawienie na e-maila numer telefonu
komórkowego. proszę na adres pisać
adas___27@wp.pl Cała Polska - 00
■ Nowo powstający oddział firmy NETIA
, zatrudni przedstawicieli handlowych .
Bezpłatne szkolenia , dogodny czas pracy
, wysokie wynagrodzenie. Praca stała lub
dodatkowa. Szczegółowe informacje :
lechpol@dami.pl - 609 251 992
■ Praca od 16 lat - Firma Oriflame
zaprasza do współpracy osoby chętne
od 16 Lat Oferujemy wpisowe tylko 1

zł nagrody 50 zł kuferek kosmetyczny
darmowe kosmetyki 10 próbek za 1 zł
Spotkanie 17.04. czwartek godzina 16 ODK
- blaszak Zaborze. e-mail adas___27@
wp.pl Proszę podać telefon
■ Potrzebne opiekunki do osób starszych
na ter. Niemiec wiek od 25lat wymagana
znajomość języka niem. w stopniu podst.
Wynagrodzenie od 1000 do 1300 euro,
zwrot koszt. Podróży 90 euro. Odpisuje
na meile. E-mail: altenpflege.de@vp.pl
- 669494854
■ Zatrudnię przy dociepleniach budynków. Preferowane osoby młode, dyspozycyjne, pracowite, bez nałogów,
posiadające chociaż minimalne doświadczenie w w/w pracy - douczę. DZWONIĆ
PROSZĘ PO GODZ. 20.00 Jelenia Góra
- 503 328 314
■ Praca sezonowa w Niemczech - Poszukuję pracowników sezonowych do różnych
prac w rolnictwie: Zbiór truskawek od 1
lipca -praca na akord 2,20€ za 5 kg. sympatyczni i uczciwi gospodarze dużo godzin
pracy 100ha. E-Mail Barbara.Sprancel@
gmx.de - 004921513600243
■ Praca w finansach - Nowo powstająca
firma doradztwa finansowego poszukuje
reprezentantów . Oferujemy: Umowa o
pracę na etat Pensja stała +prowizja Szkolenia podnoszące kwalifikacje. Życiorys
i list motywacyjny proszę przesyłać na
adres : slawek56@vp.pl - 517 338 931
■ Praca w firmie za 1500 netto - nowa
firma, różne stanowiska, młodych, min
średnie. szkolimy - 75 764 70 17
■ Praca w Holandii - Praca w rolnictwie.
Wyjazdy 12 tygodniowe dla osób w wieku
18-29 lat. Ważna znajomość języka niemieckiego/angielskiego Stowarzyszenie
Pegaz ul. Groszowa 7 58-500 Jelenia
Góra Pilnie poszukiwana osoba z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych,
wyjazd już w sobotę. (19.04.2008) - 075
75 23 230
■ Praca w Holandii - Przyjmę do pracy
na terenie Holandii ( Hengelo ) stolarzy
budowlanych. Stawka 17,5 euro/h/netto
płatne co tydzień. Zapewniam zakwaterowanie + ubezpieczenie. Przejazd do
Holandii 45 euro/os. Wymagana komunikatywność języka niemieckiego lub holenderskiego. Preferowane osoby w wieku od
35 do 55 lat. - 0031645455917
■ Praca w Holandii - (Utrecht) malarzy
- regipsiarzy - glazurników. Zapewniam
zakwaterowanie + ubezpieczanie. Wynagrodzenie 13,75 euro/h/netto. Przewóz do
Holandii 45 euro/os. Preferowane osoby
w wieku od 35 do 55 lat. Wymagana
znajomość języka niemieckiego lub
holenderskiego. - 0031645455917
■ Hotel w Karpaczu zatrudni pracowników do recepcji i restauracji (dobre
warunki!) (w godzinach 12:00-19:00),
adres e-mail: recepcja@e-apollo.eu - 664
499 811
■ Praca Wleń - stolarz - Pilnie poszukiwani stolarze oraz ogólnobudowlańcy do
pracy we Wleniu - 075 642 44 46
■ Praca w nieruchomościach - Dla operatywnej, samodzielnej, zmotoryzowanej
osoby praca w biurze nieruchomości.
- 604 508 308
■ Praca w Norwegii - Poszukuję pracownika w wieku 30-50 lat na stanowisko
cieśla-budowlany ,prawo jazdy kat.b, mile

widziany język angielski. Praca w Norwegi
- 0047 968 23 160
■ Praca w ogrodzie - praca w ogrodzie
- kontakt :wolff@wp.pl - 669 415 856
■ Praca w sklepie komputerowym Poszukiwana osoba do sklepu komputerowego kafejki internetowej i do
sprzedaży telewizji nowej generacji n,
pełen etat najniższa krajowa + premia.
Cv można wysłać na biuro@mont-sat.pl
- 602 810 896
■ Praca w sklepie turystycznym - Zatrudnimy osobę na stanowisko sprzedawca w
sklepie turystycznym HIGH LAND Zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV (CV ze
zdjęciem) i listu motywacyjnego na e-mail:
agent16@euromark.pl Ponadto wszelkie
informacje można uzyskać w sklepie: HIGH
LAND ul. Jana Pawła II 51 58-506 Jelenia
Góra - 075 64 287 90
■ Pracownik budowlany - Pracownik
budowlany, głównie do prac wykończeniowych, konserwator, mile widziane prawo
jazdy kat. B. - 508 117 324
■ Pracownik magazynowy - Wepa
Professional Piechowice S.A. - producent papieru toaletowego i ręczników
higienicznych zatrudni pracowników
magazynowych. Wymagane uprawnienia
na wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.com.
pl. - 75 75 47 818
■ Pracowników fizycznych - Zatrudnię
brukarzy i pomocników z Jeleniej Góry i
okolic, wiek do 35 lat. Tel. 600 584 102
- 600 584 102
■ Projekt cad i 3d, wizualizacja - Zlecę
wykonanie wstępnego projektu w CAD oraz
wizualizacji małego prostego elementu
do wykonania na prasie wtryskowej.
Ewentualnie wystarczy samo wykonanie
w 3D. GG- 1297644 e-mail- wozniakp@
onet.pl - 605 326 223
■ Poszukujemy Przedstawicieli handlowych , spotkanie informacyjne w
czwartek o 15 w ODK- Zabobrze blaszak
e-mail adas___27@wp.pl Proszę podać
telefon - mail
■ Przyjmę do pracy elektryków z uprawnieniami i bez uprawnień - 513 092 291
■ Rozwój i kasa - do 30 lat. Praca jako
przedstawiciel w firmie z wieloletnim
doświadczeniem na rynku. od 2000 zł mc.
Nie wymagamy doświadczenia, przeszkolimy bezpłatnie. - 668 187 645
■ SFirma Agro&Ekoplan z Jeleniej Góry
zatrudni ambitną osobę na stanowisko Sekretarka. Wykształcenie min.
śred.(ekonomiczne), bdb. znajomość
obsługi komputera (MS Office, Internet),
fax. Znajomość j. niemieckiego, podstawy
księgowości. Oferty proszę przesyłać
na agropracownia@gmail.com. - 075
713 09 47
■ Wepa Professional Piechowice SA
zatrudni ślusarzy remontowych. Wymagania: - wykształcenie zawodowe lub średnie
o kierunku mechanicznym, - mile widziane
doświadczenie zawodowe. Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl - 75 75 47 818
■ Szukam kucharek wesele - poszukuje
kucharek do obsługi wesela na ok. 130 (
ugotowanie posiłków - na ciepło - może być
sms oddzwonię - 605 130 319
■ Szukam niani - Szukam niepalącej
niani z doświadczeniem do opieki nad

1,5-rocznym chłopczykiem. Praca w
godz.10-11 do 16-17,wynagrodzenie do
uzgodnienia. email: nikos1710@autograf.
pl - 609 828 910
■ Szukam pracy dodatkowej! - 518
215 099
■ Telemarketer - Umowa zlecenie lub
dzieło, współpraca z przedstawicielem
grupy ING. marszal.jg@wp.pl - 507 172
444
■ Tipserka, kosmetyczka (tipsy, manicure, pedicure) z własnym wyposażeniem
lub kosmetyczkę - 669 017 071
■ Trener / szkoleniowiec - W związku
z dynamicznym rozwojem firmy. Firma
szkoleniowa zatrudni na stanowisko
trenera/szkoleniowca w zakresie: zamówienia publiczne; prawo pracy; podatki;
ubezpieczenia społeczne; finanse; Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie
aplikacji na adres biuro@g-group.pl - 075
643 51 05
■ Tynkarz, tynk tradycyjny - zlecę wykonanie elewacji-tynk tradycyjny, domek jednorodzinny w Maciejowej - 698265036
■ W domowym zaciszu! - Praca przy
komputerze. Wysokie zarobki! Kontakt:
gabi-22_jg1@o2.pl - mail
■ Wolne miejsca pracy - Posiadamy
wolne miejsca pracy w biurze nieruchomości. Brak doświadczenia mile widziany.
Podstawowe wymagania: prawo jazdy kat.
B, własny samochód oraz umiejętności i
chęci uczenia się - 662 009 200
■ Zakład budowlany zatrudni - Poszukujemy pracowników budowlanych bez
nałogów! do prac remontowych : dekarzy,
murarzy, tynkarzy oraz pomocników.
Oferujemy : wysokie wynagrodzenie oraz
korzystne warunki zatrudnienia. Chętnych
do pracy zachęcamy do współpracy.
075-75-514-47 po 18 605 135 001
- 695 408 642
■ Zatrudnię 2 osoby - tynkarzy do pracy
przy agregacie. Świetne warunki, wysokie
zarobki! - 511 323 549
■ Zatrudnię FACHOWCÓW do regipsów.
Praca we Wrocławiu. Gwarantujemy transport i wysokie zarobki - 501 418 678
■ Zatrudnię fryzjerkę - 502 440 200
■ Zatrudnię kierowcę c+e - z doświadczeniem w ruchu międzynarodowym
- 601 881 275
■ Potrzebuje kucharza, kucharkę może
być bez papierów do restauracji Cieplicach. Więcej informacji pod numerem
telefonu 0668156239. - 668156239
■ Zatrudnię kucharza - Restauracja w
Karpaczu zatrudni kucharza i pomoc,
dobre warunki pracy i płacy. - 509 683
666
■ Zatrudnię kucharzy i pomoc, do przyuczenia w zawodzie kucharz, kelnerów w
pizzerii Jelenia Góra – 606 991 160
■ Zatrudnię w ogrodnictwie - 605 410
790
■ Zatrudnię w sklepie w Karpaczu Poszukuję sprzedawczyni do nowego
sklepu z odzieżą lnianą w Karpaczu. Mile
widziana znajomość branży. Wymagana
podstawowa znajomość języka niemieckiego. Zapewniam przyjemne warunki
pracy, umowę o pracę. - 512 152 536
■ Zatrudnimy - Firma"Mega" w Siedlęcinie zatrudni pracowników na stanowiska:
łupież kostki granitowej oraz kliniarzy
- 608 084 537
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Zatrudnimy kadrową ze znajomością
języka angielskiego, niemieckiego lub
francuskiego. CV + list motywacyjny
proszę przesyłać na adres:regess@interia.
eu - 075 64 42 073
■ Zatrudnimy pomoc kuchenną - Hotel
w Karpacz zatrudni pomoc kuchenną
najlepiej z okolic Karpacza. Nie wymagane
doświadczenie. Praca na stałe. – 500
183 196
■ Zatrudnimy pomoc kuchenną!! Zatrudnimy pomoc kuchenną do nowo
otwieranej restauracji przy ulicy 1-go Maja
- 513 050 742 Serdecznie zapraszamy
- 513 050 741
■ Zatrudnimy pomoc kuchenna - z
doświadczeniem zawodowym na stale
lub przyjmiemy na praktyki do kuchni w
charakterze pomocy kuchennej Praca w
Hotelu w Cieplicach - 665 501 228
■ Zatrudnimy pomoc kuchenna - Hotel
zatrudni pomoc kuchenna z doświadczeniem zawodowym. Praca na umowę stalą.
Miejsce pracy - Cieplice. - 665 501 228
■ Zatrudnimy pracowników - produkcyjnych, stolarzy i lakierników. - 075
75 53 251
■ Zatrudnimy pracowników - Zatrudnimy
stolarzy, lakierników i pracowników produkcyjnych (zatrudniamy tylko mężczyzn).
Praca jednozmianowa - 075 75 532 51
■ Zatrudnimy Szklarska Poręba - Ośrodek
Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnerkę, pomoc
kuchenną, kucharkę 075 717 3016 - 075
717 2314
■ Zlecę remont - Poszukuję ekipy remontowej, praca od zaraz - 669 342 345
■

Prenumerata

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Posprzątam mieszkanie, umyje okna
– 609 494 710
■ Podejmę każdą pracę chałupniczą,
oprócz szycua – wykluczona praca
związana z komputerem – 609 494
710

Szukam pracy, kat. b, z uprawnieniami na wózki widłowe - może być jako
kierowca, magazynier lub w ochronie,
lic.2 stopnia, technik ochrony 691 837
144 lub 075 71 22 204
■ Były struż z rocznym doświadczeniem szuka pracy na podobnym
stanowisku budowa. magazyny i.t.p
Janusz 23 lata 721 449 976
■ Szpachlowanie malowanie płyty g-k
szukamy pracy 507 656 128
■ Podejmę pracę płytki regipsy, gładzie itp. 885 945 712
■ Doświadczony poszukuje pracy
- regipsy, gładzie, malowanie, wykończenia, remonty, porządki itp . także
jako pomocnik 503 341 647
■ Podejmę każdą pracę chałupniczą
od zaraz - Potrzebuję wózka dla
trojaczków 791 163 535
■ Uczeń szkoł y zaocznej(liceum
2kl)szuka pracy najlepiej fizycznej
- mieszkam w Mirsku, ale mogę dojeżdżać 075 783 48 54
■ Kucharka podejmie pracę w ośrodku
wczasowym 513 571 537
■ Opiekunka z doświadczeniem podejmie się opieki nad osobą starszą
chętnie za granicą 513 571 537
■ Podejmę pracę - regipsy, okna,
drzwi, doświadczenie, dyspozycyjność
513 571 537
■ 19 letni uczeń (zaocznie) - 19 letni
uczeń szuka pracy w godzinach 6-14
- 515 176 575
■ 25 lat, inż. informatyk z doświadczenie - 25 letni informatyk ze znajomością
trzech języków obcych, z kilkuletnim
doświadczeniem w branży handlowej
(AGD, RTV, IT) - również jako kierownik
placówki (obecnie zajmowane stanowisko), podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry bądź NAJBLIŻSZYCH
okolic, niekoniecznie w dotychczasowej
dziedzinie - 792 715 065
■ Administracja - 26-letnia absolwentka mgr administracji Uniwer■

sytet Wrocławski podejmie pracę.
Doświadczenia w pracy na stanowisku
kierowniczym. Umiejętność kierowania
zespołem ludzi, organizowania pracy
i szkolenia pracowników. - 728 325
175
■ Avon + prezenty - Czy nie miałabyś
ochoty zostać konsultantką firmy
AVON? w sumie się nie narobisz, a
zawsze na swoje wydatki zarobisz i
do tego dla siebie masz kosmetyki
taniej! pieniądze same do ciebie płyną
prawie bez wysiłku. jeśli masz ochotę
napisz sms - ja oddzwonię! Ewa - 781
448 387
■ Bezprzewodowe sterowanie domem
- Wykonam instalacje inteligentnego
domu system Xcomfort- bez prucia
ścian, układania kabli. Wykonam
pomiary instalacji elektrycznych - 792
076 939
Poprowadzimy
rodzinnie dom
wypoczynkowy lub
pensjonat w Karpaczu,
okolicach - 507 107 881

Biuro/sekretariat - Podejmę pracę
w charakterze pracownika biurowego.
Posiadam 4-letnie doświadczenie na
stanowisku referenta. Wykształcenie
średnie zawodowe (matura) Technik
Obsługi Turystyki. Dyspozycyjność
pon-pt do godz. 16:00. Jelenia Góra
- 075 612 98 58
■ Chłopak poszukuję pracy – młody,
uczciwy pracowity, dyspozycyjny
chłopak podejmie się pracy na budowie
lub spawacza/posiada certyfikat europejski/ od zaraz – 607 642 076
■ Dekarze cieśle - przyjmiemy wszelkie
zlecenia na prace dekarsko ciesielskie
- 721321115
■ Dorywczo w Karpaczu - podejmę
prace popołudniu, od poniedziałku do
■

Promocja

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

piątku [sprzątanie, mycie okien itp...]
- 696 889 882
■ Doświadczeni budowlańcy - 3 solidnych - kolejne zlecenie na remont a-z
domu lub mieszkania - 600 4178 53
■ Doświadczenie i operaty wność
- Poszukuję zatrudnienia przy telefonicznej obsłudze klienta, kadry oraz
mała księgowość. Kontakt logan_85@
wp.pl
■ Doświadczona opiekunka - Zaopiekuję się osobą starszą od połowy
czerwca. Długoletnie doświadczenie.
Tylko w Jeleniej Górze. Proszę o kontakt
e-mail - opieqnka@wp.pl /obecnie poza
granica kraju/ - 602 802 164
■ Wykonam instalacje elektryczne
zrobię pomiary-przeglądy wraz z protokołami, naprawię, usunę usterki.
Instalacje bezprzewodowego sterowania domem .Przeglądy sprzętu p-poż.
gaśnice-agregaty gaśnicze. Przeglądy
urządzeń dźwigowych w zakresie
M/E: podnośników, żurawi itp. - 792
076 939
■ Firma - Firma Handlowo-Usługowa
podpisze umowę z inna Firmą jako
przedstawiciel handlowy - 721 308
745
■ Fizjoterapeutka podejmie prace
- Jestem licencjonowaną fizjoterapeutką aktualnie szukającą pracy!
Odbyłam praktyki z zakresu geriatrii,
pediatrii, pulmonologii, balneologii,
kinezyterapii i fizykoterapii! Należę do
osób sumiennych, pracowitych i szybko
uczących się oraz komunikatywnych
- 661 542 405
■ Fizjoterapeutka podejmie pracę
- Podejmę pracę jako fizjoterapeutka na
terenie Jeleniej Góry i okolic! Posiadam
duże doświadczenie zawodowe! - 661
542 405
■ Fizjoterapia i masaż - rehabilitacja
i masaż w domu, niskie ceny, fizjoterapeuta po ukończeniu szkoły nie w
trakcie!! - 694 649 046

Fryzjerka - damska poszukuje pracy
- najlepiej na Zabobrzu, ale nie koniecznie - 601 297 607
■ Hydraulika roboty ziemne - Podejmę
zlecenia na wykonanie instalacji
hydraulicznych co.- gaz- woda. W
każdej technologii jaka jest na rynku
-doświadczenie z polski jak i nabyte za
granicą - 511 324 011
■ Jako kierowca kat.b,c - jestem
uczciwy solidny i obowiązkowy mam
30l posiadam duze doświadczenie w
prowadzeniu busów w kraju i zagranica
- 781 622 465
■ Jelenia Góra - miła i młoda - Szukam
pracy jako sprzedawca, kelnerka, lub
inne. Umiem obsługiwać kasę fiskalną,
drukarkę, komputer, ksero. Chętnie nauczę
się nowych rzeczy - 509 314 377
■ Kierowca - Kierowca kat.b, c, c + e,
kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy
- ważne badania psychologiczne, kurs na
wózki widłowe, szukam pracy w okolicy
Jeleniej Góry z dojazdem do 30 km.
– 500 219 609
■ Kierowca b,c - szukam pracy jako
kierowca, może być dorywczo - 792
335 547
■ Posiadam Prawo Jazdy kat. B,C oraz
wszystkie badania lekarskie, wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu pojazdów
- 600 055 024
■ Kierowca kat. B, c, c + e, kurs na
przewóz rzeczy, karta kierowcy, ważne
badania psychologiczne, kurs na wózki
widłowe, szukam pracy w okolicy Jeleniej Góry z dojazdem do 30 km - 500
219 609
■ Kierowca b, c, e - Szukam pracy
– 504 081 385
■ Kierowca b, c młody - Podejmę pracę
jako kierowca ciężarówki lub busa. Chodzi mi o prace na długich dystansach w
kraju lub po Europie. Nie interesuje mnie
praca na miejscu jako zaopatrzeniowiec
czy kurier. - 605 060 748
■
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Kierowca b,c młody - młody, uczciwy,
ambitny, posiadam wszystkie aktualne
badania oraz kurs na przewóz rzeczy.
Podejmę pracę jako kierowca na długich
dystansach, najlepiej cała Polska lub
może być Europa. Nie interesują mnie
praca dorywcza ani na miejscu np. jako
kierowca- konwojent czy zaopatrzeniowiec - 605 060 748
■ Kierowca c - podejmę pracę jako
kierowca posiadam doświadczenie kraj
- zagranica - 721 581 631
■ Kierowca c+e - kierowca c+e, lat
37, doświadczenie w transporcie międzynarodowym, poszukuje pracy - 791
721 204
■ Kierowca kat. b, c podejmie - dodatkową lub stałą prace (dodatkowa w
weekendy) duże doświadczenie w ruchu
krajowym i zagranicznym - 501 294
820
■ Kierowca kat b. szuka pracy - młody
ambitny lat 21 podejmie prace jako
kierowca kat. B pojadę wszędzie - 505
125 078
■ Kierowca kat "b" - podejmę pracę
jako kierowca posiadam prawo jazdy
kat"B" doświadczenie w transporcie
- 509 630 878
■ Kierowca szuka pracy - Doświadczony kierowca busa szuka pracy od
pon. do piątku. Mam 25 lat i jestem po
studiach. Praca niekoniecznie musi być
za "kółkiem" - 660 685 399
■ Konserwacja terenów zielonych
- Zakładanie ogrodów - Przycinanie
drzew i krzewów - Strzyżenie żywopłotów - Koszenie i pielęgnacja trawników
- Nawożenie - Opryski Wykonujemy
elementy małej architektury, jak np.
murki oporowe, ścieżki, ogródki skalne,
fontanny i oczka wodne. - 661 626
234
■ Koparka i koparko ładowarka
- Posiadam uprawnienia Oper. koparek jednonaczyniowych do 0,8 m3
oraz koparko-ładowarek klasa trzecia
■

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

5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. A by ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
przy ul. Klonowica 9

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 kwietnia 2008 r.

OG£OSZENIA

(wszystkie typy). Prawo jazdy kat. B
ponad 20 lat (bezwypadkowo). Jestem
rzetelny i chętny do pracy. Jelenia Góra
i okolice. Grzegorz Stachurski - 606
395 570
■ Kreatywny podejmie pracę - Kreatywny i energiczny podejmie stałą
prace. Angielski i Niemiecki BDB, prawo
jazdy kat. B, obsługa komputera i kasy
fiskalnej, zdyscyplinowany, punktualny,
sumienny i uczciwy. Jelenia Góra i okolice
- 787 268 467
■ Kucharz - Kucharz z doświadczeniem
podejmie dodatkową pracę. - 602
881 016
■ Kucharz - mistrz - Szukam dobrej
pracy od m-ca czerwca w J.GORZE lub
ŚWIERADOWIE. Wieloletnie doświadczenie. Aktywny zawodowo. qcharz49@
wp.pl - 506 099 339
■ Licealista szuka pracy - Szukam pracy
na weekendy oraz na wakacje. Jestem
uczniem 2LO. Mam doświadczenie
w pracach budowlanych, renowacji
drewna oraz w obsługiwaniu programów
biurowych. Przyjmę prace zarówno
fizyczną jak i umysłową. KONTAKT: mail:
tadzik13@gmail.com lub Gadu Gadu:
741415 - *****
■ Licencjonowana fizjoterapeutka
- licencjonowana fizjoterapeutka podnosząca swoje kwalifikacje na uzupełniających studiach magisterskich podejmie
pracę w zawodzie lub na pokrewnym
stanowisku. - 696 047 253
■ Masaż leczniczy rehabilitacja - Tel.
dom. 075 75 590 73 - 508 238 533
■ Maturzystka pilnie szuka pracy - GG
716022 - 605 569 881
■ Mgr fizjoterapii szuka pracy - Fizjoterapeutka po ukończonych studiach
z doświadczeniem szuka pracy na
terenie Jeleniej Góry i w okolicach. - 501
816 547
■ Miła, młoda i uczciwa - JG - Szukam
pracy jako sprzedawca, kelnerka, lub
inne. Umiem obsługiwać kasę fiskalną,
terminal, komputer, ksero. Chętnie
nauczę się nowych rzeczy... Można też
pisać na e-mail: natasza@pino.pl - 509
314 377
■ Nie pożałujesz - Uczciwy, pracowity
i sumienny, szukam pracy na stałe,
na godnych warunkach - różne branże
- 660 685 399
■ Operatrr cnc szuka pracy - Doświadczenie w zawodzie 30 lat. Dobra
znajomość programowanie i rysunku
technicznego . - 667-62-74-14
■ Opiekunka do dziecka - zaopiekuje
się dzieckiem na terenie Jelenia Góra
(Zabobrze) - 696 978 548
■ Organizacja imprez prywatnych, oficjalnych, kompleksowo, także koncerty.
- 782 346 880
■ Pilne - Mam 19 lat i z chęcią podejmę
prace weekendową, mogę pomóc w

sprzątaniu lub innych robotach domowych, chętnie zaopiekuję się dzieckiem,
mam już w tym spore doświadczenia... Proszę o kontakt: 667138284
- 667138284
■ Szukam pracy biurowej. Jestem po
studiach wyższych magisterskich, ze
stażem. Karolina - 785 475 001
■ Pilnie poszukuję pracy - Młody, chętny
do pracy podejmie pilnie jakąkolwiek
prace. Z zawodu jestem kucharzem małej
gastronomii ale nie boje się nowych
wyzwań i szybko się przystosowuje
- 600 768 544
■ Szukam pracy biurowej lub podobnej,
jestem po studiach pedagogicznych,
obsługa urządzeń biurowych, obsługa
komputera, obsługa programu Ms Office,
jestem młoda, szybko się uczę, jestem
punktualna, dyspozycyjność - 668
047 090
■ Pilnie poszukuję pracy - Jestem
młody, ambitny, pracowity i chętnie
podejmę się każdej pracy. Posiadam
prawo jazdy kat. B. Dobrze sprawdzam
się w pracy przy produkcji, a także przy
pracach remontowo-wykończeniowych.
Ponadto kończę studium na kierunku
informatyka. siwy861@wp.pl - 889
546 946
■ Szukam pracy biurowej lub podobnej,
jestem po studiach pedagogicznych,
jestem młodą osobą, obsługa urządzeń
biurowych, obsługa komputera, programów Ms Office. - 668 047 090
■ Pilnie szukam pracy - Poszukuje pracy
najlepiej 3-4 dni w tygodniu najchętniej w
sklepie odzieżowym - 693 501 766
■ Podejmę dodatkową pracę - Podejmę
dodatkowa prace -może być na budowie.
- 518 215 099
■ Podejmę każdą pracę - Jestem 19
letnim uczniem szkoły wieczorowej i
szukam pracy w tygodniu do godz. 15.00
najlepiej na terenie Jeleniej Góry. Jestem
sumiennym pracownikiem i każdą pracę
staram się wykonać dokładnie i starannie. Bardzo potrzebne są mi pieniądze,
więc przyjmę każdą pracę... Bardzo
siebie polecam - 510 238 567
■ Podejmę pracę - Studentka, zainteresowana pracą w weekendy oraz w
niektóre dni tygodnia. Proszę o kontakt
- 511 744 731
■ Podejmę pracę - popołudniami w
godzinach 16-19 - 517 410 704
■ Podejmę pracę - jako pomoc
kuchenna(doświadczenie i ukończona
szkoła gastronomiczna o kierunku
kucharz)lub kelnerka. Proszę pisac:
asia397@amorki.pl - 695 632 974
■ Podejmę pracę - Jestem młody,
ambitny i chętnie podejmę się pracy.
Dobrze sprawdzam się w pracy przy
produkcji, a także przy pracach remontowo-wykończeniowych. Ponadto kończę
studium na kierunku informatyka. Oferty

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

proszę kierować na mai: siwy861@wp.pl
bądź telefonicznie - 889 546 946
■ Podejmę pracę - dodatkową- zatrudniony jestem na pełnym etacie na 3
zm po mechaniku zawodówka : wózki
widłowe, suwnice s2,prawo jazdy, B,
własne auto, laptop, navi. szybko się
uczę, potrzebuje zarobić na wyjazd z
rodziną na wakacje ale zmiana miejsca
pracy tez wchodzi w grę. Zarabiam 1250
zł netto - 792 731 858
■ Podejmę pracę - Szukam pracy
dodatkowej - 518 215 099
■ Młoda ucząca się osoba, poszukuje
pracy na weekendy. Jelenia Góra - 782
559 046
■ Podejmę prace po godzinie 18 Ambitny, młody, silny i energiczny podejmie prace po godzinie 18... Znajomość
komputera fakturowanie, ms office,
kosztorysowanie, naprawy samochodów, wstawianie okien i obróbka, prace
wykończeniowe oraz wiele innych rzeczy
potrafię. Zachęcam do współpracy !
- 605 135 001
■ Podejmę pracę przy remontach wykonuję kompleksowe prace związane
z remontami jestem solidny i uczciwy
- 781 622 465
■ Podejmę pracę w weekendy... - Uczennica Liceum- podejmę prace w weekendy
oraz w godzinach popołudniowych w
tygodniu jako kelnerka hostessa itp
- Laurka25@buziaczek.pl
■ Podejmę pracę jako kucharz, szef
- Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w restauracjach, hotelach, ośrodkach
szkoleniowo wypoczynkowych w kraju
jak i zagranicą. Poważne oferty proszę
kierować na profesion@o2.pl lub 500
297 685
■ Poprowadzę pensjonat ośrodek - Mam
bardzo duże doświadczenie, kontakty
handlowe w turystyce itp. Legitymuję
się tytułem najlepszego restauratorahotelarza w Warszawie gdzie wiele lat
pracowałem i mieszkałem. Jestem osobą
samotną, dyspozycyjną, komunikatywną. Oczekuję tez innych konkretnych
propozycji ! - 507 932 248
■ Posprzątam, umyję okna - Podejmę
się prac porządkowych typu: sprzątanie,
mycie okien, prasowanie. Zrobię zakupy,
pomogę w opiece nad starszą osobą.
Jestem uczciwa, odpowiedzialna i obowiązkowa. Ania. - 603 984 724
■ Poszukuje pracy - poszukuje pracy w
gospodarstwie rolnym zakwaterowaniem
jako traktorzysta mechanik – 605
679 196
■ Poszukuję pracy - przy więźbie dachowej, położeniu dachu, szalunki, zbrojenie,
docieplanie budynków. Z zawodu jestem
cieślą. - 505 390 884
■ Poszukuję pracy - młoda mila i sympatyczna kobieta poszukuje pracy najlepiej
weekendy. - 502 096 806

Praca - Podejmę pracę na weekendy
oraz wakacje. Uczę się w technikum
hotelarskim (1 klasa) - 517 153 556
■ Praca dla studenta - Student zaoczny
poszukuje pracy. Kontakt iuscogens@
onet.eu - mail
■ Posiadam busa, Ford transit max.
1tona ład. + 8 osób a także kat. b,c,d,e.
- 667 100 405
■ Praca na weekendy - jako kelnerka
barmanka ewentualnie sprzedawca. OD
ZARAZ - 603 361 214
■ Praca w Karpaczu - jako kelnerka,
pomoc kuchenna, na zmywaku, lub przy
sprzedaży pamiątek. - 793 545 493
■ Pracodawco zadzwoń - 25 lat, po
studiach, 3.5 roku jako kierowca busa i
magazynier w trzech hurtowniach o różnej branży, podejmę pracę niekoniecznie
za "kółkiem" - 660 685 399
■ Przyjmę przedstawicielstwo lub inne
propozycje. Własna działalność, nowy
bus 17m3 czas wolny - 665 3090 74
■ Przedstawiciel handlowy - Młoda
ambitna kobieta podejmie pracę od zaraz
- 501 835 660
■ Rehabilitacja i masaż w domu!!
- Rehabilitacja pourazowa oraz osób
starszych w domu! Gimnastyka i masaż!
Niskie ceny - 661 542 405
■ Rencistka, 53 lata - Podejmę lekką
pracę, godziny pracy obojętne. - 517
353 128
■ Serwer www, domena, strona www
- Profesjonalnie w realnej cenie. EMAIL daniel.krzysiak@gmail.com - 502
548 834
■ Młoda energiczna i zdyscyplinowana
podejmie pracę jako sprzedawca. - 501
835 660
■ Student - student finansów rachunkowości poszukuje pracy. Nie konieczne
w swoim kierunku. Każda praca by mnie
satysfakcjonowała byle bym miał też
czas na naukę. kontakt: inho_88@
interia.pl
■ Studentka szuka pracy - młoda
studentka szuka pracy w weekendy i
popołudnia. łatwo i szybko nawiązuje
kontakt z ludźmi, szybko się uczę,
znajomość języka niemieckiego na
poziomie komunikatywnym, miła aparycja - 511916072
■ Studentka szuka pracy - młoda
studentka szuka pracy w weekendy i
popołudnia. łatwo i szybko nawiązuje
kontakt z ludźmi, szybko się uczę, znajomość języka niemieckiego na poziomie
komunikatywnym, miła aparycja. - 511
916 072
■ Student z prawem jazdy kat. B podejmie pracę na weekendy i popołudnia
- 791541085
■ Student szuka pracy - Podejmę
pracę popołudniami lub w nocy - 605
332 994
■

Student zaoczny szuka pracy - Jestem
Studentem Zaocznym II roku Fizjoterapii
, szukam ciekawej pracy , z minimalnymi zarobkami 1400zł netto. Jestem
osoba młodą , komunikatywną , szybko
nawiązuje kontakt z ludźmi. Dni wolne
potrzebuje tylko na zjazdy na uczelnie
, wypada to średnio 2 razy w miesiącu
(weekendy) - 664 091 563
■ Szklarska Poręba - pilne - 24 lata,
wykształcenie średnie, doświadczenie w
handlu i gastronomii – 798 952 444
■ Szukam konkretnej pracy - 24 lata,
uczciwy, pracowity, komunikatywny,
otwarty na nowe doświadczenia poszukuje konkretnej i ciekawej pracy za sensowne pieniądze, akwizycja itp. proszę
nie dzwonić - 504 904 150
■ Szukam pilnie pracy biurowej lub
podobnej, mam wykształcenie wyższe
pedagogiczne, znajomość urządzeń
biurowych, obsługa komputera, Internetu, programu Ms office, punktualna.
- 668 047 090
■ Szukam pracy - na okres wakacyjny
lipiec wrzesień. Mogę podjąć się pracy
jako kelnerka(posiadam doświadczenie),
pokojówka, pomoc kuchenna, pomoc
w opiece nad osobą starsza, opieka
nad dziećmi(byłam opiekunką) - 783
472 697
■ Młoda studentka szuka pracy w
weekendy i niektóre dni tygodnia. Proszę
o kontakt. - 691 183 678
■ Młoda, inteligentna, miła dziewczyna
po kursie obsługi recepcji z językiem
niemieckim, znam także język angielski
na poziomie podstawowym. Przyjmę
pracę w każdym charakterze bo jestem
w tragicznym położeniu finansowym.
Tylko poważne oferty! Tylko Jelenia Góra i
najbliższa okolica. - 514 176 932
■ Szukam pracy - podejmę pracę jako
opiekunka do dziecka w godz. popołudniowych, lub przy porządkach w domu,
najlepiej na weekendy - 514 912 056
■ Podejmę pracę na cały etat. Podstawowa znajomość obsługi komputera,
doświadczenie w handlu, telemarketingu
- chętnie się uczę-także możliwość
przyuczenia się do zaproponowanego
stanowiska. Jestem dyspozycyjna,
uczciwa i pracowita - 503 312 357
■ Szukam pracy - Studentka II roku
poszukuje pracy w weekendy (ewentualnie również w piątki i poniedziałki).
- 506 559 053
■ Szukam pracy na terenie JeleniejGóry jako pomocnik kuchenny, pizzerii
lub barman. - 517 120 831
■ Szukam pracy - młoda osoba podnosząca swoje kwalifikacje na studiach
magisterskich szuka pracy- wykształcenie wyższe, medyczne (licencjonowana
fizjoterapeutka) - 696 047 253
■

Szukam pracy - Jako kierowca kat
B.Lub na budowie. Posiadam auto na
gaz z hakiem. - 511 873 961
■ Szukam pracy do godziny 16 - Szukam
pracy od poniedziałku do piątku do
godziny 16:00. Doświadczenie zawodowe
3-4 letnie na stanowisku konsultant/
sprzedawca. Prawo jazdy kategorii B Kontakt - karol102@wp.pl - 665 522 135
■ Szukam pracy - jako kierowca Posiadam wszystkie uprawnienia. - 515
558 653
■ Młody uczący się poszukuje pracy na
weekend, - 693 054 730
■ Szukam pracy na weekendy - pomoc
kuchenna , sprzątanie, praca w weekendy
- 781 557 554
■ Młody uczący się chłopak szuka pracy
na weekendy. Posiadam prawo jazdy kat.
B - 509 731 128
■ Szukam pracy w domu - Młoda,
wykształcenie średnie, podejmie pracę
w domu. - 660 673 522
■ T. hotelarstwa/studentka j.ang - Szukam pracy na okres wakacji w Jeleniej
Górze. W hotelu, restauracji, sklepie.
Nawet jako pokojowa. J. angielski - biegle, j. niemiecki - poziom podstawowy.
Szybko się uczę. Proszę o kontakt mail
- owy: Justynka1102@interia.pl - mail
■ Turystyka - studentka turystyki
(zaocznie) podejmie pracę - 663 364
189
■ Uprawnienia sep do 1kv szuk.pr - Mam
25 lat, szybko się uczę, posiadam upr.
Sep do 1kV szukam pracy na terenie
Jeleniej Góry - 663 641 314
■ W biurze od godziny 15.00 - 668
605 032
■ Wokalistka - z wykształceniem artystycznym i doświadczeniem w branży
muzycznej poszukuje zespołu. Zaznajomiona jestem z bogatym repertuarem.
Mieszkam w Jeleniej Górze. Kontakt:
swierzatko@interia.pl - 600 238 566
■ Wolny-dyspozycyjny - Podejmę pracę
w branży turystycznej – hotelarstwo
- gastronomia lub innej jako zarządca
- menedżer. Mam duże doświadczenie,
kontakty. Jestem osobą samotną, dyspozycyjną, zmotoryzowaną. Mam dobre
opinie-referencje - 665 363 483
■ Wykonawca / wynajem ruszt. Budowlanka- elewacje, wykończenia i
inne. Także wynajem rusztowania - 793
759 343
■ Zaopiekuje się dzieckiem - w wieku od
2 lat. Okolice Mirska - 792 075 939
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Zabobrze1,
rencistka. Tylko u mnie w domu - 509
622 860
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Mazda MX-3 1996r – przebieg
165.000, 1600 benzyna, zielony metalik, brak chłodnicy klimatyzacji – cena

AUTO KOMIS

ALF
A
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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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
do uzgodnienia – Cena 6800 PLN 504645166
■ Vw Golf 1,6 , 1994, szary metalik,
4 drzwi, szyberdach, centralny zamek,
przebieg 210 tys., cena 5000zł – 600
572 161
■ Fiata Seicento rok produkcji 1999.
pojemność 1.1 kolor czerwony. Ważny
przegląd i oc. Cena do uzgodnienia
663 636 336
■ Felgi aluminiowe 13"do vw Golfa,
Poloneza itp.ok.200zl. 691 837 144
075 71 22 204
■ Sprzedam lub zamienię Mazdę 626
94 (95 na mini wana np.kango berlingo
itp. 603 184 016
■ Ford Sierra 1991 rok poj.2000 cm
czerwony, benzyna + gaz, zarejestrowany oplacony. Cena 2100 zł. 605
823 858
■ Astra 1.6 benzyna 95r stan bdb.
606 601 728
■ Ford Escort kombi 1.8 diesel biały
stan bdb.6000zl.cena jak najbardziej
do negocjacji 693 736 015
■ Części do Forda Escorta 1.6; Forda
Probe 2.2 turbo 89 515 206 283
■ Opel Omega 2.0 + gaz 96/7 butelkowy bogate wyposażenie sprowadzony
z Niemiec 3 lata w kraju 2 kompletem
kół 515 206 283
■ Ford Probe 89 2.2turbo czerwony
sprowadzony z Niemiec zarejestrowany
cena 3500 515 206 283
■ Zderzak tylny niebieski do bmw e-36
oraz błotnik przedni prawy do bmw e-30
515 206 283 515 206 283
Vw Golf 1.8, bordowy
metalik, 1997, 5 drzwi,
klikatyzacja, abs,
elektrycznie regulowane lusterka, szyby,
4 poduszki, hak, białe
zegary, przebieg 220
tys. 600 572 161
Części do Forda Transita 2000
pojemność benzyna rok 90 94 606
128 693
■ Wszystkie części Golf 2 wersja 4
drzwiowa skrzynie biegów automatik
drzwi, osprzęt do silnika 1 8 - benzyna
694 054 544
■ Ford Mondeo ghia kombi 2004 rok
granatowy metalik tdci 2.0 stan idealny
pełne wyposażenie 111 tys. przebiegu
504 154 873
■ Fiat Seicento rok produkcji 1999.
pojemność 1.1 kolor czerwony. Ważny
przegląd i oc. cena 5.500 663 636
336
■ Felgi z oponami 15 cali 4x100
opony 195 x 50 x 15 bieżnik 7 mm
694 054 544
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię auto w rozsądnej cenie - może
być uszkodzone, zarejestrowane lub nie
072 206 06 61
■ Kupię każde auto, również powypadkowe oraz przyjmę każde auto w
zamian - wyrejestrowanie – Posiadam
wiele części zamiennych do rożnych
aut – nowe lub z demontażu – 604
899 303 – 698 707 299
RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za
m2 netto. Listwy wykończeniowe,
montażowe – producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 605
306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane do pensjonatów, sypialni, kuchni,
pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0
75 75 213 28 lub Tel. 605 306 250
■ Komplet wypoczynkowy 4+2+1 Stan
bardzo dobry – cena 850 zł oraz z
komody kredens i ława, dąb 1200 zł
– 502 068 070
■ Narożną kanapę, typ POTULICE, solidne
obicie tap. Cena 900zł - 503186140
■ Pralkę Franię w dobrym stanie – 120
zł - 075 61 33 089
■ Fax firmy Rother w bardzo dobrym
stanie – okazja 175zł oraz przystawkę
do prezentacji numeru 35 zł - 604
429 249
■ Tanio – telewizor Sony 4 lata – fotel
1 osobowy, rozkładany, zlewozmywak
kwasoodporny – witryna Sklepowa
oszklona – wys. 1,20 cm, dług. 1,30 cm
– 075 643 42 22
■ Tanie domowe obiady, gotowane na
miejscu i na wynos. Cieplice ul. Cieplicka
74 szkoła nr 6 502 108 290
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos, dla osób z M.o.p.s.
i firm JG ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 502
108 290 513 064 737
■ Pianino Calisia 075 75 436 69
■ Sony Ericsson w610i cena 600 zł
plus karta minisd 512mb gratis 785
183 771
USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY
i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu - alakow@
onet.eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i
szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807
i 075 642 03 15
■ www.oddłużanie.com

www.milleniumkredyty.pl
Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz okolicznościowe
- Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w
Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w
krytycznej sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, pisanie prac i
dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz
e-mail: angelikakonik@wp.pl
■ Dialog – tani, szybki, Internet, super
rabaty do 40% przyłącz się do nas z
TPSA za 1zł - 696279734
■ Naprawa pralek i sprzętu AGD,
Dariusz Simonium – zakład – Zabobrze
ul: Karłowicza 25 – czynny pon – Pt 10
– 17 sobota 10 – 13 – 603 835 483
– 075 64 21 598
■ Ekspres Pożyczka 500 zł do 200 - bez
BIK-u wypłata w 4h – 696 279 734
■ Firma Wizart - Elektryczne kominki
w zabudowie. Montujemy w każdym
mieszkaniu - Cena kilkakrotnie niższa od
tradycyjnych kominków - krótkie terminy
realizacji - 783 649 383
■ Architektura wnętrz - projektowanie,
aranżacje, wykonawstwo, pełen profesjonalizm - 514 294 024
■ Chata Biesiadna Lisia Góra - w Jeleniej
Górze posiada wolne terminy na imprezy
okolicznościowe w maju, zapraszamy
- 607 260 000
■ Firma PC-NET - serwis i usługi informatyczne oraz sieci komputerowe
■
■

Dialog – tani, szybki,
Internet, super rabaty
do 40% przyłącz się do
nas z TPSA za 1zł

696 279 734

Ekspres Pożyczka 500zł
do 200 - bez BIK-u
wypłata w 4h

696 279 734

Angielski korepetycje
skutecznie i tanio

606 803 803

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

515 716 919

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

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

certyfikat Cisco. Specjalna oferta usług
dla firm - 607 307 967
■ Fitness klub euro manta - Ogińskiego
1a Aerobik step siłownia, sauna, solarium
masaż. Od 17 do 21 w sobotę od 11 do
13.30 - 791 222 252
■ Fotografia okolicznościowa - i nie
tylko. Zrobimy każde zdjęcie nawet
nietypowe i w nietypowym miejscu - 607
307 967
■ Mała przytulna restauracja - organizuje komunie i inne uroczystości - miła
atmosfera i obsługa 603 938 986 - 075
64 15 107
■ Maine coon - Kotka rasy Maine Coon
szuka kocurka tej samej rasy - 075
612 92 58
■ Meble na wymiar - Meble na wymiar
- 504 334 380
■ Oddłużenia - 022 38 95 088
■ Pity od 15 zl - Biuro Rachunkowe Alizee
075 64 615 80, Wolności 252 Jelenia
Góra - 665 664 774
■ Podpis elektron. zus - Posiadamy bezp.
podpis elektron. ZUS. Nie kupuj! Podpisz
z nami umowę (sporządź., wysyłanie
deklaracji) Biuro Rachunkowe ALIZEE
- 665 664 774
■ Pożyczki - profesjonalnie i bezpiecznie
(współpraca z bankiem). Decyzja nawet
w ciągu 1 dnia. Możliwy dojazd do klienta
- 697 908 374
■ Pranie dywanów - tapicerki domowej i
samochodowej - 607 155 751
■ Przeprowadzki kompleksowe - krajowe
i zagraniczne. pianina, sejfy, itp. 075 76
73 971 - 516 146 075
■ Usługi finansowe - Biuro Rachunkowe
Alizee 075 64 615 80, 509 698 373 Wolności 252 Jelenia Góra. - 665 664 774
■ Usługi fryzjerskie - Profesjonalne przedłużanie i zagęszczanie włosów, bardzo
atrakcyjne ceny - 793 469 303
■ Wykonamy strony internetowe Wystawiamy faktury vat. Firma CDSI
- 504 120 752

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Ciesielstwo – dekarstwo. Więźby
oraz pokrycia dachowe wszelkich typów,
wstawanie okien dachowych – montaż
rynien – 511 089 681
■ Dekarstwo ciesielstwo - Dekarstwo
ciesielstwo - 721 321 115
■ Docieplenia, remonty - budowa, adaptacje, przystępne ceny, solidne wykonanie
- 501 434 162
Firma Budowlana Bartex
- kompleksowe usługi
budowlane, posadzkarstwo,
brukarstwo, tynkowanie.
Wykonywanie wszelkich
robót budowlanych

Tel. 0 608 262 768

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

501 666 098
508 647 464

Firma Wizart - Elektryczne
kominki w zabudowie.
Montujemy w każdym
mieszkaniu - Cena kilkakrotnie niższa od tradycyjnych kominków - krótkie
terminy realizacji

783 649 383

Tynki gipsowe,
cementowowapienne,
docieplenia, doświadczenie, wlasne
rusztowanie
600 572 161
Docieplenia tynki zewnętrzne - Brygada wykona przyjmie zlecenie lub
podejmie współprace - 663 911 340
■ Hydrauliczne usługi - AWARIE - 603
184 016
■ Hydraulika technika grzewcza montaż c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM Rafał
Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516
■ Koparko – ładowarka, - duże kola typu
crab, wykopy, przyłącza oczyszczalnie
tanio sprawnie - 785 535 629
■ Malowanie-remonty mieszkań - Gładzie, regipsy, panele ścienne i podłogowe
- 691 936 900
■ Montaż paneli - Montaż paneli podłogowych i ściennych. Solidnie i niedrogo
- 691 936 900
■ Stany surowe - przyjmę zlecenie
- 791 826 985
■ Stany surowe wykonam - Stany
surowe wykonam - 663 912 384
■ Tynki maszynowe – agregatem
- Wykonujemy tynki cementowo wapienne, doświadczona ekipa, nowy
agregat, szybko i profesjonalnie - 667
934 227
■ Usługi ogólnostolarskie - pełen zakres
doświadczenie 693 954 683 Po 14.00
- 693 954 683
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio
i solidnie - 608 425 553
■ Wykonuję malowanie mieszkań
- klatek schodowy panele gładzie płytki
- 603 515 240
■ Wymiana oraz naprawa dachów
- Rynny, kominy, odgromy, okna dachowe.
Dachy od podstaw(blacha, papa, gont,
dachówka) - 660 513 964
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Bus do cottbus - Szukam busa na
30.04.08, który jedzie do Cottbus (mce dla jednej osoby) Proszę o kontakt:
agi2001@wp.pl - 605 649 412
■ Dwa busy vw t4 - przewóz towarów
kraj, zagranica - tanio solidnie-faktury
VAT - 509 132 436
■ Jg expres przewozy osobowe - do
Niemiec. Wyjazdy w środy i soboty.

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"
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Ceny konkurencyjne. Co szósty przejazd
GRATIS !!! - 075 75 263 85
■ MPT - Przewozy Regionalne, przesyłki
kurierskie expressowe tel i fax 075
71740 25 607 763 204 F-ra VAT - 607
763 204
■ Przewozy - "MPT"- Przewozy Regionalne, przewozy osobowe do Czech
- całodobowo. F-ra VAT.Tel/fax 075 71
74 025 - 607 763 204
■ Przewozy osobowe - Sawka, przewozy
osobowe do Niemiec. Jelenia Góra - 692
222 813
■ Przewozy regionalne ford trans - z klimatyzacja 9 osobowy ceny do negocjacji
Faktury Vat. Zadzwoń. - 609 086 821
■ "MPT"- Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław F-ra VAT, tel/fax
75 717 40 25 kom - 607 763 204
■ Tani i rzetelny przewóz osób - Tani i
rzetelny przewóz osób - 609 625 256
■ Usługi transportowe, - transport
auta na lawecie, transport towarów i
przedmiotów nietypowych oraz inne
usługi związane z transportem - 601
082 077
■ Usługi transportowe do 1650kg.
- Przewiozę wszystko – Jelenia Góra.
Polska. Europa - 793 385 695

USŁUGI

Transport towarów
(max. 900 kg),
FV - 502 283 860
Przeprowadzki
meblowóz,
przeprowadzki
międzymiastowe, biur
Faktury VAT
505 900 180

MUZYCZNE
Duet muzyczny carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
■ Muzyczna oprawa ślubów - skrzypce
+ gitara lub skrzypce + klawisze.
Repertuar: Ave Maria Bach, Aria na
strunie G, druga część Zimy Vivaldi i
in. - 693 042 494
■ Zespół muzyczny Topaz - Skład
trzyosobowy. Wolne terminy na wesela.
Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. e-mail:zlukasiak@op.pl - 602
585 754
■ Zespół SaxBand - w składzie 3
osobowym z wokalistka. Saksofoy,
klawisze, klarnet, wokale męskie Po AM
Do Dyspozycji DEMO Covery, biesiada
itp. - 663 361 070
■ Profesjonalna orkiestra - Gramy
w 100% na żywo W składzie zespołu
wokalistka-saksofonistka Obsługujemy
wesela bankiety dancingi imprezy - 603
560 398
■

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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30 JELONKA WCZORAJ
Zapraszamy na krótką wycieczkę w przeszłość zmieszaną nieco z teraźniejszością

Polski cień pruskiego orła
Są w stolicy Karkonoszy miejsca szczególne. Na
trwałe wpisane w historię Hirschbergu i zarazem
Jeleniej Góry. Jak zmieniały się po 1945 roku i później? Faktem jest, że na zdjęciach często fałszowano
prawdę. Ale i o niechcianych symbolach zapominali
sami Polacy.
Z relacji W. Leskiego, jednego z
pionierów osadnictwa polskiego w
naszym mieście wynika, że Jelenia
Góra dla przybyszów, którzy przyjechali tu w 1945 roku i później, była
niemal idyllą.
Po przejechaniu przez zrujnowany niemal doszczętnie, cuchnący
swądem spalenizny Wrocław, ludzie
wysiadający na dworcu głównym
stolicy Karkonoszy dziwili się, że panuje tu normalne życie. Nic nie było
zniszczone. Zgodnie z rozkładem
jazdy kursowały tramwaje.
Tyle, że z zaopatrzeniem było
nieco gorzej.

Kolorowa Kolejowa czyli
moc niemieckiej farby

Leski opisuje ulicę Kolejową (1
Maja) wiosną 1945 roku zamieszkałą jeszcze przez Niemców. Z niemal
każdego okna kamienic wiły się
kwiaty. Domy – kolorowe.
Przy ówczesnej alei Stalina (dziś
Wolności) autor przez długie lata
prowadził sklep w kamienicy, na
której wisiał zegar uliczny, po którym dziś została tylko konstrukcja
mocująca czasomierz.
Widział niemieckie napisy,
zgrabnie namalowane na fasadach domów, kiedy to jeszcze ten
sposób reklamowania działalności
był znacznie bardziej popularny
i estetyczny niż dzisiejsze nieco
kiczowate szyldy.
Jednak – w ramach normalności
przejęcia miasta przez Polaków – kaligrafowane gotykiem lub zwykłym
pismem litery znikały pod warstwą
tynku lub były wykuwane. Niemiecka farba – podobno była tak dobra
– że innego sposobu na nią nie było.
Do dziś jeszcze niektóre tkwią, a
nawet na nowo ukazują się na
fasadach domów w zaniedbanych
dzielnicach miasta.
Ideologiczny
fotomontaż
Na ciekawy sposób cenzurowania śladów niemieckości wpadli
wydawcy pocztówek. Te pierwsze,
które wysyłali z Jeleniej Góry turyści
i mieszkańcy były przedrukami
niemieckich oryginałów, dość umiejętnie retuszowanych.
I tak, na jednej widokówce przedstawiającej Markt (Rynek) widzimy
niemieckie napisy, reklamę sklepu
Otto Spuetha i Syna. Na pocztówce
wydanej przez Polaków – widok
niemal identyczny, ale znikają
ślady niemieckości a wraz z nimi
jedna postać z kadru. Pojawia się
napis: Jelenia Góra: Arkady i Ratusz. Wówczas jeszcze centralne
miejsce miasta nazywało się przez
rok (od 1945 do 1946) Rynkiem,
później stało się placem Ratuszowym. Podobno, aby odróżnić je od
powszechnie zwanego rynkiem

targowiska przy Daszyńskiego (dziś
Obrońcow Pokoju).

Spojrzenie orła

Baczny obserwator zauważy
jednak, że osoba, która retuszowała
zdjęcie zapomniała o bardzo istotnym szczególe: o pruskim orle, który
wieńczył ratuszową wieżę.
Widnieje on nie tylko na kilku
widokówkach przedrukach, lecz
także na zdjęciach wykonanych
przez polskich artystów fotografików, choćby Jana Bułhaka. Ten
przyjechał na Ziemie Odzyskane,
aby wykonać całą serię fotografii
tych okolic.
Na kilka dni zatrzymał się w
Jeleniej Górze i Cieplicach.
Symbol niemieckości został
strącony z ratuszowej wieży i innych budynków publicznych, które
ozdabiał, już po bułhakowskiej sesji
zdjęciowej.
Malowane niemieckie napisy
częściowo zastąpione zostały polskimi. W miejscu ekskluzywnego
sklepu z odzieżą W. Klose w kamienicy nr 20 naprzeciwko ratusza,
powstała filia Przedsiębiorstwa
Spedycyjno-Transportowego A.
Kaniewski z Krakowa.
Obok – gdzie mieścił się zajazd
„Pod Złotym Mieczem” – w jednej
z najbardziej zdobionych budynków w rynku – zionęło pustką.

Basteje na mieszkania

Przyzwyczajeni do widoku zbudowanej z kamienia bastei zwanej
Basztą Grodzką, zapewne zdziwią
się widząc ją w makabrycznym
stanie z obsypanym częściowo
tynkiem.
To Niemcy pokryli nim jedną z
najstarszych budowli i jednocześnie fragment murów obronnych
miasta, zakrywając pierwotny
budulec.
– W baszcie już od XVIII wieku
były mieszkania, w takich celach
obronne budowle wykorzystywano podczas pokoju – podaje Ivo
Łaborewicz. W pomieszczeniach,
gdzie dziś jest siedziba Centrum
Informacji Turystycznej i Kulturalnej, zamieszkiwali za niemieckich
czasów różni kupcy oraz lekarz
miejski. W przylegającym budynku była piekarnia.
Po 1945 roku obiekt przeznaczono na lokale komunalne.
Zniszczony tynk usunięty został na przełomie lat 60 i 70, kiedy
to przeprowadzano „rujnującą”
modernizację starówki polegającą
na wyburzeniach całych kwartałów okolicznych kamienic.
Na szczęście architektoniczni
miłośnicy postępu nie zrównali z
ziemią baszty. Znalazły w niej siedzibę stowarzyszenia i instytucje
kulturalne.

Propaganda sukcesu
przy magistracie

Wróćmy na plac Ratuszowy.
Przez długie lata nie był on zamknięty dla ruchu samochodów. Do 1952
roku jeździły tamtędy tramwaje.
Garbate warszawy zakręcające
tuż przy fontannie z pomnikiem
Neptuna widać jeszcze na fotografiach z lat 60-tych ubiegłego wieku.
Nawet po przebudowie (a raczej rozbiórce i ponownym postawieniu) ratuszowej przybudówki
– urządzono przed nią parking,
zachowując jednocześnie pas zieleni
pochodzący jeszcze z niemieckich
czasów. Ostał się także słup ogłoszeniowy widoczny również na
dawnych fotografiach.
Nie na długo. Propaganda sukcesu lat 70-tych sprawiła, że władze
uznały, iż zabytkowa brukowa
nawierzchnia rynku jest do niczego. Zastąpiono ją śliskimi płytami
kamiennymi (do dziś zachowanymi w podcieniach). I zamknięto
plac Ratuszowy dla ruchu samochodowego. Oczywiście pojazdy
uprzywilejowane mogły tamtędy
swobodnie jeździć.
Jeszcze lat temu dziesięć można
było podziwiać inny symbol przeszłości naszego miasta: pokrywy
studzienek kanalizacyjnych. Choć
polskość ogarnęła niemal wszystko,
na żeliwnych pokrywach wciąż
istniał napis Hirschberg. Dopiero
kolejna wymiana nawierzchni w
centrum miasta – przeprowadzana
na przełomie wieków XX i XXI położyła im kres. Po zabytkowych pokrywach ślad zaginął, za to zastąpione
zostały nowymi z nazwą norweskiej
firmy, od której kupiono przewody
kanalizacyjne i ściekowe.

Ciąg dlaszy w następnym
numerze ....

(tejo)

Basteja obronna zwana basztą grodzką – tynk się sypie,
milicjant pilnuje porządku: lata 50-te ubiegłego wieku

Ulica Kolejowa (1 Maja) na przełomie lat 40. i 50 dwudziestego
stulecia. Do dziś prawie się tu nic nie zmieniło

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

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

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

Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

IEŻ
ODZ ĄŻOWA
CI
A
CIĘC
E
I
Z
ID

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

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

Czekoladziarnia Naleśnikarnia
Prawdziwa gorąca czekolada Azteków
Naleśniki XXL (35 cm)
Ekskluzywna włoska kawa BONOMI
Fantazyjne desery lodowe
i czekoladowe, Internet

Duet Cafe Jelenia Góra –

Cieplice

Plac Piastowski 14 (za Policją, obok Wodnika :)

SIM-LOCKI, SAGEMY, NOKIA,

NAJNOWSZE MODELE

KODY Z RADII SAMOCHODOWYCH
PRZEGRYWANIE KASET VHS
NA PŁYTY DVD

USŁUGI INFORMATYCZNE

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

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

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

RADIO TAXI MERCEDES

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

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

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

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

Miejsce
na twoją
reklamę

Jelenia Góra

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

Wiosenna promocja
Elektronarzędzi

Duże Rabaty
Niskie ceny na

asortyment spawalniczy

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

z tym ogłoszeniem
do 26.04.2008
BEZ WPISOWEGO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nazwa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jako partner o ustalonej renomie Grupa
Draexlmaier zajmuje się od dawna wiodącą pozycję w międzynarodowym przemyśle motoryzacyjnym. Każdego dnia
ponad 35.000 pracowników na całym świecie opracowuje i wytwarza nowoczesne systemy elektryczne i ekskluzywne
wyposażenie wnętrz pojazdów. Jeśli chcecie Państwo do nas dołączyć- serdecznie witamy w firmie Draexlmaier.
W Jeleniej Górze rozszerzamy profil już istniejącej firmy o wytwarzanie elementów wyposażenia wnętrz dla wysoko
cenionych marek BMW i Porsche. W ostatnim etapie produkcyjnym w ten dodatkowy segment produkcyjny będzie
zaangażowanych ponad 500 pracowników powlekających skórą codziennie kilkaset obić drzwi oraz wysyłających je do
Niemiec. Do tego zajęcia stanowiącego prawdziwe wyzwanie poszukujemy ludzi zaangażowanych, elastycznych oraz
zainteresowanych długoterminową współpracą.
Oferujemy pracę na stanowisku
Kierownik zmiany w dziele produkcji
Do Państwa zadań należeć będzie:
•
Współdziałanie i współtworzenie obszaru działania
kierownika zmiany, wybór, prowadzenie oraz
szkolenie pracowników
•
Współdziałanie przy montażu i uruchomieniu
maszyn i urządzeń
•
Planowanie i organizacja wydajności w produkcji
seryjnej, zapewnienie wymaganej jakości, ilości
oraz terminowości dostawy
•
Zagwarantowanie bezproblemowego przebiegu
produkcji poprzez ostrożne obchodzenie się z
urządzeniami i utrzymywanie ich w dobrym stanie
Wymagania:
•
Odpowiednie wykształcenie techniczne (zależnie
od profilu: krawiec/ krawcowa, tapicer, mechanik,
elektrotechnik) oraz doświadczenie na stanowisku
kierownika zmiany w firmie produkcyjnej
•
Umiejętności kierownicze, stanowczość, talent
organizacyjny oraz wysokie kompetencje
społeczne
•
Dobra znajomość obsługi komputera oraz
możliwość wyjazdu na szkolenie do Niemiec
•
Mile widziana znajomość języka niemieckiego
Kontroler jakości produkcji/ dostaw
Do Państwa zadań należeć będzie:
•
Analiza jakości produktu oraz procesu produkcyjnego
w produkcji seryjnej łącznie z rozpatrzeniem
reklamacji
•
Przeprowadzanie kontroli jakości produktu BMW
•
Współudział przy analizie i rozwiązywaniu problemów
jakościowych
•
Ocena procesów oraz dostaw części pod względem
przydatności/ funkcji oraz jakości
Wymagania:
•
Wykształcenie średnie techniczne
•
Doświadczenie na stanowisku: kontroler jakości,
najlepiej w przemyśle motoryzacyjnym
•
Znajomość procesów związanych z przetwórstwem
skóry (szycie, piankowanie, tapicerowanie)
•
Uporządkowany, zorientowany na wyznaczony cel
sposób pracy, wysokie umiejętności analityczne,
niekonfliktowy sposób bycia oraz odporność na
stres
•
Komunikatywność, umiejętność przekonywania,
zdolności negocjacyjne,
•
Umiejętność pracy w zespole
•
Mile widziana znajomość języka niemieckiego
Pracownik magazynu
Wymagania:
•
Minimum roczne doświadczenie pracy w
magazynie
•
Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania
magazynu i gospodarki magazynowej
•
Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
•
Znajomość pakietu Ms Office
•
Gotowość do pracy w systemie zmianowym
Pracownik produkcji (cieniowanie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
•
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych
oraz czasowych
•
Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie
cieniowania elementów za pomocą maszyny
•
Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
•
D o ś w i a d c ze n i a n a s t a n o w i s k u p ra c o w n i k a
produkcji
•
Praca w trybie zmianowym
•
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Pracownik produkcji (nanoszenie kleju na
elementy skórzane oraz tapicerowane)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
•
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych
oraz czasowych
•
Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie
nanoszenia kleju za pomocą pistoletu na elementy
skóry
•
Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
•
D o ś w i a d c ze n i a n a s t a n o w i s k u p ra c o w n i k a
produkcji
•
Praca w trybie zmianowym
•
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia
Pracownik produkcji (piankowanie elementów)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
•
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych
oraz czasowych
•
Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie
piankowania elementów za pomocą maszyny
•
Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
•
D o ś w i a d c ze n i a n a s t a n o w i s k u p ra c o w n i k a
produkcji
•
Praca w trybie zmianowym
•
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia
Pracownik produkcji (szycie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
•
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych
oraz czasowych
•
Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie
szycia
•
Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
•
Doświadczenia na stanowisku pracy jako szwacz/
szwaczka
•
Doświadczenie w szyciu również odzieży
tekstylnej
•
Znajomości procesu szycia
•
Praca w trybie zmianowym
•
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia
Pracownik produkcji (wykrawanie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
•
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych
oraz czasowych
•
Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych
dziedzinach
•
Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
•
Doświadczenia na stanowisku pracy jako wykrawacz
skóry
•
Znajomości procesu obróbki i krojenia skóry
•
Praca w trybie zmianowym
•
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Wszystkim osobom zatrudnionym gwarantujemy przeszkolenie w naszym zakładzie lub w zakładach
w Vilsbiburgu w Niemczech.
Jeżeli któryś z opisanych profili Państwu odpowiada i macie Państwo ochotę przyczynić się swoją
energią, wytrwałością oraz zamiłowaniem do pracy w zespole i do rozwoju przedsiębiorstwa w branży
o bardzo dużej dynamice, to będziemy cieszyć się z Państwa nadesłanych do nas dokumentów
aplikacyjnych. DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o. o
Katarzyna Leśniewska,
Tel. 075/ 75 38 934,
ul. Spółdzielcza 45, 58-500 Jelenia Góra

lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de

