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Zemsta czy redukcja?

Prezydent Marek Obrębalski ze
świtą będą jutro (wtorek) w kiepskiej
formie, bo w poniedziałek w nocy
wrócą sterani trudami podróży
z Cervi (Włochy), partnerskiego
miasta Jeleniej Góry. Z szefem
miasta pojechał jego zastępca
Jerzy Łużniak. Zabrało się też dwoje
urzędników i czworo radnych.
Grażyna Malczuk z SLD, Grażyna
Rehlis-Pawlukiewicz z PO, Ewa
Duziak ze Wspólnego Miasta i
Józef Zabrzański z PiS, zostawili
polityczne spory, by przez dwa dni
wspólnie pooddychać adriatyckim
powietrzem, wąchać kwiat y i
promować miasto u boku jego
włodarzy. Delegacja Jeleniej Góry
zrezygnowała z samolotu, a do
słonecznej Italii udała się ścieśniona
w dwóch samochodach, w których
spędziła ponad 28 godzin. Wszystko
dla oszczędności. str. 4

Waldemar Woźniak, naczelnik
wydziału oświaty, zwrócił się
pisemnie do dyrektorów podstawówek o połączenie najmniej
licznych klas. W „szóstce” dyrektorka Maria Guszała zamierza
z trzech klas drugich utworzyć
dwie, dużo liczniejsze. Przy okazji
wypowiedzenia z pracy dostały
dwie nauczycielki. Akurat te, które
w sądzie dyrektorka oskarżyła o
zniesławienie.
str. 9
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St rajkowa

Banda młodych osiłków
sterroryzowała w sobotę pracownika pawilonu dyskontu
spożywczego przy ulicy Wolności. Jeden z przestępców
przyłożył ofierze długi nóż do
gardła. Grozili mu śmiercią.
Zażądali wódki i zabronili
poszkodowanemu wzywania
policji. Potem zabrali butelkę
z brandy i uciekli. Obsługa
sklepu, mimo groźby, szybko
wezwała stróżów prawa. Po
przeprowadzeniu czynności i
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Najlepszego naszym Mamom!
str 3

603 ogłoszeń - 146 ofert pracy
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po napadzie został schwytany.
Policja poszukuje jego kompanów. Za kradzież rozbójniczą
grozi im kara do 10 lat więzienia.
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We wtorek (27 V) w większości szkół nie będzie zajęć. – Chcemy
podwyżek płac, wcześniejszych emerytur i utrzymania Karty Nauczyciela – mówią uczący z jeleniogórskich szkół, którzy popierają
ogólnopolski strajk. Wśród nich jest Mariusz Kokotowski z ZSO nr 1.
Do związków nie należy, ale podkreśla, że rząd nie może oszczędzać
na edukacji. str. 5
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przesłuchaniu świadków zdarzenia policjanci wytypowali
głównego sprawcę. Okazał się
nim znany mundurowym rzezimieszek. Kilkanaście minut
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Do życzeń z okazji Dnia Matki złożonych przez dzieci z Przedszkola nr 4
w Jeleniej Górze przyłącza się redakcja Jelonki.com! str. 22
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W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

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

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

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

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

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 075/ 64 53 300, www.kk.jgora.pl
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DZIŒ W JELONCE
Ojcowie pijarzy na topie
– str. 6 i 22
Porcja rozmaitości
– str. 7
Książki przed
przeprowadzką – str. 8

Teatr wraca
do starych czasów

W świecie bajek
Milińskiego
– str. 9

Kupili warownię
za 100 złotych

– str. 11
Lepsi od Krakowa
– str. 12 -13

– str. 10

KONKURS
Zapraszamy do udziału w konkursie z Galerią Czekoladową,
w którym do wygrania sa cenne
nagrody w postaci pięciu zaproszeń o wartości 40 zł każde do
zralizowania w naszej Galerii
przy ul. Sobieskiego 2 w Jeleniej
Górze.
Pytania konkursowe:
1. Który z wymienionych napojów jest napojem firmowym
Galerii Czekoladowej:
a) chocoffee - czekolada na gorąco z espresso i chili
b) kawa latte
c) granita
2. Z jakim nadzieniem jest czekoladka "dukat jeleniogórski"
produkowana przez Czekoladziarnię:
a) malinowym
b) marcepanowym
c) orzechowym
3. W jakie dni odbywają sie koncerty w czekoladziarni:
a) w każdy wtorek
b) co niedzielę
c) w każdy czwartek

Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłac na
adres marketing@jelonka.com do 30 maja

Maria Żmuda pisze
książkę o mężu piłkarzu
– str. 14
Szczęście mimo bólu
– str. 14
Jelonka wczoraj – str. 30

Odblaskowo przed Orlinkiem
Drugi finał akcji „Marsz Edukacyjny” organizowany przez
policję odbędzie w Karpaczu
przy hotelu Orlinek 29 maja w
godzinach od 9.30 do 16.
Udział weźmie blisko 400
uczniów klas I-III ze szkół powiatu jeleniogórskiego. Jest
to jednocześnie finał projektu
„Bądź widoczny” Fundacji Je-

leniogórska Akcja Bezpieczna
Droga. Dzieci w wieku 7-9 lat
zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe, które mają
nosić w drodze do i ze szkoły.
Działania przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa na
drogach podmiejskich, często
pozbawionych chodnika.

(Mar)

Kierowca wycieczki
ostro zabalował
60-letni mężczyzna chciał po
pijanemu przewieźć grupę nauczycieli z Karpacza na drugi
koniec Polski. Miał 2,22 promila alkoholu. Ten sam kierowca
kilka dni temu przywiózł do
miasta pod Śnieżką grupę
nauczycieli z Ełku. W niedzielę
zaraz po 7 rano mieli rozpocząć
podróż powrotną.
Uczestnicy wycieczki jednak
zauważyli, że szofer zachowuje
się nienaturalnie i powiadomili policję. Okazało się, że
mężczyzna był mocno pijany.

– Twierdził, że wypił tylko
piwo. Trudno w to uwierzyć, bo
badania wykazały 2,22 promila
alkoholu – mówi nadkomisarz
Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Skończyło się na
pouczeniu, gdyż kierowca nie
zdążył wsiąść za kierownicę.
Nauczyciele wynajęli miejscowego przewoźnika z Karpacza
i z nim wrócili do domu.

(ROB)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

KONKURS

Nie musisz jechać do Paryża,
Paryż przyjechał do Ciebie!
Pytanie konkursowe
- Z czym kojarzy Ci się Paryż?

Najciekawsze 3 odpowiedzi nagrodzimy
bonami o wartości 250 zł każdy do
wykorzystania tylko w butiku
przy ulicy Piłsudskiego 16.
Na odpowiedzi czekamy
do 9 czerwca
pod adresem
gkowalska@jelonka.com

Wyniki 7. Ogólnopolskiego Rankingu Wyższych Uczelni „Newsweeka” wskazówką dla maturzystów i pracodawców

Dobre zarobki i szybka kariera
Ubiegłotygodniowy, 20. numer „Newsweeka” przyniósł
wyniki i omówienie 7. Ogólnopolskiego Rankingu
Wyższych Uczelni. Siódemka okazała się niezwykle
szczęśliwa dla legnickiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej, która w trzech kategoriach zajęła czołowe lokaty.
W kuluarach wielkiej poniedziałkowej (12 maja 2008
r.) gali laureatów WSM nazywano „czarnym koniem”
tegorocznej rywalizacji. Nikt nie przypuszczał, że tak
młoda uczelnia ulokowana z dala od wielkich ośrodków akademickich, jak Wrocław, Kraków czy Poznań,
tak bardzo popsuje szyki faworytom.
Co zrobić, by zaraz po studiach dobrze zarabiać i szybko
zrobić karierę? Trzeba zostać
inż ynierem. – Jak pokaza ł
najnowszy ranking „Newsweeka", pracodawcy najbardziej
cenią absolwentów uczelni
technicznych i mał ych, ale
wyspecjalizowanych szkół. To
było kompletne zaskoczenie.
My, redakcyjni humaniści, z
niedowierzaniem wpatrywaliśmy się w wyniki tegorocznej, 7. edycji ogólnopolskiego
rankingu wyższych uczelni.
Pierwszą dwudziestkę zdominowały uczelnie techniczne.
Kuźnia menedżerów Szkoła
Główna Handlowa znalazła
się dopiero na 10. miejscu, a
typowo humanistyczna Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej
na 20. – ocenia Iwona Dominik,
autorka raportu o kryteriach,
warunkach i przebiegu rankingu na łamach „Newsweeka”.

Założyciel legnickiej WSM
Wacław Demecki ma swój przepis na karierę. – trzeba dobrze
wybrać uczelnię – twierdzi. – Ja
uzyskałem dyplom inżyniera budowlanego w Białymstoku, ale
tytuł magistra już na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, pod
okiem prof. Leona Rywińskiego.
Studiując, obserwowałem jak
działają uczelnie. Doświadczenia
przydały się przy organizacji
Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
Zrobiłem to dla młodzieży, która
w Legnicy nie miała możliwości
kształcenia. Wychodzę bowiem
z założenia, że człowiek jest
tyle wart, ile dobrego zrobi dla
innych, a żyje tak długo dopóki
żyje pamięć o nim.
Wartość rynkowa dyplomu
Autorzy rankingu „Newsweeka” postawili sobie za cel
uchwycenie rynkowej wartości
wykształcenia. W ten sposób
powstała lista najlepszych pol-

skich uczelni, które są kuźnią
polskich kadr dyrektorskich,
menedżerskich i kierowniczych.
Na zlecenie „Newsweeka” dwie
renomowane firmy badawcze
ARC Rynek i Opinia przebadały
1409 firm z takich branż, jak:
handel, motoryzacja, usługi,
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport, łączność,
finanse, hotelarstwo i gastronomia. Ankieterzy sprawdzili, jakie
dyplomy posiadają pracownicy
zajmujący najwyższe miejsca
w hierarchii pracowniczej. Badaniami objęto pracowników w
wieku do 36 lat.
Następna analiza to sprawdzenie w GUS, ilu absolwentów
po roku 1996 roku ukończyło
badane uczelnie i jaki odsetek
z nich znalazł zatrudnienie w
ankietowanych firmach. Na
tej podstawie została ustalona
kolejność szkół w rankingu.
W zestawieniu nie znalazły
się te uczelnie, które przez 10
lat wypuściły mniej niż tysiąc
absolwentów. Uznano bowiem,
iż to za mało, by móc ocenić ich
wartość rynkową.
Ranking jest swego rodzaju
drogowskazem dla wszystkich
tych, którzy jeszcze nie wybrali
uczelni i wskazówką, ile i gdzie
będą zarabiać po studiach w 50
najlepszych polskich uczelniach
ujętych w zestawieniu. Tym, bar-

dziej cieszy, że dyplom legnickiej
Wyższej Szkoły Menedżerskiej
ma tak wysoką wartość rynkową
i cieszy się tak wysokim uznaniem badanej kadry.
– Na rynku pracy rządzi prawo popytu i podaży, a popyt
na absolwentów studiów technicznych jest dziś ogromny.
Natomiast podaż jest wciąż za
mała – uważa Magdalena Jóźwik
z Banku Danych o Inżynierach
(BDI) w wypowiedzi dla „Newsweeka”. – Dlatego inżynierowie
wszelkich branż i informatycy
nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Jak wynika z
badań BDI, świeżo upieczony
absolwent z tytułem inżyniera
może liczyć po studiach średnio
na pięć ofert pracy.
Deficyt inżynierów
Oprócz wielu kierunków humanistycznych, jak prawo, socjologia czy pedagogika, legnicka
Wyższa Szkoła Menedżerska
oferuje specjalności inżynierskie, jak: inżynieria zarządzania
produkcją, logistyka, transport,
architektura i urbanistyka, informatyka czy matematyka, których
absolwenci z miejsca otrzymują
pracę.
Założyciel legnickiej WSM Wacław Demecki jest inżynierem budowlanym. – Kiedy zakładaliśmy
uczelnię przewidywaliśmy, że w
Polsce będzie narastał głód inży-

nierów – tłumaczy. – Narastający
boom budowlany w ostatnich
latach wyssał z rynku wszystkich
specjalistów od budownictwa.
Brakuje także inżynierów elektroników, elektrotechników i
mechaników. Polska jest wielkim
placem budowy. Powstają nowe
centra badawczo-rozwojowe i
logistyczne zachodnich koncernów potrzebujące inżynieryjnych
specjalistów. Uważam, że to dopiero początek inwestycyjnego
boomu. Tylko do 2012 r. musi
powstać pięć wielkich stadionów,
1300 km autostrad i 800 tys.
miejsc hotelowych. Z mojego
rozeznania wynika, że firmy
robią wszystko, by przyciągnąć
do siebie inżynierów wielu branż,
stąd tak szeroka oferta studiów
inżynierskich w naszej uczelni.
Zresztą, to nie koniec. Myślimy o
nowych kierunkach.

Zanim wybierzesz

Z rankingu „Newsweeka” praktyczne wnioski powinni też wyciągnąć tegoroczni maturzyści.
Zamiast ulegać modzie czy namowom kolegów przed złożeniem
papierów na jakieś studia lekkie,
łatwe i przyjemne, powinni najpierw sprawdzić listę najbardziej
poszukiwanych zawodów i porównać z wynikami Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Wyższych
2008. W literaturze fachowej i na

stronach internetowych dostępne są dane międzynarodowej
firmy doradztwa personalnego
Manpower na temat najbardziej
poszukiwanych fachowców. Na
1. miejscu są wykwalifikowani
pracownicy fizyczni. 2. miejsce
zajmują kierowcy, 3. technicy, 4.
inżynierowie, 5. pracownicy działu obsługi klienta, 6. pracownicy
hoteli i restauracji, 7. pracownicy
produkcyjni, 8. przedstawiciele
handlowi, 9. niewykwalifikowani
pracownicy fizyczni, 10. pracownicy sekretariatu i administracji.
Zatem wybór jest prosty. Warto
być inżynierem albo... wykwalifikowanym pracownikiem fizycznym. Pracodawcy twierdzą
jednak, że inżyniera z dyplomem
przyjmą od ręki. Zwłaszcza z
renomowanej (niekoniecznie
zasłużonej) uczelni a już szczególnie z tej, która w ocenie kapituły i
ankieterów znalazła się w gronie
laureatów 7. Ogólnopolskiego
Rankingu Szkół Wyższych 2008.
Tym bardziej cieszy sukces, jaki
osiągnęła Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.

Janusz Lewandowski
PS W artykule wykorzystano dane zawarte w raporcie
Iwony Dominik z przebiegu
7. Ogólnopolskiego Rankingu
Wyższych Uczelni („Newsweek” nr 20/2009)
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Fot. Archiwum

Do Włoch przez mękę

Prezydent Marek Obrębalski ze świtą udali się w miniony piątek do Cervi we Włoszech – partnerskiego
miasta Jeleniej Góry. Osiem osób ściśnięte w dwóch
samochodach przez prawie dwa dni będzie miało
niewiele czasu na odpoczynek. Przez oszczędności zrezygnowano z samolotu. Jutro (wtorek) sterani podróżą
samorządowcy zameldują się w pracy. – Wszystko za
nasze pieniądze – mówią ludzie.
Józef Zabrzański z PiS, Grażyna
Rehlis-Pawlukiewicz z PO i Ewa
Duziak ze Wspólnego Miasta.
Na miejscu prezydent wręczy
gospodarzom imprezy płaskorzeźbę jelenia oraz okolicznościowe dukaty, rada miejska
przekaże ozdobny witraż.
Nasza władza była jednak
dużo ostrożniejsza niż przed
rokiem. Wówczas prezydentowi
zarzucano, że miasto zostało
bez opieki, bo wszyscy rządzący
wyjechali. W tym roku interesów Jeleniej Góry na miejscu
pilnowali zastępca prezydenta Zbigniew Szereniuk oraz
przewodniczący rady miejskiej
Hubert Papaj.

Daleko od luksusu

Trzeba jednak przyznać, że
naszym delegatom daleko do
komfortu, jaki zaf undował
sobie za publiczne pieniądze

Samolotem nie po drodze
Najtańszy bilet lotniczy z Wrocławia do Mediolanu kosztuje 1098 złotych od osoby.
Trzeba jednak doliczyć koszt dojazdu do Cervi lub kombinować z kłopotliwym
połączeniem lotniczym z Rimini (najbliższe lotnisko włoskiego miasta, którego
symbolem jest jeleń).
le, ale tylko dlatego, że radni i prezydenci nie planowali
dłuższych postojów na drodze
oprócz krótkich przystanków
na tzw. rozprostowanie nóg.
Jadą przez Jędrzychowice,
Monachium i Innsbruck, głównie autostradami. W dodatku

Wojciech Leszczyk: – Szkoda, że w ramach
obchodów 900-lecia nie zorganizowano takiej
imprezy jak w Cervi wyjątkowo w naszym mieście
premier Donald Tusk.
Cała jeleniogórska delegacja
zmieściła się w dwóch autach:
służbowym prezydenta i
pr y wa t ny m r a d ne j
Malczuk. Mają do
przejechania 1300
kilometrów w jedną
stronę. To potrwa
ok. 13-14 godzin.
To i tak niewie-

Fot. Konrad Przezdzięk

– Będzie naszym „Słońcem
Italii” – drwią internauci z
prezydenta Obrębalskiego, przyrównując ten wyjazd do wycieczki Donalda Tuska do Peru.
– Jak widać blisko tygodniowe wyjazdy to specjalność prominentów Platformy Obywatelskiej – skomentował jeleniogórski radny Wojciech Leszczyk z
Prawa i Sprawiedliwości.
Reprezentanci stolicy Karkonoszy wzięli udział w corocznym święcie kwiatów – „Maggio
in Fiore” (Maj w kwiatach),
obchodzonym w nadmorskiej
Cervi. Delegaci wyjechali w piątek a wrócą we wtorek. Tyle, że
tak naprawdę oficjalne sprawy
załatwią jeden dzień! Pozostałe
dni to czas wolny.
Nasza delegacja rozrosła się w
porównaniu z ubiegłym rokiem.
Wtedy pojechały trzy osoby,
teraz – aż osiem. Z prezydentem Obrębalskim do Włoch
zabrał się jego zastępca Jerzy
Łużniak i dwoje pracowników
urzędu. Pojechała też grupa
radnych, po jednym z każdego
klubu: Grażyna Malczuk z SLD,

Cervi

Józef Kusiak i Józef Sarzyński byli już w Meksyku.
Radna Grażyna Malczuk wróci z Cervi

rajcy nie mogli sobie pozwolić
na zbytnie świętowanie we
Włoszech, gdyż mają się zmieniać za kierownicą.
Inaczej prezydent,
którego wiezie
kierowca. Tyle,
że akurat Marek Obrębalski
wychyla zazwy-

czaj jedynie symboliczną lampkę szampana.
Ponadto, jak dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie, radna Malczuk
w ostatniej chwili dostała z
urzędu zaliczkę na paliwo. Jeden z radnych twierdzi nawet,
że za swoje pieniądze wykupiła winiety na autostrady. Nie
wiadomo, czy miasto jej za to
zwróci.

Przeciętna wycieczka

Sama wizyta to także żadna
rewelacja. Zmęczeni delegaci
przyjechali na miejsce w piątek
wieczorem. Po tak długiej podróży raczej nie mieli nastroju
na świętowanie a jedynie na
odpoczynek. Hotel? Podobno o
przeciętnym standardzie, bez
luksusów.
W sobotę prezydent i radni
mieli oficjalne spotkania z Włochami. Tego dnia byli w pracy.
Niedziela to dzień wolny.
Przed wyjazdem radni zapowiadali, że chcą zwiedzić Republikę
San Marino (60 km od Cervi).
Tam mieli obejrzeć ruiny zamku
La Rocca oraz malownicze średniowieczne budynki. Piękne
miejsce, ale to nie to samo co

Obrazek z Maggio in Fiore w Cervi

Fot. Archiwum

Fot. Konrad Przezdzięk



Włosi jednak przyjadą
Ubiegłoroczny wyjazd prezydenta do Cervi nie przyniósł praktycznie żadnych
efektów. Nawet nie doszło do zapowiadanej rewizyty. W tym ma być inaczej. Władze
i radni naszego partnerskiego miasta mają przyjechać do stolicy Karkonoszy w
dniach 3-7 IX, na obchody Września Jeleniogórskiego. Będą w nich uczestniczyć
także reprezentacje innych partnerskich miast Jeleniej Góry m.in. Jablonca i
meksykańskiej Tequili.
Machu Picchu, które oglądał
z małżonką premier. Jedyna
korzyść, że San Marino to strefa
bezcłowa, można tam kupić
tanio i bez ograniczeń alkohol
z najwyższej półki.
W poniedziałek po południu
nasi delegaci ponownie wsiądą
do aut i ruszą w długą podróż
powrotną.

Podróż (nie)
po kosztach

Podsumow ując, z pięcio dniowej wizyty, prezydenci i

Władza za oceanem
Wizyty zagraniczne to specjalność władz Jeleniej Góry. Media długo wypominały pamiętny lot Józefa
Kusiaka do Tequili w Meksyku za jego pierwszej kadencji. Szef miasta poleciał tam ze swoim zastępcą
Józefem Sarzyńskim. Koszty biletów pokryto z budżetu miasta wbrew sugestiom, że włodarze mogliby
sami zafundować sobie taką wycieczkę. Tym bardziej, że pod względem majętności, znajdują się w
czołówce jeleniogórskich samorządowców. W połowie lat 90. XX wieku prezydent Zofia Czernow
poleciała ze świtą do Taylor w USA. Z zamorskich wojaży władzy niewiele wynikło. W Tequili jeden
ze skwerów nazwano imieniem Jeleniej Góry, która Meksykanom z niczym się nie kojarzy. W przeciwieństwie do miasta gospodarzy znanego na całym świecie z markowego trunku.

radni ponad dwa dni spędzą w
samochodach, jeden poświęcą
na zwiedzanie San Marino, pół
dnia będą odpoczywać. Tylko
jeden dzień potrwają rozmowy
o dalszej współpracy obu miast.
Ściślej – kilka godzin, odliczając
czas na podziwianie kwiatów.
Wszystko to niby po kosztach,
ale i tak miasto wyda kilkanaście, jeśli nie ponad 20 tysięcy
złotych (delegacje, paliwo do
samochodu i inne w ydatki
służbowe).
Wątpliwe, by ta wizyta przyniosła wielką korzyść dla Jeleniej Góry, a i sami delegaci
wrócą zmęczeni jak nigdy.
– Każdy ma takie słońce, na
jakie sobie zasłużył – napisał
radny Leszczyk.

Robert Zapora

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Strajkowa laba

RYTM TYGODNIA
Niebezpiecznie
na rowerze

Kierowca skody nie ustąpił
w minioną środę pierwszeństwa przejazdu rowerzystce i
potrącił ją na drodze blisko
Starej Kamienicy. Sprawca
zachował zimną krew i sam
zabrał poszkodowaną do
szpitala. Skończyło się na
ogólnych obrażeniach.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Ukradli konika
na biegunach

Nieznani wandale zabrali
z placu zabaw przy Osiedlu
Robotniczym zabawkę na
sprężynie. Drugą uszkodzili
i przygotowali do wyniesienia. Nie zdążyli, bo w ogródku jordanowskim pojawiła
się policja i straż miejska
zaalarmowana przez sąsiadów. Sprawców nie udało
się złapać, choć placyk jest
podobno pod szczególnym
nadzorem stróżów miasta.

Zwłoki przy pawilonie
i w parku

Urząd stanu cywilnego
poinformował, że najpopularniejszym imieniem
nadawanym najmłodszym
jeleniogórzanom jest Jakub,
a jeleniogórzankom – Julia.
W dalszej kolejności w tym
rankingu są: Karolina, Nadia, Ewa, Natalia, Justyna,
Aleksandra, Zuzanna, Paulina, Maja. Wśród chłopców
przeważają: Jakub, Szymon,
Kacper, Kamil, Dawid, Michał, Wiktor, Piotr, Maciej,
Przemysław. W kwietniu
przyszło na świat w Jeleniej
Górze 59 dzieci.

Sobieszów w kwiatach

Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa ogłosiło
konkurs "Ogródki Przydomowe". Oceny zgłoszeń dokona specjalna komisja w na
przełomie maja i czerwca.
Ogłoszenie wyników oraz
wręczenie nagród nastąpi
podczas Dni Sobieszowa,
które zaczynają się 15 czerwca.

Bezpieczniej
w weekendy

Policja wzmacnia patrole
w piątki, soboty i niedziele.
Stróże prawa będą bardziej
widoczni zwłaszcza w śródmieściu Jeleniej Góry oraz
jej dzielnic. W patrolowaniu
zakamarków tych miejsc
pomogą funkcjonariuszom
psy tropiące.

– Chcemy podwyżek płac, wcześniejszych emerytur
i utrzymania Karty Nauczyciela – mówią uczący z
jeleniogórskich szkół, którzy popierają ogólnopolski
strajk. W najbliższy wtorek (27 V) w większości szkół
nie będzie zajęć. – Jeśli to nie pomoże, nie rozpoczniemy następnego roku szkolnego – ostrzega Marian
Huebner, prezes ZNP w Jeleniej Górze.
– Nauczyciel dyplomowany
z 20-letnim stażem pracy, który
przeszedł wszystkie stopnie awansu zawodowego, zarabia niecałe 2
tysiące złotych na rękę – wylicza
Marian Huebner. – To pensja po
doliczeniu wszystkich dodatków:
wysługi lat i motywacyjnego
– podkreśla. – Tak dalej być nie
może.
Pokazuje tabelkę stawek wynagradzania uczących. Stażysta-magister z przygotowaniem
pedagogicznym dostanie na rękę
niespełna tysiąc złotych. – To tylko
zniechęca młodych ludzi do pracy
w szkole – mówi.
– Rząd powinien zrozumieć, że
nauczanie jest usługą, którą państwo świadczy mieszkańcom, nie
można na niej oszczędzać – mówi
Mariusz Kokotowski, nauczyciel
historii z I LO w Jeleniej Górze. Nie
należy do związków zawodowych,
ale poparł strajk.

niem zawodu nauczyciela z listy
zawodów szczególnych. – Proszę sobie wyobrazić 65-letniego
człowieka, który prowadzi lekcje
– mówi Anna Poprawska, przewodnicząca komitetu strajkowego
w I LO w Jeleniej Górze, na co dzień
nauczycielka biologii. – Przecież
taki nauczyciel jest wypalony
zawodowo, od uczniów dzieli go
pokolenie. Jak ma znaleźć wspólny
język ze swoimi podopiecznymi?
Dodała ponadto, że budżet
oświaty jest tak skromny, że dyrektorzy nie mają pieniędzy na zakup
nowoczesnego wyposażenia i
materiałów. Nauczyciele chcą też
utrzymania Karty Nauczyciela,
gwarantującej im stopnie awansu
zawodowego, pewną pracę i kilka
innych przywilejów.
Do protestu inicjowanego przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego
dołączyli związkowcy również z
Solidarności.

Czują się wypaleni

Dzieci poinformowane

Protestujący chcą
jeszcze przywrócenia wcześniejszych emerytur,
które utracili
niedawno wraz
z wykreśle-

– Rozdajemy uczniom karteczki
z informacją dla rodziców, że we
wtorek nie będzie lekcji – powiedziała nam w środę Jolanta Piasecka, dyrektor Gimnazjum nr 1
w Jeleniej Górze. Szkoła nie będzie
jednak zamknięta. Jak wszystkie placówki które przystępują
do protestu, zorganizuje

W tych szkołach nie będzie lekcji
Lista szkół z Jeleniej Góry, które przystąpiły do wtorkowego strajku: szkoły podstawowe nr 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, i 15,
gimnazja nr 1, 2, 3 i 4, ZSRzArt, ZSO nr 1, ZSLiU, ZSLiZ nr 1, ZSLiZ nr 2, ZSE-T, ZSOiT, przedszkola nr 2, 4 i 13
tego dnia zajęcia opiekuńcze dla
uczniów. – Planujemy zabawy w
świetlicy, a jeśli pogoda pozwoli
– zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu – mówi Jolanta Piasecka.
Do protestu przystąpiły 22
placówki z miasta, w tym nawet
kilka miejskich przedszkoli! Lekcji
nie będzie, ale dzieci które chcą,
albo których rodzice nie mają
z kim zostawić w domu, mogą
przyjść do swoich szkół.
Wolne ominie natomiast
uczniów „Elektronika”, II LO i
„Mechanika”. Te szkoły nie przystąpiły do strajku. W pierwszych
dwóch nauczyciele w referendum
opowiedzieli się, że nie poprą
protestu. W trzeciej nie mieli wyjścia. W „Mechaniku” po prostu
nie ma związków zawodowych.
– Zorganizujemy po prostu normalne lekcje – mówi Mirosław
Ciesielski, dyrektor Zespołu Szkół
Elektronicznych.

Nie wszyscy są za

Tym bardziej, że nie wszyscy
nauczyciele popierają protest.
– Uważam, że w szkole nie powinno być strajków – powiedział
Jan Kozłowski, nauczyciel historii
z 20-letnim stażem, pracujący
w I LO w Jeleniej Górze. – A
jeśli nawet, to nauczyciele
powinni strajkować do
skutku, aż ich postulaty
zostaną uwzględnione, a nie przez jeden

Czego żądają nauczyciele
– zdecydowanych podwyżek pensji w 2008 roku
– aby do końca lutego rząd przedstawił pakiet rozwiązań emerytalnych dla
nauczycieli i podwyżek na lata 2009-2010
– wycofania się z zapowiedzi wprowadzenia „bonu oświatowego” oraz decentralizacji wynagrodzeń nauczycieli
– Rząd musi zrozumieć, – zachowania dla nauczycieli wychowania przedszkolnego dodatku za wychoże na oświacie nie można wawstwo
– wzrostu wynagrodzenia absolwentów Studium Nauczycielskiego, w tym nauczyoszczędzać
cieli praktycznej nauki zawodu
– mówi Mariusz Kokotowski
– wynagrodzenia za pracę egzaminatorów pracujących podczas ustnych matur

dzień. Poza tym, sam mam dziecko i nie wiem, co z nim zrobić
tego dnia.
Podkreśla też, że kiedy ZNP
był siłą i miał ponad 50 posłów w
Sejmie, wstrzymał ustawy, które
mogły umożliwić nauczycielom
większe zarobki. – We wtorek
przyjdę normalnie do pracy i
będę do dyspozycji dyrektora
– powiedział.
Tyle, że niewiele to zmieni,
bo szkoła przystąpiła do strajku
i licealiści i gimnazjaliści mają
wolne. Pan Kozłowski pewnie
będzie musiał zająć się grupą
uczniów, którzy przyjdą.

Spór o Kartę

Nauczyciele wołają o przywileje już od kilku miesięcy,
jednak strona rządowa pozostaje
niewzruszona. Jak niedawno
pisaliśmy, rząd pracuje nad znowelizowaniem Karty Nauczyciela.
Nie brakuje opinii, że to właśnie
ten dokument jest kością niezgody. Z jednej strony daje nauczycielom stabilną pracę i spore
świadczenia socjalne, z drugiej – zamyka ambitnym
szanse rozwoju.
– Karta Nauczyciela w takim samym

stopniu traktuje miernoty jak i
zdolnych nauczycieli – uważa
były minister edukacji narodowej Mirosław Handke. Poza
tym w Polsce prawie 80 procent
nauczycieli to nauczyciele dyplomowani lub mianowani. To
dwa najwyższe stopnie awansu
zawodowego. – Tacy belfrzy nie
mają motywacji do podnoszenia
swoich kwalifikacji – argumentują zwolennicy likwidacji Karty
Nauczyciela.
Inna sprawa, to czas pracy
nauczycieli. Pensum to jedynie 18
godzin tygodniowo. Prawie każdy
nauczyciel bierze dodatkowe godziny albo udziela korepetycji, bo
raz – że chce zarobić więcej, dwa
– nie ma co zrobić z czasem wolnym. Nauczyciele obawiają się, że
rząd da podwyżki ale wraz z tym
zwiększy etat o kilka godzin.

Dłuższe wakacje?

Rząd nie podjął rozmów ze
związkami zawodowymi. Co będzie, jeśli wtorkowy strajk nic nie
przyniesie? – To ostatni sygnał dla
rządu – mówi Marian Huebner.
– Jeśli nie podejmie rozmów,
przystąpimy do ostrego protestu.
Nie wiemy, jaka będzie jego forma. Być może nie rozpoczniemy
następnego roku szkolnego.
Nauczycieli jest bardzo dużo,
mogą nawet zablokować miasta
– wymienia.

Robert Zapora
Fot. ROB

Julia i Jakub królują

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 będą mieli jutro (wtorek) wymuszone wolne

Fot. ROB

Nież y wego mężczyznę
o nieustalonej tożsamości
znaleźli strażnicy miejscy
przy byłym sklepie Biedronka przy ul. Różyckiego. To
już drugi w tej okolicy przypadek zejścia śmiertelnego. W minionym tygodniu
znaleziono także zwłoki na
wałach w Parku Norweskim
w Cieplicach. Przyczyny zgonów wyjaśni autopsja.

Nauczyciel historii Jan Kozłowski
nie popiera strajku
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Rada młodych na bok
W naszym mieście nie będzie na razie młodzieżowej
rady miejskiej. Miała być powołana w minionym tygodniu, ale dorośli radni bez wahania przełożyli te plany
na kiedy indziej. – To nie fair – mówili licealiści.
Młodzieżowa rada to propozycja dla ludzi z różnych szkół
ponadgimnazjalnych, którzy
jeszcze się uczą, ale chcieliby
coś zrobić w mieście. Młodzież
mogłaby np. opiniować uchwały,
które jej dotyczą. Na przykład,
gdzie wybudować skate park czy
też, na jakie imprezy kulturalne
przeznaczyć więcej pieniędzy.
Radni-licealiści składaliby ślubowanie, organizowali posiedzenia.
Kadencja młodzieżowej rady
trwałaby 2 lata.
– Obiecuję, ze jeszcze przed wakacjami podejmiemy stosowną
uchwałę i rada powstanie najpóźniej we wrześniu – powiedział
Hubert Papaj.

(ROB)
Fot. ROB

– Mieliśmy sporo dobrych
pomysłów – mówią uczniowie,
którzy chcieliby zasiadać w takiej
radzie.
Radni jednak potraktowali
ich jak piąte koło u wozu. W
programie sesji ukazał się projekt
uchwały o powołaniu młodzieżowej rady, ale w trakcie obrad przewodniczący rady Hubert Papaj
poprosił o zdjęcie go z porządku
obrad. I tak się stało.
– Chcemy to zrobić porządnie – tłumaczy Hubert Papaj.
– Przesłałem radnym projekt
uchwały przed sesja, ale mieli
kilka poprawek. Nie chciałem,
by rozmowy o nich toczyły się
na sesji w obecności młodzieży.
Dlatego przeprosiłem tych licealistów, którzy przyszli.

Skate park przy ul. Złotniczej powstał
za poprzedniej kadencji dzięki współpracy
urzędników i radnych z młodzieżą

wasze fotki Nasze Pociechy

Janek

Julia

Kinga

Mateusz

Sebastian

Wojtek

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: redakcja@jelonka.com

Księża z cieplickiej parafii
św. Jana Chrzciciela noszą
modne ubrania, grają z
dziećmi w piłkę nożną.
Młodzież pod ich okiem
uczy się tańca i... korzystania z internetu! – To
są nasi prawdziwi przyjaciele – mówią o swoich
kapłanach parafianie.
Takiej parafii jak w Cieplicach
nie ma nigdzie w Jeleniej Górze.
To na jej terenie powstał kilka
lat temu pierwszy skate park w
mieście. Mogą tam przychodzić
dzieci i młodzież z Jeleniej Góry.
I jak podkreślają księża, zachowują się grzecznie. – Wielu z nich
wręcz opiekuje się tym miejscem,
dba o porządek – mówi ksiądz
Tomasz Olczak z parafii św. Jana
Chrzciciela.
To jednak nie wszystko. Kościół od kilkunastu lat prowadzi
świetlicę środowiskową. Do
niej zapisanych jest blisko 80
dzieci. – Codziennie odrabiamy
lekcje, ale jest też czas na zabawę
– mówi Beata Polesiuk, pedagog
świetlicy. – Gramy w piłkę, uczymy młodzież tańca.
Na parafii jest sala komputerowa, telewizyjna, taneczna, sala
ze stołem do tenisa, a nawet....
nowoczesna siłownia!
Ostatnio hitem świetlicy są
wycieczki w góry dzieci wraz
z rodzicami. – Byliśmy już na
Szwajcarce, odwiedziliśmy Western City w Ściegnach – wymienia Beata Poleszczuk. Jest
to okazja do wspólnego przebywania dzieci z rodzicami poza
domem.
Świetlica utrzymuje się głównie z dotacji z miasta oraz z datków od sponsorów oraz wsparcia
parafian za co dziękujemy. To
nie koniec nowych pomysłów
prowadzącej zajęcia dla dzieci.

Pijarzy na topie

Księża Bartłomiej, Piotr i Tomasz chętnie uczestniczą
w zajęciach sportowych
Wkrótce świetlica będzie wynajmowała salę gimnastyczną wraz
z wykwalifikowanym instruktorem tańca break dance. Dzieci
będą mogły rozwijać swoje talenty. – Wprawdzie sportu u nas
nie brakuje, ale ćwiczenia pod
okiem fachowca to nie to samo,
co wyjście z piłką na podwórko
– mówi Beata Poleszczuk.
Mają być też profesjonalnie
prowadzone zajęcia z instruktorem na siłowni.
W organizacji zajęć świetlicy
chętnie pomagają studenci Kolegium Karkonoskiego, którzy w
ten sposób odbywają praktyki.
Przy parafii działa oaza, ciepliccy Pijarzy zrzeszają też studentów jeleniogórskich uczelni.
Dla nich organizowane są msze.
W jednym z takich nabożeństw
uczestniczył Łukasz Sarzyński,
do niedawna student Politechniki Wrocławskiej. – Po mszy
zostawaliśmy w parafii i rozmawialiśmy na różne tematy.
Spodobało mi się i zostałem

– powiedział. Teraz sam pomaga w organizowaniu zajęć dla
młodzieży.
Duszpasterstwo studenckie
ostatnio dostało lekkiej zadyszki
i z kilkunastoosobowej grupy
zostało kilka osób. Wielu studentów skończyło po prostu naukę i
wyjechało do swoich rodzinnych
miejscowości. Księża nie załamują jednak rąk. – Zapraszamy
chętnych, wkrótce ponownie
wrócimy do organizowania mszy
dla studentów – planuje ksiądz
Olczak.
W trakcie opracowania jest
strona internetowa parafii. To kolejny dowód, że Kościół jest coraz
bardziej nowoczesny.
Księża nie tylko organizują
zajęcia młodzieży, ale i sami w
nich chętnie uczestniczą. Podczas
sobotniej parafiady, przeprowadzonej na stadionie przy ul. Lubańskiej, księża Tomasz i Piotr ubrani
w wygodną sportową odzież,
rzucali piłką lekarską, a później
grali z młodzieżą w piłkę.

Wszystko to powoduje, że
dzieci ich uwielbiają. – Są zawsze
uśmiechnięci, mili dla wszystkich – mówi Piotrek, jeden z
uczestników parafiady.
– Staramy się być blisko ludzi i
nie chodzi tylko o sposób ubierania się. To wynika z naszego charyzmatu – wyjaśnia ksiądz Piotr
Górka. – Założyciel Pijarów św.
Józef Kalasancjusz miał zawsze
na względzie dobro młodzieży,
założył m.in. pierwszą bezpłatną
szkołę w Rzymie – dodaje ojciec
Tomasz.
I nie zgadza się z powszechną
opinią, że młodzież dzisiaj jest
okropna. – Młodzi ludzie mają
wiele problemów, z którymi
muszą sobie radzić, spowodowanych sytuacją w domu, szkole czy
w rodzinie. Stąd u niektórych złe
zachowanie. Dlatego trzeba im
pomóc i my to robimy – podsumował ksiądz Olczak.

(ROB)

Kolejka do munduru
Coraz więcej chętnych zgłasza się do pracy w jeleniogórskiej policji. Dzisiaj
(poniedziałek) komendant przyjmie kolejnych kandydatów. Wciąż jest
jednak sporo wakatów.
– Zainteresowanie pracą jest
dużo większe, niż choćby kilka
miesięcy temu – przyznaje nadkom. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Dlaczego tak się dzieje? Policja daje etat i związane z nim
świadczenia socjalne, możliwość
szybkiego przejścia na emeryturę.
Dla wielu młodych i sprawnych
ludzi to lepsza perspektywa niż
wyjazd do Anglii.
Wprawdzie pensje są niskie, bo
początkujący policjanci wg naszych informacji zarabiają 14001800 złotych na rękę. Jednak to
ma się zmienić. Tak wynika z
ustawy o modernizacji policji w
latach 2007-2010. W tym roku
funkcjonariusze dostali po ok.
200 złotych podwyżki. W kolejnych dwóch także ich pensje mają
wzrosnąć. No i komendy mają
być doposażone w nowoczesny
sprzęt.
– Od zawsze chciałem być
policjantem – mówi sierżant
Ryszard Figura, który pracuje w
jeleniogórskiej policji od lutego.

Fot. ROB



Zgłosił się w ubiegłym roku, przeszedł pomyślnie testy i od lipca był
w szkole policyjnej. – To ciekawa
praca, każdy dzień jest inny
– mówi. – Dlatego nie nudzę się,
nie mógłbym pracować np. przy
maszynie i robić dzień w dzień
to samo. Tutaj nie można popaść
w rutynę. Starsi policjanci, z
wieloletnim stażem mówią, że nie
wybraliby drugi raz tego zawodu.
Ale ja jestem innego zdania.
Mł. insp. Zbigniew Ciosmak
komendant jeleniogórskiej policji
dzisiaj (poniedziałek) przyjmie
kolejnych dwóch kandydatów,
którzy pomyślnie przeszli testy.
Zaraz po tym zostaną wysłani
do szkoły policyjnej a za pół roku
trafią do wydziału prewencji.
Policja zaznacza, że wciąż jeszcze są miejsca. – Mamy jeszcze 18
wakatów, dlatego chętni mogą się
do nas zgłaszać – podsumowała
Edyta Bagrowska.
Telefon do zespołu kadr i szkolenia (075) 75-20-124.

(ROB)

– Praca w policji nie jest nudna
– mówi sierżant Ryszard Figura

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Rower pijany
Wielu z nas od czasu do czasu
wsiada na rower. Zazwyczaj jest
to miła forma spędzenia czasu,
jednak wieść niesie, że są w Polsce
miasta, w których łatwiej zgubić
zęby po drodze, niż dojechać bez
szwanku do celu swej podróży.
Czyżby była to Jelenia Góra? Tak
czy owak, zemsta bogów będzie
słodka!
Tego pięknego poranka wyciągnąłem mój rydwan jednośladowy
ze stajni, posrebrzonej podczas
nocy przez artystyczną rękę przymrozku, złapałem lejce w prężne
dłonie i pognałem niczym Helios w
stronę wschodzącego słońca.
Podróżując po ziemskim padole,
nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca dla mojego pojazdu.
Po chodnikach przechadzali się
mieszkańcy i mieszkanki tego
grodu, z których co druga na mój
widok wykonywała ruchy wirowe
torbą z figami – aż się bałem, że
któraś z nich strąci mi aureolę.
Po ulicach natomiast poruszały
się wielkie, warczące powozy zaprzęgnięte w mechaniczne konie.
Postanowiłem więc poruszać się
czymś zwanym „drogą rowerową”.
Tutaj pojawił się pierwszy problem.
Aż do ulicy Sobieszowskiej nie
znalazłem żadnego traktu odpowiedniego dla mego rydwanu.
Ten, który znalazłem, okazał się
jednocześnie drogą i dla pieszych,
i dla rowerzystów, co w efekcie
spowodowało, że musiałem wykonywać skomplikowane ruchy
lejcami, aby zostawić za sobą ślad
nadzwyczaj podobny do śladu
zostawianego przez jadowitego
węża. Cudem uniknąłem ciosu
torbą pełną fig.
Jeszcze mniej brakowało do zderzenia ze słupem, na którego szczycie znajdował się świetlik – czyżby
i tutaj zawitała Hestia rozsiewając
swój ogień? Już widziałem oczami
wyobraźni, jak uderzam w słup i
zawijam się wokół niego, niczym
kochanek wokół swej lubej, bądź
niczym siejący postrach wąż boa
zaduszający swą ofiarę.
Sądząc po minach mijanych
przeze mnie śmiertelników,
wykonując ruchy zygzakowa-

te musiałem wyglądać jak po
niezwykle owocnej imprezie u
Maximusa, uraczony najlepszym
winem z jego wiekowych piwnic. Autentyczności wrażeniu
niewątpliwie dodawały moje
oczy rozbiegane niczym para gaworzących dzieciaczków i włosy
rozczochrane jak po uderzeniu
Gromowładnego.
Podczas drogi powrotnej ze
Świątyni Nauki, gdy zabrakło
ścieżki rowerowej, również nie
obyło się bez perypetii. Z nagła
po mej lewicy ukazał się wielki
powóz, zaprzęgnięty w setki koni,
mechanicznych zresztą. Zaprzęg
ten zajechał mi drogę, nieomal
zrównując mnie z ziemią.
W ostatnim momencie uciekłem na skrawek traktu przeznaczony dla pieszych, co jest przecież
sprzeczne z obowiązującymi
normami prawnymi!
– A niechże potężny Zeus ciśnie
swą grzmiącą błyskawicą, dzierżoną przez mocarną prawicę w
twój przeklęty powóz! – wydarł się
okrzyk z mych piersi, lecz utonął
w toniach rżenia wydawanego
przez mechaniczne konie pojazdu
agresora.
Po powrocie do ogniska domowego z sercem kołatającym
się o żebra, naszła mnie jedna
tylko myśl. Skoro nawet rydwan
użyczony od wielkiego Heliosa,
o zawieszeniu tak miękkim jak
pupcia niemowlęcia naraża szlachetne zęby woźnicy, białe niczym
blask gwieździsty, na niekontrolowane opuszczenie jamy ustnej
swego właściciela, to niechże
Atlas upuści nieboskłon, jeśli taka
sytuacja jest prawidłowa.
Włodarze tego miasta! Jeśli
zależy wam na bezcennym życiu, zdrowiu oraz na zębach
obywateli, jesteście zobowiązani
do wykonania prac heraklesowych (a może i syzyfowych) aby
poprawić jakość dróg nie tylko
w tym miejscu. A jeśli chcecie
do reszty stracić przychylność
rowerzystów, róbcie to, co do tej
pory, czyli niewiele.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Przykład z Finlandii

Radny Zbigniew Ładziński przeby wał w zaprzyjaźnionym z Jelenią Górą
m ia stem Kokola w Fi n landii, gdzie zapoznawał
się z technologią budowy
fińskich domków. W podobnych mieszkali radzieccy
budowniczowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a
do dziś bytują tam studenci.
Fińsk ie domk i są zatem
trwałe i można je postawić
szybko i tanio. Z. Ładziński
sam żałuje, że takiego nie
ma. Swój budował kilka
ładnych lat. Teraz chce z
fińską technologią oswoić
jeleniogórzan.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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I co tam w wielkiej polityce,
panie pośle?

Nie drażnić wampira

Pełnomocnik ruchu Stop
Korupcji Oliwer Kubicki nie
wywiesił dotąd plakatów,
na których zacna osoba prezydenta miasta przybrała
postać tytułowego bohatera
filmu grozy w reżyserii F.
F. Coppoli. Podobno pan
Oliwer, który stara się o
członkowstwo w Prawie i
Sprawiedliwości, ma mocne
naciski, aby wstrzymać się
z tym krokiem, aby – jak
zręcznie ują ł to jeden z
„jelonkowych” komentatorów – nie drażnić wampira. Pozostaje pytanie, czy
chodziło mu prawdziwego
hrabiego Draculę, zamieszkującego ponure zamczysko
w Transylwanii.

A tak się zastanawiam,
dlaczego poseł – jeśli staje się
milionerem,

(anzol)

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

– aby nie wzbudzić
podejrzeń specsłużb,
musi fortunę wygrać
w totolotka…
Bogusław Kempiński, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, Marcin Zawiła,
poseł na Sejm RP, dyrektor Grodzkiej Biblioteki Publicznej
anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Oni mają się
świetnie
Gustave le Bon napisał, że
kompetencja bez władzy jest
tak samo bezsilna jak władza bez kompetencji. Racja.
Znający dwadzieścia języków
obcych i mający w mał ym
palcu techniki zarządzania,
ekonomię, prawo, rachunek
prawdopodobieńst wa oraz
matematykę w yższą cybernetyk z tytułem doktora habilitowanego niewiele zrobi,
jeśli nie ma choćby cząstki
władzy.
Z kolei brodaty pan Heniek
spod budki u Zenka (nie mylić
z potomkiem Henryka Broda-

tego), którego specjalnością
jest rozróżnianie po smaku
nalewki wiśniowej od porzeczkowej, nie będzie miał wielkiej
mocy przebicia, jeśli – dzięki nieoczekiwanej zamianie
miejsc – zostanie prezydentem
miasta.
Rzeczywistość jednak płata
różne figle. Bardzo często jest
właśnie tak, że tacy panowie
Heńkowie (panie też) robią
zawrotną karierę pnąc się po
szczeblach władzy i depcząc
trupy przeciwników. Rządzą,
jak potrafią, a że nie potrafią,
czynią to fatalnie. A ludzie

zdolni uciekają z tego piekła,
gdzie pieprz rośnie.
Bo władza to przecież nie
tylko wskazani głosem ludu
wybrańcy w fotelach prezydenck ich, sejmow ych, cz y
samorządowych. To także cała
armia rządzących rozmaitymi
dziedzinami życia, poustawiana w hierarchii społecznej od
brygadzisty ekipy sprzątającej
ulicę po premiera rządu. Cała
masa kierowników, naczelników, dyrektorów, prezesów.
Często to zaplątana w układy
hierarchiczna kilka. Na sztandarach mają hasła: „,manus
manum lavat”, lub „divides et
impera”. Ręka rękę myję oraz
dziel i rządź
Są dyrektorzy i dyrektorki
zakochani sami w sobie. Można
być pewnym, że owa osoba

jest świetnym kandydatem na
Narcyza Roku oraz Macochę
Wiedźmę z bajki o Królewnie
Śnieżce. – Lustereczko, powiedz
przecie, kto najpiękniejszy
jest na świecie? – Wiadomo,
przecież, że prezes(ka) naszego
klubu! – odkrzykuje zwierciadełko.
Obraz w lustereczku bywa
jednak ułudą widzianą tylko
przez tego, który w nie patrzy. Ile
te rządy mają wspólnego z tym,
co we władzy jest najważniejsze,
czyli jej służebnością? Pewnie
niewiele: wygrywają gry oraz
knucia gabinetowe oraz nadęcie.
A taka nadymana władzuchna
jest jak balonik: szybuje górnolotnie, ale prędzej czy później
bardzo głośno pęka.
Archetyp takiego dyrektora
partacza stworzył niezapo-

mniany Jerzy Dobrowolski w
barejowskim „Poszukiwana,
poszukiwany”. Ten sam, który
„był z zawodu dyrektorem” i
przestawiał na planie jeziorka,
za co jeszcze – jako racjonalizator – dostawał pokaźne
honoraria. Wprawdzie był to
głęboki PRL, ale mam wrażenie, że dziś – kiedy tamte czasy
wydają się zamierzchłą przeszłością – takich szefów „zawodowców” ci u nas dostatek.
Skaczących z foteli poselskich
na stoł k i dyrektorsk ie, bo
„przecież trzeba coś z naszym
Mieciem zrobić”.
Dziś kiedy mówimy „władza”, myślimy: premier. Mniej
więcej na tej samej zasadzie,
gdy w PRL ze słowem „partia”
nierozłącznie był kojarzony
Lenin. Nie wiem, co sobie

skojarzymy z władzą jutro,
ale – w sumie – to nieistotne.
Chodzi o ten sam mechanizm,
w którym zmienia się tylko jeden element układanki. Reszta
pozostaje taka sama.
Teresa Torańska wymalowała świetny portret władzy
ustami bohaterów wywiadów,
które ukazały się już dawno
temu w książce zatytułowanej
„Oni”. Warto ciągle wracać
do tej pozycji. Teraz, choć od
jej wydania parę lat minęło,
czasy „onych” ani na chwilę
nie zapisały się w czasie przeszłym dokonanym. „Oni” wciąż
mają się świetnie.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA
Fot. RED

Na wieczną wartę

W ostatniej drodze tragicznie zmarłych 17 maja harcerzy uczestniczyły w minioną środę ich rodziny, przyjaciele, koledzy i koleżanki ze szkół oraz harcerze.

Przez niemal trzy dni
deszcz padał ciurkiem,
ale nie było panicznego
niepokoju związanego z
przyborem wód. Po raz
pierwszy od dziesięcioleci
tak intensywne opady nie
spowodowały katastrofy.
Wszystko dzięki postępującym pracom przy regulacji rzeki Kamiennej.
Szef Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego Włodzimierz Bełta jest przekonany, że w
miarę spokojna sytuacja na rzece
to skutek prowadzonych od kilku
miesięcy robót. – Koparki dotarły
na wysokość ul. Ludowej, gdzie
rzeka wylewała cyklicznie, kiedy
tylko padało dłużej niż dobę. W
piątek mieliśmy tam tymczasem
„tylko” stan ostrzegawczy – usłyszeliśmy.
Tymczasem opady były rzęsiste.
A na Kamiennej? 170 cm. – Woda
opada. Może się jeszcze trochę
podnieść, ale na pewno nie zagrozi
ludziom – uspokajał Włodzimierz
Bełta. Wyregulowania rzeki i pogłębienie jej odciążyło też zbiorniki
retencyjne. Opady, na szczęście,

Dzika Kamienna ujarzmiona

Katastrofalne potopy
Kamienna postraszyła wysokim
stanem wody, ale nie było paniki,
ani alarmu powodziowego
nie podniosły znacząco stanu wód
w górskich potokach.
Kiedy Kamienna nie była ani
pogłębiona, ani uregulowana,
mieszkańcy ze strachem obserwowali nurt rzeki i chmury na
niebie. Rękę na pulsie trzymaki
także sztabowcy. W ubiegłym roku
alarm powodziowy ogłaszany był

aż osiem razy. Prace przy regulacji
rzeki potrwają do przyszłego roku.
Obejmują one odcinek Kamiennej
aż do ujścia do Bobru w Jeleniej
Górze. Roboty wykonuje jeleniogórska firma Eko-Mel. Kosztują
trzy i pół miliona złotych.

18-letniego Marka pochowano na cmentarzu w Cieplicach,
15-letniego Maksymiliana – w
Kowarach. Stracili życie podczas wyprawy na górę Połom.
Wraz z drużynowym zwiedzili
jaskinię a po wyjściu z niej
weszli do zbiornika „zerówka”,

by się opłukać. Dali jednak kilka
kroków za daleko i doszło do
tragedii. – Wierzę, że jeszcze
odnajdziemy ich, poprzez modlitwę – podsumował ksiądz
żegnający skautów.

Pilnuj drinka!

Radni opcji rządzącej nie mogli dojść do porozumienia w najprostszych sprawach

To hasło akcji, do której przystąpiła policja jeleniogórska.
Chodzi o uświadomienie bywalcom dyskotek i pubów, aby
uważali na to, co dzieje się ze
szklanką, z której sączą drinki
i soczki. Coraz częściej bowiem
przestępcy wsypując tam bezsmakowe środki obezwładniające, poczym robią z ofiarą,
co chcą, doprowadzając ją do
stanu całkowitej bezbronności.
Policjanci przestrzegają, aby pod
żadnym pozorem nie zostawiać
szklanek na kontuarze. Radzą
też nie zawierać przypadkowych
znajomości, ani nie przyjmować
alkoholu od gości przygodnie
poznanych podczas imprez.
Ostrożności nigdy nie za wiele.
Podobno w jeleniogórskich lokalach już kilka razy przestępcy
zastosowali tę metodę. Lepiej nie
dawać im więcej okazji.

(tejo)

(RED)

Zgrzyty w partii władzy
Do nieporozumień w Platformie Obywatelskie doszło
w trakcie wtorkowej sesji już podczas uchwalania
porządku obrad.
Grupa radnych chciała wykreślenia punktu o przystąpieniu do
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczył
on działki przy ul. Ogińskiego. W
efekcie punkt zdjęto z porządku
obrad, ale kilku radnych PO
było za, a kilku wstrzymało się
od głosu.
Nie było też porozumienia w
sprawie likwidacji Jeleniogórskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Uchwałę wycofano z
porządku obrad poprzedniej sesji
i miała być głosowana dzisiaj. Ale
próba wprowadzenia tego tematu

do porządku obrad skończyła się
fiaskiem.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, miała być głosowana
uchwała o podwyżkach cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Uchwała ta nie ujrzała
światła dziennego.
Na później odłożono też sprawę
powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej Jeleniej Góry. Przewodniczący rady Hubert Papaj, który
zajmował się tę sprawą, poprosił
o zdjęcie jej z porządku.
Nieporozumień było tyle, że
radni PO w pewnym momencie

poprosili o przerwę i wyszli na
spotkanie klubu.
Plotki o tym, co dzieje się w
PO zdominowały obrady, które
były praktycznie tylko formalnością. Radni musieli wysłuchać
sprawozdań m.in. szefów policji,
straży miejskiej, straży pożarnej,
inspektora nadzoru budowlanego.
Widać, niezbyt ich te tematy interesowały, bo spora grupa opuściła
na ten czas salę.
Kiedy podsumowywał swoją
działalność powiatowy lekarz weterynarii, przez kilka minut na sali
było tylko 14 rajców z 23 osobowej
rady. W tym siedziało tylko dwoje
z siedmiorga radnych Platformy
Obywatelskiej. Wiesława Tomerę i
Piotra Miedzińskiego widzieliśmy

(tejo)

w ogródku gastronomicznym
w jednym z lokali przy placu
Ratuszowym.
Rządzący pod koniec sesji stanowczo zaprzeczali, jakoby doszło
między nimi do konfliktów.
– Po prostu pewne kwestie nie
były wcześniej przedyskutowane,
stąd różnica zdań. Wszystko jest
w porządku – zapewnili radni PO
Piotr Miedziński i Wiesław Tomera, którzy wrócili spod parasola.
Podobnie wypowiadali się
prezydenci Marek Obrębalski i
Jerzy Łużniak. – Taryfa MZK nie
znalazła się w porządku obrad,
bo nie mamy pewności, że będzie
w radzie wystarczająca większość
do jej przegłosowania – powiedział
Jerzy Łużniak.
Czy był to tylko drobny zgrzyt
czy może dobra mina do złej gry?
Czas pokaże.

(ROB)

1897 – wylała Kamienna i Bóbr zabierając dziesiątki istnień ludzkich. Po tej
powodzi Niemcy wybudowali zapory i
zbiorniki retencyjne na Bobrze oraz
suche zbiorniki w Cieplicach.
1977 – powódź po gwałtownych
opadach deszczu w lipcu
1997 – powódź stulecia: pod wodą
znajduje się część przedmieść Cieplic,
zrujnowane Piechowice
2006 – kataklizm nie omija Piechowic,
potop niszczy ujęcia wodociągów

PRZECZYTANE

Co się stało z Beatą S.?

Zmieniła nazwisko? Przeprowadziła się do matki do Oławy?
Takie domysły snuł w minionym
tygodniu „Dziennik”, który wrócił do postaci skompromitowanej
skandalem korupcyjnym postaci
byłej posłanki Beaty Sawickiej.
Według rewelacji gazety pani
eksposeł miała wrócić do naturalnego koloru włosów i unikać
jak ognia pojawiania się w Jeleniej Górze, gdzie słuch o niej
zaginął. – Jak mogłaby spojrzeć
w oczy wyborcom? – pyta Dziennik. Tymczasem nasi internauci
zdementowali częściowo domysły gazety. Podobno Sawicka jest
widywana na Zabobrzu i chodzi
na zakupy… I raczej nie ma
mowy o sobowtórze pani Beaty,
przeciwko której toczy się postępowanie o przyjęcie 100 tys. zł
łapówki po prowokacji CBA.

Książki przed wielką przeprowadzką

Wkrótce rozpoczną się przenosiny poszczególnych oddziałów
Biblioteki Grodzkiej do nowo wybudowanego gmachu Książnicy przy ulicy Bankowej. Przerwy w dostępie do księgozbiorów
mogą potrwać nawet dwa tygodnie. Sprawdź, kiedy i które z
filii będą przenoszone.
Zakończono prace przy budowie
głównego budynku Książnicy Karkonoskiej. – Czekamy tylko na oficjalny odbiór techniczny książnicy
oraz dopuszczenie jej do użytkowania
– mówi Marcin Zawiła, poseł i dyrektor
biblioteki. Pod koniec maja w książnicy
odbędą się dolnośląskie obchody Dnia
Bibliotekarza.
Potem przewieziony zostanie księgozbiór z magazynów, który przechowany był w Archiwum Państwowym.
Na ulicę Bankową trafią woluminy z
biblioteki naukowej w tzw. zameczku na
Zabobrzu. Przewidziano przeniesienie
księgozbioru z placówki dla dzieci i
młodzieży przy ul. Wojska Polskiego.
Dziś pełni też funkcję wypożyczalni
dla dorosłych. Do ostatniej chwili przeprowadzki funkcję czytelni i biblioteki
będzie pełniło Centrum Informacji Europejskiej przy ul. 1 Maja. Zamieszanie

z książkami może potrwać nawet cały
czerwiec.
– Czy w czasie przeprowadzki będą
mogli oddać wypożyczone książki i
czy nie zostaną obciążeni kosztami
za ich przetrzymanie? Marcin Zawiła
uspokaja, że przeprowadzka w niczym
nie przeszkodzi terminowemu oddaniu
wypożyczonych książek. Będzie można
je oddać na parterze nowej biblioteki oraz we wszystkich oddziałach.
Niekoniecznie tam, gdzie były one
wypożyczane.
Kto będzie miał kłopot z dostępem
do zbiorów, wciąż może skorzystać z
Biblioteki Pedagogicznej, która znajduje
się w jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy
ul. 1 Maja. Zaprasza także biblioteka
Kolegium Karkonoskiego.

Angelika Grzywacz

Książnica z klasą
Powierzchnia Książnicy Karkonoskiej to ponad 3 tys. m kw., trzy razy więcej
niż dotychczasowa siedziba GBP. Będzie 150 miejsc czytelniczych i 30
stanowisk komputerowych. Księgozbiór będzie liczył 80 tysięcy woluminów. W magazynach będzie ich 200 tysięcy. Na parterze będzie można
się zarejestrować oraz zwrócić książkę. Na pierwsze piętrze powstanie
informatorium, czyli katalogi komputerowe i kartkowe, wypożyczalnie z
wolnym dostępem do zbiorów, w tym multimediów oraz książek „mówionych” dla niewidomych. Wyżej urządzono czytelnię z dostępem do
internetu, a także pracownię zbiorów regionalnych. Na samej górze będzie
biblioteka dziecięco-młodzieżowa oraz sale wystawowa i konferencyjna.
Wszystko jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kosztowna inwestycja
Budowę Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
- Książnicy Karkonoskiej rozpoczęto w 15 listopada 2004 roku. Koszt wyniósł
12.301.257 złotych. Pieniądze pochodziły z UE (7.181.725 złotych) Promesy ministerstwa kultury (500.000 zł) oraz budżetu miasta Jeleniej Góry ( 2.393.908 zł).

Fot. Konrad Przezdzięk
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Zemsta czy redukcja?
Waldemar Woźniak, naczelnik wydziału oświaty,
zwrócił się pisemnie do dyrektorów podstawówek o
połączenie najmniej licznych klas. W Szkole Podstawowej nr 6 dyrektorka Maria Guszała zamierza z trzech
klas drugich utworzyć dwie, dużo liczniejsze. Przy
okazji wypowiedzenia z pracy dostały dwie nauczycielki. Akurat te, które w sądzie dyrektorka oskarżyła
o zniesławienie.
protestem przeciwko zwolnieniu
nauczycielki i rozwiązaniu klasy.

Związki i rodzice bronią

Petycja trafiła do prezydenta
Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego.
Ze związkami zawodowymi protestującymi przeciwko zwolnieniu z
pracy Małgorzaty Lipińskiej i Marii
Kubickiej spotkał się zastępca prezydenta odpowiedzialny za oświatę,
Zbigniew Szereniuk.
– Moje zwolnienie jest niezgodne
z prawem i podobnie jak w przypadku pani Lipińskiej wynika z
tego, że rok temu miałyśmy odwagę
mówić prawdę o tym co się dzieje
w naszej szkole – powiedziała nam
Maria Kubicka. – Pracuję w oddziale
przedszkolnym i reorganizacja nie
dotyczy mojego stanowiska pracy.
Dlatego odwołam się do sądu i sądzę,
że sprawiedliwość będzie po mojej
stronie – dodała.
– W tej chwili toczy się w sądzie
proces przeciwko mnie i dwóm
innym koleżankom o zniesławienie
dyrektorki, którego rzekomo miałyśmy się dopuścić – mówi Małgorzata
Lipińska. – Połączyć można inne,
równie nieliczne klasy, ale padło
akurat na mnie. Mam stąd pójść po

W cztery oczy
z naczelnikiem

Marię Guszałę spotykam, gdy
wychodzi z gabinetu naczelnika
wydziału oświaty, Waldemara Woźniaka w dniu, kiedy na temat zwolnionych nauczycielek rozmawiali
związkowcy z zastępcą prezydenta
Szereniukiem.
– Proszę przyjechać do szkoły,
tam będziemy mogli porozmawiać
– mówi dyrektorka.
– W piśmie, które skierowałem do
szkół, nie ma żadnego zalecenia, aby
łączyć klasy – odpowiada naczelnik
zapytany, czy polecił dyrektorom
szkół łączenie klas. – Natomiast
poleciłem, aby dyrektorzy sprawdzili, czy liczebność klas jest zgodna
ze statutem szkoły i spowodowali,
żeby liczebność była jak najbliższa
temu co jest zapisane w dokumencie
szkolnym. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję kogo zwolnić, a o
konflikcie pani Guszały ze zwalnianymi nauczycielkami nic nie wiem
i mnie to nie interesuje. Może pan
przeczytać to pismo, ale nie wolno
go ani kserować, ani przepisywać.
Udostępni go pani Oreszczuk – to
słowa Waldemara Woźniaka .
Idę do wydziału oświaty, odnajduję specjalistę ds. oświaty w
podstawówkach i gimnazjach,
Martę Oreszczuk. Zanim zobaczę
dokument, urzędniczka dzwoni do
naczelnika i pyta, czy mówię prawdę
i czy może mi pokazać pismo. Gdy

Klasa Małgorzaty Lipińskiej zostanie rozwiązana,
a nauczycielka z ponad 20-letnim stażem trafi na bruk
ustalają szczegóły zastanawiam się,
czy mam przejść test na pamięć?
Chyba powinienem żałować, że nie
chodziłem w ostatnich latach na
jej trening. Tym bardziej, że pismo
urzędnicze to nie jest tekst literacki.
Czytam pismo datowane na 25.04.08
r. Jest w nim napisane, że dyrektorzy
muszą dopasować liczebność klas do
statutu szkoły.
– Takie pismo wysłaliśmy tylko
do "szóstki" ale dotyczy to innych
szkół podstawowych – wyjaśnia
Marta Oreszczuk. – W kilku szkołach
zauważyliśmy małą liczebność klas
i stąd to pismo. Na razie nie ma
decyzji ostatecznej. Trwa dyskusja
a dyrektorzy muszą przygotować
projekt organizacyjny na przyszły
rok szkolny. Te zmiany zaakceptowało już kuratorium. Zresztą w
innych szkołach będzie mniej klas
pierwszych i nikt nie podnosi alarmu
z tego powodu. Jeśli te zmiany nie
zostaną zaakceptowane, wypowiedzenia zostaną cofnięte.
Połączono też klasy w szkołach
podstawowych nr 3 w Cieplicach i
nr 15 w Sobieszowie.

Bez zgody na publikację

Przyjeżdżam do Szkoły Podstawowej nr 6. W gabinecie dyrektor siedzi
pracownica szkoły, świadek mojej
rozmowy z panią dyrektor, która
opowiada o całej sytuacji. Mówi, że
przyczyną zwolnień nauczycielek
są ich niewystarczające kwalifikacje,
których nie podnosiły. Twierdzi też,
że to nie ona wywołała konflikt.
Wtrąca, że kontrole w szkole nie
wykryły nieprawidłowości. Ale po
przesłaniu jej własnej wypowiedzi
do autoryzacji, nie zgadza się na
jej publikację. Przysyła nam swoją
wersję. Oto ona z zachowaniem

Maria Kubicka ma nadzieję,
że sprawiedliwość będzie po jej stronie
Ubecy zamalowani

Wypili po butelce taniego
wina i postanowili zaprotestować przeciwko ustrojowi
komunistycznemu zamalowując afisze składające się na
wystawę plenerową „Twarze
Jeleniogórskiej Bezpieki”.
Tak dwóch chuliganów tłumaczyło się przed strażnikami miejskimi, którzy złapali
ich po odtworzeniu filmu z
kamery monitorującej otoczenie ratusza. Urządzenie
zarejestrowało akt wandalizmu. Chuliganami okazali
się Piotr S oraz Michał D. obaj
zamieszkali w Jeleniej Górze.
– Zostanie wobec nich wszczęte postępowanie w sprawie
wykroczenia – poinformował
mł. insp. Grzegorz Rybarczyk,
rzecznik straży miejskiej.

(tejo)

oryginalnej pisowni:
„– Decyzje kadrowe podejmowane przez dyrektora szkoły nie mogą
być omawiane na łamach gazety.
Są to sprawy do rozpatrzenia przez
Sąd Pracy.
Obecne zwolnienia nauczycieli
wiążą się ze zmniejszeniem ilości
oddziałów w szkole. Z tego co mi
wiadomo nie jest to problem wyłącznie naszej szkoły. Zmniejszenie ilości
oddziałów dotyczy też innych szkół
w naszym mieście.
A zarzut, że klasy będą zbyt liczne?
W Statucie Szkoły jest zapis, że klasy
powinny liczyć od 22 do 26 uczniów.
Na obecną chwilę liczyć będą one 27
i 28 uczniów. Do września sytuacja
może się jeszcze zmienić ze względu
na zmianę miejsca zamieszkania
bądź inne przyczyny.”

Są wątpliwości,
będzie pikieta?

Sprawa nie wydaje się jednak
taka prosta. Dlaczego naczelnik
Woźniak mówi, że nic nie wie o
konflikcie w „szóstce”, skoro w
dniu kiedy rozmawiano na temat
zwolnionych nauczycielek, on
sam rozmawiał w cztery oczy z
dyrektorką placówki? Sprawa nie
mogła nie trafić do wiadomości
wydziału oświaty, skoro toczy się od

ponad roku. A jeśli tak się stało, nie
najlepiej to świadczy o współpracy
organu z podległą jej szkołą.
Nauczycielki ripostują na słowa
dyrektorki, na których publikację
się nie zgodziła. – To nieprawda,
że nie podnosiłyśmy kwalifikacji.
Są na to poświadczenia w teczkach osobowych, a dokumenty
hospitacyjne pokazują wkład pracy na zajęciach – usłyszeliśmy.
Zwolnione panie podkreślają, że to
nie one rozpętały burzę w szkole,
ale właśnie dyrektorka Maria Guszała. – Kontrole wykryły szereg
nieprawidłowości, do których nie
chce się ona przyznać – dodają
nauczycielki. Dziwią się, dlaczego
naczelnik Woźniak mówi, iż nie
wie o konflikcie, skoro same z nim
na ten temat rozmawiały.
Z kolei związkowcy z Solidarności nie zostawią sprawy. Jeśli
nauczycielki nie zostaną przywrócone do pracy, zapowiadają, że
zorganizują pikietę w ich obronie. A
personalne roszady w „szóstce” na
pewno nie będą miały pozytywnego
wpływu na uczniów, których – w
tym przypadku – władze oświatowe
i dyrekcja „szóstki” potraktowały
zupełnie przedmiotowo.

Marek Komorowski

Fragmenty petycji rodziców klasy 2c skierowanej do
prezydenta miasta i kuratora oświaty:

„Nikt nas, rodziców, ani tym bardziej uczniów nie poinformował i nie pytał o zdanie
w sprawie likwidacji klasy IIc” /…/ „Decyzje pani dyrektor Guszały są arbitralne i
naruszają istotny interes społeczny. Są wymierzone personalnie w panią Lipińską,
ponieważ obie panie pozostają w konflikcie. Nie została uwzględniona wola i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców. Jakimi przesłankami kieruje się pani Guszała i
jaki cel jej przyświeca zwalniając doświadczonego pedagoga z wieloletni stażem,
niszcząc dwuletnie więzi i relacje między uczniami, jak i uczeń-wychowawca, tworząc klasy w których a priori poziom nauczania i wychowania będzie niższy?”

Teatr wraca do starych czasów
Rzeźba przedstawiająca ryczące rogacze zniknęła
sprzed gmachu jeleniogórskiej świątyni sztuki. Jelenie
od początku budziły kontrowersje. Teraz zabytkowe
drzwi gmachu teatru są oblepione afiszami, a przed
nimi znalazł się zwykły słup ogłoszeniowy. Radni wyrazili wolę rozdzielenia scen animacji i dramatycznej.
Rzeźbę usunięto bez większego
rozgłosu, i co ciekawe – niewielu
zorientowało się, że jej nie ma. Jelenie stanęły przed teatrem kilka lat
temu jako swoista reklama placówki
i miejsce, gdzie wywieszano afisze
reklamujące spektakle.
Od początku niewielu się podobały i były krytykowane na równi
z niektórymi sztukami granymi na
scenach gmachu przy ulicy Wojska
Polskiego. Dlaczego rzeźbę usunięto?
Nie udało nam się skontaktować
z dyrektorem naczelnym teatru
Bogdanem Nauką. Dowiedzieliśmy

się nieoficjalnie, że jelenie opatrzyły
się. Są też wersje, że rogacze nie były
w guście dyrektora artystycznego
Wojciecha Klemma. W końcu – nie
jest wykluczone, że zniknęły tylko na
czas odnowienia. Czy odmalowane
wkrótce znów zdobić będą plac
przed teatrem?
W miejscu jeleni pozostał tradycyjny walcowaty słup ogłoszeniowy.
Ale i sam teatr zmienił się w baner
reklamowy – jak kąśliwie zauważają
przechodnie. Afiszami zalepiono całe
zabytkowe secesyjne drzwi. Czy nie
narusza to zabytkowego w końcu

Fot. Konrad Przezdzięk

Decyzja dyrektorki wywołała
oburzenie rodziców dzieci klasy
2c, która ma zostać zlikwidowana,
a dzieci trafią do 2a i 2b. – Miasto
jest tak biedne, że musi łączyć klasy
po dwóch latach, gdy dzieci się ze
sobą zżyły? – pytali dyrektor Marię
Guszałę rodzice najmłodszych podczas spotkania, które zorganizowali
z powodu zwolnienia nauczycielki,
Małgorzaty Lipińskiej – Najbardziej
ucierpią dzieci mniej zdolne, które
nie poradzą sobie w nowych klasach
– wytykali. Kilka tygodni wcześniej
wypowiedzenie z pracy dostała Maria Kubicka, nauczycielka nauczania
zintegrowanego w SP nr 6, która w
placówce pracuje od 29 lat.
Tłumaczenie dyrektor, że to polecenie miejskich władz oświatowych,
aby połączyć najmniej liczne klasy, a
tak właśnie jest w przypadku rocznika kończącego teraz klasę drugą, nie
przekonało zebranych.
– Dlaczego właśnie ta klasa? – pytał Radosław Szpakowski, jeden z rodziców,– Czy nie dlatego, że pani jest
w konflikcie z nauczycielką? Przecież
w naszej klasie jest 21 uczniów, a w
tamtych tylko po 18. Gdzie tu logika
i gdzie dobro najmłodszych?
Rodzice przygotowali petycję z

ponad dwudziestu latach pracy i już
– kwituje.

gmachu TJ? – Nie jest to dekoracja
trwała, także konserwator zabytków,
nawet gdyby miał coś przeciwko
takiej formie reklamy, szybko można
ją usunąć – usłyszeliśmy.
Ostrą kampanię reklamową rozpoczął już jakiś czas temu Teatr
Animacji. Jego billboardy wiszą w
głównych punktach Jeleniej Góry.
To widoczny znak, że obie sceny działają zupełnie niezależnie. I kolejna
wskazówka do zmian zmierzających
do rozdzielenia obydwu placówek.

(tejo)

Razem, ale osobno
Scena dramatyczna Teatru Jeleniogórskiego będzie finansowana częściowo z
budżetu województwa, a częściowo – z
miasta. Radni podjęli w miniony wtorek
uchwałę w sprawie wyrażenia woli
współfinansowania i współorganizacji

przez urząd wojewódzki. Nie wiadomo
jednak na razie, ile województwo
dopłaci do naszej placówki. O tym
prezydent i radni będą decydować w
najbliższym czasie, kiedy urząd wojewódzki przygotuje stosowną umowę.
To z kolei oznacza, że podział teatru na

dwie sceny jest niemal pewny. Urząd
marszałkowski może bowiem wspierać
tylko scenę dramatyczną, nie chce
natomiast dokładać do utrzymania
sceny animacji.
(ROB)
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Fot. Sebastian Stanisławski
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Sprzedali warownię za sto złotych

Pokazy walk rycerskich mają być jedną
z atrakcji piastowskiej fortecy

Średniowieczny zamek w Bolkowie będzie wkrótce
jedną z największych atrakcji turystycznych Dolnego
Śląska. Zamek przejęło od gminy Muzeum Karkonoskie i zapowiada, że w resztki murów zostaną wpompowane miliony złotych. Jak za kilka lat będzie wyglądał
najpiękniejszy obiekt w okolicy?
– Powinna powstać tutaj ekspozycja poświęcona książętom
świdnicko-jaworskim – mówi Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
które przejęło obiekt na 30 lat.
– To był jeden z najważniejszych
zamków dla tych książąt.
Nowi właściciele zamku chcą
wybudować magazyny oraz sale
wystawiennicze. – Gdy powstanie plan odbudowy, będziemy
dokładnie wiedzieli, jak będzie
wyglądało przyszłe muzeum
– mówi Stanisław Firszt.
Nie będzie natomiast w zamku
hotelu ani gastronomii. To zadanie dla mieszkańców miasta.
Będą mogli przy okazji dorobić
parę groszy. Jasne jest, że do wyremontowanego obiektu będzie
przyjeżdżać coraz więcej tury-

stów. Będą oni szukać noclegów
w hotelach i pensjonatach w
mieście. Tam też zatrzymają się
na obiad.
Zamek zresztą już teraz ma
renomę i przez kilkanaście dni w
roku przyciąga do Bolkowa tłumy
turystów z całej Polski. Przyjeżdżają oni na turnieje rycerskie,
Castle Party – jeden z największych w naszej części Europy
festiwal muzyki gotyckiej.

Średniowiecznie
nie znaczy śmiesznie

Stosunek do ludzi ubranych w
średniowieczne stroje szybko się
zmieniał. Od początkowej nieufności do akceptacji zadowolenia,
że przez kilka dni miasto zarabia
na uczestnikach festiwalu. Zdaniem dyrektora Firszta, Castle

Fot. AT

Fot. Agnieszka Tkacz
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Zamek Bolków jest perełką turystyczną regionu
Party zrobiło dobrą robotę w
przekonaniu mieszkańców, że
nie ma nic nadzwyczajnego w
tym, że ludzie się przebierają.
– Gdy zaczniemy organizować
na zamku dni średniowieczne,
może dni Piastów, mieszkańcy
będą mogli ustawić stragany z
jedzeniem, piciem, przebrani
w stroje z odpowiedniej epoki.
Możliwości jest mnóstwo, a pomysły będą się pojawiać z każdą
imprezą. My nie będziemy się
przeciwstawiać żadnej z dotychczasowych, a wręcz będziemy się
cieszyć z kolejnych – zapewnia
dyrektor.

Muzeum da radę

- W bolkowskim zamku od
lat funkcjonuje nasz filia, ale
dotychczas umowy dzierżawy z
miastem były podpisywane na 34 lata – wyjaśnia Stanisław Firszt
– Dopóki pieniądze na zabytki
były niewielkie, to wystarczało.
Ale wraz z przystąpieniem do
Unii Europejskiej otworzyłą się
szansa na pozyskanie dużych
pieniędzy na zabytki. Ale do
tego potrzebne były umowy na
dłuższy czas.
Po to, żeby wystąpić o kwoty
kilkusettysięczne czy nawet
kilkumilionowe, muzeum musiałoby mieć akt własności lub co
najmniej piętnastoletnią umowę

dzierżawy. Umowa podpisana
w Jeleniej Górze rozwiązuje ten
problem. Ale to dopiero początek drogi do odbudowy zamku
i uczynienia z niego atrakcji
regionalnej.

Wyścig z czasem

– Zamek jest wpisany do rejestru jako trwała ruina – mówi
Stanisław Firszt – To oznacza, że
w tej chwili nie wchodzi w grę
rekonstrukcja. Możemy jedynie
wzmocnić mury i doprowadzić
do ich pełnej odbudowy. Dopiero gdy zmienimy klasyfikację
obiektu na zabytek, będziemy mogli odbudować budynki
mieszkalne i inne, nieistniejące
w tej chwili obiekty.
Muzeum rozpoczyna walkę
z czasem. Wnioski do różnych
funduszy trzeba składać w ciągu
najbliższych miesięcy. Najpierw
wystąpimy o pieniądze na renowację istniejących części zamku.
Jednocześnie zwołana zostanie
komisja, która musi przekonać konserwatora zabytków
do zmiany klasyfikacji z ruiny
na zabytek. Komisja musi też
ustalić i uzasadnić w jakim stylu
zostanie odbudowany zamek.
Czy będzie wyglądał jak w średniowieczu, czy może, jak po
przebudowie, w stylu renesansowym? Mądry projekt odbudowy

będzie miał kluczowe znaczenie
dla przyszłego kształtu zabytku
i możliwości jego turystycznego
wykorzystania.

Droga przez mękę

Zanim doszło do podpisania
umowy spór o to, czy zamek
może być sprzedany lub wydzierżawiony przez kilka lat rozpalał
wyobraźnię radnych, urzędników
i części mieszkańców Bolkowa.
Radni niepomni tego, że sami
kilka lat wcześniej przejęli zamek
od skarbu państwa bez żadnych
zabiegów i bez pomysłu na jego
zagospodarowanie, bronili go
jakby ktoś chciał go wywieźć
albo na głucho zamknąć jego
podwoje.
– Bardzo długo przekonywaliśmy radnych poprzedniej i tej
kadencji, że nic nie grozi zamkowi jeśli zgodzą się na dzierżawę–
mówi poseł ziemi jeleniogórskiej
Marcin Zawiła – Oni nieustannie
powoływali się na przykład zamku Świny, leżącego nieopodal
Bolkowa. Średniowieczny obiekt
na początku lat 90-tych kupił
prywatny właściciel i nic tam się
nie dzieje.

Dzierżawa za grosze

– Od początku mojej kadencji
przekonywałem radnych, że
przekazanie zamku muzeum to

najlepsze wyjście – tłumaczy burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński
– W końcu udało się zgromadzić
większość. Do końca przeciwni dzierżawie byli tylko radni
SLD. Zamek wydzierżawiamy za
symboliczne 100 złotych na rok.
Natomiast umowa zawarta z marszałkiem gwarantuje nam, że gdy
wystąpimy do funduszy unijnych
i państwowych o pieniądze na remonty i odbudowę zabytkowych
części miasta, urząd marszałkowski zapewni nam wkład własny.
My takich pieniędzy nie mamy i
dla miasta to wielka szansa.

Bolków zyska

– Ta umowa jest korzystna dla
obydwu stron, ale dla Bolkowa
korzyść będzie podwójna – mówi
członek zarządu województwa
dolnośląskiego, Piotr Borys, który podpisał umowę w imieniu
urzędu marszałkowskiego – Po
pierwsze muzeum będzie odbudowywało zamek, po drugie Bolków będzie miał szansę na dużo
szybszą odbudowę i modernizację
zabytkowej zabudowy. My natomiast już za kilka lat z czystym
sumieniem będziemy mogli polecać ten obiekt turystom polskim i
zagranicznym, jako miejsce warte
odwiedzin.

Marek Komorowski
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Lalki Milińskiego powitają turystów

Zamek jak z bajki
Baśniowe lalki poruszane przez turystów, bohater
Władcy Pierścieni i kowal w prawdziwej kuźni będą
czekali na turystów w zamku legend śląskich, który
wybudował w Pławnej artysta Darek Miliński. Otwarcie
już w Dzień Dziecka.
– Zamek zrobiłem z myślą o
wiejskich dzieciach, ale także
o dziecku, które wciąż tkwi we
mnie – powiedział nam Darek Miliński, który z radością pokazuje
figury znajdujące się w sztucznym zamczysku. Oglądający będą
mogli sami poruszać lalkami za
pomocą linek i sznurków.
Na powierzchni 300 metrów
stoją postacie z 10 śląskich bajek.
Jest Liczyrzepa, święta Jadwiga,
rycerze, świniopasy i rzemieślnicy. Budynek z kamienia i drewnianych bali przypomina inne
śląskie zamki i pałace. Z zewnątrz
ozdobiony jest płaskorzeźbami
wzorowanymi na tych z lwóweckiego ratusza.

– Na zewnątrz postawiliśmy
orka z Władcy Pierścieni, bo tę
baśń znają chyba wszyscy – mówi
Darek Miliński.
Lalki wykonane z drewna, ubrane w barwne kostiumy, ustawia i
podłącza do mechanizmów Wiktor Wiktorczyk z Kliniki Lalek z
Wolimierza. Ożyją gdy któryś ze
zwiedzających pociągnie za sznurki
utrzymujące każdą postać. Jest też
muzyka, opowieści z głośników,
wszystko w scenografii wykonanej
ze starych mebli, zegarów, beczek
i domowych sprzętów wyszukanych w chałupach i na wiejskich
strychach. Dzieci nie tylko będą
mogły bawić się lalkami. Obok
zamku znajdują się trzy niewielkie

drewniane budynki. W jednym z
nich mieści się kuźnia. Turyści będą
mogli przyjrzeć się pracy kowala.
– Pod nadzorem ceramika będzie
można też ulepić własny garnek i
wypalić go w piecu ceramicznym
– pokazuje Darek Miliński. – Kto
by nie chciał napić się herbaty
albo piwa z kubka wykonanego
własnoręcznie z porcji gliny?
Będzie też tłoczenie litografii z
form wyrytych w kamieniu. Jak
mówi Darek Miliński, już zaczyna
brakować miejsca na kolejne pomysły, jakie pojawiają się w trakcie
budowania obejścia.
Skąd pomysł na ten zamek? – Nie
mogłem patrzeć na zaniedbany
kawałek ziemi naprzeciwko mojej
galerii – mówi artysta. Kupił tę
ziemię i zainwestował w nią. – Przeczytałem polskie tłumaczenie karkonoskich bajek o Liczyrzepie. To
było odkrycie! Już same tytuły były
jak z mojej twórczości. Wtedy za-

– Zwiedzający sami będą mogli poruszać lalkami – mówi Darek Miliński

cząłem kombinować, jak połączyć
te opowieści z tym zarośniętym
pokrzywami kawałkiem ziemi. I
tak powstał zamek – wyjaśnia
Darek Miliński.

Mar

Ożywiają obrazy
Dariusz Miliński, malarz i scenograf w 1994 roku wraz z przyjaciółmi stworzył we
wsi grupę plastyczną i teatr uliczny „Pławna 9”. W praktyce to po prostu adres
Darka. Z tamtego składu już nikogo nie ma na miejscu, ale Pławna 9 dalej działa. Co
roku w sierpniu organizuje międzynarodowy „Plener Działań Twórczych”, na który
zaprasza artystów z kraju i zagranicy. Grupa występowała na Malcie, w Poznaniu
czy na Festiwalu Sztuki Współczesnej "Chronos" w Norymberdze. Grają w niej
także mieszkańcy wsi i przyjaciele artysty. Jak mówi sam Darek, przedstawienia
to ożywianie jego obrazów, zamienianie statycznych scen w żywy spektakl.

Omal nie zabił kobiety którą kochał, teraz wraca do normalnego życia

Młodość przez wodę (Adulescentia per aquam) – pod
takim hasłem 3 i 4 czerwca w
ośrodku Jelenia Struga obchodzony będzie światowy dzień
wody. impreza odbędzie się
pod naszym patronatem.
– Kierując się łacińską
maksymą „sanus per aquam”
(zdrowie przez wodę), tak chętnie używaną dziś przez język
marketingu i sprzedaży, postanowiliśmy zorganizować konferencję dotyczącą roli tzw. dobrej
wody w życiu ludzkim. Podczas
niej poszukamy odpowiedzi na
pytanie – jak rozróżnić dobrą
wodę od złej i jakie są skutki
picia jednej i drugiej – mówi Marek Jankowski, prezes zarządu
Fundacji Jelenia Struga.
Do udziału w konferencji
zaproszono światowej klasy specjalistów w dziedzinie
wody. Dzięki ich wiedzy i
doświadczeniu, goście seminarium dowiedzą się, czym
jest zdrowa woda, jak ważny
jest odpowiedni dobór wody
wysokiej jakości.

Mar

Sąd dał mu szansę
– Nigdy nie zapomnę tego, co się stało – mówi Jarosław
D. z Pławnej Górnej, który ugodził nożem swoją konkubinę. Sąd jednak zlitował się nad nim i wymierzył
mu wyjątkowo łagodny wyrok. – W areszcie chciałem
umrzeć – wyznaje po wszystkim mężczyzna.

– Za k rat a m i przeż yłem
koszmar – opowiada rolnik.
– Rano wstawałem i siedziałem
na łóżku. Nie wiem jak opisać
tęsknotę za córką i domem.
Jarosław D. z Pławnej Górnej
dziewięć lat mieszkał i żył ze
swoją konkubiną Agatą. On jest
rolnikiem, każdy dzień spędza
w polu. Ona pomagała mu w
prowadzeniu gospodarstwa.
O ślubie myśleli od dawna, ale
odkładali go na „wieczne jutro”. Sześć lat temu przyszła na
świat ich córeczka, Angelika.
Wówczas już zaczynało się coś
psuć w ich związku. – Pierwszy
rok ją wychowywała a później
ja musiałem się wsz ystkim
zajmować – wyznaje Jarosław

D. Ona w ydzwaniała gdzieś
cały czas, ale nie traktowałem
tego poważnie. Rok temu powiedziała, że chce iść do pracy.
Pytałem dlaczego, ale uparła
się, nie mogłem jej przecież siłą
zatrzymać.
To był początek końca ich
związku. Agata w pracy przy
ogrodn ict w ie w są siedn iej
wiosce poznała Andrzeja. Najpierw miała z nim romans, a
później zakochała się w nim
i przeprowadziła się do niego.
Z łaski odwiedzała jedynie
swojego byłego konkubenta i
córkę. To właśnie było kością
niezgody między nimi. Jarosław D. miał dość, kochał córkę,
ale nie starczało mu czasu by

przypilnować dziecka i gospodarstwa. Dlatego coraz częściej
domagał się, by matka zajęła
się dzieckiem i zabierała je ze
sobą choćby na kilka dni.
Feralnego dnia Agata przyjechała w odwiedziny, ale byli
zakochani pokłócili się między
sobą. Co było dalej? - Poszliśmy do kuchni, powiedziałem
jej, że pow i n na zajmowa ć
się dzieckiem częściej, a nie
tylko od święta. Agata chwyciła nóż. Reszty nie pamiętam
– opowiada rolnik. Jak ustaliła
prokuratura, to on dźgnął ją
czterokrotnie w brzuch.
Kobieta cudem przeżyła a
Jarosław D. trafił do aresztu.
Sąd uznał jednak, że to Jarosław D. był ofiarą tej sytuacji, a
nie jego konkubina. Jego wina
polega na tym, że nie wytrzymał nerwowo i zaatakował
ją ostrym narzędziem. I za to
rolnik został skazany na 2 lata

więzienia w zawieszeniu na 5
lat. Jarosław D. przebywa już
na wolności.
– Wreszcie mogę być z córką
– cieszy się. – Przygotowuję dla
niej pokój. Będę też próbował
ją odzyskać tylko dla siebie.
Córeczka chce być ze mną,
płacze, kiedy ma iść do matki.
Ja o nią dbam, ja prowadzam ją
do przedszkola.
W czasie gdy przebywał w
areszcie podupadło jego gospodarstwo. Padło mu 15 sztuk
bydła. – Przynajmniej rok będę
musiał pracować, by odbudować to, co miałem – mówi.
Ja rosław D. n ie ma ża lu
do Agaty, że go zdradzała i
zostawiła. – To dla mnie duży
zawód, ale i nauczka. Nerwy
też wrzuciłem do worka i wyniosłem na strych. Więzienie
dużo mnie nauczyło, jest gorsze
od śmierci – mówi.

Bałagan przed świątynią Wang
Rozkopane drogi, chodniki i zryty asfalt na jezdni – taki
widok wita turystów odwiedzających świątynię Wang
w Karpaczu Górnym. Remont rozpoczął się w czasie,
kiedy do miasteczka zjeżdża coraz więcej turystów.
– To już prawie koniec olbrzymiego jak na nasze miasto przedsięwzięcia – uspokaja zastępca burmistrza
Karpacza Ryszard Rzepczyński.
– Założyliśmy kanalizację, teraz
kończymy wymianę instalacji wodociągowej. To wszystko za 2,5 miliona
złotych.
W mieście trwa jeszcze remont
i modernizacja ulicy Karkonoskiej,
za 4,5 miliona złotych. Dzięki temu
autokary przestaną stawać w błocie i
kałużach, turyści przejdą porządnym
chodnikiem, a kierowcy pojadą po

Po pijaku i bez prawka

równej drodze. Prace zakończyć się
mają pod koniec czerwca.
Ale to nie koniec robót. – Chcemy
złożyć wnioski o dotację na remont
ulic Olimpijskiej i Strażackiej – mówi
Ryszard Rzepczyński – to jest dojazd
do wyciągu na Małą Kopę. Sama
Strażacka to 4 miliony złotych.
Miasto liczy na wsparcie z Europejskiej Współpracy Transgranicznej
a projekt chce zrealizować przy
współpracy z Czechami lub Niemcami. Gdzieś musi się udać!

Mar

Roboty drogowe w górnej części kurortu pod Śnieżką
mają zakończyć się w czerwcu

Angela
Fot. MAR

Porozmawiają
o wodzie
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Policjanci zatrzymali w
Łomnicy 30-letniego mieszkańca Mysłakowic, który
kierował samochodem pomimo tego, że sąd zatrzymał mu prawo jazdy. Teraz
ponownie stanie przed obliczem Temidy. Natomiast
w Dąbrowic y policjanci
zatrzymali mieszkańca Bogatyni, który po pijanemu
(2,6 promila alkoholu) spowodował kolizję drogową,
po czym próbował uciec z
miejsca zdarzenia.

Kolejny aquapark

Firma należąca do Sobiesława Zasady kupiła teren
basenu miejskiego w Świeradowie Zdroju. Ma tam
powstać aquapark i hotel.
Budowa ma się rozpocząć
w maju 2010 roku. To druga
już, po kolei gondolowej na
Stóg Izerski, inwestycja Zasady w Świeradowie Zdroju.
Jeśli zamiar się powiedzie,
będzie to trzeci park wodny
w regionie jeleniogórskim.
Dwa już powstają w Karpaczu: przy hotelach Gołębiewski i Sandra.

Nadal bez władzy

Wiesław Ziółkowski zostanie zarządcą komisar ycznym w Lubomierzu,
po tym jak w referendum
został odwołany burmistrz
Wiesław Bobrowski. Miał
on rozpocząć rządy w minionym tygodniu, ale tak
się nie stało, bo nominacja
podpisana przez premiera
nie dotarła do miasta Samych Swoich. Ziółkowski
to emerytowany nauczyciel
wychowania fizycznego i
radny powiatow y. Dokumenty maja dotrzeć w tym
tygodniu.

Fot. MAR
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Subiektywny przewodnik po Jeleniej Górze

Lepsi od Krakowa

był germanożercą, który nawet dał
polskie pochodzenie, ze względu
na brzmienie nazwiska, jednemu
z biskupów – powie Romuald Łuczyński, historyk i autor niedawno
wydanej pasjonującej książki o dziejach rezydencji rodów magnackich w
Kotlinie Jeleniogórskiej. Pan Antoni
uczył języka polskiego w pobliskim
liceum. Pamiętają go dawni uczniowie szkoły.

Pamiątka z Cervantesa

Panorama miasta od strony drogi zgorzeleckiej:
widać chaos urbanistyczny po zmianach w zabudowie
dokonanych w ostatnich dziesięcioleciach
Wyświechtany plac Ratuszowy i wydeptane zelówkami
tysięcy turystów ulice Konopnickiej i 1 Maja. Do tego
czasami plac Kościelny i teren wokół Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego. To standard dla wycieczek po
mieście, właśnie obchodzącego 900-lecie swojego legendarnego założenia. Sztampa, która nie do końca ukazuje
prawdziwe oblicze grodu Bolesława Krzywoustego.
Przewodniki turystyczne, które
powstały na przestrzeni ostatnich
lat, poza szatą graficzną, nie wnoszą
wiele nowego dla tych, którzy chcą
w Jeleniej Góry wywieźć coś więcej
niż tylko wspomnienie szybkiego
spaceru po oklepanej trasie. Ciągle
to samo, tak jakby stolica Karkonoszy
miała tylko starówkę i jej zabytki,
a pozostała część miasta trwała
obok, zupełnie niegodna polecenia
wycieczkom. A to nieprawda!

Lepsi od Krakowa

Artysta performer i filmowiec
Łukasz Skąpski, który w maju był
w Jeleniej Górze po raz pierwszy w
życiu, choć ma za sobą niemal pół
wieku ziemskiego pielgrzymowania,

poczuł zachwyt miastem i górami.
– Jeszcze tu wrócę – zapowiedział.
Pokazuje jednocześnie swoje dzieło:
„Przewodnik po Krakowie”. Ale nie
po Rynku Głównym, Kazimierzu i
Wawelu. To znają wszyscy. Symbole
piękne, ale jakże wyświechtane.
Problem w tym, że królewskie
miasto, poza wspomnianymi atrybutami swej wielkości, nie ma czym
się pochwalić. – Ponad 90 procent
Krakowa to betonowe blokowiska!
– „odkrywa” wstydliwą prawdę
Skąpski. To o nich nakręcił trzy części
niekonwencjonalnego przewodnika.
Jelenia Góra jest lepsza. Stara substancja miejska „z duszą” to grubo
ponad 60 procent stolicy Karkonoszy.
Mamy się czym pochwalić!

Stolicę Karkonoszy sprawny
i spieszący się turysta obskoczy
w 40 minut, ale spacerowicz,
który chce posmakować miejskich kolorytów i klimatów, może
na to poświęcić jeden dzień. A
może więcej? Nie czarujmy
się. Jelenia Góra to nie wielka
metropolia, na której zwiedzanie trzeba zaplanować – jak w
przypadku Paryża czy Barcelony
– cały urlop. Jednak, walcząc ze
sztampą i standardami, można
miastem delektować się dłużej
niż na to wskazuje logika. Bo
Jelenia Góra jest, podobnie jak
góra z powieści Tomasza Manna
– zaczarowana. Trzeba tylko
odkryć jej magię.
Kiedy spojrzymy na sylwetę
miasta od strony wjazdu od
Zgorzelca, widzimy przerażający wpływ ostatnich lat na kształt
„bryły” stolicy Karkonoszy. Wstrętne
pawilony zakładów tekstylnych,
obrzydliwe blokowiska przy ulicy
Kopernika, dziury w zabudowie starówki połatane bylejakością budyn-

Ulica Urocza: tu mieszkał Józef Sykulski, nadgorliwy pionier
polskości na Ziemiach Odzyskanych

skiego. To właśnie tu wyrosło na początku XX wieku osiedle nawiązujące
stylistyką do zabudowy Monachium.
Niewysokie domki jednorodzinne
i kamieniczki czynszowe. Bruk, po
których kiedyś terkotały koła dorożek
i przedzierały się stare mercedesy i
dekawki, zachowany do dziś.
Uliczce patronował Karl Friedrich Wander, nauczyciel o bardzo
lewicowych poglądach urodzony
w podjeleniogórskich Karpnikach
(Fischbad). Przez swój radykalizm
znany był w całych Niemczech. Po
wojnie jego nazwisko niewiele mówi
przybyszom. Ale słowo „wander”

Pomnik bohaterów
eposu Cervantesa
dłuta Vahana Bego
ków o płaskich dachach. To grzechy
lat minionych, nie do naprawienia,
niestety. Na szczęście gdzieś tam
w zakamarkach, na wzgórzach,
na których położone jest miasto,
czai się prawdziwe piękno. I prosi:
odkryj mnie.

Uroczy zakątek

Gmach I Liceum Ogólnokształcącego jest jednym z jeleniogórskich
symboli opatrzonych. Mało kto zwraca jednak uwagę na jego otoczenie.
Kwartały ulic Uroczej i Bogusław-

Obok szeregu domków stoi dziwny
pomnik. Dwie figury z kawałków metalu wyglądają w tym historycznym
tle dość intrygująco. To monument
Don Quijote i Sancho Pansy „dłuta”
Vahana Bego, Ormianina i artysty
wszechstronnego, który w latach
90. XX wieku mieszkał i tworzył w
Jeleniej Górze, bo musiał uciekać ze
skłóconej wówczas i pogrążonej w
wojnie Armenii.
Pomnik z pompą odsłonił sam
konsul Królestwa Hiszpanii w Polsce
we wrześniu 1998 roku z okazji
zorganizowanych wówczas Dni
Hiszpanii w Jeleniej Górze. Paradoksalnie w uroczystości wzięli udział…
Baskowie, którzy – jak wiadomo
– nie darzą Hiszpanów miłością, a
niechęć działa w obie strony…
Tylko dlaczego o tym nie ma słowa
w żadnym przewodniku wydanym
ostatnio, który zachwala jeleniogórskie atrakcje? Konia z rzędem temu,
kto – przy rumakach bohaterów eposu Cervantesa – widział tu wycieczkę.
Pomnik jest zarośnięty. Chwasty wyrywa mężczyzna, z przyzwoitości. Bo
całkiem zarośnie. – Pewnie, że warto,
aby to miejsce nagłośnić, ale póki co,
mało kto je zauważa – odpowiada
zagadnięty.
I tak właśnie jest z większością
zakątków, które znane są tylko
wielbicielom miasta, a człowiek
spoza Jeleniej Góry, a nawet sami
jeleniogórzanie, niewiele o nich
wiedzą. Bo to wykracza poza granice
turystycznej sztampy.

Komu bije
dzwon Corneliusa Frantza

Niemieckie i polskie wycieczki

Jelenia Góra jest lepsza od Krakowa.
Stara substancja miejska „z duszą” to grubo
ponad 60 procent stolicy Karkonoszy.
W królewskim mieście – ponad 10 procent.
Mamy się czym pochwalić!
bliskie jest fonetycznie „wunder”, a to
znaczy „uroczy”, „cudowny”.
I taka właśnie jest ta uliczka, przy
której zatrzymał się czas. Nazwana,
nomen omen, Uroczą. W jednym
z szeregowych domków mieszkał
po 1945 roku Józef Sykulski, autor
pierwszego przewodnika po Jeleniej
Górze i innych książek poświęconych
tematyce regionalnej. – Sykulski

Grobowiec Corneliusa Frantza

wymieniają się tylko miejscami
przy Sanktuarium Podwyższenia
Świętego Krzyża. Polacy pokłonią się
Papieżowi, któremu poświęcony jest
pomnik „Pamięć i Niepodległość”.
Niemcy pobieżnie przeczytają fragmenty Pisma Świętego wypisane
gotykiem na balustradach balkonów
we wnętrzu świątyni. O ile jeszcze
znają gotyckie pismo. Do tego pobież-
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ZBLI¯ENIA
wybuchem II wojny światowej. Zapuszczona rudera istniała jeszcze do
początku lat 70. pośród zaniedbanej
i sypiącej się zabudowy ul. Kopernika, którą ostatecznie z powierzchni
miasta zmiotły buldożery. Tam do
czasów, kiedy żydzi nie padli ofiarami prześladowań Hitlera, prowadzili
sklepiki i zajmowali się handlem
oraz usługami. Żydowskiego pochodzenia była pani Levi, o której wspomina Hugo Seydel, przewodniczący
Riesengebiergesveireins. To właśnie
u niej zaopatrywał się w antyki, którymi uzupełniał zbiory dzisiejszego
Muzeum Karkonoskiego.
Jeleniogórskie judaika to także dawna bursa żydowska, dziś
zapuszczona kamieniczka przy
ulicy Głowackiego. W jednym z
mieszkań jest pijacka melina, a ludzi
wchodzących na korytarz, odpycha
przeraźliwy fetor. – Przyjeżdżały
tu wycieczki dzieci żydowskich z

nę zameczku. Jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki pojawia się
napis: OGNISKO POLSKIEJ YMCA.
To fakt: do 1947 roku w budynku
dzisiejszego MDK miał siedzibę
oddział tego amerykańskiego stowarzyszenia: Young Men Christian
Society.
YMCA działała i działa w ponad
150 krajach, a jej działalność ma
korzenie w XIX wieku – czytamy na
stronie internetowej organizacji. W
2003 roku Polska YMCA obchodziła
swoje 80-lecie, ale w 1947 roku,
kiedy Polska ostatecznie wpadła
pod komunistyczne jarzmo, towarzystwo pogoniono z PRL, w tym z
Jeleniej Góry. – Mało kto wie, że to
właśnie w YMCA powstały zasady
gry w koszykówkę i siatkówkę. Z
ruchu YMCA wywodzi się także
skauting. A w warszawskiej bursie
prowadzonej przez tę organizację
przez jakichś czas pomieszkiwał

Wyznanie świadka historii
Fot. Archiwum

ne informacje o otaczającym kościół
garnizonowy byłym cmentarzu. I to
wszystko.
Ale już przy jedynym zachowanym
w całości pomniku nagrobnym
kupca Corneliusa Frantza, ani słowa
o pochodzeniu rzeźby. Pan podchodzi z pieskiem, który beznamiętnie obsikuje pamiątkę po istnieniu
człowieka, fundatora dzwonu do
pobliskiej Świątyni Łaski, jednego
z najznamienitszych jeleniogórzan
sprzed ponad 200 lat. O tym, że
jest to epitafium, świadczą jedynie
płaskorzeźby piszczeli. A alegoryczna
postać ma utrącony nos…
Obok piszczą i bawią się dzieci.
W całym parku, z którego już została wymazana dawna cmentarna
godność, młodzi ludzie uczą się, piją
piwo, kręcą kulami na łańcuchach.
Turyści rzadko kiedy się tam zapuszczają. Bo i nie ma się czym chwalić:
pomazane obelżywymi bazgrołami
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Zbiorowe zdjęcie zesłanych Polaków z Kazachstanu.
Jest na nim bohaterka wywiadu
Rozmowa z Marią Guzowską, zesłaną w latach II Wojny Światowej przez komunistów
w głąb Związku Sowieckiego na Sybir.

Gmach MDK. Promienie słońca oświetlają
pozostałości napisu po dawnej siedzibie YMCA
kaplice rodzinne Niemców, bez
których nie byłoby dzisiejszej Jeleniej
Góry, przynajmniej takiej, jaka jest.

Śladami żydów

Modne ostatnio judaika na pewno zainteresowałyby znawców tej
materii oraz tych, którzy chętnie
czegokolwiek by się o tym dowiedzieli. Niestety, choć w Jeleniej Górze (i
Hirschbergu) żydowskie tradycje były
dość silnie osadzone, niewiele o tym
można znaleźć w przewodnikach.
Jedynie cmentarz żydowski przy
ulicy Sudeckiej, zapuszczony i zapomniany, bywa wspominany, bardzo
zresztą ogólnikowo. Trudno się temu
dziwić, bo wiedza w tym zakresie nie
jest rozpowszechniana. A goście w
zagranicznych autokarach, którzy
zatrzymują się w pobliskim hotelu
Mercure, nawet tego miejsca nie
zauważają.
Nie wiedzą zatem, że w stolicy
Karkonoszy do 1938 roku była
synagoga przy Priesterstrasse, dzisiejszej ulicy Kopernika. Hitlerowcy
zniszczyli ją na kilka miesięcy przed

różnych części Polski – wspomina
pobliska mieszkanka, która pamięta
dawne czasy. Bursa zaprzestała
działalności po utworzeniu państwa
izraelskiego. Dziś nie ma nawet
wzmianki o takiej przeszłości tego
jeszcze uroczego budynku.

Czarodziejskie słońce

Zameczek, neogotycki w stylu
angielskim przy ulicy Curie-Skłodowskiej. Znany chyba każdemu
jeleniogórzaninowi, który tam
właśnie, w Młodzieżowym Domu
Kultury, startował w konkursach,
chodził na dodatkowe zajęcia muzyki, plastyki lub tańca. Kilka lat temu
zdjęto niezbyt chlubną dla placówki
tabliczkę z nazwiskiem jej byłej
patronki, działaczki komunistycznej
Hanki Sawickiej. Ale… tajemnice
fasady zameczku odkrywa przyświecające słońce.
Kiedy zbliża się godzina 10 przed
południem, promienie słoneczne
padające pod odpowiednim kątem
– niczym rentgen – oświetlają z południowego-wschodu frontową ścia-

znany pisarz Leopold Tyrmand.
W Jeleniej Górze stowarzyszenie
organizujące młodzieży czas wolny,
głównie poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu w oparciu o
wartości chrześcijańskie, zastąpiło
w pewnym sensie niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Męskie, które
miało swoją siedzibę w dzisiejszym
Młodzieżowym Domu Kultury. Ale i
o tym epizodzie trudno przeczytać
w książkach zachęcających do zwiedzania Jeleniej Góry i poznawania
jej tajemnic.

Epilog

To tylko garść przykładów i dowodów na to, że Jelenią Górę można
promować inaczej. Podobne historie
i sekrety ukryte są niemal w każdym
zakątku stolicy Karkonoszy. Szkoda,
że jej promocyjne opakowanie coraz
bardziej przypomina błyszczącą tandetę. Do poznania miasta raczej nie
zachęci, choć „towar”, który jest w
środku, zasługuje na wiele więcej.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Plac Niepodległości
jest pomijany
w przewodnikach,
a ma ciekawą historię

Regionalista Romuald Witczak
oprowadza wycieczkę po starówce.
To świetny przewodnik i gawędziarz

Opowie Pani o początku koszmaru?
M. G. 13 kwietnia 1940 roku o piątej
rano do domu weszli uzbrojeni w
karabiny sowieccy żołnierze. Kazali
spakować najpotrzebniejsze rzeczy
i jedzenie. Z braku czasu wzięłyśmy
tylko trochę żywności i dokumenty. Na
dworze czekały już na nas podstawione furmanki. Mieszkałam wówczas
razem z mamą i babcią, bo tato już na
początku wojny został aresztowany i
ślad po nim zaginął. Niestety babcia
musiała zostać sama w domu, gdyż
Rosjanie stwierdzili, że jest za stara i
nie przeżyje podróży. Nigdy nie dowiedziałyśmy się, co się z nią stało.
W jakich warunkach przewożono Polaków do ZSRR?
M. G. Tysiące polskich rodzin
umieszczano w bydlęcych wagonach.
Pozwalano wychodzić jedynie na
większych stacjach po gorącą wodę,
przy czym zawsze towarzyszyli nam
uzbrojeni żołnierze. Jedzenia nie
dostawaliśmy w ogóle. Bardzo złe
warunki podróży i ogromny ścisk
powodowały, że wiele osób chorowało,
a nawet umierało podczas podróży. Ich
ciała po prostu wyrzucano na drogę.
Gdzie umieszczono Panią i
Pani najbliższych?
M. G. Z Polski dotarliśmy aż do
Kazachstanu. Osiedlono nas w kołchozach znajdujących się 60 km od stacji
kolejowej. Sowieccy żołnierze powiedzieli do nas, że mamy żyć jak chcemy,
a mieszkania możemy wynajmować u
kołchoźników. Niestety nikt z nas nie
posiadał pieniędzy, dlatego zaczęliśmy
sprzedawać to, co wzięliśmy ze sobą.
Wzięto nas także do przymusowej
pracy w polu, za co otrzymywałyśmy
każdego dnia trochę mąki, z której
wypiekałyśmy chleb.
W czerwcu 1941 roku żołnierze
sowieccy kolejny raz wtargnęli do
naszych domów, kazali się spakować
i wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Tym
razem wywieziono nas na katorżniczą
budowę linii kolejowej, gdzie wszystko
wykonywaliśmy ręcznie. Domyślaliśmy się, że jest to związane z atakiem
Hitlera na ZSRR.
Czy po zawarciu przez gen. Sikorskiego traktatu ze Związkiem
Sowieckim i objęciu amestią
Polaków, żyło się Wam lepiej?
M. G. Budowę linii kolejowej ukończyliśmy późną jesienią. Biegła prawie
przez cały północny Kazachstan.
Dowiedzieliśmy się wówczas o wyżej

wymienionym traktacie, dlatego też
zaczęliśmy zabiegać o swoje prawa.
Z konsulatów dostaliśmy papiery, z
których wynikało, że jesteśmy Polakami, czasowo przesiedlonymi na
teren Związku Sowieckiego. Zamieszkaliśmy w domach na terenie stacji
kolejowej. Idylla nie trwała jednak
długo, bo w 1943 roku NKWD zabrało
nam dokumenty, które wcześniej
dostaliśmy z ambasady. Twierdzili, że
Sikorski nie żyje, Anders uciekł z armią
za granicę i nie chce walczyć razem z
nimi przeciwko Niemcom, a państwo
polskie już nie istnieje. Chcieli zrobić
z nas Rosjan, ale woleliśmy zginąć
niż wyrzec się polskości. Poza tym
wiedzieliśmy, że jeżeli przyjmiemy
sowieckie paszporty to nigdy nie
wrócimy do ojczyzny. To nie spodobało
się sowietom i trafiłam do więzienia.
Za odmowę przyjęcia sowieckiego
paszportu skazano mnie wówczas na
trzy lata robót przymusowych na Syberii. Rozdzielono mnie z mamą, bo ona
trafiła do obozu dla osób starszych,
mieszczącym się w Karagandzie.
Jak przebiegało życie i praca
na Syberii?
M. G. Najpierw przewieziono mnie
z wieloma innymi skazanymi koleją
transsyberyjską do miejscowości
Dżyda. Następnie musiałam przejść
jeszcze 300 km pieszo do obozu, co
trwało dziesięć dni. Zamieszkałam
w barakach na terenie obozu poprawczo-robotniczego. Pracowałam
w tajdze w tzw. leśnym oddziale.
Mając do dyspozycji jedynie piły
ręczne ścinałam drzewa. Musiałam
wypracować normę, żeby otrzymać
posiłek: przysługiwało siedemdziesiąt
deko chleba i zupa.
Jak i kiedy udało się Pani wrócić
do Polski?
M. G. 2 września 1945 roku zakończono już działania wojenne, ale
pozwolenie na powrót otrzymaliśmy
dopiero wiosną 1946 roku. Cieszyłam
się wówczas, że nie przyjęłam rosyjskiego paszportu, przeżyłam obóz
pracy i mogę wrócić do ojczyzny. Radość była tym większa, że odnalazłam
się z mamą.
21 kwietnia, w pierwszy dzień
Wielkanocy podstawiono pociąg do
Polski. Tym razem podróż nie była już
tak uciążliwa, jak ta, którą przeżyliśmy
w 1940 roku. Przede wszystkim dlatego, że zaopatrzyliśmy się w jedzenie i
wodę. Do ojczyzny dojechaliśmy pod
koniec maja 1946 roku.

Czy po powrocie do Polski miała Pani problemy?
M. G. Nie. Mogę nawet stwierdzić,
że wszystko ułożyło się bardzo dobrze.
Niemalże od razu dostałam pracę w
zakładzie lniarskim Orzeł w Mysłakowicach, a mama w przedszkolu.
Z mieszkaniem też nie miałyśmy
problemu.
Czy ma Pani żal do Rosjan?
M. G. Mogę mieć żal jedynie do
władzy, bo Rosjanie jako ludzie są bardzo dobrzy. Podczas pobytu w ZSRR
bardzo nam pomagali, rozumieli, że
spotkało nas coś złego.
Mieszka Pani sama, jak Pani się
z tym czuje?
M. G. To pytanie bardzo często
zadają mi koleżanki, które np. straciły
mężów. Powtarzam im, że już od wielu
lat jestem sama i doskonale sobie
radzę. Tak samo jak one kochałam
mężczyznę, ale zmarł zaraz po powrocie do Polski na gruźlicę. Nigdy
nie wyszłam więc za mąż, ale to nie
znaczyło, że moje życie straciło sens.
Osiągnęłam bardzo wiele, chociażby
na polu zawodowym. 11 listopada
2006 roku zostałam także odznaczona
Krzyżem Zesłańców Sybiru. Dziś czuję
się spełniona, a największą nagrodą
jest dla mnie fakt, że są ludzie, których
interesuje bliska mi historia.
Rozmawiała: ANP

Maria Guzowska urodziła się 27
sierpnia 1923 roku na Wołyniu.
13 kwietnia 1940 roku aresztowano ją i wywieziono w głąb
Związku Sowieckiego. Po wojnie
związała się z Mysłakowicami.
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OBYCZAJE / WYDARZENIA

Przez 25 lat była żoną słynnego piłkarza. Intensywnie przeżywana młodość, sława, codzienność pełna
wrażeń i życie podporządkowane kolejnym meczom.
Po latach, Maria Żmuda postanowiła napisać autobiograficzną książkę, w której zbiera najciekawsze
wspomnienia sprzed 20-30 lat.
Rzeczywistość
lepsza od marzeń

Szybko się usamodzielnili.
– Władek w wieku 18 lat był już
pierwszoligowym piłkarzem.
Zarabiał na siebie. Zawsze podziwiałam ogrom pracy, którą
wykonywał. Wtedy też tak naprawdę uświadomiłam sobie,
jak trudno jest osiągnąć wyniki
na skalę światową.
Maria Żmuda po latach, po
rozwodzie niczego nie żałuje. – O
naszej egzystencji decydowały
mecze piłkarskie. Barwny świat,
sława, pieniądze sprawiały, że
zanim zdążyliśmy coś sobie zamarzyć, już to mieliśmy. Ale byliśmy
dwojgiem młodych, skromnych
ludzi. To prawda, że rzeczywistość dała nam więcej od marzeń
i było to cudowne, ale najważniejsze w tym jest to, że zachowaliśmy równowagę. Głównie dzięki
temu, że jedną nogą tkwiliśmy w
tamtym środowisku, a drugą
w zupełnie

Fot. Archiwum

Znajomość z Władysławem
Żmudą to był zupełny przypadek. Maria Żmuda: – Poznałam sympatycznego, młodego
chłopca, wówczas 17-letniego,
któr y przeby wał w Jeleniej
Górze na zgrupowaniu piłkarskim. Pochodził aż z Lublina,
ale choć dzieliło nas 600 km,
po kilku dniach przyjechał
znów do mnie.
Wtedy nie wiedziała nic o
futbolu. Piłka wcią gnęła ją
jednak bardzo sz ybko i po
dwóch latach stała się znawcą
tematu.
Byli i są dwiema różnymi
osobowościami, więc ktoś z
nich musiał pójść wtedy na
kompromis. – Wkrocz yłam
do jego świata, bo wiem, że
on do mojego by nie wszedł
i bez względnie podporządkowałam się jednemu celowi
– karierze piłkarskiej Władka
– wspomina.

Władysław Żmuda na murawie
po interwencji w meczu Śląska Wrocław

innym, spokojnym i oddalonym
od tego całego zgiełku – wyznaje
dziś nasza rozmówczyni.
Maria Żmuda cały czas wspierała męża w piłkarskiej karierze,
dopingowała do walki i doradzała. Władek startował aż w
czterech mistrzostwach świata i
przez 16 lat grał na najwyższym
światowym poziomie.
I choć wcześniej nie wyobrażała sobie życia poza krajem,
wyjechała razem z nim po stanie
wojennym do Włoch. Po 10 latach zdecydowali się jednak na
powrót.
– Nie mogę powiedzieć, czy
zrobiliśmy dobrze czy źle, może
było to trochę za wcześnie. Nigdy
jednak niczego nie żałuję. Cieszę
się, że choć realia w Polsce okazały się wtedy bardzo ciężkie, to
przetrwałam. Jednak potencjał.
który we mnie tkwił, był we mnie
pięć razy większy – mówi.
Któregoś dnia dostała kartkę od
kolegi ze Stanów Zjednoczonych,
który napisał, że gdy wróci do
Polski, porozmawia z nią o czymś
ważnym. Maria Żmuda – Podczas
spotkania zapytał mnie, dlaczego
nie piszę książki. W Stanach
kobiety takie jak ja, przelewają
swoje wspomnienia na papier,
powiedział. Zastanowiłam się i
pomyślałam, dlaczego nie.
Początki nie były łatwe. – Kiedyś pochopnie zadeklarowałam
się na łamach lokalnej prasy,
że napiszę książkę. Nie miałam
więc wyboru, zakasałam rękawy
i wzięłam się do pracy – śmieje się
Maria Żmuda.
Książka, która nosi tytuł „Bo
mój chłopak piłkę kopie” będzie
zbiorem krótkich, humorystycznych opowiadań dotyczących świata futbolu
lat 70. – 80., kiedy polska
piłka miała prestiż światowy.
Autorka ma nadzieję, że opowiadania o tych czasach i o tym
środowisku zainteresują odbior-

ców. – Mam już kilkadziesiąt
stron i myślę, że do końca
czerwca książka będzie
ukończona. Pierwszy raz
w życiu zabieram się za
coś takiego i trudno jest
mi siebie ocenić. Mam jednak świadomość,
że Nobla za to

Bo mój
chłopak
piłkę kopał

nie dostanę i nie wszystkim się
spodoba – dodaje. Książkę adresuje przede wszystkim do kibiców
– zarówno tych starszych, jak i
młodszych.
W książce swoje refleksje przekazuje pół żartem pół serio.
Podkreśla, że 90 procent jej zawartości, to fakty oczywiste dla
jej pokolenia i obawia się, czy
będą potrafili je zrozumieć młodsi
odbiorcy. – Pocieszam się jednak,
że jeśli „Miś” Barei jest wciąż
czytelny, to moja książka też
będzie – mówi. Na pewno obroni
ją legenda Władysława Żmudy,
który jest największym piłkarzem
na Dolnym Śląsku, zapisał się też
w światowej historii futbolu.

Powrót do małej ojczyzny
Maria Żmuda cały czas marzyła, aby – mimo intensywnego życia u boku gwiazdy
– osiąść w jednym miejscu i żyć spokojnie. Wróciła więc na swoją ulicę, obok
domu, w którym się wychowałam i spędziła dzieciństwo. Świetnie czuje się na
Wzgórzu Partyzantów i dobrze mieszka się jej w Jeleniej Górze. Wróciła, bo to
jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie z byłym mężem widzieli.
– Władkowi pomysł bardzo się
spodobał, wspiera mnie i obiecał,
że napisze wstęp. Na razie jednak
nie zna treści. Na pewno będę
konsultować z nim na przykład
wyniki meczów, które mi wypadły z pamięci, a które on ma
w małym palcu.
Zdradza, że marzy jej się, aby
książka nie był sprzedawana w
tradycyjny sposób, ale trafiła na
stadiony i była kupowana razem z

innymi gadżetami. Maria Żmuda:
– Chciałabym, aby dodatkiem do
książki była płyta z piosenką, „Bo
mój chłopak piłkę kopie” w wykonaniu jakiejś artystki z młodego
pokolenia. No i najlepiej, gdyby
promocja przypadła na Euro
2012 we Wrocławiu – byłoby to
doskonałe połączenie historii z
rzeczywistością.

Agnieszka Gierus

Kariera z piłką
Władysław Żmuda karierę rozpoczynał w Motorze Lublin. Grał także w Gwardii Warszawa, Śląsku Wrocław i Widzewie Łódź
oraz w drużynach włoskich i amerykańskich. Jest trzykrotnym mistrzem Polski (1977 ze Śląskiem, 1981-1982 z Widzewem).
W reprezentacji Polski grał od 1973 do 1986 (91 meczów i 2 gole), czterokrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata w piłce
nożnej (1974, 1978, 1982 i 1986). Do niego należy rekord występów wśród polskich piłkarzy występujących na MŚ – aż 21
gier w czterech kolejnych finałach. Zdobył również srebrny medal olimpijski w Montrealu (1976). Jako trener współpracował
z Pawłem Janasem i Jerzym Engelem. Obecnie prowadzi w Warszawie Sportową Akademię Władysława Żmudy, gdzie szkolą
się najmłodsi piłkarze.

Szczęście mimo bólu
Radość zawładnęła dawnymi kuracjuszami szpitala
uzdrowiskowego dla dzieci „Małgosia”, którzy dzięki
portalowi nasza-klasa przyjechali z całej Polski do
Cieplic. Wzruszenia nie krył personel. Wspominano
pierwsze sanatoryjne romanse oraz miłe chwile, których było sporo mimo trudów kuracji.
– Kochane dzieci, nauczyłam
się od was życia. Nie obrażajcie
się tylko, że tak do was mówię, ale
dla mnie zawsze będziecie dziećmi
– powitała zgromadzonych w
piątek w pawilonie „Małgosia”,
dr Zofia Zahorska, wieloletni
dyrektor i założyciel placówki.
– Serce bije mocniej i głos się
łamie, gdy wspomina się lata
wspólnej pracy oraz chwile radości
i smutku – dodał Roman Jałako,
prezes Uzdrowiska Cieplice, który
w latach 1981-2000 pracował w
szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci
jako rehabilitant.
Wspólnie oglądano archiwalne
nagrania, śpiewano piosenki z
dziecięcych lat. Były rozmowy przy
słodkich rogalikach (które zawsze
były tu pyszne) i zwiedzanie ośrodka. – O, tutaj spałem – przypomina
sobie z radością jeden z uczestników spotkania. – Tak, a tutaj
niszczyłeś łazienkę – dodaje ze
śmiechem dr Zahorska. Ktoś dziwi

się też, że sale kiedyś takie wielkie,
dziś wydają się całkiem małe.
Byli kuracjusze porozumieli się
dzięki popularnemu portalowi
nasza-klasa. Pomysłodawczyni
przedsięwzięcia, Małgosia Kaczmarek (panieńskie Markowiak) z
Nowego Tomyśla: – Zamiast kilku
małych spotkań, warto było zorganizować jakiś większy zjazd. No
i udało się w sumie zebrać ponad
40 osób – mówi z dumą.
Z zaangażowania młodych ludzi
cieszy się dr Zahorska, która wspomina, że wielu z nich spędzało na
leczeniu w Cieplicach całe lata:
– Sanatorium stało się ich drugim
domem i cieszę się ogromnie, że
chcieli tu przyjechać. Często przebywali tu po kilka lat z przerwą na
wakacje, kończyli szkoły podstawowe. Dzięki takiemu spotkaniu tylko
utwierdzam się w przekonaniu, że
warto tu było pracować.
Maria Miedzińska (Pyczel), która
w sanatorium pracowała 32 lata

jako rehabilitantka. – Dzieci były
kochane, pomimo że cierpiały na
bolesne choroby, niełatwo było
zaciągnąć je na rehabilitację.
Jednak dzięki współpracy całego
personelu byliśmy bardzo zżyci.
I choć od czasu, kiedy ostatni raz
się widzieliśmy minęło tyle lat, dziś
wystarczy jedno słowo i uśmiech,
żeby się rozpoznać – mówi pani
Maria, przez dzieci ochrzczona
Marylką.
Renata Kabala z Otwocka i Dorota Woźnica z Warszawy ostatni
raz w Cieplicach były 14 lat temu.
Renata w wieku 9 lat trafiła do
sanatorium ze sclerodermią (zanikiem tkanki łącznej), Dorota
z reumatoidalnym zapaleniem
stawów. W Cieplicach były rehabilitacja ogólnorozwojowa, basen,
wirówka, borowina czy suche
masaże. – Tu nie tylko leczyłyśmy
się i uczyłyśmy. Kształtował się
nasz charakter. Tak naprawdę
spędziłyśmy w Cieplicach najwspanialsze chwile życia, choć kojarzą
się z chorobą – mówią.
Najgorsza była tęsknota za
domem i rozłąka z rodzicami. Na
szczęście była dr Zahorska, druga
mama. Pielęgniarki to dobre ciocie, a pedagodzy – bratnie dusze.

Zwłaszcza niewidomy pan Bronisław, który przygrywał dzieciom
na instrumentach muzycznych i
wciąż jest w świetnej formie.
– Pani doktor to po prostu złoty
człowiek. Zawsze nas broniła, wiedziała, kiedy przytulić i pocieszyć
– podkreśla Małgosia. Śmieje się,
że podczas piątkowego spotkania
jej mąż usłyszał od dr Zahorskiej:
„zięciu, daj buziaka”.
Były dyskoteki w piżamach.
Pamiętają o nich Lucyna Gorzynik
z Wrocławia, Joanna Pokorska ze
Szczecina, Anna Domachowska z
Bydgoszczy, Karolina Pyrzanow-

ska z Wołomina i Anna Snacka
z Gorzowa. Obiektem ich westchnień był Paweł Protaziuk z
Pieszyc, który także przyjechał
do Cieplic. W pamięci zachował
im się też rygor panujący na sali
gimnastycznej i ćwiczenia, po
których nie mieli siły, by podnieść
się z materaca. Wtedy unikali ich
jak ognia, ale dziś każdy docenia
efekty, jakie przyniosły.
Wszyscy ze zdziwieniem stwierdzają, że z sanatorium wiążą się
tylko ich najlepsze wspomnienia.
Byli kuracjusze i pracownicy
podkreślają, że to spotkanie histo-

ryczne i nie wiadomo, czy drugi
raz trafi im się jeszcze taka okazja.
– Pewnie, że mogło być nas jeszcze
więcej, ale uważam za wielki
sukces, że udało nam się zebrać w
takim gronie razem z personelem
– mówi Małgosia.
– Takie spotkanie to dla nas sentymentalna podróż w przeszłość.
Jechało się tu jak na skrzydłach
i z mocno bijącym sercem. Nie
planujemy na razie nic więcej, po
prostu cieszymy się tym, co jest
teraz – dodaje Renata.

Tekst i zdjęcie:
Agnieszka Gierus

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

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

PORADNIK PACJENTA

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

wizyta pacjenta się kończy. Może
być kontynuowana, tym bardziej że
w KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach. Jedno
jest jednak pewne KCM rozpoznaje i
leczy choroby szybko i skutecznie.
W kolejnym wydaniu poradnika,
lek. Paweł Studniarek wyjaśnia,
czym zajmuje się medycyna sportowa, kto powinien zgłosić się do takiej
poradni i na jaką pomoc w tym zakresie można liczyć w Karkonoskim
Centrum Medycznym.

Medycyna sportowa

O jednej z najbardziej uniwersalnych specjalności
medycznych, wymagającej szerokiej wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny ortopedii czy rehabilitacji, jak i fizjologii czy dietetyki mówi lek. Paweł
Studniarek.
Co to jest medycyna sportowa?
Lek. Paweł Studniarek: Jest
to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łącząca
aktywność terapeutyczną z
działaniami profilaktycznymi,
adresowana do osób aktywnych fiz ycznie – zarówno
kwalifikowanych sportowców, jak i amatorów oraz osób
podejmujących rekreacyjną
aktywność fizyczną.

Jaki jest zakres działalności Poradni Medycyny
Sportowej w Karkonoskim
Centrum Medycznym?
PS: Zajmujemy się badaniami sportowo-lekarskimi,
leczymy urazy sportowe i prowadzimy pourazową rehabilitację. Zajmujemy się również
profilaktyką poprzez sport.
Uczestniczymy w formie obsługi lekarskiej w imprezach
sportowych.

Jakie funkcje spełnia medycyna sportowa?
PS: Jest to gałąź medycyny
sprowadzająca się do leczenia
urazów sportowych i dalszej
rehabilitacji pourazowej, ale
również zajmująca się profilaktyką zdrowotną poprzez
rekreację i uprawianie sportu
we wszystkich grupach wiekowych.

A czy Pan uprawia jakiś
sport?
PS: Tak oczywiście. Jestem
byłym zawodnikiem koszykówki i cały czas uprawiam
ten sport, choć obecnie w
w ydaniu amatorsk im. Po nadto staram się dużo jeździć
na rowerze, grać w tenisa,
uprawiać jogging po naszych
pięknych terenach leśnych
wokół Jeleniej Góry. Pływam
na basenie, a zimą uprawiam
narciarstwo w wydaniu zjazdowym i klasycznym. Muszę
stwierdzić, że taka akty wność rek reac y jna sprawia
bardzo dużo satysfakcji, ale
również daje dobrą kondycję
zdrowotną.

Jaki są docelowe grupy
pacjentów będące w ob szarze zainteresowania
medycyny sportowej?
PS: Pierwsza grupa pacjentów to zawodnicy, dla których
medycyna sportowa to zabezpieczenie medyczne, profilaktyka oraz wsparcie procesu
szkolenia sportowego. Drugą
grupę stanowią osoby aktywne
fizycznie oraz osoby, które
powinny być aktywne. Zadanie medycyny sportowej w tej
grupie to tworzenie i wdrażanie standardów aktywności
sportowej, wykorzystywanych
w profilaktyce i leczeniu.

Lek. Paweł Studniarek,
Poradnia Medycyny Sportowej
Karkonoskie Centrum
Medyczne

Sport to zdrowie, ale trzeba o nie dbać
Przy sportach wyczynowych organizm przede wszystkim na regeneracji,
człowieka jest poddawany niezwykle profilaktyce i sposobach leczenia
ogromnym przeciążeniom treningo- układów narażonych na uszkodzenia
wym. Sportowcy często narzekają na (układ mięśniowy, kostny i chrzęstnoból spowodowany zbyt intensywnymi stawowy). Sportowcy zgłaszający się
treningami. Niektóre z nich spowodo- na oddziały do specjalistów, cierpią w
wane są systematycznym i stopnio- głównej mierze z powodu nadwyrężeń,
wym „zużywaniem” poszczególnych naciągnięć, zranień, stłuczeń, złamań,
partii ciała, wskutek ciągłych stale zwichnięć.
powtarzanych ruchów np. (narciar- Głównym problemem wśród ludzi
stwo, tenis, bieganie, kajakarstwo) uprawiających sporty wyczynowe
lub ruchów zmiennych np. (siatkówka, jest niebezpieczny rozwój stanów
koszykówka).
patologicznych dotyczących tkanki
Z powodu tych właśnie schorzeń me- kostnej. Intensywność treningów
dycyna (zajmująca się zagadnieniami przyczynia się do uszkodzeń. Jednym
sportowymi), skoncentrowana jest z poważniejszych są złamania.

Może dochodzić do nich na skutek:
- nagłego, silnego uderzenia, głównie
związane ze sportami z silnymi uderzeniami (boks);
- przeciążenia (biegi), rozwijają się
stopniowo w ciągu dłuższego czasu,
złamania powstają w miejscach kości
poddawanej wielokrotnym naciskom;
- nieodpowiedniego wieku: u starszych
sportowców, kiedy kości ze względu na
lata są już słabsze oraz u młodszych,
gdzie mineralizacja i wytrzymałość
tkanki kostnej jest za mała w stosunku
do siły mięśniowej;
- złej diety spowodowana niedostateczną ilością wapnia w pożywieniu.

W latach obecnych wzrasta liczba
młodych osób, mających problemy
z układem kostnym, a złamania i
zwyrodnienia są na porządku dziennym.
Przyczyną osłabienia kości mogą być:
postępująca degradacja środowiska
(emisja spalin i metali ciężkich),
spożycie używek, które w dużym
stopniu zaburzają wchłanianie wapnia
(nikotyna, alkohol, kawa) oraz niedobór
witamin powodujących prawidłowe
kostnienie i minerałów w organizmie
(zwłaszcza wapnia).
(na podstawie informacji z http://medycynasportowa.magicsport.pl)

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne
P. Chirurgii Ogolnej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
- lek. A. Kobyłko
P. Urologiczna
- lek. D. Wacławski
P. Urazowo-Ortopedyczna
- lek. W.Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K. Czerkasow
P. Preluksacyjna
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
P. Medycyny Sportowej
- lek. P. Studniarek
P. Laryngologiczna
-dr med. P. Kubik
P. Okulistyczna
- lek. B. Bronclik
- lek. K. Piekarska
- lek. A. Nowacki
- lek. L. Joński
P. Ginekologiczno
- Polożnicza
- lek. M. Winkler-Lach
- lek. M. Bartkowiak
P. Diagnostyki Prenatalnej
- lek. M. Bartkowiak
P. Internistyczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
P. Diabetologiczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Gastroenterologiczna
- dr med. B. Woźniak-Stolarska
P. Hematologiczna
- lek. I. Hanula
P. Reumatologiczna
- lek. A. Patkowska
P. Neurologiczna
- lek. I. Stolarczyk
P. Neurologiczna dla Dzieci
- lek. K. Siejka
P. Neurochirurgiczna
- dr med. P. Jabłoński
P. Psychiatryczna
- lek. R. Ostrowska
P. Nefrologiczna
- lek. G. Osiak
P. Endokrynologiczna
- dr med. T. Żak
P. Endokrynologiczna dla
Dzieci
- dr med. T. Żak

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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TYDZIEŃ W OBIEKTYWIE

Poniedziałek Niepełnosprawni po mszy świętej odprawio-

nej w ich intencji przez ks. bp. Stefana Cichego, ordynariusza
legnickiego, wzięli udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przy parafii św. Erazma i Pankracego.

Czwartek Boże Ciało nie rozpieściło w tym roku wiernych

słoneczną pogodą. Lało jak z cebra, a dzieci pierwszokomunijne sypiące kwiatki przed Najświętszym Sakramentem, chroniły
się płaszczami foliowymi.

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

Wtorek Wiele bajkowych spektakli zaprezentowało 450

uczestników IV Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych, który odbył
się w przedszkolu „Okrąglaczek”.

ATRAKCYJNE CENY

kartkę dla Ani z Zielonego Wzgórza. Napłynęło tyle prac, że był
kłopot z wyborem najlepszych.

Piątek Młodzi adepci sceny z Stowarzyszenia Teatru Brama

Czwartek Procesja w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

przeszła także ulicami Cieplic, a w niej ministranci: bliźniacy
Dominik i Damian Oziomowie

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

Środa W Bibliotece Pedagogicznej rozstrzygnięto konkurs na

i Pracowni Prowincja ćwiczą w MDK „Mufon” w Sobieszowie
ukłon podczas próby do sztuki „Podróże dookoła pokoju stołowego” pod okiem aktora Tadeusza Rybickiego.

ŁUŻYCKI

Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

Jelenia Góra

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

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 30.05.2008
BEZ WPISOWEGO
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WYDARZENIA / PORADNIK JELONKI

Turyści oszukani przez nieuczciwych organizatorów wypoczynku
do dziś wypominają gehennę.
Miało być czysto i kolorowo. Tak
przynajmniej wyglądały katalogi.
A rzeczywistość? Zupełnie inna.
– Wspólne ubikacje oddalone o
100 metrów od pawilonu, zepsuty
zamek w drzwiach, zupki z proszku
kupione w polskim sklepie podane
na stołówce po zawyżonej cenie
– wspominają jeleniogórzanie, którzy wybrali się do Włoch z jednym
z biur podróży.
Dlatego, zanim podpiszemy
umowę, powinniśmy dokładnie
zapoznać się z ofertą, przestudiować informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach czy na
stronie internetowej. Nie należy
im ślepo ufać. Trzeba uważać na
sformułowania, które mogą być
mylące.
Jeżeli znaleźliśmy już interesującą ofertę, następnym krokiem
będzie sprawdzenie wiarygodności
wybranego organizatora.

Jaka umowa

Korzystając z oferty biura podróży dostajemy do podpisania
umowę, na podstawie której organizator zgadza się na określonych
warunkach świadczyć dla nas
usługę. Warunki imprezy opisane
są w specjalnym załączniku. Warto
wczytać się dokładnie w wielostronicowy dokument, ponieważ
znajdują się tam zapisy, które
określają zasady, na jakich odbywa
się nasza podróż oraz zasady, na
jakich mamy prawo zmieniać bądź
rezygnować z oferty organizatora.
Pamiętajmy, że umowa przede
wszystkim musi być zawarta na
piśmie i powinna określać m.in.:
organizatora i numer jego wpisu do
rejestru oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP), a także imię i
nazwisko oraz pełnioną funkcję
osoby, która w jego imieniu umowę
podpisała, miejsce pobytu lub trasę
wycieczki, czas trwania imprezy
turystycznej oraz jej program obejmujący rodzaj, jakość i terminy ofe-

rowanych usług, czyli np. charakter
i kategorię środka transportu oraz
datę, godzinę, miejsce wyjazdu i
planowanego powrotu, położenie,
rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju
pobytu, liczbę i rodzaj posiłków.
W umowie powinna znaleźć się
również cena imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem
wszelkich koniecznych należności,
podatków i opłat, jeżeli nie są one
zawarte w cenie, rodzaj i zakres
ubezpieczenia turystów oraz nazwę
i adres ubezpieczyciela, a także
sposób zgłaszania reklamacji.

Turysto, nie daj
się wyrolować!

ABC reklamacji

Reklamację najlepiej zgłosić
możliwie jak najszybciej – o wadach imprezy i niedociągnięciach
możemy zawiadomić organizatora,
najczęściej rezydenta, wykonawcę
usługi lub np. pilota wycieczki.
Zgodnie z przepisami, organizator powinien pisemnie ustosunkować się do reklamacji w terminie 30
dni od dnia zakończenia wczasów,
obozu lub wycieczki, a gdy zgłaszamy reklamację po zakończeniu
imprezy – w terminie 30 dni od jej
złożenia.
I uwaga! Brak odpowiedzi
w terminie powoduje uznanie

Wygraj negocjacje

Nawet najbardziej atrakcyjna na pierwszy
rzut oka oferta może okazać
się turystycznym bublem
reklamacji za uzasadnioną. Organizator turystyki ma wtedy obowiązek załatwienia jej zgodnie z
naszym żądaniem. Warto jednak
wiedzieć, że jeśli nie złożymy
reklamacji w wyznaczonym
przez biuro terminie, to i tak
nie pozbawia nas to możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.

Termin przedawnienia roszczeń
z tytułu umowy o świadczenie
usług turystycznych wynosi aż

– wszystkie te działania sprawiają, że kontakt z drugą osobą
jest bliższy i bardziej osobisty.
Będąc w bliskim kontakcie z
drugą osobą, skuteczniej poprowadzić ją ku wspólnemu
celowi.

magasz wyjaśniać jego pomysły
powtarzając i parafrazując jego
słowa z perspektywy, np. Myślę,
że wiem, co mówisz, ale chciałbym się upewnić, czy…

Filary porozumienia

Masz wrażenie, że twoje propozycje są odrzucane?
Czujesz, że uderzasz głową w mur lub spotykasz się
z wrogością i gniewem? Chcesz rozpoznawać ludzi,
wpływać na ich decyzje i pokonywać ich opór? Możesz
temu zaradzić. Poniższe taktyki podpowiedzą ci, czego
potrzebujesz, by lepiej układać stosunki z ludźmi i stać
się lepszym negocjatorem.
Wygrana rodzi się
w głowie

Zwyciężanie nie jest czynnością, lecz stanem. Jeśli jesteś w

Pokierują
wycieczkami
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Jeleniej Górze organizuje
płatne kursy kierowników
wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Koszt
szkolenia to 200 złotych.
Dzisiaj (poniedziałek 26
maja) upływa termin wysyłania zgłoszeń na adres
e-mail: wieslaw.nowak@
dodn.wroclaw.pl lub telefonicznie pod nr tel: 075
6423351 lub 075 6423338
Zajęc i a o db ę d ą sie w
d n i a c h 2 9 - 31. 0 5. 0 8 w
go d z i n a c h : 29.05.0 8r i
30.05.08r - od 14.00 do
18.00, a 31.05.08 - od 9.00
do 14.00.

(Angela)

odpowiednim stanie umysłu,
stajesz się zwycięzcą. A jeśli masz
postawę zwycięzcy, to działasz i
reagujesz jak zwycięzca. I choć

może to brzmieć banalnie,
prawdą jest, że zwyciężanie to
gra autosugestii. Jeśli chcesz
być zwycięzcą, to musisz myśleć
jak zwycięzca i wierzyć, w to, że
nim jesteś.

Lepszy kontakt

Tworzenie nastroju, dobieranie tonu, pogłębianie relacji,
stwarzanie pozytywnej aury i
sterowanie uwagą rozmówcy

Rolnikom uciekają pieniądze

Gdy nawiążesz z oponentem
osobiste relacje, zrób z nich
użytek – zacznij stawiać filary porozumienia. Cementuj
nawiązane relacje, koncentruj
się na pozytywnych aspektach
i kieruj energię oponenta w
odpowiednią stronę. Przestaw
oponenta na tryb „tak”.

Perswazyjne słuchanie

Jako perswazyjny słuchacz
nawiązujesz silną więź z mówiącym – stajesz się jego doradcą i możesz uzupełniać jego
myśli o nowe i pozytywne skojarzenia. Perswazyjne słuchanie polega na tym, że niezbyt
często przerywasz mówiącemu
i sygnalizujesz mu, że uważnie
śledzisz jego tok rozmowy. Po-

nie dostanie ani złotówki
– ostrzega K. Huk.
Ci, którzy liczą na unijną
pomoc, a nie mają cza su
osobiście dostarczyć dokumentów, mogą je w ysła ć
pocz t ą na a dres Agenc ja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe W jeleniej Górze,
ulica Morcinka 33a, 58-500
Jelenia Góra.

(Angela)

Czytanie ukrytych
wiadomości

Aby skutecznie „czytać” ludzi, musisz słyszeć więcej niż
wypowiadane słowa i wiedzieć
więcej niż to, co chce ci przekazać mówiący. Słowa takie,
jak przypadkiem, przy okazji,
jak zapewne już wiesz, często
sygnalizują, że druga osoba
ma dla nas konkretną propozycję i chce ją nam jak najlepiej
sprzedać. Z kolei zrobię, co w
mojej mocy i postaram się to
stwierdzenia sygnalizujące,
że mówiący zakłada wysokie
prawdopodobieństwo porażki.

Mocne wejście

Ludzie zapamiętują tylko
to, co jest proste i znaczące.
Początek i koniec słuchacze
zapamiętają lepiej niż środek

CZY ZNASZ JELONKĘ?

Co tydzień zamieszczamy
zdjęcie zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić
się z nami swoją odpowiedzią
wysyłając e-mail na adres redak-

(AGA)

Sprawdzamy firmę
Najważniejsze jest ustalenie, czy biuro podróży działa legalnie, tzn. czy zostało
wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Można
również sprawdzić, czy dana placówka zrzeszona jest w Polskiej Izbie Turystyki lub
którejś z izb regionalnych. Informacje można uzyskać w Departamencie Turystyki
Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie tel. (22) 693 46 47.

15 maja upłynął termin składania wniosków na dopłaty rolno-środowiskowe i obszarowe dla rolników.
Nie wszyscy wywiązali się z obowiązku dostarczenia
dokumentów. Spóźnione wnioski będą przyjmowane
tylko do 9 czerwca.
Na 1712 wniosków zło żonych w rok u ubieg ł y m
w jelen iogór sk i m Biurze
Pow iatow y m Agenc ji Re strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym roku
dokumenty dostarczyło 1578
osób.
– Za każdy dzień zwłoki
rolnikowi przyznana kwota
pomniejsza się o jeden procent – tłumaczy Kazimierz
Huk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Jeleniej Górze. Po 9 czerwca wnioski nie będą już w
ogóle przyjmowane i rolnik

10 lat (zgodnie z art. 118 kodeksu
postępowania cywilnego).

cja@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.

wystąpienia. Z kolei początek
jest zapamiętywany lepiej niż
koniec. Jeśli więc chcesz zachować kontrolę nad sytuacją,
przygotuj mocne wejście. Pamiętaj, aby nie powtarzać się,
nie składać tej samej propozycji
dwa razy pod rząd i nie parafrazować własnych słów.

VII. Siła sugestii.

Błędem jest przyjmowanie
postawy: ja zawsze mam rację.
O wiele lepiej jest stosować
ukryte strategie. Chodzi o to, by
rozmówca sam odkrył pomysł
wynikający z nich i wyraził go
w formie propozycji, przypisując ją sobie. Oto kilka przykładowych sformułowań: Nie wiem,
co bym zrobił na Pana miejscu.
Parę lat temu miałem klienta i
sytuacja była podobna…

(AGA)
Ciąg dalszy za tydzień ...

Fot. Konrad Przezdzięk

Czy wybieramy się na weekendowy wyjazd do Pragi,
czy na egzotyczną wycieczkę do Egiptu, warto wiedzieć,
jak nie dać się oszukać nieuczciwym organizatorom
letniego wypoczynku. Upragnione wakacje życia nie
staną się wówczas piekłem i koszmarem, o którym
będziemy się starali jak najszybciej zapomnieć.
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Poprzednie zdjęcie przedstawiało płaskorzeźbę na elewacji
gmachu ZSO im. Żeromskiego. Poprawnej odpowiedzi nie
było.

(tejo)
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Wywalczyli mistrzostwo
Młodzicy KKS Jelenia Góra pokonali w sobotnim
meczu na wyjeździe Łużyce Lubań i zostali mistrzami
ligi okręgowej w swojej grupie wiekowej. Trenerem
zespołu jest Grzegorz Królikowski.
du czołówki tabeli.
W ubiegłym tygodniu KKS
rozegrał jeszcze mecz Nysą Zgorzelec i wygrał pewnie 4:2. W
tym spotkaniu strzelecki talent
potwierdził Piotr Walaszek, który zdobył wszystkie 4 bramki
dla młodzików KKS-u.
Jest szansa, że mistrzem ligi
okręgowej trampkarzy zostanie
także drużyna z Jeleniej Góry. W
czołówce tych rozgrywek jest
Szkółka Piłkarska Gol.

(ROB)

Fot. KKS

Jeleniogórzanie prowadzili
do przerwy 1:0, drugiego gola
zdobyli po zmianie stron. Autorem obu trafień był Konrad
Andrzejczak. Tym samym na
kolejkę przed końcem zawodnicy KKS-u zapewnili sobie zwycięstwo w lidze. Ich najgroźniejszy rywal – Granica Bogatynia
– w sobotę przegrała u siebie z
Chrobrym Nowogrodziec.
KKS Jelenia Góra rozegra
jeszcze wyjazdowy mecz z Czarnymi Lwówek (środa 28 V), ale
wynik nie będzie miał żadnego
znaczenia dla końcowego ukła-

Odpadli po walce

FOT. Benny
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Drużyna Sudetów Jelenia Góra
Młodzi koszykarze (16,17 lat) Sudetów nie zagrają w
finałowym turnieju o mistrzostwo kraju, bo wygrali w
półfinałowym turnieju u siebie tylko jedno spotkanie.

Ozłocone gimnazjum
Osiem medali przywieźli zawodnicy „trójki” z indywidualnych mistrzostw strefy jeleniogórskiej szkół
gimnazjalnych w lekkiej atletyce.
biegu na 300 m - 38,74 s, Damian
Dziarmaga w biegu na 2000m 6.26,54 min., Tomasz Kołodziejski
w biegu na 300 m ppł. - 45,87 s.
Dobrze zaprezentowała się również sztafeta chłopców 4 x 100m,
która zajęła 5. miejsce z czasem 48,29 s w składzie: D. Wojciechów,
Ł. Prokop, H. Andrzejewski, S.
Tymosiewicz.
W reprezentacjach innych szkół
startowali również zawodnicy
MKL "12" Jelenia Góra. Marcin
Pawłowski z Gimnazjum przy
ZSRzArt. zdobył złoty medal w
skoku w dal z wynikiem - 6,16m, a
Maciej Popławski w skoku wzwyż
wywalczył brązowy medal z wynikiem 175cm (reprezentował
Gimnazjum w Kowarach).
Sześciu najlepszych zawodników z poszczególnych konkurencji mistrzostw strefy awansuje
do finałów mistrzostw Dolnego
Śląska, które zostaną przeprowadzone we Wrocławiu na stadionie olimpijskim na początku
czerwca.

Na najwyższym stopniu podium
– Kajetan Kąs z Gimnazjum nr 3

(ROB)
Fot. Gimnazjum nr 3

Zawody odbyły się 21 maja w
Zgorzelcu. W ostatecznej klasyfikacji drużynowej reprezentacja
chłopców z trójki zajęła I miejsce,
a dziewczęta uplasowały się na
II miejscu.
Uczniowie Gimnazjum nr 3
zdobyli 3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale. Złotymi medalistami
zostali:Ewelina Gibes w biegu
na 100 m ppł. – 16,42 s (rekord
szkoły), Kajetan Kąs w biegu na
1000m - 2.43,51 min. (rekord
szkoły) i Mateusz Figura (kula, 5
kg) - 12,35 m.
Srebrne medale wywalczyli:
Paulina Wiklak w biegu na 1000
m - 3.24,11 min., Kamila Kłyś w
pchnięciu kulą (4 kg) – 7,77m
oraz sztafeta szwedzka dziewcząt (100m-200m-300m-400m)2.35,83 min. w składzie I. Zaba, M.
Mikołajczak, S. Latuszek, E. Gibes.
Brązowe krążki wywalczyli
Damian Wojciechów w biegu
na 100m - 12,00 s oraz sztafeta
szwedzka chłopców w składzie: M.
Nogaj, M. Antos, T. Smoszyński, Ł.
Kruczek z wynikiem 2.17,46 min.
Tuż za podium (4. miejsca) znaleźli się: Sebastian Tymosiewicz w

Szansę na awans zmarnowali
w pierwszym meczu ze Spójnią Stargard Szczeciński, choć
„zostawili serce na parkiecie”.
Niestety, tylko ambicją nie mogli
zniwelować różnic, jakie dzieli
te drużyny. Rywale byli wyżsi,
silniejsi fizycznie, szybsi i przede
wszystkim lepiej ograni.
– W Stargardzie Szczecińskim szkolenie najzdolniejszych
koszykarzy rozpoczyna się od
IV klasy szkoły podstawowej,
najlepsi trafiają do klubu. Tak
jest we wszystkich większych
miastach, ale nie u nas. Walczę o
to w Jeleniej Górze od 30 lat, bez
skutku – powiedział po meczu
trener Sudetów Leszek Oleksy.
Co prawda w drugim spotkaniu gospodarze pokonali najsłabszą drużynę turnieju – Pogoń
Puławy, ale w niedzielę polegli z
kretesem, przegrywając wysoko z

UKS MOSM Bytom i zajęli trzecie
miejsce w turnieju, a do finałów
zakwalifikowały się dwa pierwsze
zespoły.
Trzeba przyznać rację L. Oleksemu, sukcesy w koszykówce
odnoszą te młodzieżowe zespoły,
w których tę dyscyplinę sportu uprawiają zawodnicy od co
najmniej 9-10 roku życia (IV, V
klasa szkoły podstawowej). Już
tam wyławia się najlepszych nie
tylko pod względem wzrostu, ale
przede wszystkim charakteru i
sprawności fizycznej. Wymaga
to zorganizowania grup naborowych w szkołach podstawowych
a największe talenty trzeba nadal
szkolić w gimnazjach i szkołach
średnich. To takie proste, ale nie
w Jeleniej Górze. Zrobił to na
własną rękę L. Olesky kilka lat
temu, kiedy uczył w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy

sander Raczek 17, Maciej Kiełbasa
10, Oktawian Kubus 6, Rafał
Jakubowski 4, Mikołaj Grocholski
2, Radosław Hajbowicz, Maksymilian Wojtas, Wojciech Wróblewski,
Mateusz Prystrom.
Sudety Jelenia Góra – UKS
MOSM Bytom 51:84 (13:26,
14:21, 10:15, 14:22)
Sudety: Michał Kozak 12, Aleksander Raczek 10, Rafał Jakubowski 9, Maciej Kiełbasa 8, Radosław
Hajbowicz i Wojciech Wróblewski
po 4, Mikołaj Grocholski i Mateusz
Prystrom po 2, Maksymilian
Wojtas.

Janusz Cwen
Wyniki 22 kolejki:
UKS MOSM Bytom – Pogoń Puławy 90:43,
MOSM Bytom – Spójnia
76:64,
Pogoń Puławy – Spójnia
47:70
Tabela
1. MOSM Bytom
2. Spójnia St. Szcz.
3. Sudety JG
4. Pogoń Puławy

3
3
3
3

6
5
4
3

250:158
211:185
182:213
142:229

Kolejne sukcesy młodej szachistki

Poczwórne złoto Agaty
Cztery złote medale wywalczyła Agata Dwilewicz,
szachistka z Jeleniej Góry. Dziewczynka ma zaledwie
siedem lat, a już bije „na głowę” swoich rywali w kraju
i zagranicą.
Agata Dwilewicz grę w szachy
trenuje ze swoją starszą siostrą Kasią.
Obie dziewczynki opanowały tę grę do
tego stopnia, że z każdych zawodów
przyjeżdżają z medalami i pucharami.
W ostatnim czasie Agata kolejny raz
wywalczyła pięć pierwszych miejsc
i zdobyła cztery złote medale. Jest
jedyną dziewczynką w Polsce, która
posiada drugą kategorię szachową w
wieku siedmiu lat i została powołana
do kadry województwa dolnośląskiego młodzików do lat 14.
– Lubię grać w szachy i wygrywać.
Jest to dla mnie zabawa – wyznaje
Agata Dwilewicz.
Jedno z pierwszych miejsc dziewczynka zdobyła podczas Otwartych
Mistrzostwach Czech dziewcząt do

lat 8, które odbyły się pod koniec
kwietnia. Po dwa złote medale młoda
szachistka pojechała do Karpacza.
Kolejne dwa przywiozła z Chotowej w
województwie podkarpackim, gdzie
na początku maja odbyły się Mistrzostwa Polski Przedszkolaków.
W ubiegłym roku siedmiolatka
wywalczyła jedenaście znaczących
miejsc, w tym roku do tej sumy
dołożyła wspomniane pięć.
Poza szachami Agata jest wzorową
uczennicą, uwielbia tańczyć i kocha
zwierzęta. W planach ma naukę
jazdy konnej, a jako dorosła kobieta
chciałaby się sprawdzać zawodowo
jako weterynarz.

Angela

Fot. Archiwum

Młodzicy KKS Jelenia Góra zostali
mistrzami ligi okręgowej

ul. Piłsudskiego. Najzdolniejszych
koszykarzy z innych podstawówek namawiał do przejścia do „jedynki” trenował ich na lekcjach
w-f i szkolnego koła sportowego
oraz w klubie sportowym przy
Młodzieżowym Domu Kultury,
czyli MKK MDK. Wyręczył tym
samym urzędników z wydziału
sportu i turystyki urzędu miasta
oraz radnych z komisji kultury i
sportu, którzy tylko przyjmowali
projekty L. Oleksego i wkładali do
szuflady. Tylko czy tak powinno
być?
Spójnia Stargard Szczeciński
– Sudety Jelenia Góra 77:62
(21:16, 20:9, 16:18, 20:19)
Sudety: Michał Kozak 20,
Maciej Kiełbasa 16, Aleksander
Raczek 13, Rafał Jakubowski
i Wojciech Wróblewski po 4,
Oktawian Kubus 3, Radosław
Hajbowicz 2, Mikołaj Grocholski,
Mateusz Prystrom.
Sudety – Pogoń 69:52 (21:10,
12:15, 17:9, 19:17)
Sudety: Michał Kozak 30, Alek-

Agatka Dwilewicz na najwyższym
stopniu podium
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Nie widzę szansy na to, by nasza
drużyna – Karkonosze – miała rację bytu w tym
mieście i dlatego rezygnuję z prezesowania zarządowi tego klubu,
choć zrobię to z wielkim żalem,
po rozliczeniu się z wydatków po
zakończeniu tego sezonu, czyli po
7 czerwca tego roku – powiedział
niedawno Tadeusz Duda.
Trudno się dziwić prezesowi,
skoro w wyniku wyroku sądu
musi zapłacić 1200 zł za niedopilnowanie porządku podczas
jednego ze spotkań Karkonoszy
w ramach rozgrywek o mistrzostwo dolnośląskiej IV ligi piłki
nożnej, a czekają go jeszcze dwie
sprawy, w których będzie się
tłumaczyć z podobnych zarzutów
i pewnie też mu przyłożą. Stanie
się tak zapewne, bo paragrafy są
bezduszne, a stare powiedzenie
mówi: dajcie mi winnego, a ja
paragraf znajdę.
Nie wdając się w słuszność
zarzutów stawianych prezesowi,
nasuwa się pytanie: dlaczego
jeleniogórskie służby porządkowe, czyli straż miejska i policja
dokładają klubowi ile wlezie, a
władze naszego grodu miast pomóc Karkonoszom (pieniądze dla
sportu kwalifikowanego) ciągle

tylko obiecują od początku tego
roku, że pieniądze będą.
Wracając do wyroku sądowego
i ewentualnych następnych: na
stadionie przy ul. Złotniczej 12
podczas spotkań rozgrywanych
przez Karkonosze (byłem na
wszystkich) nie wydarzyło się
nic takiego, co by zbulwersowało
nawet panienkę z dobrego domu.
Skąd więc zasadność kar nakładanych na klub, który nie ma
wsparcia nie tylko u władz miasta, jak się okazuje, ale również u
potencjalnych sponsorów?
Czyżby komuś zależało na tym,
by zniszczyć KS Karkonosze, czyli
klub o największych tradycjach
w mieście?
Inna sprawa to wyjątkowa
inercja, czyli nieporadność prezesów i zarządów wiodących
jeleniogórskich klubów sportowych. Wszyscy czekają na to, aż
jakiś polityk (czytaj: przeważnie
Jerzy Szmajdziński) lub kolejny
prezydent miasta nagoni im
sponsorów, lub też pojawią się
sami i okażą pomoc finansową,
jak dr Jan Czarnecki czy Tomasz
Maciulak, a wcześniej, Bogusław
Kempiński, ale to już temat na
inne opowiadanie.
Janusz Cwen

O awans w małych ligach
Olimpia Kowary zapewniła sobie w ubiegłym tygodniu
awans do ligi okręgowej. W innych grupach z naszego
regionu sytuacja wciąż jest niejasna.
W drugiej ścigają się Cosmos
Radzimów i Stella Lubomierz.
Nic już nie jest w stanie uchronić
Bobru Marciszów przed spadkiem
z klasy A. O pozostanie walczy
jeszcze Olimpia II Krzeszów, ale
szanse ma czysto teoretyczne (pisząc ten tekst nie znamy wyniku
niedzielnej kolejki spotkań).
W grupie drugiej nie ma emocji,
zdegradowane będą Granica Miłoszów (wycofała się w trakcie rozgrywek) oraz Fatma Pobiedna.
Z kolei z ligi okręgowej do klasy
A spadnie niemal na pewno Apis
Jędrzychowice. Blisko podzielenia
losu tej drużyny są też Piast Bolków

i Piast Zawidów.
Z kolei do IV ligi szykuje się
Olimpia Kamienna Góra, która potrzebuje już tylko jednego
zwycięstwa aby przypieczętować
promocję.
Ciekawie też wygląda walka
o awans do klasy A. W pierwszej
grupie B klasy ścigają sie Halniak
Miłków z Leskiem Sędzisław, w
drugiej – Chojnik Jelenia Góra z
Mitexem Podgórzyn a w trzeciej
– Kwisa Mroczkowice z LZS-em
Radostów.
Rozgrywki ligowe kończą się w
połowie czerwca.

(RED)

Liczą się punkty
Futboliści Karkonoszy
zdobyli kolejne trzy punkty w rundzie wiosennej.
Chwała im za to, bo zagrali najgorszy w tym sezonie mecz przed własną
publicznością i to z drużyną, która jeszcze niedawno „etatowo” zajmowała
ostatnie miejsce w tabeli
dolnośląskiej IV ligi, czyli
Nysą Zgorzelec.
Goście zaprezentowali się słabiutko, bo przeważnie bronili przez
całe spotkanie dostępu do własnej
bramki i udowodnili, że słusznie
zajmują miejsce spadkowe. Gospodarze przeważali zdecydowanie,
ale okazji do zdobycia bramek
stworzyli niewiele. Szczególnie w
pierwszej połowie, o której lepiej
zapomnieć.
Całe szczęście w niezłej formie był
„człowiek orkiestra” miejscowych
– Łukasz Kowalski. Tradycyjnie już
stwarzał największe zagrożenie dla
rywali. Był jednak bezpardonowo,
też tradycyjnie, faulowany przez
przeciwników. Jednak w 48 min.
nikt mu nie przeszkadzał, kiedy
wykonał rzut wolny z około 30
metrów. Jak zwykle mocno uderzył
w futbolówkę, która przeleciała
nad wszystkimi zawodnikami i...
bramkarzem gości, odbiła się od
ziemi i od słupka, po czym wpadła
do siatki, ku radości miejscowych
kibiców. W drugiej połowie mógł
jeszcze Ł. Kowalski podwyższyć
wynik na 2:0, ale przegrał w pojedynku sam na sam z bramkarzem
przyjezdnych – Barynowem.
Trener gości próbował ratować
sytuację i przynajmniej zremisować w tym meczu, wprowadzając
dwóch nowych zawodników w
68 minucie: Dariusza Trzonka i
ciemnoskórego Zaalmana. Jednak
Trzonek to nie ten zawodnik co
dawniej, gdy grał w Łużycach
Lubań, a egzotyczny futbolista
poza dobrym wyszkoleniem technicznym niewiele pokazał. Jednak
goście mogli wyrównać. W 82 min.

Fot. Mateusz Banaszak

Wrzutka z autu

Łukasz Kowalski to człowiek-orkiestra
w drużynie biało-niebieskich
wyróżniający się w Nysie Łuszczyk
poprowadził piłkę prawą stroną i
zacentrował ją wzdłuż pola karnego
na kilka metrów przez bramką.
Piłki nie sięgnął Tomasz Ciepiela,
całe szczęście nie wykorzystali
tego Sebastian Monik i Maciej Machowski, który zderzyli się ze sobą
i spowodowali, że piłka przeleciała
nad poprzeczką uderzona z trzech
metrów do pustej bramki.
Karkonosze zyskały kolejne
trzy punkty i nadal mają cień
szansy na zajęcie w rozgrywkach
dolnośląskiej IV ligi 8. miejsca, z
którego można awansować do
nowej III ligi.
Karkonosze Jelenia Góra – Nysa
Zgorzelec 1:0 (0:0)
Bramka: Łukasz Kowalski (48.)
Karkonosze: Tomasz Ciepiela
– Marek Siatrak, Robert Rodziewicz,

Marek Wawrzyniak, Maciej Suchanecki – Leszek Kurzelewski, Maciej
Wojtas (70. Paweł Walczak), Tobiasz
Kuźniewski, Łukasz Kusiak – Mateusz Durlak, Łukasz Kowalski.
Nysa: Barynów – Monik, Kościuk, Góral, Pacak - Hołub, Łuszczak, Wojtczak, Matusewicz (68.
Zaalman) - Machowski, Walczyk
(68. Trzonek).
Janusz Cwen

W pozosta³ych meczach:
Górnik Polkowice – Górnik Złotoryja
BKS Bolesławiec – Polonia Trzebnica
MKS Oława – Polonia/Sparta Świdnica
Lechia Dzierżoniów – Wulkan Wrocław
Pogoń Oleśnica – Śląsk II Wrocław 		
Prochowiczanka – Orla Wąsosz 		
AKS Strzegom – Miedź II Legnica 		
Górnik Wałbrzych – Motobi Kąty Wr.

6:1
2:2
1:2
1:2
1:4
4:2
3:0
3:2

– W Jeleniej Górze spełniły się moje marzenia – mówi Natalia Małaszewska

Z niedawną liderką Kolegium Karkonoskiego AZS,
która spędziła ostatnie sześć lat w naszym mieście
rozmawia – Janusz Cwen.
Jak to się stało, że wylądowałaś w Jeleniej Górze?
Natalia Małaszewska: Byłam
uczennicą IV klasy liceum w Zgorzelcu, gdzie kobieca koszykówka
kończyła się na wieku juniorek.
Przekroczyłam ten wiek, a chciałam nadal grać w basket i dlatego
pomyślałam o dalszym rozwoju,
uprawiając tę dyscyplinę sportu w
stolicy polskiej części Karkonoszy.
Mogłam nie tylko grać w koszykówkę, ale i studiować w Kolegium
Karkonoskim. Wcześniej koszykówki
uczyłam się pod okiem dwóch trenerów: Piotra Pietryka i Arkadiusza
Rusina. Obu dużo zawdzięczam, ale
szczególnie dużo temu drugiemu,
który szkolił mnie kilka lat.

Jakie masz najprzyjemniejsze wspomnienie z naszego
miasta?
Wszystkie są przyjemne. W Jeleniej Górze, jak marzyłam, rozwinął
się mój talent. Zawdzięczam to
trenerom: Eugeniuszowi i Rafałowi
Srokom, którzy mi zawsze ufali i wierzyli w to, że mogą na mnie stawiać,
nawet wówczas, gdy w drużynie
pojawiały się, kiedy grałyśmy w ekstraklasie, zagraniczne zawodniczki.
Ale nim do tego doszło awansowałyśmy trzy lata temu do tego szczebla
rozgrywek po pięciu meczach w play
off z SMS Łomianki. To było spore
przeżycie, gdy przy pełnej po brzegi
hali sportowej SP 11 pokonałyśmy
w końcu po piątym meczu rywalki.

Drugim najbardziej miłym wspomnieniem jest dla mnie mecz w tym
sezonie z Utex ROW Rybnik, kiedy
zdobyłam najwięcej w drużynie
– 20 pkt. i dzięki temu pokonałyśmy
faworyzowane rywalki, które wtedy
zajmowały trzecie miejsce w tabeli
ekstraklasy. Myślę, że to między innymi oraz liderowanie w tym sezonie
na liście strzelczyń spowodowało, że
otrzymałam niedawno kilka propozycji na przejście do innych klubów.
Wybrałam CCC Polkowice.
Nie obawiasz się, że w tym
klubie nie będziesz miała takiego zaufania jak w KK AZS
i będziesz przesiadywała na
ławce?
Zespołowy sport to nieustająca
walka, w której trzeba udowodnić
swoją przydatność w drużynie, a ja
nie boję się walki. Więcej, to moja

Przy takim charakterze
mogłabyś być, przepraszam za takie
stwierdzenie, niezłą
szefową
młodzieżowego
gangu.
Nawet nie myślałam o tym, ale mogę być
szefową drużyny koszykówki
jako rzucająca rozgrywająca, bo
na tej pozycji najlepiej się czuję.
Jednak zgodzę się na spełnianie w
nowym klubie każdej roli. Poradzę
sobie.
Dziękuję za rozmowę

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
32
33
32
33
32
32
32
33

76
72
69
67
60
50
50
49
46
43
39
37
34
34
34
31
31
18
14

86-29
81-32
88-23
56-27
58-28
55-37
58-42
51-41
54-52
36-36
40-48
47-75
31-59
27-46
38-56
39-65
36-68
26-86
26-83

Kolegium bez medalu

pasja. W czasie meczu, kiedy nawet
jestem dotkliwie kontuzjowana,
nie czuję bólu, bo nie myślę o tym,
dopiero odczuwam to po spotkaniu.
Szybko się regeneruję i już myślę o
następnym meczu.

Fot. MT

Nigdy się nie poddaję

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

Natalia Małaszewska:
nie boję się walki.
Więcej, to moja pasja

Zawodniczki Kolegium
Karkonoskiego wracają
bez medalu z mistrzostw
Polski wyższych uczelni w
koszykówce. W ćwierćfinale
jeleniogórzanki przegrały
wyraźnie z Politechniką Opolską 54:74 i odpadły z dalszych
gier. W zespole rywalek grają
zawodniczki występujące
na co dzień w Cukierkach
Odra Brzeg, w ekstraklasie
koszykówki pań.
Dla Kolegium najwięcej
punktów zdobyły: Kret 22,
Sojka 14 i Wójcik 10.
Wcześniej w grupie
jelenigórzanki pokonały 58:54 Uniwersytet Rzeszowski oraz
Uniwersytet Bydgoski
79:55 i przegrały wysoko
z Uniwersytetem Łódzkim
43:72.

(RED)
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Będzie się działo
PONIEDZIA£EK 26 V

Prelekcja w ODK
Prelekcja ilustrowana przeźroczami „Miasta Spiszu”. Prowadzenie – Sandra
Nejranowska – Białka. ODK, sala teatralna, godz. 17.
WTOREK 27 V

Czeska komedia
W DKF „KLAPS” projekcja filmu „Wsi moja sielska, anielska”. Reż. Jiri Menzel
(Czechosławacja 1985). Sala przy ul. Bankowej 28/30, godz. 18. Bilety – 9 zł,
karnet – 28 zł.
Czy artyści to szaleńcy?
Z cyklu „hajdpark”, rozmowa na temat „Szaleńcy czy geniusze – ekscentryczni
twórcy i ich artystyczne obsesje”. JCK, klub „Kwadrat” przy ul. Bankowej 28/30,
godz. 19.
ŒRODA 28 V

O prawosławnych
Skąd do Jeleniej Góry przybyli prawosławni? Jak „czytać” prawosławną świątynię?
Dlaczego prawosławny krzyż ma osiem końców? Kto jest autorem ikony? Na te i
inne pytania odpowiedzą uczestnicy prelekcji, która odbędzie się w sali teatralnej
ODK na Zabobrzu, godz. 17.
Fotografia miesiąca
Podsumowanie comiesięcznego konkursu fotograficznego, organizowanego
przez MDK "Muflon". Godz. 18, galeria "Muflon". W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy fotografujący, zgłaszania zdjęć upływa 15. dnia każdego miesiąca; format
zdjęć – min. 13X18.
CZWARTEK 29 V

Pokażą prace świeżo upieczonych plastyków
Otwarcie wystawy „Dyplomy ‘2008”, a w niej – najlepsze i najciekawsze prace
dyplomowe uczniów Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze (malarstwo, grafika,
fotografia, szkło artystyczne, rzeźba). Galeria N... ul. 1 maja 43, godz. 16. Wystawa
będzie czynna do 31 sierpnia.
Dzieci pokazały radość
Otwarcie wystawy pokonkursowej “Świat pełen radości i uśmiechu”. Złożona jest z
prac plastycznych uczniów SP 15 oraz uczestników pracowni MDK "Muflon". Galeria
"Kolor" w "Muflonie", godz. 18.
Wirtualna podróż w Tatry
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami pn. „Tatry Wysokie i Bielskie”.
Prowadzenie Sandra Nejranowska-Białka. Muzeum Przyrodnicze, godz. 19.
PI¥TEK 30 V

Zdjęcia prosto z ciemni
Otwarcie wystawy fotografii Ksawerego Montygierda. Autor jest uczestnikiem zajęć
fotograficznych pracowni MDK „Muflon”. Zdjęcia robi aparatem analogowym, po
czym wywołuje je samodzielnie w ciemni. Klub Osiedlowy „Orlik” przy ul. Wita
Stwosza 6, godz. 17. Wystawa czynna do 25 czerwca.
SOBOTA 31 V

Fotografujący opanują miasto
„Zabytki w krajobrazie” plenerowe warsztaty fotograficzne, które poprowadzi Ewa
Andrzejewska – artystka fotografik. Mogą wziąć w nich udział wszyscy fotografujący
po wcześniejszym poinformowaniu organizatorów. Opłata wynosi 10 zł od uczestnika.
MDK „Muflon”, godz. 10.-16.
Rodzinna zabawa na Łysej Górze
XXIX Rodzinna eskapada w góry – zlot gwiaździsty na Łysą Górę. Na miejscu
rozgrywane będą punktowane rodzinne konkurencje w dziedzinach rekreacyjnych
i sprawnościowych. Wpisowe dorośli 10 zł i młodzież szkolna 7 zł. Regulamin i
informacje u organizatora (PTTK o. Sudety Zachodnie), ul. 1 Maja 86 tel. 075
75 258 51.
TEATR

Gog i magog. Kronika chasydzka
31 V, godz. 19., kawiarnia teatralna, bilety: 15 i 20 zł
Elektra
1 VI, godz. 19., Scena Duża, bilety: 18 i 27 zł
Porwanie kaczątek
27 V o godz. 10., 29 V o godz. 9., 30 V o godz. 9. i 10.30, Teatr Zdrojowy,
bilety: 11 zł

Niezwykły Dzień Dziecka w Rynku
Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny, przedstawienia teatralne, konkursy z nagrodami, przejażdżki
ciuchcią, malowanie portretów i wiele innych atrakcji
przygotowało miasto dla najmłodszych jeleniogórzan.
Specjalnie dla nich, rynek zamieni się w krainę baśni,
gier i zabaw.
Impreza zacznie się 31 maja
(sobota) i potrwa do 1 czerwca. Ze
wszystkich atrakcji maluchy będą
mogły korzystać nieodpłatnie.
W sobotę w godz. 12 do 19
odbędą się występy dziecięcych
zespołów z jeleniogórskich szkół
przedszkoli i ośrodków kultury.
Zaplanowano również pokaz
baniek mydlanych, spektakl o
tematyce średniowiecznej w wykonaniu studentów Akademii
Ekonomicznej, turniej rycerski
Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków, rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego organizowanego
przez Straż Miejską, strzelanie
z łuku, zespół tańca z Bolkowa,
przedstawienie pt. „Beczka śmiechu” („Teatr na walizkach”).
31 maja ul. Długa zamieni się
w uliczkę średniowieczną pełną
kramów i kiermaszów. Będzie
można spróbować m.in. lepienia
garnków z gliny i obserwować
wybijanie monet. Na ten dzień

funkcjonariusze policji przygotowali również pokaz „Jak poradzić
sobie z atakiem groźnego psa”.
W niedzielę w godz. 14 do 19
wystąpią dziecięce zespoły z SP nr 8
oraz MDK w Jeleniej Górze, teatr „W
poszukiwaniu dobrego humoru”
przygotował zabawę plenerową
dla dzieci „Muzyczna podróż przez
świat”. Ze swoim programem
wystąpi też „Cyrkland”. Dodatkową
atrakcją będzie miasteczko ruchu
drogowego przygotowane przez
straż miejską i pokaz samoobrony,
który zaprezentuje policja.
Ponadto przez dwa dni na najmłodszych mieszkańców Jeleniej
Góry będą czekały atrakcje w postaci malowania twarzy, przejażdżek
ciuchcią na trasie Rynek – ul. 1
Maja, malowania portretów przez
uczniów Liceum Plastycznego,
baloniaków – zwierząt skręcanych
z balonów, DMUCHOLANDII (zjeżdżalnie, zamki, trampolina, plac
zabaw) oraz gier, konkursów i

zabaw z nagrodami.
Dwudniowa zabawa stanie się
również okazją do pomocy dzieciom z domów dziecka. Na placu
Ratuszowym stanie dziesięć punktów zbiórki, do których będzie
można przynieść zeszyty, kredki,
książki, gry lub ubrania. Na ulicach
miasta pojawią się też wolontariusze zbierający datki finansowe do
oznakowanych puszek PCK.

Uszczęśliwią wszystkie mamy
Od 30 maja do 1 czerwca potrwają obchody XX
Święta Matki organizowane przez Społeczny
Komitet Święta Matki przy
parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach.
Świętowanie rozpocznie się w Politechnice Wrocławskiej koncertem
“Krzysztof Klenczon mniej znany”
(30 maja, godz. 16) w wykonaniu
Zbigniewa Malary, Piotra Michalaka
i Jacka Szreniawy, a o godz. 17.30
– kwiaty poezji dla matek.

W sobotę (31 maja) również w
Politechnice Wrocławskiej będzie
można wziąć udział w sesji naukowej i posłuchać interesujących
wykładów: “Matka i Syn – Salomea
i Julian Słowaccy” – dr hab. Henryk
Gradkowski (godz. 10), “Etyka w
zarządzaniu, czy biznes może być
etyczny? Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw” – dr hab. inż.
Zbigniew Malara (godz. 11), “Czy
monogamia jest najlepszym pomysłem ludzkości?” prof. Krzysztof
Zanussi (godz. 12), “Nauka i rozwój
gospodarczy w Polsce” – prof. dr hab.

Sylwester Porowski (godz. 13).
Niedzielne świętowanie (1 czerwca) zacznie uroczysta Msza święta
w intencji Matek, Ojców i Rodzin
(godz. 12.30), a po niej, od godz.
14 do 22 organizatorzy zapraszają
na wielki festyn z okazji XX-lecia
Święta Matki, który odbędzie się na
placu przy kościele. W programie
przewidziano m.in. drużynowy
turniej piłkarski (godz. 14-18), który
poprowadzą: Włodzimierz Lubański,
Jerzy Gorgoń i Marian Szeja, “Litanię
do Najświętszej Panny w Bardzie
Śląskim – prapremiera pod dyrekcją

Imprezę organizowaną przez
Osiedlowy Dom Kultury w całości
ufundował Urząd Miasta Jelenia
Góra. Partnerami akcji są: Policja,
Straż Miejska w Jeleniej Górze oraz
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Patronat medialny nad imprezą objął
Tygodnik Jelonka.com i Muzyczne
Radio.

(AGA)
Stefana Strahla (godz. 15), koncert
uwielbienia dla Matek – Leopold
Twardowski (Poznań), piosenki
sprzed lat w wykonaniu Piotra
Szczepanika (godz. 16), majówkę
z Leopoldem Twardowskim (godz.
19) oraz muzykę lekką, łatwą i przyjemną z refleksją – Leon Kołtowski
(godz. 20-22).
Od godz. 10 do 18 będzie również
okazja do wzięcia udziału w loterii
fantowej (wszystkie losy pełne, 5 zł).
Do świętowania zaprasza Społeczny
Komitet Święta Matki, ul. PCK 23.

(AGA)

Nowości ze świata muzyki

MATEO POSPIESZALSKI PROJECT – „Empe 3”
wydawnictwo: Polskie Radio

Może się mylę, ale nowy projekt Mateusza „Empe 3” (nazwa pochodzi
od inicjałów muzyków) jest swego rodzaju zaskoczeniem. Mateo poszedł
w stronę jazzu awangardowego nie zapominając przy tym o elementach
folkowych. Album zawiera 9 kompozycji autorstwa Mateusza Pospieszalskiego („Taniec”, „Procesya”, „Tagamat”, „Tylko”, „Finalny”, „Kana Me”,
„Sen Jawa”, „Cad”, „Tak niedaleko do Betlejem”). Słuchając można odnieść
wrażenie, że każdy z tych utworów jest zdecydowanie inny od poprzedniego, nie pasuje. Razem jednak tworzą spójną całość a po przesłuchaniu
pływy nasuwa się myśl, że w doborze materiału nie ma przypadkowości.
Jest coś z Ornette’a Colemana jest też mnóstwo naleciałości z folkowego
okresu Pospieszalskich. Rodzinny klan obecny jest i tutaj ( Mateo
– saksofony, kalimba, śpiew, Marek Pospieszalski – saksofon tenorowy,
sopranowy, klarnet, klarnet basowy, Marcin Pospieszalski – kontrabas,
gitara basowa i Przemek Borowiecki – perkusja). Borowiecki to jeden z
ciekawszych muzyków na polskiej scenie jazzowej, współpracujący na
co dzień z zespołami 100-nka i Graal.
Płyta „Empe 3” trochę przypomina muzykę grupy „Tie Break”, z którą
Mateo związany jest od wielu lat. Wśród wymienionych 9 kompozycji są
perełki jak otwierający płytę „Taniec”. Warto dodać, że nagrania dokonano w studio Polskiego Radia im. Agnieszki
Osieckiej, w wśród utworów
są też dwa kawałki koncertowe, zarejestrowane podczas
radiowego występu zespołu.
O walorach tej wyjątkowej
płyty niech świadczy choćby udział znanej wokalistki
romskiej Elisaviety Szmidt,
która śpiewa tak, że „ciarki
przechodzą”.

SERGIO MENDES – „Encanto”

wydawnictwo: Concord Records
Universal Music Polska
Andrzej Patlewicz
Muzyka brazylijska cieszy się sporym
powodzeniem także i u nas. Już w latach 50-tych brazylijskie rytmy przeniknęły
do jazzu także za sprawą Sergio Mendesa, utalentowanego pianisty i kompozytora, który na początku swojej błyskotliwej kariery grał z samym Antonio Carlos
Jobimem. Mendes święcił triumfy na całym świecie w latach 60-tych. W 70-tych
jego gwiazda nieco przygasła. W 1983 roku ukazał się album zatytułowany po
prostu „Sergio Mendes”, który osiągnął wielki sukces w USA.
Jego ostatni album nagrany w Ameryce zatytułowany” Encanto” to wynik
współpracy z młodymi artystami. W studiu podczas realizacji płyty pojawili się
m.in. Fergie z zespołu Black Eyed Peas, która przypomniała w nowej wersji stary
temat „The Look of Love”. Will.iam i Sidah Garrett sięgnęli po funkowy „Funky
Bahia” a Carlinhos Brown sprawdziła się w utworze „Odo –ya”.Jedna ze sztandarowych kompozycji Antonio Carlos Jobima „Somewhere In the Hills” po którą
często sięgają jazzmani tym razem wypadła uroczo w wykonaniu Natalie Cole.
Nie zawiódł Juanes w „Y vamos ya”. Włoski popularyzator bossa – novy Jovanotti
– świetnie poradził sobie z „Lugar Comum”. Dobrze wypadli także pozostali
artyści: Gracinha Leporace , którą słyszymy w „Catavento”, Vanessa da Mata w
„Acode” i Lani Hall w duecie z trębaczem
i wokalistą Herbem Alpertem w
„Dreamer”. Płytę zamyka „Waters
of March” w zupełnie nowej wersji,
którą wykonała ciemnoskóra Zap
Mama. Wcześniej ten sam utwór
na tej płycie wykonuje mało znana
jeszcze słuchaczom piosenkarka
Ledisi. Artyści, którzy mają jeszcze
wiele coś do pokazania na rynku
muzycznym dowiedli, iż warto
przez moment wcielić się w wielkiego Sergio Mendesa.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 100 m2, 3 pokoje, - weranda, kuchnia
ze spiżarnia, miejsce parkingowe, ogródek.
Wojska Polskiego, Jelenia Góra, 1 piętro 240
000 - 605 587 226
■ 106m2 w centrum - idealne na biura
po kapitalnym remoncie NStępień - 508
240 832
■ 2 pok. 142000 zł - Bardzo ładne mieszkanie kuchnia w zabudowie z kuchenka zostaje
oraz szafa komandor. Cena do negocjacji
- 500 122 447
■ 2 pokoje, 34m2 - pierwsze piętro, bez
pośredników 141 tys. - 608 653 454
■ 2 pokoje Szklarska Poręba - Mieszkanie
47 m2 po remoncie sprzedam ED - 601
540 292
■ 59 m2 155 tys. zł - mieszkanie w ścisłym
centrum NStępień - 508 240 832
■ Ładne 3 pokojowe - mieszkanie w Jeleniej
Górze - 509 949 961
■ Apartament - centrum - Apartament w ścisłym centrum, dwa pokoje, garderoba, pokój
do pracy, kpl AGD, - 330 000 /możliwość
negocjacji/ - 502 068 168
■ Apartament Plac Ratuszowy - pełne
umeblowanie, idealny pod wynajem, cena
228tys NStępień - 508 240 832
■ Atrakcyjne dwupoziomowe - mieszkanie
w nowej kamienicy 98 m 380000tys - 663
259 092

Mieszkanie
w Janowicach Wielkich

- 2 pokoje, łazienka,
kuchnia, ogród

- cena 65 tys. zł
665 835 883

Atrakcyjne mieszkanie 49 m2 - w centrum Szklarskiej Poręby z ogrodem w cenie
199000 zł. - 608 221 943
■ Atrakcyjnie położone - mieszkanie 59 m2
z ogrodem 200m2 przy ul. Westerplatte.
Cena 244000 zł. - 608 221 943
■ Bardzo ładne - mieszkanie 64m2,okolice
Wlenia. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie,
ładnie wykończone, podłoga drewno, okna
plastik - 663 445 597
■ Bez pośredników - sprzedam dom mieszkalno - gospodarczy na wsi - 605 145 933
■ Bezpośrednio mieszkanie - w Cieplicach
40m, cena 160 tys. - 600 258 703
■

16 V 2008 godz. 11:40 – 23 V 2008 godz. 11:11

Budowlana Mysłakowice - pełne uzbrojenie 1000 m Nieruchomości - 662 009
400
■ Dom do remontu - + działka w Radoniowie
120 tys. - 505 855 968
■ Domek jednorodzinny Kowary - parter+
mansarda (ok. 80 m powierzchni mieszkalnej) nowe okna; dach, ocieplenie i tynk
nowe, drenaż wokół domu, nowy duży garaż,
działka ok. 8,5 ar (zagospodarowany ogródek
altana grill murowany) nowy piec grzewczy
(gaz miejski) Cena wywoławcza: 350.000
Kontakt: Elżbieta Plucha Handy608746262
- 075 761 41 31
■ Dom na wsi - Dom na wsi - 508 240
828
■ Dom parterowy - Nowy na działce 1000
m2. Zamieszkały, w cenie wyposażenie
kuchni. Euro-Dom - 601 540 292
■ Dom po remoncie - z wyposażeniem
120m2 + garaż działka 0,25h 4 pokoje,
nowoczesna kuchnia; Leszczyniec cena 370
000 zł kkathie@interia.pl - 509 304 451
■ Dom wiejski - piękny do całkowitego
remontu. Cena120 tys. - 664 499 812
■ Dom w Sobieszowie 232m - 5pok. 3
kondygnacje 2 balkony garaż na 2 auta
640tys. - 500 122 448
■ Dwupokojowe 35m2 - na Zabobrzu
NStępien - 508 240 832
■ Działka budowlana - Komarno okazyjnie
sprzedam za 85 tysięcy zł w cenie 2 projekty
budowlane, skrzynka zk, nowa studnia, bez
pośredników - 693 458 700
■ Działka budowlana - w Mysłakowicach
pełne uzbrojenie - nieruchomości 662 009
400 - 662 009 400
■ Działka budowlana 850 m2 - w Szklarskiej
Porębie. cena 79000 zł. - 608 221 943
■ Działka pod Karpaczem - 1200m.
Pełne uzbrojenie, ogrodzona, pozwolenie
na budowę, dobry dojazd. Góry jak na dłoni
- 508 240 821
■ Działka siedliskowa - w Wojcieszycach
z pięknym widokiem na Karkonosze - 782
454 113
■ Działka w Jeżowie Sudeckim - 1700 m2.
widok na góry - 509 307 260
■ Działka w Mniszkowie - Budowlana 1800
m2, 55.000 zł. - 508 240 822
■ Działka w Ścięgnach - Wszystkie
media.1200m, Pozwolenie na budowę.
Dziennik budowy oraz fundamenty już są.
Piękne widoki - 508 240 821
■ Działki budowlane - Działki budowlane
- 508 240 828
■

23

Działki budowlane - Komarno 1500 m2
cena 125 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER
- 604 869 172
■ Grunt rolny - 1,86 ha w Barcinku - 508
240 822
■ Jeżów działkę - Działkę budowlaną o pow.
825m2 za Kościołem ED - 601 540 292
■ Lokal handlowy 100 m - w centrum
- możliwość podziału na 2 niezależne - dobra
cena! - 508 240 829
■ Lokal mieszkalny 62m/2 - na Zabobrzu 2
do odświeżenia w cenie pełne umeblowanie
Cena 208000 zł. - 662 009 700
■ Małe 2 pokojowe - 2 poziomowe mieszkanie na Morcinka Nieruchomości - 508
240 823
■ Mam do sprzedania - lokal mieszkalny
na parterze 72m/2 w Karpaczu do remontu
- 662 009 700
■ Mam do sprzedania - działki budowlane w
Jeżowie Sudeckim - 662 009 700
■ Mam do sprzedania - lokal mieszkalny
62m/2 na peryferiach J.G do większego
odświeżenia w cenie pełne umeblowanie
Cena 160000zl. 2600zl za m/2 - 662
009 700
■ Mam do sprzedania kawalerkę - o wysokim standardzie 28m/2 na Zabobrzu 1 do
wprowadzenia, w cenie pełne wyposażenie.
Cena 130000 zł. - 662 009 700
■ Mam do sprzedania lokal - mieszkalny
35m/2 na Zabobrzu 2 do wprowadzenia w
cenie meble kuchenne i AGD. Cena 145000
zł. do negocjacji - 662 009 700
■ Mam do sprzedania mieszkanie - 35m/2
na Zabobrzu do wprowadzenia w cenie meble
kuchenne i AGD. Cena 1450000 zł. do
negocjacji - 662 009 700
■ Miłków działkę - W cenie 66 tysięcy
sprzedam ED - 601 540 292
■ Mieszkanie - Trzypokojowe w centrum 54
m2 - 508 240 822
■ Mieszkanie 2 pok. - Dwupokojowe 45
m.kw. Zabobrze , okazja Euro-Dom - 601
540 292
■ Mieszkanie 2 poziomowe - 2 pokoje,
łazienka z wc, 4 piętro przy ulicy Morcinka.
Cena 145 tys. do negocjacji - 601 952
570
■ Mieszkanie 36m2 - do remontu 121.000
do negocjacji - 790 683 088
■ Mieszkanie 40 m2 - przy Kolberga, 2
pokoje, 3 piętro. cena 144000 zł. BNS
- 608 221 943
■ Mieszkanie 48 m2 - 3 pokoje w dobrej
cenie. Jelenia Góra - 667 219 752
■

Mieszkanie 51 - m2 przy ul. Uroczej
- 608 221 943
■ Mieszkanie 53 m2 - w Podgórzynie,
pierwsze piętro, 3 pokoje, ogródek. Cena
119000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie. 5 pokoi - 131 m2, parter,
świetne na biuro - 508 240 822
■ Mieszkanie 60m/2 - w Jeleniej Górze w
cenie meble kuchenne i AGD. Cena 160000
zł. - 662 009 700
■ Mieszkanie 73m - Okolice Żeroma, parter,
3 pokoje. Idealna lokalizacja, bardzo Ładne
mieszkanie - 508 240 821
■ Mieszkanie na Kolberga - Trzy pokoje 51 m
balkon Nieruchomości - 662 009 400
■ Mieszkanie w Cieplicach - Sprzedam 4
pokojowe w kamienicy - 508 240 822
■ Mieszkanie w Czernicy - własnościowe
bezczynszowe 37m2 do tego komórka 17m2
cala powierzchnia lokalu 54m2 do remontu
cena 50000zl - 602 619 380
■ Mieszkanie w Kowarach - 4 pokoje
2 piętro niskie koszty utrzymania - 500
122 446
■ Mieszkanie w Pilchowicach - 60m2. 100
mb do jeziora – okazja - 509 307 260
■ Mieszkanie w Sobieszowie - parter 2
pokoje garaż ogródek - 500 122 446
■ Mieszkanie Zabobrze lll - 51mkw 180 tys.
zł NS - 508 240 825
■ Mysłakowice działka - budowlana z
pięknym widokiem 110 tys. zł NStepien
- 508 240 832
■ Na Zabobrzu I - Pilnie za gotówkę na
Zabobrzu I - kawalerkę, 1 pokojowa, 25m2
w dobrym stanie na 1p. 90.000zl - 500
122 445
■ Okazja działka - budowlana w Komarnie
sprzedam za 85 tysięcy zł w cenie 2 projekty
budowlane, skrzynka Zk, nowa studnia bez
pośredników - 693 458 700
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc noclegowych, zaplecze kuchenne, apartament dla
właściciela, warunki do organizacji szkoleń,
konferencji. Możliwość adaptacji pomieszczeń/sauna/gabinety odnowy/Mikroklimat
pozwala na sugestie utworzenia SPA - 502
068 168
■ Piękna działka w Dąbrowicy - z widokiem
na góry, idealny dojazd NStępień - 508
240 832
■ Pilnie działka budowlana - w Komarnie
z powodu wyjazdu sprzedam cena 85 tys.
zł do sporej negocjacji, skrzynka Zk studnia
bez pośrednika - 502 786 897
■

Pół domu - Sprzedam parter domu w Karpaczu. W cenie cale wyposażenie mieszkania
- 508 230 522
■ Połowa domu w przesiece - powierzchnia
104 m działka 1650m po remoncie - 500
122 446
■ Połowę domu - z werandą, tarasem i ogrodem 600 m2. Euro-Dom - 601 540 292
■ Przestronne 3 pokojowe - rozkładowe
mieszkanie, 65 m2 z balkonem przy Podchorążych. Nieruchomości - 501 736 644
■ Remontuje mieszkania - stare nowe robie
gładzie tapety malowanie - 607 916 633
■ Rok 1850 - stylowa willa - Parter stylowej
wilii po kapitalnym remoncie. Odtworzono
elementy architektoniczne wnętrza, gabinety,
sala balowa, odrestaurowana stolarka
okienna i drzwiowa, oryginalny parkiet,
sztukateria, ceramika, piękne piece, weranda
80 m2, garaże, alarm. Dobry duch pruskiego
generała zaprasza. - 502 068 168
■ Sprzedaż nowych mieszkań - w centrum
Jeleniej Góry. Mieszkania dwu I trzypokojowe
w standardzie deweloperskim. Roksanes
Zukowski - 508 240 831
■ Stylowe mieszkanie - blisko centrum
- 508 230 522
■ Tanie mieszkanie - Lokal mieszkalny
dwupoziomowy w trakcie modernizacji ok.
24m2 na parterze i podobnej powierzchni
■

strychu. Można dobudować dodatkowy
pokój. Kilkadziesiąt metrów gruntu, które
można przeznaczyć np. pod garaż. Cena
uzależniona od stopnia zaawansowania prac
remontowych. - 502 068 178
■ W TBS odstąpię mieszkanie - 50m2, 2
pokojowe, I piętro, Kiepury 77. wpłata do
TBS 42 tys. z kaucją, która jest oddawana
przy opuszczeniu lokalu + odstępne - 506
031 567
■ Zabobrze I - Mieszkanie na Zabobrzu
I, dwa pokoje, duża kuchnia, do małego
remontu. Możliwość wykupienia wyposażenia
za niewielkie pieniądze. Cena konkurencyjna.
Warto zadzwonić juz teraz - 502 068 168

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Dom kupię pilnie i zdecydowani - Kupię
nowy (lub kilku-letni) dom 140-180 m2
z garażem w Jeleniej Górze. Najchętniej w
Cieplicach. Pośrednicy proszę nie dzwonić
E-mail: easy1003@wp.pl - 509 208 799
■ Bez pośredników pilnie kupię dwa mieszkania w Karpaczu lub bliskiej okolicy w
rozsądnej cenie, kondygnacje; parter i
1-piętro - 075 76 19 762
■ Kupię 2 pokojowe - w promieniu 15 km od
J.Góry do 100 tys. - 508 240 829

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

26 maja 2008 r.
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Kupię 2 pokojowe - w Jeleniej Górze,
Cieplicach do 115 tys. gotówka - 788
180 855
■ Kupię dom do remontu lub zamienię za
mieszkanie na Zabobrzu II (z dopłatą)w Jeleniej
lub okolicy 200tys - 693 295 768
■ Kupię dom stary w Starej Kamienicy lub
Ścięgnach lub Miłkowie bez pośredników.
- 664 492 829
■ Kupię działkę w Wojkowie z widokiem na
góry - 691 037 800
■ Kupię garaż - Kupię garaż w okolicach ul.
Sudecka - Grota Roweckiego - 508 240 829
■ Szukam do kupienia kawalerki lub małego
mieszkania 2 pokojowego (30-36m2) na
terenie Gryfowa Śl. , Jeleniej Góry, Kowar i
okolic tych miast. W cenie: 40-50 tys. zł. PILNE
- 665 180 146
■ Kupię lokal - Kupię lokal handlowo-usługowy
na parterze, w ścisłym centrum miasta
- Jelenia góra, Cieplice, Lubomierz, Lwówek Śl.
Powierzchnia od 30 m2 - 60m2 Nieruchomości Meritum 075 64 72 122 - 501 181 159
■ Kupię mieszkanie - Kupię Mieszkanie w
Janowicach Wielkich lub w Jeleniej Górze
Zabobrze I - 508 474 958
■ Kupię mieszkanie - w Kowarach blisko
centrum, dla zdecydowanej klientki, 2-3 pokoje.
- 667 219 752
■ Kupię mieszkanie 4 pokojowe bez pośredników w Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy.
Cena do 250.000,- kontakt: rentier-ka@wp.pl
- 601 614 728
■ Kupię mieszkanie 2 pokoje + balkon do 150
tys. zł - 790 455 504
■ Kupię mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej
Górze do 180 tys. - 608 613 593
■ Kupię mieszkanie w Jeleniej - Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe bez pośredników w rozsądnej cenie. (max 200000) (poza Zabobrzem)
marta.wrbl@wp.pl - 500 059 016
■ Kupię nowy dom w Jeleniej Górze - 790
683 088
■ Kupię nowy lub po remoncie - dom w
Jeleniej Górze - 790 683 088
■ Kupię obiekt turystyczny (pensjonat, dom
wczasowy) w Karpaczu - 500 183 298
■ Kupimy nieruchomości - Poszukujemy dla
Naszych Klientów mieszkań w okolicy Oś. XXLecia w Cieplicach i domów w okolicy Jeleniej
Góry. Nieruchomości Meritum Jelenia Góra
ul Sudecka 13A. 075 64 72 122 Oferujemy
bezpłatny dojazd do Właścicieli nieruchomości.
- 501 181 159
■ Mieszkanie 2 pokojowe - W Cieplicach lub
Jeleniej - do 120 tys. zł - 601 820 580
■ Pensjonat-dom Karkonosze - Bez pośredników kupię dom, pensjonat, hotel w Karkonoszach. Tylko w rozsądnej cenie ! Najchętniej w
Karpaczu lub okolicy - 075 75 25 650
■ Pilnie ziemię - rolną od 8 do 17 h. Okolice
Jeleniej Góry, dla zdecydowanej klientki - 667
219 752
■ Zdecydowanie działkę - pilnie, działkę w
okolicy Jeleniej Góry - 605 030 050
■ Dom kupię zdecydowanie w Jeleniej
Górze. Najchętniej nowy 140-180m2 w Cieplicach. Pośrednicy proszę nie dzwonić. e-mail:
easy1003@wp.pl - 509 208 799
■

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia, obiekty
sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela,
sale wykładowe, pomieszczenia biurowe,
siłownia, sporty walki w Jeleniej Górze ul:

Nowowiejska 43 – 075 75 250 17, 606
360 443, 606 356 064
■ Biuro do wynajęcia - posiadam do wynajęcia
pomieszczenia biurowe na parterze, umeblowane, 2 pokoje - 50m2 wraz z łazienka i
holem, przy ul. Sobieskiego, tanio, własny
parking - 693 539 968
■ Cieplice - Do wynajęcia trzy lokale w
Cieplicach. 34m2 na parterze duża witryna,
20m2 na I piętrze, 68m2 na poddaszu - 508
230 522
■ Domek - Poszukuje do Wynajęcia na
28.06.2008r Domku lub wygodnego lokalu
na imprezę Urodzinowa! Tak aby były dogodne
warunki. Cena nie za Wysoka. Czekam na
propozycje GG1585797 - 509 439 475
■ Do wydzierżawienia 100 m2 - budynek
wolno stojący 100m2 na magazyn, produkcję,
warsztat samochodowy- woda, siła, wc, biuro,
duży plac, kanał, przy drodze głównej 512 034
474 - 075 75 510 11
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - umeblowane,
2 pokojowe na Kiepury, (od lipca). Cena 800zł
(w tym jest czynsz) + liczniki - kaucja 700zł
692 465 776
■ Wynajmę mieszkanie 2 poziomowe 80m2
na ul. Krasickiego. Cicha dzielnica w centrum
przy parku. Czynsz 80zł! - 509 467 889
■ Do wynajęcia 3-pokoje - Mieszkanie 3pokoje bez pośredników w centrum - 608
403 634
■ Do wynajęcia domek na imprezy - Mam
do wynajęcia klimatyczny dom na imprezy
(urodziny, imieniny, półmetki itp), 3 poziomy;
parkiet, miejsce do siedzenia, miejsce do
spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość wynajęcia
DJ Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia.
Cena od 200 zł. - 693 800 490
■ Do wynajęcia kawalerka - NA Zabobrzu,
pokój nieumeblowany, kuchnia szafki i lodówka,
600 zł + media - 697 710 031
■ Do wynajęcia mieszkanie - Do wynajęcia
mieszkanie 86 m2 na ul. Kadetów (była jednostka na ul. Grunwaldzkiej). Wysoki standard,
nowe, 2-wu poziomowe - 509 467 889
■ Do wynajęcia mieszkanie - na Zabobrzu III,
umeblowane, 3 pokojowe - 665 151 948
■ Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu
- Wynajmę samodzielne mieszkanie w willi w
Karpaczu ( 2 pokoje , salon, kuchnia, przedpokój i łazienka).Możliwość noclegu dla sześciu
osób 505 666 769 - 075 76 184 46
■ Do wynajęcia na handel, usługi - lokal
100 lub 200m2 do wynajęcia bardzo jasne
pomieszczenia na pracownię blisko centrum
ul. Okrzei Jelenia Góra - 691 244 355
■ Do wynajęcia na wczasy - samodzielna
kawalerka nad morzem w Kołobrzegu cena
140 zł/doba - 608 658 154
■ Do wynajęcia od czerwca - Do wynajęcia
od czerwca dwa pokoje w samodzielnym
mieszkaniu dla spokojnych osób pracujących.
Centrum, umeblowane, słoneczne 075 752
63 51 - 502 161 453
■ Do wynajęcia od czerwca - osób pracujących mieszkanie 2 pokojowe blisko centrum.
Umeblowane 800+kaucja + opłaty - kontakt
po 19 - 075 75 26 351
■ Do wynajęcia od lipca - Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe (32 m2) na xx-lecia (Cieplice)
od lipca. Cena 700zł/m-c + liczniki - mieszkanie będzie można obejrzeć pod koniec
czerwca - mój adres mail mar_cyb@interia.
pl - 605 059 991
■ Do wynajęcia szkoła językowa - Do wynajęcia szkoła językowa Zabobrze ul.Bacewicz4

Jelenia Góra Bardzo atrakcyjne warunki - 601
954 165
■ Duża kawalerka 650zł - Kawalerka do
wynajęcia na Zabobrzu, duża, ok. 35m2.
650zł + prąd i woda, ogrzewanie z sieci. Ładna
częściowo wyposażona - 500 122 447
■ Dwupokojowe lip/sier/wrze - mieszkanie
dwupokojowe na lipiec sierpień wrzesień.
Umeblowane, z internetem i kablówką, blisko
centrum. Tanio!!! - 663 924 328
■ Kawalerka od 1 lipca do wynajmę - Do
wynajęcia od 1 lipca br. kawalerka ( 30m2)
z balkonem na Zabobrzu, ul. G. Bacewicz.
Mieszkanie jest po remoncie, umeblowane.
Biura nieruchomości proszę nie dzwonić - 0
607 612 312
■ Kowary pilnie poszukuję - kowary pilnie
poszukuje mieszkania do wynajęcia na
terenie Kowar może być Wojków nie duże i
nie drogie - 601 712 749
■ Lokal usługowy- centrum - Wynajmę
lokal usługowy 30m2 (2 pokoje) wraz z
parkingiem przy lokalu. Atrakcyjna lokalizacja.
Dobra cena! - 608 442 373
■ Lokal usługowy (70m2) wraz z parkingiem przy lokalu. 4 pokoje + łazienka.
Atrakcyjna cena! - 608 442 373
■ Mieszkania - szukam do wynajęcia 665
695 562 - 785 548 314
■ Mieszkanie 2 pokojowe wynajmę - Do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe (aneks
kuchenny). Nowe meble kuchenne i sprzęt
AGD. Do lokalu należy dodatkowo balkonik,
parking, piwnica. Do wynajęcia od zaraz.
- 888 138 198
Wydzierżawię zakład
ślusarsko - blacharski
przygotowany do
wykonywania usług
661 813 096

Mieszkanie 2-u pokojowe - Do wynajęcia
bardzo ładne, nowe mieszkanie 2-u pokojowe,
kuchnia, łazienka, balkon, na I piętrze,
umeblowane. Budynek ogrodzony, parking,
plac zabaw. Jelenia Góra ul. Złotnicza koło
stadionu. Czynsz: 1.000zł + opłaty + kaucja.
- 608 134 616
■ Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie do
wynajęcia od początku września, Zabobrze
III, 3 piętro, blok 4-piętrowy, dwa pokoje,
urządzona kuchnia, szafa w przedpokoju.
Koszt 1200 zł plus opłaty (woda, prąd, gaz
wg liczników plus czynsz ok. 250 zl). - 609
316 250
■ Mieszkanie od lipca do wynajęcia Mieszkanie 3-pokojowe Zabobrze -I do
wynajęcia od lipca. II-piętro,ciemna kuchnia
,jeden pokój umeblowany, ciepłe, słoneczne
- 691 432 207
■ Mieszkanie od zaraz - Ładne Mieszkanie
- Ładna Okolica - 51m2, II piętro, Zabobrze,
dwa pokoje:(ok.22m2)i (13m2), JASNA
kuchnia, ubikacja i łazienka z wanną, i balkon.
Internet. Umeblowany jest jeden pokój i
kuchnia. Mieszkanie jest po remoncie. Cena
wynajmu - 750zł.+czynsz i opłaty. Cicha
okolica - 601 577 433
■ Może szukamy właśnie ciebie? - dwie studentki poszukują w trybie natychmiastowym
(od 1. czerwca) współlokatorów/współlokatorek do pokoju 2-osobowego w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu III, ul. Kiepury. Pokój
duży, umeblowany, słoneczny, z wyjściem na
balkon. cena: 250 zł + opłaty/osoba. Warto
obejrzeć, zapraszamy) - 665 191 353
■

Nieruchomość usługowo - handlowa - Do
wynajmu atrakcyjna nieruchomość usługowo
- handlowa w centrum Jeleniej Góry w cenie
od 28 zł/m2. - 501 181 159
■ Pilne - pokój do wynajęcia - do wynajęcia
pokój 2-osobowy w mieszkaniu studenckim
(3 pokoje) BARDZO pilne- od 1 czerwca! ul.
Kiepury, umeblowane, wyposażone, dogodna
lokalizacja i miła atmosfera - studentki KK
zapraszają - 665 191 353
■ Pokój dla pary - Duży umeblowany pokój
z wyjściem na balkon w mieszkaniu 3 pokojowym na Zabobrzu - 660 424 651
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam do
wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym-w
Cieplicach. Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. Internet 24h. GG: 2798099 E-mail:
konlech@tlen.pl - 798 421 721
■ Do wynajęcia pokój 2-osobowy, przy
ul. Kochanowskiego. Mieszkanie w pełni
wyposażone, nowe. Znakomite warunki, pokój
dostępny od 1 lipca - 602 657 830
■ Pokój do wynajęcia studentom - Posiadam
do wynajęcia pokój 2 osobowy w mieszkaniu
3 pokojowym na terenie KK. Super łazienka ,
urządzona kuchnia , pralka. Do zamieszkania
od zaraz z możliwością rezerwacji na nowy
rok akademicki. cena 250zł + opłaty ok.60zł
na osobę - 603 845 853
■ Pokój studencki - Do wynajęcia pokój w
mieszkaniu studenckim od 1 lipca. Mieszkanie znajduje się w nowym bloku - ul. Kochanowskiego (obok budynku H). Mieszkanie
nowo umeblowane, świetne warunki. Pokój
raczej dwu osobowym, koszt pokoju to 500zł
(do podziału) i. Naprawdę warto obejrzeć
- 668 389 425
■ Pokój z osobnym wejściem 1-os. - Mam do
wynajęcia pokój 1-os. z osobnym wejściem,
kuchnią i łazienką. Cena 400 zł ze wszystkimi
opłatami. Zapraszam do obejrzenia - 696
484 516
■ Pomieszczenia do wynajęcia JG - Do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry pomieszczenie
magazynowe o powierzchni 380 m2 , oraz
pomieszczenia biurowe 075 75 24 065
- 075 76 76 153
■ Poszukuję do mieszkania - Poszukuje
współlokatorów/ek do przestronnego 3
pokojowego mieszkania z balkonem, mieszkanie jest w pełni umeblowane. Możliwość
wprowadzenia od 1 lipca - 502 257 520
■ Poszukuję kawalerki - szukam kawalerki
lub pokoju w Cieplicach w okolicy ul Spółdzielczej, kontakt po godzinie 18:00 - 075
78 16 865
■ Poszukuję lokalu. pilnie - Poszukuję
lokalu do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry
o powierzchni od 50 m2 do 70 m2, parter,
wejście od ulicy, najlepiej z duża witryną i
miejscami parkingowymi w pobliżu. - 501
475 641
■ Poszukuję mieszkania - w Karpaczu
do wynajęcia do 400 zł + opłaty - 603
231 162
■ Poszukujemy do wynajęcia - poszukujemy
mieszkań do wynajęcia na terenie Jeleniej
Góry. Nieruchomości - 508 240 823
■ Poszukuję placu - Pilnie poszukuje do
wydzierżawienia placu w Jeleniej Górze.
Interesuje mnie ciekawa lokalizacja z przeznaczeniem na parking strzeżony - 798
920 100
■ Rogowo - wczasy nad morzem - ładne,
komfortowe 2-pokojowe mieszkanie wynajmę
na wczasy - do plaży 3 minuty spacerkiem 607 587 157
■

■

Szukam kawalerki do wynajęcia - Szukam kawalerki do wynajęcia na Zabobrzu,
umeblowanej dla PARY ... karol102@wp.pl
- 665 522 135
■ Szukam kawalerki od lipca - Małżeństwo
poszukuje do wynajęcia kawalerki. Od 30
czerwca, ok.600 + media, lokalizacja do 20
min. od dworca PKP. e-mail: katarzynamirosz@
wp.pl - 661 572 702
■ Szukam placu - Pilnie poszukuje do
wydzierżawienia placu w Jeleniej Górze.
Interesuje mnie ciekawa lokalizacja z przeznaczeniem na parking strzeżony, lub wezmę
parking w dzierżawę - 798 920 100
■ Szukam powierzchni handlowej - Szukam
powierzchni handlowej w sklepie spożywczym
ok.20m. - 509 211 282
■ Wynajmę - Samodzielny pokój z łazienka
i aneksem kuchennym wynajmę prawie CENTRUM cena 500.- + media - 502 101 642
■ Wynajmę atrakcyjne mieszkanie - Do
wynajęcia atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry. 950 zł
miesięcznie z ogrzewaniem i ciepłą wodą
plus media. - 501 181 159
■ Wynajmę domek - Wynajmę domek
wolno stojący w pięknej okolicy w podgórskiej
miejscowości, 20 km od Jeleniej Góry 792
780 712 - 075 75 15 229
■ Wynajmę mieszkanie - 92 m2, 3 pokoje,
3 piętro po remoncie. Jelenia Góra. 1500 zł
+ liczniki. - 667 219 752
■ Wynajmę mieszkanie - posiadam do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, koło
sklepu Plus, mieszkanie jest położone na II
piętrze, kuchnia, łazienka, 52, cena 400 +
opłaty. Proszę dzwonić ok. godz. 19 – 791
24 144
■ Wynajmę mieszkanie - Wynajmę mieszkanie 2 -pokojowe 38m (częściowo umeblowane) 4 piętro na ul. Transportowej w Jeleniej
Górze 600 zł + media - 603 509 421
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe - Do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe (aneks
kuchenny). Nowe meble kuchenne i sprzęt
AGD. Do lokalu należy dodatkowo balkonik,
parking, piwnica. Do wynajęcia od zaraz
- 888 138 198
■ Wynajmę mieszkanie w Karpaczu Szukam mieszkania do 400zł plus opłaty
do wynajęcia w Karpaczu od zaraz. - 606
231 162
■ Wynajmę pokoje studentom - Wynajmę 2
pokoje studentom. Mieszkanie jest dostępne
od zaraz. Znajduje się na Noskowskiego.
Mieszkanie jest ładne i przytulne. 300 zł
+ media, możliwość kablówki, Internetu.
możliwość obejrzenia. Dzwonić po 18 - 693
638 723
■ Wynajmę pomieszczenie - 100 m2 z
zapleczem socjalnym w Wojcieszycach.
Czynsz 800 zł. BNS - 608 221 943
■ Wynajmę pomieszczenie kuchenne
- Kuchnię do prowadzenie małej gastronomii.
Mile widziana w miarę wyposażona - 503
492 920
■ Wynajmiemy mieszkanie - wynajmiemy
mieszkanie w Jeleniej Górze 785 548 314
- 665 695 562

czteropokojowe w centrum może być do
remontu. tel. 075 6421178 po 16 - 605
611 421
■ Kowary dwa mieszkania - Dwa duże
mieszkania 63 i 84 m2 w Kowarach zamienię
lub sprzedam ,ceny ; 130 tys. i 185 tys. do
negacji ,dodatkowo mam tez do sprzedania
działki budowlane w Sosnówce oraz w
Siedlęcinie w cenach od 65 zł. za 1 m2 Bez
pośredników ! - 665 363 483
■ Własność 120 m - centrum, na 2 mniejsze, ew. jedno z dopłatą, 3 p. (budynek 4p)
kuchnia, łazienka, 4 pok, dodatkowa izba, 2
osobne wejścia (biuro, gabinet) ogrzewanie
gazowe, 2 balkony (widok na góry) kominek,
piwnica, spokojni sąsiedzi (wspólnota) niskie
opłaty (możliwość zamiany garażu) - 075
752 47 17
■ Zamienię 43m na większe - komunalne
43m, 2 pokoje (osobne wejście z klatki
schodowej do 1 pokoju) kuchnia, łazienka.
Mieszkanie jest w trakcie remontu. Okna
plastikowe, panele w 1 pokoju. Ogrzewanie
piecowe i elektryczne. Zamienię na większe,
może być zadłużone. Nie interesuje mnie niski
parter itp - 781 677 520
■ Zamienię 49m2 na większe - Zamienię
mieszkanie komunalne o pow. użytkowej
49.20m2 ( 2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
pierwsze piętro, centralne ogrzewanie w
mieszkaniu, )na 2 pokojowe lub większe
na Zabobrzu lub inna lokalizacja, może być
zadłużone lub do remontu - 660 466 674
■ Zamienię 49m2 na większe - Zamienię
mieszkanie komunalne o pow. użytkowej
49.20m2 ( 2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
pierwsze piętro, centralne ogrzewanie w
mieszkaniu )na 2 pokojowe lub większe
na Zabobrzu, może być zadłużone lub do
remontu - 660 466 674
■ Zamienię dom na mieszkanie - zamienię
dom do remontu + działka w Radoniowie
na mieszkanie 3 pokojowe najlepiej we
wspólnocie mieszkaniowej możliwa dopłata
- 505 855 968
■ Zamienię komunalne na mniejsze - Zamienię 50 m2 z tarasem, ogrodem, miejscem
pod garaż, po wymianie okien, podłóg, niski
czynsz na mniejsze na Zabobrzu 507 746
559 - suelaz@wp.pl - 075 755 89 19
■ Zamienię mieszkanie własnościowe
w Świerzawie na domek lub mieszkanie o
podobnym metrażu w Jeleniej Górze lub w
okolicy ok 100 metrów na drugim piętrze
, po remoncie do zamieszkania od zaraz
- 695 854 096
■ Zamienię mieszkanie - Pilnie mieszkanie 3
pokojowe 61m2 w Jeleniej Górze (dobra lokalizacja, spokojna, piękna okolica) zamienię na
2 mniejsze (2 pokojowe na zabobrzu2 i jednopokojowe lokalizacja dowolna ). Pozostałe
warunki do uzgodnienia - 662 032 831
■ Zamienię mieszkanie - Zamienię ładne,
słoneczne mieszkanie kwaterunkowe dwupokojowe, kuchnia, przedpokój z oknem,
wc, łazienka, centralne ogrzewanie, ciepła
woda z sieci, na większe. może być zadłużone
- 889 529 518

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na mniejsze
w Jeleniej Górze - 075 75 14 507
■ 25 000 - za zamianę mieszkania lub
spłacę zadłużenie. Zamienię dwupokojowe
w centrum II piętro po remoncie, na trzy

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnię do pracy kierowcę kategorii
D na autobus Bova - dobre zarobki 502
594 350
■ Praca od zaraz w barze gastronomicznym.
Borowice - 502 548 947

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Poszukuję opiekunki do pilnowania dzieci
bardzo pilne 787 945 195
■ Przyjmę do pracy przy remontach w
Jeleniej Górze 608 425 553
■ Do pracy w kuchni potrzebuję w pensjonacie z możliwością zakwaterowania 601
779 796
■ Przedstawiciel handlowy - W ofercie : -pion
obsługi stałego klienta, pion ekonomiczny, pion
organizacyjny, Który wybierasz? wellbizz@
wp.pl „ p.H
■ 2600 netto - Niezależny Manager sprzedaży
- Supervizor (2600 netto) - umowa kontraktowa zainteresowanych prosimy o przesłanie
listu motywacyjnego i CV, na adres, e-mail: crb.
rekrutacja@wp.p l/ z dopiskiem "manager"
■ Absolwentów i zaocznych - Tegorocznych
absolwentów - na stałe. Przeszkolimy - 75
764 70 17
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry i
okolic oraz Gryfowa i okolic (na stałe) - 605
097 861
■ Agencja pośrednictwa pracy - CRK Centrum Rekrutacji Kadr-Agencja Pośrednictwa
Pracy - dla doświadczonych pracowników i
specjalistów z różnych branż, Jelenia Góra, ul.
Wiejska 29 zadzwoń 605 661 481 lub napisz
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 43 965
■ Avon + prezenty - zostań konsultantką
, a przy złożeniu pierwszego zamówienia
otrzymasz PREZENT! napisz SMS a oddzwonię.
Ewa 781 448 387 - 781 448 387
■ Bank zatrudni - Ambitnych emerytów na umowę zlecenie. Pilne spotkanie
21/05/2008 - 510 003 942
■ Bank zatrudni - Poważne i zdeterminowane
osoby do promowania produktów banku.
Umowa zlecenie. Spotkania rekrutacyjne
21.05.2008 ul. Konopnickiej 19 Jelenia
Góra po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Odbieramy do 21:00 - 510 003 942
■ Barmanka/barman Karpacz - w barze
gastronomicznym Karpacz - 605 297 060
■ Betoniarz-zbrojarz, glazurnik - Hotel Gołębiewski Budowa Karpacz pilnie zatrudni :
1. Betoniarzy - zbrojarzy. 2. Glazurników.
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia
oraz pracę na umowę o pracę. Tel. do biura
budowy - 075 76 180 42
■ Cukiernika + pomoc cukiernika - Mała
cukiernia w Jeleniej Górze zatrudni cukiernika
oraz pomoc cukiernika. - 075 643 88 18
■ Dam pracę – Kierowcy KAT.B,C. 601 773
451 , 075 75 23 906
■ Dam pracę - Przyjmę do pracy osobę z
umiejętnością oklejania folią reklamową,
najlepiej z doświadczeniem. Wymagane prawo
jazdy. Oferty na e-mail: info@tele-market.pl
- 693 100 000
■ Dla aktywnych kobiet - Wellness Klub :
poszukuje 3 osoby na stanowisko: Doradcy,
Kierownika, Managera: umiejętność negocjacji
i pracy w grupie, pozyskiwania klienta indywidualnego i biznesowego, operatywność, min
1500 - 6000 zł + prowizja + premia: List+CV:
phu.wellness@wp.pl z dopiskiem ’ Aktywna’
■ Dla kosmetyczek i nie tylko - Praca
stała lub dodatkowa dla kosmetyczek i
dermokonsultantek z Jeleniej Góry i okolic;
ZGŁOSZENIA :e-mail kosmo.biuty@wp.pl Z
załączonym: listem motywacyjnym i CV W
temacie wiadomości „kosmo-jg - mail
■ Dołacz do oriflame 0zł - Praca dla nastolatek od 16 roku życia wpisz się do oriflame
wpisowe nic cię nie biedzie kosztowało a
dostaniesz w prezencie w programie witamy
■

Paletę do makijażu za 1 zł jeśli twój pierwszy
konsultant zacznie program witamy Katalogu
8 , Aparat cyfrowy tez o łącznej wartości 1 zł
wellness25@wp.pl - mail
■ Do ankietowania - Poszukuję młodą
osobę do Ankietowania kontakt na emaila
wellness25@wp,pl - mail
■ Zatrudnię do przyuczenia w pizzerii w
Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Doradca finansowy - Od Kandydatów oczekujemy: - minimum średniego wykształcenia
- komunikatywności - znajomości obsługi
komputera - mile widziane prawo jazdy CV i
list motywacyjny prosimy wysyłać na adres
email: biurowbk.cu@o2.pl 608 032 499
- 075 646 50 50
■ Szukam osobę przedsiębiorczą a zainteresowaną wspólnym prowadzeniem gabinetu,
Odchudzania, Suplementacji zdrowotnej,
Suplementacji sportowców. Gwarantuję przeszkolenie Zgłoszenia - list motywacyjny i CV
e-mail: wspolnygabinet@wp.pl
■ Duże dochody - Szukam osoby do prowadzenia dobrego biznesu- współpracownika,
kreatywnego, przebojowego, konkretnego,
i zdecydowanego na współprace. E-mail
viola116@vp.pl - mail
■ Dyspozycyjnych - Firma handlowa zatrudni
osoby młode i dyspozycyjne do działu obsługi
klienta . Gwarantujemy możliwość rozwoju .
- 75 76 47 019
■ Elektromechanik - CRK Centrum Rekrutacji Kadr-poszukuje elektromechaników
-wymagane : uprawnienia energetyczne E do
20 kV,- Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń
605 661 481 lub napisz biuro@crk-kadra.pl
- 075 7543965
■ Elektryków zatrudnię - Firma zatrudni
elektryków do wykonywania instalacji elektrycznych - 601 729 910
■ Fizjoterapeuci, hotel w Karpacz - Przyjmiemy do pracy osoby po fizjoterapii lub na
ostatnim roku szkoły do pracy w odnowie
biologicznej hotelu w Karpaczu. Prosimy o
CV na adres spa@hotel-relaks.pl - 75 752
70 43
■ Hostessy - Poszukuję do pracy hostess.
Dużo pracy w czerwcu. Wymagania: aktualna
książeczka sanitarno-epidemiologiczna, chęci
do pracy. Swoje CV wraz ze zdjęciem proszę
przysyłać na adres: a.trojga@solu-tion.pl - 668
995 936
■ Hotelarstwo i gastronomia - Zarejestruj
się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa
i Turystyki dla specjalistów i pracowników
z branży hotelarskiej, gastronomicznej,
turystycznej, CRK Centrum Rekrutacji Kadr,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń 605

661 481 lub napisz biuro@crk-kadra.pl - 075
75 43 965
■ Już w przyszłym tygodniu! - omów się
na spotkanie i poznaj ludzi którzy zarabiają
pieniądze jako partnerzy firmy RENTIER.
DK Przyjdź i zobacz jakie to proste! Może
tez będziesz chciał do nas dołączyć? może
dowiesz się rzeczy które odmienia twoje życie?
a może nie? kto wie? decyzja należy do ciebie...
- 668 490 320
■ Kelnerki zatrudnię - Chcesz pracować
w miłej atmosferze, w młodym zespole?
Nie masz doświadczenia zawodowego, to
nie problem wystarczy twoja miła aparycja
603 313 601
■ Kierowca kat. c - Zatrudnię w hurtowni
kierowcę z prawem jazdy na samochody
ciężarowe - 501 871 937
■ Kierowca kat. c - Dam pracę kierowcy kat.
B.C od zaraz. Wymagania: badania psychologiczne dyspozycyjność zgranie w grupie
oferta ważna do 21.05.2008 do godz.14.00
- 607 843 776
■ Kierownik sklepu - Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osobę na stanowisko
kierownika sklepu mięsno - wędliniarskiego
w Jeleniej Górze. Wymagane doświadczenie
zawodowe. Wynagrodzenie 2500,00 zł brutto
661 750 010 - 667 652 758
■ Praca w komisie telefonów komórkowych.
Jeżeli nie masz pojęcia o tej branży, proszę
nie dzwoń!!! tylko konkretne oferty - 604
810 259
■ Koordynator dystrybutor-manager - Ogłaszamy nabór kandydatów na Dystrybutorów.
Zapewniamy szkolenia w kraju i zagranicą.
Możliwość wysokich dochodów od 1.5008.000 zł/miesięcznie + premie i bonusy.
Zgłoszenia: wellbizz@wp.pl „D.S”
■ Kucharz / kucharka - Zatrudnię osobę
na stanowisko - kucharz, kucharka. Praca w
Jeleniej Górze. Zainteresowane osoby proszę
o kontakt pod nr tel. 504 27 26 23. "TaDo"
- 075 76 78 641
■ Lakiernik, tapicer - Zatrudnię Lakiernika do
lakierowania mebli oraz Tapicera zapewniam
zakwaterowanie (woj. Mazowieckie) 501 223
333 - 22 78 378 52
■ Magazynier - Oferujemy pełen etat jako
magazynier w oddziale producenta branży spożywczej w Jeleniej Górze. Wymagane prawo
jazdy kat B, znajomość obsługi komputera
- 691 745 659
■ Manager + prezenter - Poszukujemy - MANAGERÓW z biegłą
znajomością języka angielskiego
lub innych języków. PROSIMY O
PRZESYŁANIE CV. Dziękujemy. dalsze

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

informacje prześlę na e-maila - wellness25@
wp.pl z dopiskiem Manager +prezenter
■ Mechanik samochodowy od zaraz - praca
dla mechanika samochodowego z doświadczeniem, atrakcyjne warunki zatrudnienia
- 075 76 44 162
■ Menager - Poszukujemy dynamicznych
i kreatywnych menagerów do branży produktów zdrowej żywności i pielęgnacji ciała.
Oferujemy szkolenia zarówno w kraju jak i poza
jego granicami. Udzielamy szczegółowych
informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- 607 122 636
■ Monter wentylacji - Zatrudnię doświadczonych i samodzielnych monterów instalacji
wentylacji, mogących pokierować ekipą
ludzi na budowie .Wymagana znajomość
rysunków technicznych i ogólnych zasad
wymaganych przy pracach monterskich.
Bardzo dobre warunki płacy(do 30 zł za godz.)
- 509 374 224
■ Nawet 7.000 za miesiąc - Samodzielnego
doświadczonego montera wentylacji mogącego pokierować grupą ludzi na budowie
zatrudnię od zaraz. Wymagana spora praktyka
w branży i 100% odpowiedzialność. - 509
374 224
■ Nie zależność finansowa - Zaproszenia na
międzynarodowe konferencje w egzotycznych
Miejscach , pełna swoboda wyboru, możesz
traktować Oriflame jak karierę , zawodową
lub dodatkowe zajęcie - hobby przynoszące
zyski, Elastyczność , brak stałych godzin w
pracy, , Nowe znajomości i przyjaźnie. adres
e-mail wellness25@wp.pl
■ Nowe miejsca pracy - Do działu obsługi
klienta , praca od poniedziałku do piątku - 75
764 70 17
■ Od zaraz - tegorocznych maturzystów
zatrudni firma handlowa - przeszkolimy - 75
764 70 17
■ Oferta pracy - Oferuję pracę osobom
znającym podstawy obsługi komputera.
Praca wykonywana w domu. Możesz się wiele
nauczyć. Gwarantujemy umowę. kontakt.
jola-m9@wp.pl
■ Opiekunka do dziecka - Poszukuję pani bez
nałogów do opieki nad roczną dziewczynką
Mile widziane doświadczenie. GG5391219,
meil: xkamax@op.pl - 604 185 417
■ Opiekunki - Niemcy - Legalna praca dla
opiekunek w Niemczech. Wynagrodzenie

1000-1500 euro miesięcznie. Bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie. Warunek
konieczny - posiadanie dział. gos pod. Nie
pobieramy żadnych prowizji! kontakt: praca.
niemcy76@tlen.pl - 608 398 707
■ Panorama finansów zartudni - Geting Holding Panorama Finansów zatrudni ; Doradców
Finansowych Wysokie zarobki Etat +prowizja
Unikatowy system szkoleń Oczekujemy
Wyższe wykształcenie, Doświadczenie w
sprzedaży CV prosimy przesyłać na adres :b
slawek56@vp.pl - 517 338 931
■ Piekarz - praca zmianowa - Zatrudnimy
piekarza. Praca w systemie dwuzmianowym,
piekarnia przy ul. Karola Miarki. Praca w
młodym, prężnym zespole. Informacje pod
numerem telefonu 0-75 75 22 112 w.19
od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.
- 75 75 22 112
■ Pilne !!! - Potrzebna pilnie profesjonalna
wokalistka do obsługi wesela w dniu 21.06.08.
Kontakt : 660 77 37 68 - 660 773 768
■ Pilnie do pizzerii - kucharz w Karpaczu
- 075 642 44 46
■ Podejmę współpracę -wspólnik - Podejmę
współpracę z handlowcami, osobami przedsiębiorczymi, przedstawicielami handlowymi
poszukiwany partner w biznesie – zgłoszenia
list +cv e-mail : projekt.crw@wp.pl
■ Pokaże ci jak zarabiać !!! - Nauczę dwie
chętne osoby jak zarabiać duże pieniądze. Jeśli
sam nie potrafisz się ogarnąć to pomóż sobie
a zarobimy oboje. Zgłoszenia: crb.rekrutacja@
wp.pl temat” Nauka - mail
■ Pokojowa - Zatrudnimy panie do sprzątania
w hotelu w Jeleniej Górze. Praca na umowę
zlecenie ze składkami. Poszukujemy osób

25

odpowiedzialnych i uczciwych, może być
grupa inwalidzka, wiek bez znaczenia. Proszę o
kontakt po godzinie 16.00, - 696 451 121
■ Pomoc domowa - poszukuję kobiety do
prac w domu i w ogrodzie - 500 183 298
■ Pomoc kuchenna w Karpaczu - Hotel w
Karpaczu zatrudni pomoc kuchenną na stałe
- 500 183 196
■ Pomocnik montażysty mebli - Zatrudnimy
mężczyznę do pomocy na stolarni (montaż
mebli), wiek do 26 lat, nie wymagane
doświadczenie. Jelenia Góra (Cieplice) ul.
Lubańska 1 - 697 995 402
■ Poszukuję asystenta (asystenki) do
gabinetu zdrowego odżywiania. Wymagamy
minimum średnie wykształcenie >zapewniamy szkolenie. Mile widziani studenci - 509
677 828
■ Poszukujemy 7 osób - Międzynarodowa
firma z branży zdrowotnej i kosmetycznej
poszukuje do współpracy 7 osób z terenu
Jeleniej Góry i okolic. Możliwość uzyskiwania
dochodu poza granicami kraju. Oferta tylko dla
kreatywnych i zdecydowanych osób. W celu
ustalenia terminu rozmowy prosimy dzwonić
- 607 122 636
■ Poszukuję opiekunki - poszukuję opiekunki
do 8 miesięcznego i 2 letniego dziecka. godziny
pracy do uzgodnienia - 604 422 669
■ Poszukuję opiekunki do dziecka - Pilnie
poszukuję opiekunki dla mojego 5mies.
synka, rozpoczęcie pracy od 15czerwca- 1
lipca, opieka na 8godzin, pierwsza zmiana,
preferuję Panią z Osiedla Orle-Cieplice lub w
pobliżu - 791 693 087

Zatrudnimy na pełen etat
programistów C++,

wynagrodzenie od 2000 zł netto,
praca w Jeleniej Górze, więcej na

www.codetwo.com/praca

(075) 64 61 001

FIRMA ZATRUDNI KIEROWNIKA
SKLEPU Z ODZIEŻĄ
PROPONUJEMY DOBRE
WARUNKI ZATRUDNIENIA
CV PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES
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e-mail: ae.polska@interia.pl

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

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Potrzebna wokalistka. Potrzebna pilnie
profesjonalna wokalistka do obsługi wesela
w dniu 21.06.08 - 660 773 768
■ Potrzebni elektrycy - zatrudnimy elektromonterów na budowę. Praca w delegacji na
terenie Polski. Mile widziane doświadczenie.
- 661 961 701
■ Potrzebny ślusarz - Firma "Czarbud "
zatrudni Ślusarza z prawem jazdy kategorii
B - 663 369 088
■ Praca - chcesz zarabiać w EURO - 793
355 015
■ Praca - Firma handlowo - usługowa
zatrudni od zaraz młode i dyspozycyjne osoby.
Praca od poniedziałku do piątku. 1500 netto
- 75 76 47 019
■ Praca - Potrzebni ELEKTRYCY od zaraz
z uprawnieniami i bez uprawnień - budowa
domków wielorodzinnych E-mail Viola116@
vp.pl - 513 092 291
■ Praca - Poszukiwane dyspozycyjne i
komunikatywne osoby do działu obsługi
klienta - 75 76 470 19
■ Praca biurowa - Przyjmę osobę na stanowisko biurowe ( m.in. kontakt z klientami
) z dobra znajomością języka angielskiego
oraz obsługi komputera ( pakiet Office ) listy
motywacyjne proszę przesyłać na adres
michal.w@questsport.pl i proszę czekać na
telefon. pozdrawiam - 660 474 052
■ Praca dla budowlańca - od zaraz. Regularne tygodniowy wypłaty. Motywacyjny system wynagradzania, jesteś dobry zarabiasz
więcej. od 1500 zł miesięcznie. Ty decydujesz
ile zarabiasz - 505 652 980
■ Praca w Restauracji kelnera-barmana,
kelnerkę-barmankę. Praca w systemie
zmianowym. Mile widziane doświadczenie
zawodowe w tym kierunku. - 665 501 228
■ Praca dla kobiety w Karpaczu - pilnie
potrzebna osoba do pomocy przy sprzątaniu
w pensjonacie w Karpaczu - 075 64 24
446
■ Praca dla pokojowej. Kontakt osobisty.
Hotel \"Karkonosze\" ul. Złotnicza 12 58500 Jelenia Góra - 075 75 267 56
■ Praca dla pomocy do pensjonatu - pilnie
potrzebna osoba do sprzątania do pensjonatu
- 075 64 244 46
■ Firma Morsik ul. Plac Niepodległości 2A
zatrudni przedstawiciela handlowego. Wymagane prawo jazdy kat.B - 075 75 239 06
■ Praca dla uczących się - Zatrudnię i
przeszkolę od zaraz na stanowisko kasjer w
hipermarkecie w Jeleniej Górze osoby uczące
się. Umowa zlecenie, atrakcyjne stawki
godzinowe - 664 043 530
■ Praca dodatkowa - zarób jednorazowo
80PLN w 40 minut szczegóły renatak0@
amorki.pl
■ Praca na budowie dobrze płatna - Grecka
firma budowlana zatrudni fachowców do
pracy na budowie okolice Jeleniej Góry.
Mile widziani murarze, monterzy regipsów,
hydraulicy. Zatrudniamy również całe brygady, oraz pracowników bez doświadczenia.
Wysoka płaca, możliwość pracy zagranicą.
- 513 180 437
■ Zatrudnię osobę do pracy na komputerze
w sklepie ogólnospożywczym Karpacz. - 605
297 060
■ Praca na portierniach - Praca w ochronie
obiektów wymagana grupa niepełnosprawności umowa o pracę - 075 753 42 22
■ Dołącz do Oriflame za 1 zł! I odbierz super
prezenty! Zarobek - 30% marży - dodatkowo
od 3-21% bonusu. Nie zwlekaj! Dowiedz się
■

więcej i umówmy się na spotkanie angee4@
wp.pl). Angela - 603 364 882
■ Zatrudnię przy montażu klimatyzatorów
lub zlecę montaż 075 754 22 79 - 601
958 199
■ Praca w Belgii - Zatrudnię na dobrych
warunkach ekipy fachowców do kładzenia
kostki brukowej. Zapewniam zakwaterowanie. Wymagany język angielski
- 0031624709294 - bez pośredników w
Polsce - 782 585 128
■ Potrzebna osoba do pracy Casin Las
Vegas w Jeleniej Górze - 605 222 782
■ Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie
zatrudni wychowawcę na pełny etat. Praca
na nocki. Wymagany licencjat z pedagogiki
- 075 717 21 06
■ Praca w domu/marketing Internet Zatrudnię pracowników do marketingu
internetowego. Praca w domu przy komputerze. Zapewniam bezpłatne szkolenie on-line.
Chcesz stać się niezależna/y finansowo wyślij
e-mail na adres chimera5@poczta.fm celem
uzyskania pełnych szczegółów
■ Praca w Holandii - Zatrudnię na dobrych
warunkach 4 płytkarzy do pracy w Holandii.
Zapewniam zakwaterowanie, ubezpieczenie i
dojazd do miejsca pracy. Stawka 17 euro lub
22,5 euro/m kw. Utrecht - bez pośredników
w Polsce. Wymagany j. niemiecki w stopniu
komunikatywnym. Praca od zaraz. Tel.
0031624709294 - 782 585 128
■ Praca w Holandii dla kobiet - Działająca od
9 lat firma zajmująca się organizacją wyjazdów zagranicznych poszukuje kobiet do pracy
w Holandii. Zapewniamy zakwaterowanie,
ubezpieczenie. Praca legalna potwierdzona
certyfikatem - 075 75 232 30
■ Komis Telefonów komórkowych na terenie
Jeleniej Góry poszukuje do pracy na pełny etat
mężczyznę lub kobietę dobrze znającej sie na
tej branży. Jeżeli nie masz pojęcia o skupie i
sprzedaży telefonów komórkowych nie dzwoń
- tylko konkretne oferty- 075 642 18 00
■ Lodziarnia "Wenecja" na Pl. Ratuszowym
zatrudni studentki (na soboty i niedziele
oraz na stałe w sezonie letnim) do deserów
lodowych. kontakt tel lub bezpośrednio na
miejscu - 502 661 713
■ Potrzebna opiekunka do starszej kobiety
w Niemczech - 004921595686
■ Praca w ogrodzie od zaraz - Dam zatrudnienie w ogrodzie: koszenie trawników,
pielenie klombów, prace porządkowe przy
domu. Zatrudnię dorywczo lub na stale po
okresie próbnym - 605 109 459
■ Praca w schronisku górskim w Karpaczu.
Na stałe lub na pojedyncze miesiące: czerwiec lipiec sierpień wrzesień- nie tylko dla
studentów. Ze wszelkimi pytaniami proszę
dzwonić! - 502 231 035
■ Praca w Szwecji od zaraz - od 23.05.08
na 5 tygodni przy sadzeniu drzewek - 691
385 830
■ Praca w weekendy - Przyjmę do pracy w
sklepie w weekendy. CV proszę przesyłać na
adres z1147@zabka.pl lub osobiście sklep
Żabka, Jelenia Góra ul. Długa 15 - 075 64
826 00
■ Prace porządkowe J. Góra, Kowar - Zakład
Pracy Chronionej zatrudni do prac porządkowych w biurach, zakładach i terenach
zielonych. Praca na część lub cały etat.
Oferujemy umowę o pracę lub um. zlecenie.
Kontakt osobisty: J. Góra u. 1-go Maja 80 pok.
26, 076 7466980 - 075 64 56 745

Pracownik do biura - Praca biurowo-administracyjna, znajomość obsługi komputera i
urządzeń biurowych, preferowani absolwenci
kierunków turystycznych, hotelarskich.
Praca w Ośrodku Wczasowym w Bukowcu,
mieszkanie służbowe. Kontakt telefoniczny
lub email: margobukowiec@interia.pl - 602
554 493
■ Pracownik produkcyjny - Firma DWL
Inwestycje SP. z o.o. w Jeleniej Górze zatrudni
pracownika produkcyjnego z uprawnieniami
na wózek widłowy. Kontakt: dariusz.rafinski@
op.pl - 075 645 23 80
■ Pracownik transportu - Wepa Professional
Piechowice S.A.- producent papieru toaletowego i ręczników higienicznych zatrudni
pracowników w transporcie. Wymagane
uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl - 75 75 478 18
■ Produkcja - PMPoland S.A. poszukuje
pracowników do działu produkcji: kierownik
obróbki, mistrz obróbki, operator centrum.
Wymagania: doświadczenie na podobnym
stanowisku, wykształcenie techniczne.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, bogaty
socjal, możliwość zdobywania uprawnień i
rozwoju. Alina.Kala@pmpgroup.com - 075
64 59 524
■ Przeszkolę w zakresie sprzedaży i dam
pracę wiek 20-40lat,min. średnie wykształcenie, zarobki 1000-2000zł z możliwością
stałego ich wzrostu, List motywacyjny +CV
ors-ofice@wp.eu „PRZESZKOLĘ”
■ Przyjmiemy pomoc kuchenna - Restauracja w Cieplicach przyjmie do pracy pomoc
kuchenna z doświadczeniem zawodowym
- min 1 rok. Praca w systemie zmianowym
- 665 501 228
■ Przyjmę do pracy w solarium - osoba
powinna posiadać takie cechy jak sumienność, rzetelność, komunikatywność, łatwość
w nawiązywaniu kontaktu - uczciwość
- schludny wygląd - miła aparycja - wiek
19-35l - 607 101 116
■ Ratownik - Hotel Sasanka *** ze Szklarskiej Poręby zatrudni ratownika. - 075
752 80 00
■ Recepcja - Hotel *** w Karpaczu poszukuje pilnie pracownika na stanowisko
recepcjonistka/sta, doświadczenie mile
widziane. - 605 154 020
■ Rozwóz pizzy na Zabobrzu - przyjmę
studenta z własnym samochodem do rozwozu
pizzy na Zabobrzu - 697 724 749
■ Ślusarz remontowy - Wepa Professional
Piechowice SA zatrudni ślusarzy remontowych. Wymagania: - wykształcenie zawodowe
lub średnie o kierunku mechanicznym, - mile
widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl - 75 75 478 18
■ Specjalistów od rekrutacji … - Poszukiwany zespół specjalistów ds. rekrutacji.
Wymagania: zaangażowanie, wysoka kultura
osobista, doświadczenie. Zainteresowanych
proszę o maila; biuro_media@wp.eu z
załączonym Listem i CV. - mail
■ Zatrudnimy grupy lub osoby indywidualne
do sprzedaży bezpośredniej usług telekomunikacyjnych firmy Netia Jelenia Góra,
Legnica, Wałbrzych, Bolesławiec, Zgorzelec
i okolice lechpol@dami.pl biuro@agdar.eu
- 609 251 992
■ Sprzedawca + samochód - Hurtownia
odzieży poszukuje sprzedawcy - z samo■

chodem. 075 767 80 76 ; 506 092 349
- 506 092 349
■ Poszukujemy osoby na stanowisko
sprzedawcy w sklepie sportowym Go Sport!
jeśli interesujesz się sportem, znasz się na
sprzęcie rowerowym lub nartach zgłoś się do
nas! Praca na cały etat - umowa o prace! Cv i
list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:
Gosport210@interia.pl lub bezpośrednio do
sklepu! - 757 531 125
■ Technik administracji - Podejmę pracę,
technik administracji, rożne odbyte praktyki
i staże, aktualnie 6 sem studiów informatycznych. Język angielski, niemiecki - poziom
podstawowy - 507 065 179
■ Tynkarza zatrudnię, tynki - tynkarza zdecydowanie zatrudnimy (praca przy tynkach
maszynowych) zapewniam nocleg i dowozy
płacę 10zł za metr i opłacam pomocnika
bardzo dobre warunki, jednego lub dwóch
zatrudnię - 075 76 21 394 ( Jelenia Góra )
praca od zaraz wypłata raz w tygodniu - 075
76 21 394
■ Ulotki - Potrzebujemy osób pełnoletnich,
posiadających nr. NIP do roznoszenia ulotek,
godziny i dni pracy do ustalenia - 075 752
56 45
■ Usługi telekomunikacyjne - Zatrudnimy
osoby doświadczone w sprzedaży bezpośredniej oraz kandydatów na handlowców
- sprzedaż usług Netii. Wysokie zarobki,
możliwość awansu. biuro@agdar.eu - 695
092 330
■ Wakacyjna lub dłuższa w Grecji - praca w
greckim hotelu. Data wyjazdu oraz powrotu
zależy od Ciebie. Wiele rożnych stanowisk
pracy. kontakt borufka86@o2.pl
■ Wellness klub - Praca dla aktywnych
kobiet lub mężczyzn na stanowisko doradcy,
kierownika. Wymagania: wykształcenie
minimum średnie, lub wyższe umiejętność
pracy w grupie, wysoka kultura osobista.
list motywacyjny CV obowiązkowe + zdjęcie
e-mail wellness25@wp.pl
■ Współpraca - Alvao - producent naklejek
reklamowych, dekoracyjnych, tuningowych
na auta, dla dzieci itp nawiąże kontakt ze
sklepami oraz osobami pryw. Przy stałych
zamówieniach rabaty cenowe! - 721 368
496
■ Współpraca - Chcesz być niezależna
od męża? Atrakcyjna współpraca-GABINET
DIETO TERAPII. - 669 409 218
■ Zabieg Pielęgnacyjny Twarzy - ( Oczyszczanie +nawilżenie do 3 warstwy skóry).
Cena promocyjna 30 zł Nie czekaj ! Umów
się juz dziś email - wellness25@wp.pl
■ Zakład budowlany MarkPol zatrudni na
stałe pracowników do dociepleń, elewacji,
dachów, glazury, wykończeń. Gwarantujemy
umowę o prace i wysokie zarobki - 695
408 642
■ Potrzebuję osoby, która skończy budowę
muru z kamienia w Mysłakowicach - 504
277 431
■ Zatrudnię do prac instalacyjnych Tel. 075
75 42 279 - 601 958 199
■ Zatrudnię kasjera-sprzedawcę - Sklep
odzieżowo-przemysłowy " Pepco" zatrudni
osoby na stanowisko kasjer-sprzedawca.
Zapewniamy miłą atmosferę pracy i dobre
zarobki. CV proszę przynosić do sklepu
"Pepco" na ulicę Elsnera 1A - 75 644
76 28
■ Zatrudnię kelnerkę - studentkę do pizzerii.
Praca w weekendy, musi mieć aktualna
książeczkę zdrowia - 697 724 749

Zatrudnię kierowcę kat. b - Zatrudnię
kierowcę na okres zastępstwa do 6 miesięcy.
Wymagania: - prawo jazdy kat. "B" - minimum
3 lat. - 691 385 792
■ Zatrudnię kucharza, pomoc, kelnerki
do Pizzerii w Jeleniej Górze. Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie - 606 991 160
■ Zatrudnię kucharza - zatrudnię kucharza
na dobrych warunkach Karpacz - 605
297 060
■ Zatrudnię mężczyznę - Zatrudnię mężczyznę do pracy w sklepie spożywczym w
Karpaczu na dobrych warunkach - 605
297 060
■ Zatrudnię prac budowlanych - Firma
budowlana zatrudni tynkarza - regipsiarza,
płytkarza do prac na terenie Jeleniej Góra i
okolic 601 773 707 - 508 936 573
■ Zatrudnię przy instalacji klimatyzatorów
lub zlecę montaż. Tel. 075 75 422 79
- 601 958 199
■ Zatrudnię sprzedawcę ze stażem w handlu spożywczym. Sklep spożywczy Karpacz.
- 605 297 060
■ Zatrudnimy operatora wózka widłowego
w firmie produkującej galanterię betonową,
umowa o pracę, praca w systemie dwuzmianowym. Praca w Siedlęcinie k/Jeleniej Góry
- 608 084 537
■ Zatrudnimy pracowników ogólnobudowlanych z doświadczeniem(2 osoby) jedna
powinna znać język angielski, niemiecki lub
francuski. CV proszę przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 644 20 73
■ Zatrudnimy handlowców - Zatrudnimy
5 osób do sprzedaży usług Netii Wysokie
zarobki, możliwość awansu. CV na adres
biuro@agdar.eu - 695 092 330
■ Zatrudnimy księgową - osobę do pomocy
w księgowości ze znajomością naliczania plac
oferty proszę składać na adres piekarnia.
tarnowscy@pbox.pl do końca 31maja 2008
- 509 368 386
■ Zatrudnimy murarzy klinkierowych na
umowę o pracę w kraju. Istnieje możliwość
wyjazdu za granicę. Cv+ list motywacyjny
proszę przesyłać na adres: regess@interia.
eu - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy pracowników - Zatrudnimy
mężczyzn na stanowisko lakiernika oraz
pracowników produkcyjnych przy produkcji
opakowań drewnianych. Tel. w godz. 8.0014.00 - 075 75 53 251
■ Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowisko sprzedawcy w
sklepach firmowych w Jeleniej Górze.
Oferujemy miłą atmosferę pracy i wysokie
zarobki od 1400,00 zł netto 667 652 758
- 661 750 010
■ Zlecę tynkowanie tradycyjne - zlecę
wykonanie elewacji tynk tradycyjny - 698
265 036
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Kobieta 32 lat – wykształcenie średnie,
ukończony kurs kierowniczy, obsługa komputera i urządzeń biurowych szuka pracy na
pełny etat, nie akwizycja – Tylko poważne
oferty – 603 555 887
■ Fizykoterapeuta z wyższym wykształceniem prowadząca własną działalność gospodarczą podejmie pracę – 691 200 995
■ Podejmę pracę – regipsy, panele, płytki,
remonty – 885 742 245
■ Mam 26 lat i szukam pracy w sklepie
odzieżowym od poniedziałku do piątku w

godzinach od 8.00 do 15.00 w Jeleniej Górze
886 231 687
■ Podejmę pracę jako stróż 506 508 379
■ Podejmę pracę - posprzątam, umyje
okna, poprasuję, duże doświadczenie. Jestem
solidna i uczciwa. Polecam swoja pracowitość
514 352 529
■ Pan lat 55 podejmie dodatkową pracę:
sprzątanie, prasowanie, mycie okien-solidnie
i pracowicie 785 978 393
■ 30 lat, kat. b - Mam 30 lat, szukam pracy.
Posiadam prawo jazdy kat. B, własny samochód. Wykształcenie średnie, po studium. Nie
karany 696 428 506
■ Budownictwo - montaż płyt k/g, docieplenia mieszkań, montaż okien, drzwi - 788
470 576
■ Chętny do pracy Jelenia Góra - Szukam
pracy w Jeleniej Górze studiuje zaocznie.
Posiadam prawo jazdy B. Technik reklamy!
Wszelkie propozycje pracy tylko nie akwizycja
(podstawy grafiki i programów graficznych)i
inne - 784 106 170
■ Ciasta domowe, torty - Pyszne ciasta
domowe, torty na każdą okazję POLECAM
- 695 132 717
■ Daj dobrą pracę studentowi JG - Podejmę
prace w Jeleniej Górze Technik Organizacji
Reklamy. Studiuje zaocznie obsługa komputera Corel, Photoshop, Exel, World itp
Podejmę pracę tylko nie akwizycja Posiadam
doświadczenie zawodowe. Umiejętności organizatorskie. Doskonała organizacja miejsca
pracy. Prawo jazdy kat B - 784 106 170
■ Do pracy w czerwcu - maturzystka, szukam pracy na czerwiec - 609 323 595
■ Doświadczenie + angielski - Angielski
biegle mowa/pismo, niemiecki w stopniu
komunikatywnym. Bardzo dobra znajomość
obsługi komputera. Znajomość Pakietu
Ms Office, Internet itp. Prawo jazdy kat. B
Posiadam dwuletnie doświadczenie pracy w
brytyjskiej firmie John Levis Proszę o kontakt
pod nr tel. codziennie po 16 - 721 581 690
■ Dwie studentki podejmą pracę - dyspozycyjne, uczciwe, miłe studentki trzeciego roku
fizjoterapii podejmą pracę jako kelnerki, do
sprzątania lub opiekunki do ludzi starszych,
na okres wakacyjny na terenie Jeleniej Góry;
bez umowy o pracę. 788 554 361 - 510
261 333
■ Dziennikarstwo - Student ostatniego
roku dziennikarstwa - studia magisterskie,
j. niemiecki, komputer itd. do wzięcia od
czerwca - 798 614 331
■ Inżynier programista cnc fanuc - szukam
pracy dorywczej przy programowaniu frezarek
numerycznych w systemie Fanuc, znajomość
EdgeCama (program do generowania kodu
nc), - 663 164 547
■ Kat.b III grupa zus - szukam pracy jako
kierowca doświadczenie bus fiat ducato maxi
wiek 30 lat III grupa zus - 793 084 393
■ Kelnerka/ Karpacz - Szukam pracy na
wakacje w charakterze kelnerki. Młoda,
otwarta na ludzi. - 501 181 041
■ Kierowca b - pilnie podejmę pracę jako
kierowca kat b 75 71 736 36 - 793 590
960
■ Kierowca b,c - doświadczenie i dyspozycyjność - 600 055 024
■ Kierowca b c + mb vito - Podejmę pracę
jako kierowca, kategoria B C, nie karany,
dyspozycja, sumienność, obsługa komputera,
nawigacja, świadectwo kwalifikacji, język
niemiecki. Doświadczenie na trasach międzynarodowych. Lub współpraca posiadam busa

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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MB Vito Stan idealny, oszklony lub towarowy
8 miejsc. - 660 220 727
■ Kierowca b,c od zaraz - jestem młody,
uczciwy i dyspozycyjny. Podejmę pracę jako
kierowca najlepiej na długich dystansach
- 605 060 748
■ Kierowca - Podejmę prace jako kierowca
kat. b. - 791 513 520
■ Kierowca kat. b - 19 lat. Podejmę prace
kierowcy najlepiej na busa na długim dystansie do września - 505 304 857
■ Kierowca kat b 36 lat - Podejmę pracę
dodatkową jako kierowca ( popołudnie i noc
) Kat B, nie karalny , bez nałogów , 36 lat
Jelenia Góra - 502 481 984
■ Kierowca - kurier - Podejmę prace jako
kierowca/kurier w firmie przewozowej lub
innej. Z doświadczeniem. - 509 503 125
■ Kierowca "a", bus 3,5t - Szukam pracy
jako kierowca na samochód osobowy, lub
na busa do 3,5t ( kat. A ). Pełna dyspozycyjność, dyskrecja, duże doświadczenie
(również zagranica). Wiek - 49 lat. Andrzej
- 604 911790
■ Kierowca z dużym dostawczym - R.master - zaburowa kontenerowa firmy coqde
20cm/3 (miejsce na dużą reklamę firmy)
nawiążę stałą współprace: kier kat.B, solidny,
nie karalny, obowiązkowy, dyspozycyjny.
- 660 468 908
■ Korepetycje - Udzielę korepetycji z
języka angielskiego i matematyki dla osób z
gimnazjum i technikum( 2 klasa). Najlepiej
na terenie Jeleniej Góry. Proszę dzwonić po
godzinie 16 - 698 500 240
■ Księgowa z długoletnim stażem na
stanowisku głównej księgowej podejmie się
prowadzenia księgowości, lub biura. Dowolna
forma zatrudnienia - 075 751 41 15
■ Kto mnie przeszkoli i da prace - Technik
Reklamy Student zaoczny prawo jazdy kat B
obsługa komputera i programów! Podejmę
pracę np. jako przedstawiciel handlowy,
montażysta, pracownik biurowy. tylko nie
akwizycja! - 784 106 170
■ Lakiernik samochodowy - Pilnie podejmę
prace jako lakiernik samochodowy-innych

wyrobów, pracownik produkcji. 504 692
183 - 785 599 801
■ Na wakacje - Jestem absolwentką Liceum
Ogólnokształcącego i poszukuje pracy na
wakacje - 606 587 626
■ Niemiecki - Biegle j.niem. Tłumacz, opieka
nad dzieckiem lub inna - 075 6412714
■ Niepełnosprawny podejmie prace - Niepełnosprawny absolwent liceum podejmie każdą
prace na komputerze. Dobra znajomość
języka angielskiego oraz bardzo dobra
znajomość Internetu oraz podstawowego
pakietu OFFICE. Kontakt andrzej-lada@go2.
pl - 669 947 921
■ Niepelnosprawny szuka pracy - Niepełnosprawny podejmie każdą pracę na
komputerze i nie tylko. Kontakt kdoris@interia.
pl - 075 64 19 679
■ Ogólnobudowlanka - Podejmę prace
jestem betoniarzem zbrojarzem wykonuje
prace ogólnobudowlane w tym dachy oraz
wykładam kostkę betonową i granitową
(bruki) dzwonić o każdej porze. - 697
433 452
■ Operator koparko - ładowarki B+T na
terenie Jeleniej Góry podejmie pracę - 601
472 183
■ Opiekunka do dziecka - powyżej lat 2.
Mam doświadczenie praktyczne - opieka
u mnie w domu, ogrodzony ogródek i mile
towarzystwo mojego 4 letniego synka. Cena
nie wygórowana - 075 75 31018
■ Opiekunka do dziecka - Jestem z Kowar
podejmę pracę jako opiekunka do dziecka
mój meil kasia.0707@vp.pl - 605 956 049
■ Opiekunka do dziecka Kowary - Zaopiekuję się dzieckiem lub mała gromadką max
6 w swoim mieszkaniu. Jestem niepaląca,
odpowiedzialna i łatwo nawiązuję kontakt
z dziećmi. Sama posiadam dwoje 6 i 3 lat.
Zapewnię wyżywienie dobra zabawę. W razie
pytań pisz GG 9954058 - 501 345 024
■ Pilnie - 31 lat, wykształcenie średnie
- studium policealne: pracownik administracyjno-biurowy. Doświadczenie - 7 lat w
biurowości. Podejmę pracę, może być na
pół etatu - 508 269 908

Pilnie podejmę pracę - podejmę pracę jako
lakiernik samochodowy lub innych wyrobów.
504 692 183 - 785 599 801
■ Pilnie podejmę pracę - poszukuje pracy
jako lakiernik samochodowy lub innych
materiałów lub pracy na produkcji 504 692
183 - 785 599 801
■ Pilnie szukam pracy - Pilnie szukam stałej
pracy. Wykształcenie średnie maturalne, 7 lat
prawo jazdy kat. B podstawowa znajomość
komputera - szybko się uczę i chętnie podejmuje wyzwania, łatwo nawiązuje kontakt,
jestem osobą uczciwą i dokładną. Interesuje
mnie tylko stała, pewna praca - nie dorywcza!
- 695 391 306
■ Pilnie szukam pracy! - Szukam pracy
od zaraz jako przedstawiciel handlowy lub
w dziale logistykę - obecnie kształcę się w
tym kierunku. Może być inna, pracowałem
kilka lat na budowie, ostatnio na stanowisku:
brygadzista. - 785 535 636
■ Pizzeria zatrudni kierowcę - pizzeria
zatrudni kierowcę do rozwożenia pizzy - 512
380 308
■ Podejmę na wakacje - Jestem uczennicą
pierwszej klasy liceum i podejmę pracę na
wakacje. Pracowałam już jako pomocnik
sprzedawcy w sklepie odzieżowym. Proszę
dzwonić po 14-stej. - 787 872 897
■ Podejmę pracę - 29-letnia kobieta pilnie
podejmie pracę , najchętniej biurową. mail:
krzysiek3465@wp.pl - ■ Podejmę pracę - Absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego, dobra znajomość języka
angielskiego, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dyspozycyjność. - 501 475 669
■ Podejmę pracę - podejmę pracę jako
sprzedawca lub kierowca kat b 75 71 736
36 - 793 590 960
■ Podejmę pracę - Podejmę prace posiadam prawo jazdy kat. B, uprawnienia na
wózki widłowe . Uczciwy, pracowity - 663
334 256
■ Podejmę pracę - jako pomoc kuchenna
lub pokojowa, sprzedawca. Najlepiej w
Jeleniej Górze lub przesiece 504 692 183
- 785 599 802
■

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!

Podejmę pracę - Uczę się, 2 razy w
tygodniu szkoła (wtorek i piątek) do końca
czerwca, po gastronomie. Szukam pracy niekoniecznie w gastronomii. - 697 884 677
■ Podejmę pracę chałupniczą - podejmę
każdą prace chałupniczą - pilne 504 692
183 - 785 599 802
■ Podejmę pracę dodatkową-pilnie Podejmę prace dodatkową. Jestem osobą
młodą, uczciwą, odpowiedzialną, komunikatywną. Ambitnie podchodzę do każdego
powierzonego mi zadania - 512 489 740
■ Podejmę pracę jako opiekunka do
dziecka. Duże doświadczenie, dyspozycyjność, możliwość opieki w domu u opiekunki
- 603 099 747
■ Podejmę pracę, posiadam wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat.B. - 665 304 505
■ Podejmę stałą lub dorywczo pracę jako
kierowca, kat. B, C, (praca dorywcza w
weekendy) Duże doświadczenie w ruchu
krajowym i zagranicznym, dyspozycyjność,
uczciwość, dobra znajomość j. angielskiego
oraz podstawowa znajomość j. niemieckiego
- 501 294 820
■ Podejmę pracę wakacje: kelnerka Szukam pracy na wakacje w charakterze
kelnerki lub pomocy w kuchni, sprzątanie.
Jestem młoda, sprawna, szybko się uczę
- 501 181 041
■ Podejmę stałą prace - Absolwentka
podejmie się stałej pracy jako sprzedawca
lub pracownik biurowy. Moją osobę charakteryzuje kreatywność, punktualność,
komunikatywność, łatwo i szybko uczę się
nowych rzeczy. Kontakt telefoniczny lub
przez e-maila beatagasewicz@stripes-design.
pl - 782 472 426
■ Podejmę pilnie - Kobieta lat 22, podejmie
pilnie pracę od zaraz. Jelenia Góra lub bliskie
okolice. - 665 248 407
■ Poszukuje pilnie pracy - jestem Monika
i mam 19 lat, jestem po szkole średniej
i poszukuję pracy interesuje mnie każdą
przyzwoita oferta na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Jestem zdyscyplinowana umiem
pracować w zespole. Posiadam prawo jazdy
■

kat. B. Mam już pewne doświadczenie w
pracy. Kontakt mona572@buziaczek.pl l
- 669 023 867
■ Praca dodatkowa - podejmę pracę dodatkowa - 665 695 562
■ Praca na wakacje - Szukam pracy na
Sierpień najlepiej gastronomia posiadam
doświadczenie, książeczkę zdrowia. Oferty
pracy proszę przesyłać na adres mailowy:
Marcinswiniarski1@o2.pl - 669 417 059
■ Praca na wakacje - szukam pracy na
wakacje jestem uczennica technikum
hotelarskiego w sierpniu kończę 18 lat. pilnie
poszukuje pracy. ważna książeczka sanepidowa. Proszę dzwonić - 667 556 874
■ Praca na wakacje - Podejmę każdą dodatkową pracę. Pełnoletnia, dyspozycyjna, prawo
jazdy kat.B, książeczka sanepidu. niemiecki
biegle, angielski bardzo dobrze a.16.ja@wp.pl
- 509 113 501
■ Praca na weekendy - Jestem młodą
nie uczącą się dziewczyną ,mam średnie
wykształcenie i poszukuję pracy w czasie
weekendów . Mam doświadczenie w gastronomii , chciałabym pracować w pubie lub
restauracji na terenie Jeleniej Góry lub w
okolicach. - 601 590 788
■ Praca w pubie lub restauracji - Jestem
młodą komunikatywną i zwariowaną dziewczyną , poszukuję pracy w pubie , hotelu lub
restauracji na terenie Jeleniej Góry lub okolic.
Mam średnie wykształcenie, doświadczenie
gastronomiczne i ukończony kurs managerski. Obecnie pracuję w restauracji typu fast
food - 601 590 788
■ Praca w weekendy - uczennica liceum
podejmie pracę w barze, pensjonacie lub
ogródkach piwnych jako kelnerka w godzinach popołudniowych w tygodniu oraz w
weekendy - 510 973 642
■ Prawo j kat b, handel, komputer - Podejmę
pracę, posiadam prawo jazdy kat B ,własny
samochód, doświadczenie w handlu , dobra
znajomość obsługi komputera (word , exel
, subiekt, płatnik , symfonia i inne). - 604
433 780
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Przyjmę pracę - Mam 20 lat. Wykształcenie średnie nie pełne. Jestem maturzystką,
ukończyłam I LO w Jeleniej Górze im. Stefana
Żeromskiego. Szukam pracy typu kelnerka,
pomoc kuchenna w Jeleniej Górze i okolicach,
na okres wakacyjny. - 506 707 311
■ Przyjmę zlecenie na obraz - Podejmę
się namalowania obrazu olejnego. Różna
tematyka i formaty. Spraw komuś bliskiemu
piękny prezent! - 692 166 949
■ Sprzedawca szuka pracy - Kobieta 35l.
szukam pracy w Jeleniej Górze, posiadam
doświadczenie w handlu (również na stanowisku kierowniczym),uprawnienia do obsługi
lotto, miłe usposobienie. kontakt dan.mika@
interia.pl - 514 348 670
■ Student informatyki szuka prac - Student
drugiego roku Informatyki o specjalności
Systemy i Sieci Komputerowe (zaoczne),
poszukuje pracy w Jeleniej Górze. Budowa
sieci, programowanie C++ (w stopniu
dobrym) E-MAIL: d.altonen@gmail.com
- 509 939 994
■ Studentka - Podejmę pracę wakacyjną
na terenie JG. w charakterze kelnerki,
sprzątającej lub jako opiekunka. Posiadam
prawo jazdy kat. B. - 788 554 361
■ Poszukuję dorywczej pracy- posiadam
ważną książeczkę zdrowia - 603 195 639
■ Studentka zaoczna - Podejmę najchętniej
prace biurową, obsługa komputera(Microsoft
Office, Internet), j.niemiecki - komunikatywnie, j.angielski - podstawowy. Posiadam również gr. inwalidzką (stopień umiarkowany).
- 509 734 210
■ 21-letnia studentka zaoczna podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry lub Karpacza. Jestem osobą sumienną, punktualną,
komunikatywną. Mogę wysłać CV na e-maila
- 669 366 082
■ Sumienna, pracowita, punktualna kobieta, lat 22 podejmie od zaraz każdą pracę
ale interesuje mnie umowa o pracę na stałe
- 665 248 407
■ Poszukuję pracy od zaraz. Interesuje mnie
każda oferta na terenie Jeleniej Góry i okolic,
■
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posiadam prawo jazdy kat. B - mam juz pewne
doświadczenie w pracy - 669 023 867
■ Szukam pracy po szkole i na wakacje(roznoszenie ulotek itp). Mam skończone 16 lat
- jestem z Cieplic i posiadam aktualną książeczkę zdrowia - e-mail; kasiao1991_91.o2.
pl - 721 326 133
■ Szukam pracy - Przyjmę pracę na stanowisko pokojówki, osoby sprzątającej lub
opiekunki ! PILNE ! - 661 025 919
■ Szukam pracy - Trzech 17 latków podejmie
różnego rodzaju pracę na okres wakacyjny!!
- 509 178 427
■ Szukam pracy - Szukam pracy jako np.
kelnerka, opiekunka do dziecka, czy praca
w jakiś sklepie z ubraniami. Jestem dyspozycyjna, kreatywna, lubię kontakt z ludźmi
- 501 541 146
■ Szukam pracy - Dyspozycyjna,40 lat
szuka pracy od września na stałe. Nie
sprzątanie, kuchnia - 605 071 464
■ Szukam pracy dorywczej - Szukam
pracy dorywczej od zaraz na okres do końca
czerwca. Mam 19 lat, jestem sumienna,
uczciwa i chętna do pracy. Interesuje mnie
każda praca - 668 664 214
■ Szukam pracy na okres wakacji - Maturzystka szuka pracy na okres wakacji Kontakt
iga.poczta@wp.pl - mail
■ Szukam pracy na wakacje - szukam
pracy na wakacje, umiem dużo rzeczy - 721
396 723
■ Szukam pracy od zaraz! - Średnie
wykształcenie w kierunku ogólnobudowlanym
+ kształcę się w kierunku technik logistyki.
Podejmę szybko pracę w branży budowlanej
lub jako przedstawiciel handlowy. Ostatnie
stanowisko: brygadzista w firmie budowlanej.
Grzegorz - 785 535 636
■ Uczennica podejmie pracę - Uczennica
technikum weterynaryjnego podejmie prace
w weekendy. Skończone 18 lat . Proszę
dzwonić po 15 - 508 239 781
■ Uczennica - wakacje i weekendy. Jestem
pełnoletnia. Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka, mogę też pomagać w pracach
domowych. Mam doświadczenie w opiece
nad małymi dziećmi GG5242465 - 695
299 256
■ Zaopiekuję się dzieckiem - jestem matka
wychowująca 16 miesięcznego synka
chętnie zaopiekowałabym się dzieckiem. Ze
swojej strony oferuje sumienność i uczciwość
- 509 266 362

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię każde auto, również powypadkowe
oraz przyjmę każde auto w zamian - wyrejestrowanie – Posiadam wiele części zamiennych do rożnych aut – nowe lub z demontażu
– 604 899 303 – 698 707 299
■ Auto każde kupię lub przyjmę za wyrejestrowanie. Przyjadę 669 022 821
■ Tanio motorynkę z papierami, w b. dobrym
stanie lub Komarka 600 524 436

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Ford Fiesta 99 – 1.8 diesel + opony
zimowe – cena 7800 – 601 536 089
■ Renault 19 składak 90/94, 1.4 benzyna,
radio, multi-lock – 603 074 301
■ Golf 3 pojemność 1.4, benzyna, rok
produkcji 95, czarny, książka serwisowa, rok
w kraju, zadbany, 2x airbag, bez wypadkowy,
cena 7400 do negocjacji 603 461 370
■ Suzuki Swift 94r - 97 tys. km, 1.3 pojemności, centralny zamek na pilota, elektryczne
szyby i lusterka, kubełkowe fotele, alufelgi
- czarny metalik, zadbany, cena 4500 605
592 226
■ Golf 2 - zadbane wnętrze, stan techniczny
bdb., ważny przegląd i OC. 3000 zł do negocjacji 513058159. 513 058 159
■ Golf 2 – zadbany, alufelgi, technicznie
sprawny, nie zawiedzie, do małych poprawek lakierniczych, ma hak i szyberdach 5
drzwiowy 75 64 75 36
■ Mercedes 190 88 rok 2.3 benzyna +
gaz, elektryczne lusterka, szyberdach 661
452 667
■ Alfa Romeo - 155 1,8 rok produkcji 1994
ABS wspomaganie klimatyzacja nowy wydech
nowe opony + zimowe Cena do uzgodnienia
- 601 690 565
■ Alufelgi 14 - szer. 5,5 cala 4x98. z Niemiec
proste.Na felgach są teraz zimówki, które
też mogę sprzedać. Opony marshall. 2 x 6
mm i 2 x 6.5 mm bieżnika same felgi 300
zł - same opony 250 za cały komplet 500
- 606 281 298
■ Alufelgi 5x112 15 np. do audi - 7jx15 h2
et 35 np. do audi, passata, stan bardzo dobry
zdjęcia na maila kontakt maciej.jasienowski@
neostrada.pl - 506 145 375
■ Alufelgi + opony - opel 13" - sprzedam
felgi aluminiowe + opony letnie jako komplet
4szt tak zwana szprycha w bardzo dobrym
stanie felgi są do samochodu OPEL OPONY
-- 165/70/13 CENA TANIO 300 zł zapraszam
- 502 136 418
■ Audi 80 - 1990r, 1,6 benzyna. Pilnie z
powodu wyjazdu. CENA: 2600zł do negocjacji. Granatowy, zadbany. - 793 566 929
■ Audi A3 1,9 tdi 99r - diesel, przebieg około
180 tys., kolor czarny, auto uszkodzone,
prawy przód oraz przerysowany lewy bok.
Naprawa to ok. 2,5 tys. zł. Auto ma rejestr.
zagraniczne, zdjęcia do wglądu, zostanie
przywiezione w takim stanie jak na zdjęciach.
Możliwa też naprawa auta. Cena z przywózką
to 15 tys. zł. - 501 320 640
■ Audi A3 Tdi - 1.9, 99r. 5 drzwiowe,
153 tys.km, książka serwisowa, 4 razy
elektryczne szyby, klimatronic, 4-airbagi
alu felgi, uszkodzony lekko posiadam części
sprawny technicznie i mechanicznie - 609
437 664
■ Audi A4 tanio 95 rok - okazja - szary metalik rok produkcji 1995 pojemność 1600 cm
przebieg 175 tys. kilometrów zarejestrowane,
ważne OC i przegląd techniczny, sprowadzone
rok temu z Niemiec. Elektryczne szyby,

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

elektryczne lusterka, elektryczny szyberdach,
ABS, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kierownicy, 2x Air Bag, RO z CD SONY
- 604 837 827
■ Audi b4 - sprzedam audi b4 1992,zielony
metalic, - 792 310 012
■ Camping - sprzedam tanio w b.dobrym
stanie z przystawką namiotową przyczepkę
campingową N126 - 691 465 896
■ Citroen Xantia 1.9td – części z demontażu.
Modele od ’93 do ’97. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki - 721 721 666
■ Citroen Xsara - sekwencja - tanio - II
kupiony styczeń 2003 r. 1 właściciel. Silnik
1,4 przebieg 65000.instalacja gazowa, 4
poduszki powietrzne, el. szyby, centralny
zamek, wspomaganie, garażowane, serwisowane w ASO, auto po przeglądzie nie wymaga
wkładu finansowego, zarejestrowane i
ubezpieczone do 26.01.2009. Cena 19.900
606 301 919 - 075 64 750 53
■ Corsa 1.4 + lpg - Corsa B; 90 tys.
przebiegu, 3-drzwiowy, 1997/98 rok +
LPG, kupiony w Polsce w salonie, poduszka
powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, elektryczne sterowane szyby, centralny
zamek, autoalarm, komplet kół zimowych,
cena 8 000 zł - 505 180 109
■ Czasopisma Auto - Świat i Motoru z lat
1997-2002, około 60 numerów - 603
367 256
■ Części do Corsy A gsi - tanio silnik 2.0 gsi
115km z wiązka i komputerem skrzynia f16
felgi alu15 z oponami - 722 866 509
■ Części do fiata 126p. z rozbiórki - 514
007 598
■ Części do Lancera - rożne części z
demontażu z 1992r - 603 265 722
■ Części do Primery w 10 - wszystkie części
z demontażu - 603 265 722
■ Części Fiat Ducato - sprzedam części
- rocznik 1988 diesel - 697 833 426
■ Części Ford Eskort 92 rok - skrzynia
biegów + drzwi + tylna klapa + lampy tanio
sprzedam 92 disel - 601 472 183
■ Czerwona Mazda mx3 - 1993r.1,6 benzyna gaz, ABS, centralny zamek, szyberdach,
pełna elektryka, kubełkowe fotele, aluski +
koła na zimę, po wymianie paska rozrządu
– cena 7500zł - 507 281 317
■ Daewo Matiz Life - rok produkcji 1999,
82000 km. niebieski, alufelgi, nowy akumulator i układ wydechowy zadbany stan
techniczny bdb. cena ok. 7000 zł - 606
360 139
■ Daihatsu Charade diesel - Sprzedam
Charade rok 1991, poj 993 Diesel, 5-d,
zarejestrowany, stan dobry. cena 1699zł
- 888 551 829
■ Felgi 14 z kołami Honda – 14’, wzór
gwiazda 6 ścio-ramienna z oponami letnimi
continental, letnie felga na 4 śruby możliwość
oglądnięcia Jelenia Góra obecnie są w
Hondzie Civic - 514 429 751
■ Fiat 126p - rocznik 1996(elegant),
kolor zielony w stanie ogólnym dobrym z
ważnym przeglądem jedynie bez OC. 1000

zł do negocjacji. Zdjęcia wysyłam na maila
GG 6645856 - marcinswiniarski1@o2.pl
- 669 417 059
■ Fiat 126p - rocznik 1995, przebieg: ok.
44000km. auto posiada nowy akumulator
(20 miesięcy gwarancji) lekko uszkodzony:
do wymiany przednia lampa, zderzak i błotnik.
CENA: 500zł + opłaty (do negocjacji) - 722
324 812
■ Fiat 126p - zadbany, użytkowany przez
kobietę, II właściciel rok 1987, pojemność
652 cm3, stan techniczny bardzo dobry,
do małych poprawek lakierniczych, żółty
piaskowy, org. bagażnik dachowy, alternator,
właściciel nie palący, ważne OC i przegląd,
w ciągłej eksploatacji, cena 680 zł (do
negocjacji) - 691 098 522
■ Fiat 126p rok 2000 - Bardzo dobry stan
wizualny i techniczny, nowe opony plus
komplet kół zimowych,nowy akumulator,
ważny przegląd i OC cena 1750 do uzgodnienia - 603 182 814
■ Fiata 126p 2000rok - kolor zielony
zadbany cena do negocjacji - 601 499
306
■ Fiat Brava - idealny - 1996rok, airbag,
abs, elektryczne szyby, lusterka, centralny
zamek, szyberdach, Ciemnozielony metalic,
alufelgi, stan idealny, nie wymaga żadnych
napraw, wszystko serwisowane na bieżąco,
bardzo atrakcyjny wygląd, lakier bez rys
i wgnieceń. Zarejestrowany i opłacony.
Cena- 9700zł - 510 719 733
■ Fiat Punto 1.2 + gaz - 13 tys. zł. - rok
produkcji 2002, niebieski-metalic, elektryczne szyby, centralny zamek, autoalarm,
poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, kupiony
w polskim salonie, bezwypadkowy - 661
511 436
■ Fiat Tempra 1,9d, 91r - części z demontażu 785 465 111
■ Fiat Uno 1.4 + lpg - z 97r. Przebieg 91
tys. elektryczne szyby, centralny zamek,
relingi dachowe, ciemne szyby i lampy
basowy wydech oraz komplet opon zimowych. Cena 4500 zł do negocjacji - 669
820 590
■ Ford Escord 1.6 1993 - benzyna, rocznik
1993 sprowadzony zarejestrowany (przegląd i ubezpieczenie do końca roku) 4 koła
letnie zimowe nowe, nowe tarcze i bębny
hamulcowe, szyberdach, atrakcyjny wygląd,
środek zadbany, stan techniczny bardzo
dobry cena 3tys - 606 968 336
■ Ford Escort - rocznik 1992, pojemność
1.8 benzyna - kombi. Cena1800 do negocjacji - 503 328 314
■ Ford Escort - rok produkcji 1995,
elektryczne szyby, centralny zamek, alarm,
wymienione kable od zapłonu, przegląd
ważny do marca 2009, oraz ubezpieczenie
do września br. Auto zadbane czyste w
środku nigdy nie palono. Cena do uzgodnienia - 669 416 368
■ Ford Escort - 1.6, 16V , 1994, benzyna,
wspomaganie, immobilizer, szyberdach, hak
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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

holowniczy auto jest po wymianie rozrządu,
filtrów - 517 655 187
■ Ford Escort 1.6 16v 94r - Zetec autko
sprowadzone rok temu z Niemiec trochę
obite ale całkowicie sprawne. przebieg ok.
220 tyś Cena 2000 zł możliwość negocjacji
ceny - 691 210 702
■ Ford Escort 1,6 benzyna 1993 - sprowadzony zarejestrowany(ubezpieczenie
przegląd do końca roku) 8 kół letnie zimowe
nowe, wymieniane bębny i tarcze hamulcowe, stan techniczny bardzo dobry, środek
zadbany wł. nie palący. - 606 968 336
■ Ford Fiesta 1.1 z 1996r, granatowy
metalic . Autko zadbane, welurowa tapicerka, poduszka powietrzna 693 295
655
■ Ford Fiesta 1300 cm 2002 rok - 4
drzwiowy zadbany zarejestrowany kupiony
w salonie w kraju cena 15500 zl - 885
588 345
■ Ford fiesta części - Wszystkie części
z demontażu z lat 89-96 GG: 8565169
- 504 554 515
■ Ford Fiesta - tanio z 1990 r. 190000
km sprzedam bardzo tanio, auto sprawne
wymaga wymiany tłumika i naprawy
blacharskiej - 792 614 318
■ Ford Mondeo - 1.8 benzyna, rok produkcji 1996, pierwsza rejestracja 1998,
sprowadzony zarejestrowany hatchbach,
klimatyzacja, centralny zamek, 2 airbag,
przebieg 156000, stan bdb. - 793 084
393
■ Ford Mondeo – Kombi, rocznik 1993,
1.6l, 90 KM, 220tys km. Cena 3999 zł
- 605 505 524
■ Ford Sierra kombi 1993r 2000cm
zielony metalik, szyberdach, regulowana
kierownica, ABS, hak, wspomaganie,
rylingi dachowe, centralny zamek, przegląd
robiony w marcu 2008, oc zapłacone, autko
do jazdy bez nakładów finansowych 627
321 406 - 693 093 473
■ Fotele lotnicze do fiata 126p + kanapa.
Są z Eleganta. Stan ich można zobaczyć
osobiście w Szklarskiej Porębie. - 514
007 598
■ Golf 2 td - rok produkcji 84/86, pojemność 1600td wspomaganie kierownicy,
alu felgi 15', alarm, biały, trzydrzwiowy,
hamulce tarczowe wentylowane - 607
644 780
■ Golf 3 - VW Golf Pink Floyd 1994
rok, przebieg 200 tys., 3D, granatowy
metalik, wsp.kier, el.szyberdach, skórzana
kierownica, inst.audio, RO Pioneer, sportowy
wydech, alufelgi 15. Auto bardzo zadbane,
zarejestrowane i opłacone. Polecam. Cena
6500 - 514 447 503
■ Golf 3 atrakcyjny wygląd tanio - Sprzedam Golfa 3 kolor Czarny 3-drzwiowy
zadbany, atrakcyjny wygląd. Auto posiada
alufelgi, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, elektryczne lusterka, kubełkowe
fotele, wstawki chromowe - bardzo ładnie
się prezentują - świeży przegląd, auto spro-

wadzone i ubezpieczone cena 5,500 zł do
negocjacji - 518 215 099
■ Golf 3 granatowy - 93 rok, 1.6 benzyna.
Może z zewnątrz nie wygląda cudnie, bo
blacharka do lekkich poprawek i wyskakuje
5 bieg. Oprócz tego tylko lać i jechać. Pełna
elektryka, centralny zamek, spojler na tylnej
klapie, ogrzewane i elektryczne lusterka.
Regularnie wymieniany olej(Castroll) i filtry
- 691 417 537
■ Golf 4 - 1998r, 1400 benzyna, pierwsza
rejestracja w 1999r - 662 074 927
■ Golf 4 Sdi 98r - 3 drzwiowy, kolor
niebieski, 4x airbag, wspomaganie, czamek + alarm, alu felgi, cena 15500
- 516 346 494
■ Golf 2 1,8 130km - pełny wtrysk 130
KM, rok produkcji 1988, cyfrowa deska
rozdzielcza, ciemne szyby, szyberdach,
spojlery, kierownica MOMO, fotele RECARO.
sprowadzony w 2005r, po wymianie zawieszenia na nowe, lekko obniżony, gazowe
amortyzatory. hamulce przód- tarcze
wentylowane, tył - tarcze. cena 3000 zł
501 288 288 - 516 1737 32
■ Golf 3 - Pink Floyd 1994 rok, przebieg
200 tys. km, granatowy metalik, wspomaganie kierownicy, elektryczny szyberdach,
skórzana kierownica, alufelgi 15, instalacja
audio(6głośników + RO Pioneer) - 514
447 503
■ Golf 3 1,9 SDI - Rok produkcji: 1997
Pojemność silnika: 1 900 ccm Rodzaj
silnika: SDI biały, 5-drzwiowy, zadbany,
centralny zamek, szyberdach elektryczny,
dodatkowo zimowe opony, radio od Golfa,
cena do negocjacji Cena: 8 000 PLN - 606
587 942
■ Golf 3 1,9 TDI - czarny, przyciemniane
szyby, rok produkcji 1996, klimatyzacja,
ABS, blokada skrzyni biegów, alarm + sprzęt
grający: Radio JVC KD-6333, wzmacniacz
Blaupunkt GTA 400 Flash 4/3/2 Channel
Power Amplifier, Subwoofer 700 WATTS
LEGACY, półka z głośnikami na życzenie foto
anna.m@onet.eu - 511 779 713
■ Golf 3 - części z demontażu do samochodu 1.9 TD 75 KM i 1.6 benzyna,
monowtrysk. 3 i 5-drzwiowy, Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 721 721 666
■ Golf 2 za grosze - 1.6 benzyna, rok
produkcji 1988, grafitowy metalik, szyberdach, przegląd do lutego 2009, ważne
OC, stan techniczny dobry, cena 950 zł
- 665 092 560
■ Golf 4 1.6 - Rok produkcji 2000,
109.000 tys. km, kolor granatowy, pełne
wyposażenie, 5 drzwiowy, dwa komplety
kół, sprowadzony do kraju w 2006 roku
- zdjęcia na e-mile. Cena 21,500 do uzgodnienia - 604 446 110
■ Golf 3 / 1,9 turbo diesel C – kombi,
ciemnozielony metalic z 1994 roku. Wyposażony; elektryczne lusterka i szyberdach ,
regulowana kierownica i światła, wspomaganie tylna roleta, tuning przednich świateł,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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abs, wspomaganie, welurowa tapicerka,
relingi dachowe - 693 295 655
■ Golf 1.9 diesel rok 1997 - 3 drzwiowy
przegląd 12.07.2008 - 667 947 918
■ Golf 2 części z demontażu GG: 8565169
- 504 554 515
■ Honda civic - Do sprzedania Honda Civic
poj.1,3 16V monowtrysk, rok prod.1992
kolor szary metalik. alufelgi, po wymianie
uszczelki pod głowicą, paska rozrządu i
klocków hamulcowych. zarejestrowany,
opłacony, do poprawek lakierniczych. cena
5500 zł do uzgodnienia 509 318 348
- 501 288 288
■ Hyundai Lantra - benzyna 1,5 GLS 1993r
w całości lub na części - 691 611 298
■ Hyundai S-Coupe 1,5 1800 zł. - 92r
wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, elektryczne usterka, szyberdach,
radio CD/MP3 stan dobry, sprowadzony z
Niemiec. Cena 1800 zł do negocjacji 075
76 213 81 - 661 059 963
■ Instalacja gazowa kompletna, pojemność butli 40l. ważna do 2013 roku - 663
998 922
■ Komputer do Mitsubishi Galant 92,
2000 GLSi, benzyna - 501 736 644
■ Książka napraw - Opla Corsy A, format
A4 za 19 zł. 603 367 256
■ Skuter Malaguti F15 - 516 245 698
■ Matiz Life - rok produkcji 1999, 82000
km, niebieski, alufelgi, radio cd nowy
akumulator i układ wydechowy cena 7000
zł - 606 360 139
■ Matiz Life 2002 - I właściciel, złoty
metalik, stan BDB, 75 tys km, c.zamek
z kluczyka, relingi, immobilizer, dzielona
kanapa tylna, radio z CD, zimowe opony
gratis, Jelenia Góra-Cieplice, cena 9.000pln
- 697 993 621
■ Mazda 323 96r - sedan 1.6 16v 90km
stan bardzo dobry. Wspomaganie centralny
zamek autoalarm 6000 zł - 693 621 108
■ Mazda 323 f - części używane do samochodu Mazda 323 F 1.6-16V. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 721 721 666
■ Mazda 323f części - Wszystkie części z
demontażu GG: 8565169 - 504 554 515
■ Mazda 626 - mazda 626 rocznik
92/93.pojemność 1.8 benzyna cena 2700
do negocjacji - 503 328 314
■ Mazda mx3 - 1993 kolor czerwony 1,6
benzyna gaz cena 7 500 - 507 281 317
■ Mercedes 123d - Sprzedam Puchatka
2,4 diesel (w papierach 2.0), wspomaganie, skrzynia manual, biały, alufelgi,
atrakcyjny wygląd, zadbany. Sprzedaje tylko
dlatego, ze kupiłem model 124. cena 4000
zł. 100% sprawny - 510 273 347
■ Mercedes 190/124 części - Wszystkie
części z demontażu GG: 8565169 - 504
554 515
■ Mitsubishi Carisma - 1.9 TDI, rok 1997 4
elektryczne szyby, elektryczny szyberdach,
elektryczne lusterka, abs, 2 airbagi hak
przegląd i ubezpieczenie ważne do końca
roku cena 10.500 do negocjacji - 889
075 355
■ Mondeo z napędem 4 x 4 - wiśnia,
stan b.dobry, zadbany, licznik 116.500
km (udokumentowane), pełna elektryka
(podgrzewana szyba przednia, lusterka,
siedzenia). Silnik 2.0. Cena 5.000 pln.
- 604 607 022
■ Nissan Micra z gwarancją - 1995r. 1,3
czerwony, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, centralny zamek, gwarancja

3 miesiące, serwis na terenie J.G. cena
4900 zł +opłaty (zajmę się rejestracją)
- 605 150 965
■ Nissan Sunny 1,6i - do sprzedania mam
części z demontażu do nissana sunny 1,6i
- 785 465 111
■ Nissan sunny n14 części - Wszystkie
części z demontażu GG: 8565169 - 504
554 515
■ Omega b na części - karoseria cala,
drzwi, klapy, wnętrze, zawieszenia, skrzynia
biegów, silnik-stuka panewka, koła i wiele
innych części - 606 508 723
■ Opel Astra 1300 zł - 1.4 .93r.kolor
niebieski auto sprowadzone do opłat - 888
574 870
■ Opel Kadett 500 zł - składak, rok
produkcji 1995. Samochód jest sprawny,
stan wizualny dobry, ważny przegląd oraz
ubezpieczenie do września 2008. cena 500
zł do negocjacji - 504 554 515
■ Opel Kadet Kombi Diesel 1985r, 1.6D,
4-biegowy w całości lub na części - 510
978 952
■ Opel Omega B 2,5TD - okazja wraz
ze skrzynią - nowiuteńka tarcza sprzęgła
oraz docisk z wysprzęglikiem - osprzętem,
układem napędowym, komputerem z oryginalnym chipem. Przebieg 260 000 km.,
bardzo dobry stan, nie był remontowany.
Koszt -1200 pln. - 889 105 834
■ Oponki 12 Fulda w bardzo dobrym
stanie 4 sztuki 100zł za komplet czterech
szt. - 604 208 710
■ Oponki zimowe z felgami 14" - Mam
do sprzedania oponki zimowe z felgami
stalowymi w bdb. Rozstaw to 4X100.
Pasują między innymi do Hondy Civic,
większości Oplów, Renault oraz Volkswagen
693 551 006
■ Opony z felgami rozmiar 18 stan bardzo
dobry Cena 1800zł - 606 609 115
■ Opony 175/65r14 - Sprzedam komplet
nowych opon Dębica Passio cena za 4 szt.
400 złotych - Rafał - 604 367 781
■ Opony 175/70/ 14 letnie - Sprzedam
4 koła [opony letnie 13 na felgach do
poloneza - 175/70 2 sztuki bieżnik ok. 6
mm, 2 sztuki 4,0 mm. Cena za całość 170
zł. - 075 75 51 166

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Dekarstwo ciesielstwo - Dekarstwo
ciesielstwo - 721 321 115
■ Firma budowlana Bud-Meister wykonuje
prace tynkarskie, tj. tynki gipsowe, tynki tradycyjne, oraz tynki tradycyjne na elewacji.
Gwarantujemy wysoką jakość wykonanej
usługi na najlepszej jakości materiałach
- 0 665 73 33 30

Profesjonalnie
- glazura, remonty,
adaptacje 0691 986 259
Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

Firma ogólnobudowlana - przyjmie zlecenie na budowę domów jednorodzinnych
w stanie surowym wraz z więźbą dachową
i pokryciem - 697 489 192
■ Gładzie, malowanie - wykonam położenie gładzi wraz z malowaniem - - 792
616 142
■ Hydraulika technika grzewcza - - montaż
c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
■ Instalacje grzewcze - gazowe, kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia 501
666 098 - 508 647 464
■ Kompleksowa budowa - domów pod
klucz. kontakt: gpopis@o2.pl - 608 089
188
■ Koparko - ładowarka CASE - prace
ziemne. Ziemia z wykopu - 510 331 010
■ Malowanie - remonty mieszkań. Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Montaż paneli podłogowych Solidnie i
niedrogo - 691 936 900
■ Montaż pieców c.o. - kuchenek gazowych, przeróbki gazowe oraz wszelkie
prace hydrauliczne 501 666 098 - 508
647 464
■ Prace ogólnobudowlane - 721 321
115
■ Remonty, regipsy - gładzie szpachlowe,
malowanie itp. - 669 366 082
■ Rimart usługi budowlane - Gładzie
kafelki regipsy prace wykończeniowe
fachowo i szybko - 508 671 544
■ Tynki maszynowe - Szybka realizacja,
profesjonalne wykonanie. Zapraszamy do
współpracy - 509 112 915
■ Tynki maszynowe agregatem - Firma
budowlana Bud-Meister wykonuje prace
tynkarskie, tj. tynki gipsowe, tynki tradycyjne, oraz tynki tradycyjne na elewacji.
Gwarantujemy wysoką jakość wykonanej
usługi na najlepszej jakości materiałach
- 0 665 73 33 30
■ Tynki maszynowe-agregatem - Wykonujemy tynki cementowo - wapienne,
doświadczona ekipa, nowy agregat,
szybko i profesjonalnie - 667 934 227
■ Układanie kostki brukowej - Wykonujemy również inne roboty z granitu tj.
schody, murki itp. - 792 618 355
■ Usługi glazurnicze - łazienki, tarasy,
posadzki. Okolice Kamiennej Góry - - 663
081 905
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie glazura płyty gk instalacje wodnokanalizacyjne itp - 608 425 553
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Wesela imprezy plenerowe karaoke
- Wesela, zabawy, imprezy plenerowe,
karaoke. Demo na naszej stronie e-mail
kontakt@zespolprestiz.pl - 517 900 425
■ Zespół muzyczny SAXBAND - profesjonalny zespół muzyczny, wokalistka, saksofony i dobra muzyka - 663 361 070
■ Zespół SAXBAND - skład trojka zawodowych muzyków. Cowery polskie i
zagraniczne, biesiada (oczepiny, błogosławieństwo) - 663 361 070
USŁUGI
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia

z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY
i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia
weselne) oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną
osobom znajdującym się w krytycznej
sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT
– 075 76 72 773
■ Masaż, fizykoterapia ( laser, ultradźwięki, jonoforeza, biotron) – rehabilitacja
– wizyty domowe – 691 200 995
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Bioenergomasaż leczniczy – tanio
– Danhy Niebo - 607 134 458
■ Alvao - reklama, fotografia - poligrafia. Ploterowe wycinanie liter i
grafiki - projekty, wyklejanie. Naklejki
reklamowe, dekoracyjne, tuningowe
- 721 368 496
■ Doczyszczanie posadzek - mechaniczne okresowe warstwa zabezpieczająca polimeryzacja, pranie żaluzji
pionowych - 691 772 904
■ Imprezy biesiadne - zakładowe,
wesela, chrzciny, urodziny w Jeleniej
Górze www.lisiagora.com.pl zapraszamy!
- 607 260 000
■ Już u nas! - Specjalistyczna pielęgnacja stóp! usuwanie problemu wrastających paznokci, odcisków, zrogowaceń.
Diabetycy salon na Konopnickiej 1
- 792 870 508
■ Naprawa maszyn do szycia - Naprawa
maszyn do szycia - 781 321 009
FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl
Kompleksowe pranie
tapicerek samochodowych, dywanów, foteli
itp.. Szybko i profesjonalnie nawet u klienta w
domu. Również współpraca z pensonatami i
hotelami. Niskie ceny
792 130 276 - 792 014
037 - 075 647 30 50

Ogrody, pielęgnacja - Ogrody, pielęgnacja i zakładanie - 608 814 589
■ Pilnie szukam tancerki - na wieczór
kawalerski 24 maja 2008. Zapewniam
transport - 603 893 953
■ Profesjonalne masaże - z dojazdem
do klienta. Masaż klasyczny tj. masaż
leczniczy; odchudzający(izometryczny);relaksacyjny i drenaż limfatyczny
- 605 448 574
■ Profesjonalne przedłużanie - Profesjonalne przedłużanie włosów - 506
193 150
■ Ścinka drzew - w trudnych warunkach
- 507 086 025
■ Serwis i usługi informatyczne - oraz
sieci komputerowe certyfikat Cisco
- 607 307 967
■ Tipsy żelowe - profesjonalnie tanio
zdobnictwo french od 80 zł - 512
783 855
■ Usługi fotograficzne - Śluby, chrzciny
oraz inne uroczystości i imprezy - zdjęcia
na płycie Cd lub odbitki. Niskie ceny,
isotope@o2.pl - 609 413 293
■ Usługi krawieckie "WERA" - skracanie, podwijanie, zamki, naprawa, przeróbki i inne. Jelenia Góra ul. Piłsudskiego
43E/1 tel. - zapraszam - 697 967 100
■ Wesela i inne uroczystości - - fotograf
- 607 307 967
■ Wykonujemy kosztorysy - inwestycji
budowlanych. Ceny do negocjacji - 722
866 678
■ Zespół muzyczny Fart - wesela bale
studniówki itd. - 609 272 704

ZNALEZIONO

■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Autotransport - krajowy i zagraniczny
- 609 663 158
■ Okazjonalny przewóz osób - Busem 8osobowym z klimatyzacja. Kraj i zagranica.
Solidnie i bezpiecznie. E-mail wikartrans@
tlem.pl - 506 443 086
■ Przeprowadzki transport - sprawdź
nasza ofertę - 500 452 760
■ Przewóz osób kraj - zagranica
Ford Transit klimatyzacja faktury vat
- 0048609086821
■ Przewozy do Niemiec 004915771837455 - 693 331 170
■ Transport - bus witam oferuje usługi
transportowe 24h, szybko i tanio, każdy
kilometr do dogadania - 503 935 341
■ Transport Bus Maxi - Przewóz towarów
kraj, zagranica 2 tony - bus maxi 16m.
szesc.4,60 cm długość powierzchni
ładunkowej - tanio i solidnie faktura VAT
- 509 211 282
■ Transport - przeprowadzki - Przewóz
towarów kraj, zagranica 2 tony. Bus Maxi
16m.szesc.4,60cmdlugosc powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie FV - 509
211 282
■ Transport specjalność meble - zabezpieczymy, wniesiemy, a jak trzeba zmontujemy ! - 504 200 245

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"
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Na drodze pomiędzy Zabobrze, a Jeżowem Sudeckim znaleziono psa. Pies ma na
szyi czerwoną apaszkę - 510 273 344
■

RÓZNE
SPRZEDAM
■ Pralkę używaną tanio – 075 755 12 10
– 515 176 553
■ Rowerek z bocznymi kółkami – cena do
uzgodnienia – 609 494 710
■ Szczeniaki, rasa amstaf mieszany z
bokserem, 5 tygodniowe, odrobaczone
667 517 007
■ Biały suporex 280 szt. bardzo atrakcyjna
cena 8 zl.za szt. 692 682 150
■ Mleko kozie 075 713 98 62
■ Skrzypce Sebastiana KLOTZa- oryginalne
668 983 519
■ Chłodziarko - zamrażarka i kuchnie
gazowo - elektryczna Amica, wolnostojące,
3 letnie, dobry stan 697 920 638
Sprzedam zawieszoną
spółkę zo.o. niezadłużoną,
wolną od obciążeń

661 813 096

RÓŻNE
KUPIĘ
■ Kupię używany komputer – tanio 692
356 176 po godz.16.00
■ Kupię Play Station 2 z grami i akcesoriami
w rozsądnej cenie - 782 346 880
■ Kupię nawigacje z mapami 99% pokrycia
Polski. Proszę o oferty: woda170@wp.pl
- mail
POTRZEBUJĘ
Potrzebuje pilnie. Przyjmę kanapę, fotele,
meble pokojowe, kuchenne, lodówkę, pralkę,
telewizor 692 159 741 Dziękujemy
■

EDUKACJA
Centrum kształcenia Plejada - Szkoła
Policealna ogłasza nabór na rok szkolny
2008-2009. Oferujemy bezpłatne kierunki.
Posiadamy własny budynek - 075 612
94 06
■ Film amatorski - Szukam osób, którzy
interesują się filmem i myślą o nagraniu
własnego amatorskiego. W grę nie wchodzą
pieniądze, tylko chęć zrobienia czegoś fajnego
dla siebie - 721 368 496
■ Język angielski - centrum od podstaw dla
dzieci i nie tylko, 25 zł/h - 605 180 538
■ Pomoc w nauce, zadaniach domowych
i przygotowaniach do testów z języka
niemieckiego i geografii na poziomie szkół
podstawowych i gimnazjów. Absolwentka I
LO w Jeleniej Górze - 508 289 149
■ Tłumaczenie cv/listu motywacyjnego
- przekład listu motywacyjnego oraz cv na
język angielski - Nauczyciel oraz tłumacz
języka angielskiego. Nauka, korepetycje
- 662 278 025
■

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
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Od wielkiego wzlotu do postępującego upadku lokalnego kolejnictwa

Historia wykolejona
Początek maja 1945 roku
jest w Hirschbergu niespokojny. Z oblężonego Berlina
dochodzą sprzeczne wieści,
choć wiadomo już powszechnie, że to koniec marzeń o
wielkiej rzeszy.
Hitler zastrzelił się w bunk rze, a z bombardowanej
stolic y nie dojeżdżają już
pocią gi na jeleniogórsk ie
perony. Za to coraz więcej
tam złożonych z rozmaitych
wagonów pociągów, z których
wysiadają polscy osadnicy z
całym dobytkiem.
8 maja 1945. Okolicą wstrząsa potężny w ybuch. Chyba
jedyny, do którego dochodzi
podczas dziwnych działań
obron nych w ycof ują c ych
się Niemców. Kiedy upadli
nazistowscy marszałkowie
podpisują kapitulacyjne dokumenty przy triumfujących
uśm ieszkach a l ia ntów, w
Hirschbergu resztki hitlerowskich oddziałów Wermachtu
wysadzają w powietrze most
ma Bobrze: strategiczną przeprawę ku zachodowi.
Jest to raczej gest niemieck iej rozpacz y n i ż mają c y
przynieść jakieś konkretne
korzyści manewr.
Niemcy teoretycznie odcinają w ten sposób armiom sowieckiej i polskiej możliwość
transportu kolejowego. Ale
działają raczej na niekorzyść
mieszkańców, bo żołnierze
już się nie palą do inwazji,
skoro Rzesza jest podbita.
Sfrustrowani mundurowi
„zabijają” też część wielkiej
inwestycji sprzed kilkudziesięciu lat. Most z potężnymi
przęsłami w romańskim stylu
sypie się w koryto Bobru, a
pocią gi zarówno w stronę
Szklarskiej Poręby, jak i Zgorzelca (Goerlitz) nie wyjadą z
dworca głównego aż do odbu-

dowania mostu na początku
lat 50-tych.
Koniec wojny to jednocześnie początek upadku regionalnego kolejnictwa, które
tak prężnie rozwija się przez
przedwojenne lata.

Fot. Archiwum

Dynamit na moście
czyli początek końca

Cud elektryczności

Styczeń 1923. Przy torowisku do Schreiberhau i dalej do
Czech już wisi sieć trakcyjna.
Lada dzień nowoczesny jeszcze na początku XX wieku
parowóz okaże się w lokomotywowni w Hirschbergu
pojazdem przestarzałym. Na
linię do Polaun (Korenov)
wjeżdżają potężne elektrowozy, ówczesny cud techniki.
Sześcioosiowe maszyny, które
z powodzeniem pociągnęłyby
tasiemcowat y sk ład towarow y, wloką za sobą kilka
lek kich w porównaniu do
własnych gabarytów wagoników.
Do tego dochodzą kłopotliwe manewry w Szklarskiej
Porębie. Do Polaun nie dojeżdża bowiem cały skład – nie
opłaca się, bo większość pasażerów wysiada w Schreiberhau – dlatego tamże wagony
są odczepiane i nadzisiejszą
czeską stronę jedzie t ylko
lokomot y wa z jednym lub
dwoma wagonami. Te, które
zostają na bocznicy po niemieckiej stronie, są doczepiane do składu, kiedy ten wraca
w stronę Jeleniej Góry.
– Pasażerowie tracą czas,
a kolej – pieniądze. Manewry
zajmują w sumie ponad godzinę – te głosy krytyki są bodźcem do kolejnych zmian.
Rewolucję przynoszą wagony motorowe – protoplasta
późniejszych żółtków, które
na polskich torach zadomawiają się już od lat przedwojennych – z oznaczeniem
ET 89. Wagon silnikowy ma
stanowiska maszynisty po

Pierwsze elektrowozy na bocznicach

Malowniczy most na Jizerką po czeskiej stronie linii
obydwu oraz kilkadziesiąt
miejsc dla pasażerów. Nowoczesnym wyglądem – jak
na rok 1927, kiedy to po raz
pierwszy w yrusza w trasę
– budzi podziw i uznanie
pasażerów.
I jest to konstrukcja zbudowana na specjalne zamówienie Śląskiej Kolei Górskiej.
Kolejarze rozwiązują kłopot z manewrami zestawiając
składy z dwóch wagonów motorowych, pomiędzy którymi
doczepiają nawet cztery (w
sezonie przy największym
ruchu) wagony zw ykłe. Te
w Szklarskiej Porębie Górnej
są odczepiane. Sam wagon
motorowy jedzie dalej do Polaun bez żadnych manewrów.
Podobnie jest z powrotem:
maszynista po prostu zmienia
stanowisko „dowodzenia”.
Kremowo-bordowe pociągi
szybko wpisują się w kolejowy
krajobraz karkonoskich miejscowości.
– Latem w grze kontrastów
z ciemną zielenią lasów stanowią niesamowity barwny
akcent, który pobliskim miejscowościom dodaje niemal
szwajcarskiej atmosfery. A
sunący i stukoczący o szyny

Widok na Góry Sokole: na pierwszym planie stacja
Jelenia Góra Zachodnia

pociąg miło ożywia okolice,
które bez niego byłyby prawie szaleńczym pustkowiem
– pisze nijaki Herbert Flieger
na pocztówce z lat 30-tych
minionego wieku.
Takie właśnie składy jeszcze
do 1944 roku „pracują” pełną
mocą spajając Hirschberg z
górskim światem. Kursują
także przez jakiś czas na linii
do Krummhuebla (Karpacz)
niczym polska przedwojenna

„lukstorpeda” wtapiając się w
otoczenie najwyższego karkonoskiego szczytu Schneekope
(Śnieżki).
Do końca nie wiadomo,
kiedy dokładnie wjeżdżają w
swój ostatni rozdział w historii lokalnego kolejnictwa. W
1945 roku pociągi jeżdżą już
nieregularnie, choć niemiecki personel kolejarzy wciąż
pracuje normalnie. Danych
z tamtego czasu brakuje. Nie

Pociąg do Szklarskiej Poręby za Piechowicami

wydrukowano już zapewne
rozk ładów jazdy. Ostatni,
który jeszcze z niemieckimi
napisami wisi na dworcu Jelenia Góra Główna, pochodzi
z 1944 roku.

Ciąg dalszy w następnym
numerze ...

(tejo)
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Czytelniku!
Zadzwoń
lub przyjdź do nas

Masz problem?
A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami
tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście.
Redakcja mieści się przy ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro).
Pantone 485C

logo- kolor podstawowy

100% M 100% Y

Dyżury naszych dziennikarzy
od pn. do pt. w godz. 900-1600
Nasi doradcy do spraw reklamy
Jacek Tel. 508 082 888
Gosia Tel. 663 663 647

Tel. 075 75 444 00
AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

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

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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
SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY
„KOBRA”

prowadzi nabór na kursy w zakresie
LICENCJI I i II STOPNIA
pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Rozpoczęcie kursu
26 maj 2008r. Miejsce szkolenia: Bolesławiec
Informacje i zapisy: Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 42
tel./fax. 075 75 268 39; www.szkolakobra.webpark.pl
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Centrum Przemysłowo - Usługowe ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Salon Komputerowy: Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 11; tel. : 075 64 25 174; 075 64 25 109
www.cpu-zeto.com.pl

