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Maturzyści na dopalaczach
Nauka od rana do wieczora,
a często i w godzinach nocnych.
Zmęczonym umysłom nie wystarczają już hektolitry wypitej kawy
czy napojów energetyzujących.
Młodzi ludzie szukają więc innych
środków dopingujących, często
nie biorąc w ogóle pod uwagę
szkodliwych skutków dla zdrowia,
jakie ze sobą niosą.
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więzienie.
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Bitwa

o przedszkole

– Chciałam zapisać dziecko do przedszkola,
ale nigdzie nie ma miejsc – denerwuje się
Magda Laska z Jeleniej Góry. W podobnej
sytuacji jest kilkadziesięciu innych
rodziców. Placówki dla najmłodszych
pękają w szwach. – Wszystkie dzieci
będą przyjęte – uspokajają urzędnicy
w wydziale oświaty.
str. 6

638 ogłoszeń - 161 ofert pracy

Błysk

zamiast szpetoty

Nieczynny wodotrysk u zbiegu ulic 1 Maja i Kochanowskiego od lat straszy swoim wyglądem
– brudny i zapuszczony lata świetności ma już za sobą. Zaniedbany teren miasto wystawiło
na sprzedaż. Przez długi czas nikt się nim nie interesował. Pod koniec roku sytuacja ma się
jednak zmienić.
str. 9

PRZY DROGACH CZTERY KRZYŻE WIĘCEJ

Para przyjaciół, ojciec i dziadek rodziny oraz
pieszy zginęli w ostatnich dniach w wypadkach
samochodowych. Kamila i Danutę, których zabiła brawurowa jazda nissanem na drodze z Karpacza do Jeleniej Góry, pożegnano w miniony
czwartek. Stanisław Jasieniowski jechał oplem
jako pasażer, kiedy w tył pojazdu huknął jadący
z olbrzymią prędkością mercedes miażdżąc opla.
Mężczyzna zmarł podczas reanimacji w szpitalu.
70-latek nie zauważył przejeżdżającej al. Wojska
Polskiego ciężarówki i wszedł prosto przed nią.
Zginął na miejscu. To tragiczny bilans wiosny na
drogach, które w Jeleniogórskiem pochłonęły
już siedem ofiar.
str. 4
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DZIŒ W JELONCE

Paradowali miłośnicy zwierząt

Dobra mina
przed Euro 2012

Fot. Konrad Przezdzięk
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Jeleniogórzanie przeszli w
sobotę ulicami śródmieścia na
Rynek, gdzie odbyła się XVIII

Majówka ze Zwierzętami. Więcej zdjęć www.jelonka.com

Tylko we Lwowie – Kresy w piosence
Fot. Konrad Przezdzięk
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Sentymentalne melodie z
dawnych ziem polskich zabrzmiały podczas Festiwalu

Piosenki Lwowskiej „Ta joj
2008”. Więcej zdjęć
www.jelonka.com

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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Kupią urządzenie za dwa miliony złotych

Na ratunek zawałowcom
Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze wkrótce wzbogaci się o nowy angiograf. To urządzenie uratuje życie
wielu pacjentom po ataku serca.
W szpitalu wprawdzie jest jeden
taki aparat, ale ma już prawie 10
lat i często się psuje. Chorzy musieli
czekać na naprawę, a przy zawałach ważna jest każda chwila.
W szpitalu bywa tak dużo chorych, że na badanie trzeba czekać
w kolejce.
Wkrótce to się zmieni. Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu

w tym roku przekaże milion
złotych placówce z Jeleniej Góry.
Resztę dołoży w przyszłym roku.
Szacowany koszt zakupu takiego
urządzenia to ok. dwóch mln.
złotych. Przetarg zostanie wkrótce
rozpisany. Angiograf trafi do placówki za około trzy miesiące.
(ROB)

Katarzyna Mielniczyn wśród gimnazjalistów i Anna Waraszko – w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych, wygrały w miniony
czwartek IV Konkurs Piosenki Międzynarodowej, którego areną był cieplicki Teatr
Zdrojowy. Daria Jabłońska (na zdjęciu) z
Gimnazjum w Leśnej wyśpiewała drugą
nagrodę.
29 reprezentantów szkół w Jeleniej Góry
śpiewało głównie po angielsku. Wyjątkiem
był włoski, niemiecki i…japoński, który
zabrzmiał dzięki interpretacji Anity Szyszki
z I LO, która wykonała piosnkę Tommy’ego Ferbruary’ego. Zmagania pomagają
uczniom w przyswajaniu sobie języków
obcych, których w ten sposób rzeczywiście
można się nauczyć śpiewająco.

Zaśpiewali nie po naszemu

Fot. Konrad Przezdzięk
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Zalewa ich woda i… krew

Nie chcą rządzić
w przedszkolach

Mieszkańcy domu przy ulicy Lwóweckiej 21 przeżywają
horror, gdy tylko zanosi się na większy deszcz.

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 jkaim nadzieniem jest czekoladka "dukat jeleniogórski"
produkowana przez Czekoladziarnię:
a) malinowym
b) marcepanowym
c) orzechowym
3. W jakie dni idbywają 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

Feralny mostek

Do zderzenia ciężarówki
z volkswagenem golfem
doszło w sobotę rano przy
mostku przy ul. Mickiewicza. Pojazd ciężarow y z
naczepą jechał od strony
Stan iszowa i n ie zdoła ł
wyhamować przed jadącym
z przeciwk a osobow y m
autem. Winny kolizji dostał
stuzłotowy mandat. Miejsce
to jest jednym z bardziej
niebezpiecznych punktów
w Jeleniej Górze.

przy ulicy Lwóweckiej. Wypełniła też piwnicę w zrujnowanym
magazynie.
– Co się stanie, gdy znowu
zacznie mocno padać, mamy
uciekać z mieszkań? – pyta
mieszkaniec domu, Krzysztof
Dąbrowski. – Jak zaczęli kopać
teren, to nie przeszkadzało, że
jest prywatny, a teraz jak trzeba
nam pomóc to mówią, że nie
mogą nic zrobić bo to prywatna
własność. A my co, mamy sypać
worki z piaskiem? – nerwowo
pytają ludzie.
– Ponieważ jest to prywatny
teren, prace będą mogły być
tutaj w ykonane dopiero po
wydaniu odpowiedniej decyzji
przez prezydenta miasta. O taką
zgodę wystąpimy w protokole
– obiecali mieszkańcom strażnicy miejscy. Póki co ludzie z
Lwóweckiej obawiają się, że podobny dramat będą przeżywali
podczas każdej ulewy.

Tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski

Dramat w bloku na Szymanowskiego
Mieszkanka zabobrzańskiego budynku nie
przeżyła pożaru, który
wybuchł w zajmowanym
przez nią lokalu. Z nieznanych przyczyn zapaliły się
śmieci, które gromadziła
w pokoju.
Strażaków zaalarmowali w
miniony piątek mieszkańcy za-

niepokojeni swądem wydobywającym się z jednego z mieszkań.
Ratownicy musieli wyważyć
drzwi. Lokatorka nie dawała
oznak życia. Zmarła, kiedy reanimowano ją na klatce schodowej.
Jej podtruta dymem sąsiadka
została odwieziona do szpitala.
Wiadomo, że ofiara mieszkała
z synem. Sąsiedzi potwierdzają,
że znana była z gromadzenia

Oszuści
za kratkami

Nawet do 8 lat więzienia
grozi trzem mężczyznom
zatrz ymanym na próbie
w ył ud zen ia k redy t u na
zakup laptopa w systemie
sprzedaży ratalnej. Zatrzymani działali w zorganizowanej grupie. Dwóch z nich
zosta ło już t ymcza sowo
aresztowanych, a jeden objęty dozorem policyjnym. U
jednego przestępcy policja
znalazła narkotyki.

(ROB)

Śmiertelnie zatruła się dymem w zawalonym odpadkami mieszkaniu

Fot. Marek Komorowski

– Na podwórko płynęła nam dosłownie rzeka z tej rury i zalewała
piwnice – pokazuje Krzysztof Dąbrowski.

– Wyjrzałam przez okno i
zobaczyłam jak na sąsiedniej
działce woda wybija strumieniem do góry, jak z wielkiej
fontanny – powiedziała nam
w piątek przerażona Lucyna
Małek. Dzień wcześniej ekipa
z Wodnika czyściła tam teren,
żeby usunąć wyciek z kanalizacji.
Teren to dawny magazyn
państwowego przedsiębiorstwa
handlowego, należący obecnie
do kobiety mieszkającej w Niemczech, która nic tam nie robi. Z
magazynu zostały tylko resztki
murów oraz posadzki.
– Prawdopodobnie pękła rura
kolektora instalacji burzowej,
do której spływa woda z ulicy
Podchorążych i innych położonych powyżej – usłyszeliśmy
od strażników miejskich, którzy
w miniony piątek na miejscu
ocenili sytuację.
Lało intensywnie tylko przez
kilka minut, ale woda z uszkodzonej rury wpłynęła na podwórko i do piwnic budynku

Miasto ogłosiło konkursy na
dyrektorów pięciu przedszkoli,
ale do każdego zgłosiło się tylko
po jednym kandydacie. Chodzi
o przedszkola nr 2, 10, 13, 14 i
19. Szefami tych placówek zostali dotychczasowi dyrektorzy,
odpowiednio: Grażyna Skalska,
Bogumiła Lepieszo, Lucyna Balińska, Joanna Konopka i Teresa
Herbut. Sam konkurs był w zasadzie formalnością, gdyż żadna
z pań nie miała nawet jednego
kontrkandydata. Dlaczego tak
się dzieje?
– To ciężka praca – mówi
jedna z dyrektorek, prosząca o
anonimowość. – Trzeba być wychowawcą i zarazem menedżerem i jeszcze administratorem.
W szkołach podstawowych czy
gimnazjach jest rozbudowana
administracja. W przedszkolu
nie ma chwili wolnej, a cała
administracja to najczęściej
dyrektor i księgowa. Prawdą jest
też, że dyrektorzy przedszkoli
mają niższe dodatki do pensji niż
szefowie szkół. Same ich pensje
też nie są bajeczne. Przeciętny
dyrektor przedszkola zarabia
2500-2800 złotych brutto, po
wliczeniu wszystkich dodatków
i premii.

Mieszkańcy bloku przy ul. Szymanowskiego
przeżyli dramatyczne popołudnie

różnych odpadków, w tym materiałów łatwopalnych.
– Kobieta miała zakaz zbierania śmieci po wywózce, którą
zorganizowano jej kilka lat temu
– pisze jeden z mieszkańców na
forum Jelonki. Nie dostosowała
się jednak do tego i w dalszym
ciągu gromadziła szmaty, puszki
i inne „skarby” znalezione na
śmietnikach. Zdaniem lokatorów
zarządcy niewiele sobie z tego
problemu robili.
Mieszkańcy bloku podkreślają,
że dramat jest w pewnym sensie
szczęściem w nieszczęściu. – Gdyby pożar wybuchł w nocy, kiedy
wszyscy śpią, nikt nie zauważyłby
dymu, bo całe mieszkanie zawalone jest odpadkami. Strażacy
musieli się przez nie przekopywać
– podaje forumowicz.
Przyczyny wybuchu pożaru
badają biegli z zakresu pożarnictwa. Najprawdopodobniej ogień
zaprószyła sama lokatorka. Na
miejscu tragedii obecny był również prokurator.

(tejo)
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Więcej krzyży przy drogach

Fot. Marek Komorowski



szpitala na własną prośbę. Jak
mówi matka, od trzech dni nic
nie jadł, nie spał. – Ja wylałam
już ze trzy wiadra łez. Ile człowiek może płakać? Ja nie mam
już sił. Zaraz po tym wszystkim
wrócę do pracy. Inaczej zwariuję.
Umarłabym już na pewno gdyby
coś jeszcze synowi się stało. A tak
trzymam się dla niego. Wiem, że
mnie potrzebuje. Myślę, że mąż
będzie nas w dalszym ciągu
wspierał, ale z taką stratą nie
sposób sobie poradzić – mówi.

Miał być spokój

Mercedes z impetem uderzył w tył opla, gdzie siedział
pan Stanisław. Auto zostało zmiażdżone
Cztery ofiary śmiertelne to tragiczny bilans ostatnich
dni na drogach Jeleniej Góry i okolic. Ile dramatów
jeszcze trzeba, aby kierowcy i piesi zachowywali się
rozważniej?
Poniedziałkowe popołudnie.
Piękna pogoda, śpiew ptaków i
zadowolenie z przepracowanego
dnia. Pan Stanisław i jego syn
jechali do domu po ciężkiej pracy
z budowy. Była już piąta. W tym
dniu wracali nieco później niż
zwykle. W domu miał na nich
czekać już tylko wypoczynek i
rodzina.

Mercedes sunął setką

Odrzuciła najgorsze

Wdowa nie dopuszczała wtedy myśli, że skala w ypadku
jest tak poważna. Jej mąż żył
jeszcze, kiedy trafił na oddział.
Jego stan gwałtownie pogorszył
się później. Zmarł w trakcie
reanimacji.
G. Jasieniowska od zawsze
ostrzegała męża i synów, by
jeździli ostrożnie. Oni sami
też nigdy nie dali jej powodów
do zmartwień. Za kierownicą

Fot. ROB

– Mąż zawsze po pracy odpoczywał. Kiedy przyjeżdżał do
domu już się niczego nie dotknął.
Mówił, że osiem godzin mu w
pracy wystarcza – wspomina
Grażyna Jasieniowska. Miał ra-

cję, bo teraz rzeczywiście użył z
życia tyle, ile sam sobie odpoczął.
Ostatnie poniedziałkowe popołudnie było ostatnim w jego życiu.
Kiedy skręcali w Konwaliową, z
impetem uderzył w nich pędzący
mercedes, za którego kierownicą
siedział sąsiad.
– Ponoć włączyli kierunkowskaz i mieli zjeżdżać w uliczkę
wiodącą do domu, kiedy kierowca mercedesa wjechał w ich
tył – pani Grażyna próbuje odtworzyć zdarzenie. Ile mogli tu
jechać? Dwadzieścia na godzinę?
A ten drugi musiał jechać ponad
stówą. Nie wiem czy myślał, że
zmieści się miedzy nimi czy co?

Zabił mi męża pod samym domem. Stasiu był ponoć po stronie
pasażera, cały tył samochodu
był zmiażdżony. Pirat jeszcze
wyskoczył z tego samochodu
i do syna rzucił się do bicia.
Kiedy dostaliśmy informacje o
wypadku i pojechaliśmy od razu
do szpitala.

nigdy nie byli sprawcą żadnego
wypadku. Choć jeden z synów
już wcześniej przeżył kolizję
bardzo podobną, lecz o wiele
łagodniejszą w skutkach.
– W Cieplicach jakiś kierowca
najechał synowi na tył samochodu, ale wówczas z mniejszą
prędkością, więc nic się takiego
w sumie nie stało – mówi pani
Grażyna. – Tak naprawdę bałam
się tylko o syna. Tylko o niego
się modliłam, bo połamał się
już kiedyś na rowerze. Miał złamaną rękę i nogę. Wiadomo, że
złamane kości kolejne uderzenia
znoszą o wiele gorzej niż zdrowy
organizm.
Pamięta jak w biegła do szpitala. Jak modliła się po drodze:
„Boże ocal mojego syna, bo on
ma żonę i dziecko”. O mężu nie
myślała, bo on zawsze sobie
w życiu radził. Byłam pewna,
że nawet jak się gdzieś poobijał, to szybko z tego wyjdzie.
– Wpadłam do tego szpitala na
izbę przyjęć. Zobaczyłam syna
i zaczęłam płakać. Siedział na
krześle, a to znaczyło, że nie jest
tak źle. Pobiegłam na górę, bo
mąż był na chirurgii naczyniowej i widzę go. Normalnie leży,
reanimują go, ale ani krwi ani
nic. Jakby życie z niego uleciało.
Jak widzę to wszytko, trzęsie
się we mnie wszytko, rozrywa
mnie od środka – opowiada nam
zdruzgotana.

Trzy wiadra łez

TRAGEDIA NA WOJSKA POLSKIEGO
W środę po południu blisko skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. 1 Maja, 70-letni mężczyzna wszedł prosto pod… nadjeżdżający samochód ciężarowy. Pieszy wracał z zakupów. Najpewniej zamyślił się i nie zauważył jadącej ciężarówki. Zginął
na miejscu. To już druga w tym roku śmiertelna ofiara potrącenia na jednym z najbardziej ruchliwych traktów Jeleniej Góry.
Natężenie ruchu i przejazd przez wąską al. Wojska Polskiego będzie bolączką dla pieszych do czasu wybudowania obwodnicy
południowej, która odciąży tę część centrum Jeleniej Góry. Stanie się tak dopiero za kilka lat.

Jak lekarze zobaczyli, że chciała się do męża dostać, zatrzasnęli
jej drzwi przed nosem. – Po godzinie wychodzi lekarz i mówi,
że mąż nie żyje. Ja padłam tam
jak długa – wspomina żona
zmarłego i wybucha płaczem.
– Byliśmy małżeństwem 34 lata.
Mamy dwóch synów. Stanisław
był dobrym człowiekiem, był
naszym życiem.
Syn do teraz nie może się z
tego otrząsnąć. Kiedy dowiedział
się, że ojciec nie żyje wyszedł ze

Państwo Jasienowscy mieszkali w okolicy od dawna. Najbardziej cenili sobie tu spokój
i bezpieczeństwo. – W 1987
roku kupiliśmy sobie działkę
budowlaną na ulicy Konwaliowej i zaczęliśmy się budować.
Zaczynaliśmy jako młodzi,
biedni ludzie – wspomina Jasieniowska. –Własnymi rękami
budowaliśmy ten dom. Maż był
bardzo pracowity. W 1991 roku
przyprowadziliśmy się tutaj. To
jest bardzo spokojna okolica,
nie ma kradzieży, włamań,
rozbojów. To był nasz taki mały
raj. Powoli z czasem remontowaliśmy wszystko. Często brakowało nam pieniędzy, więc prace
prowadziliśmy na raty. Byliśmy
zwykłymi, normalnymi ludźmi.
Nie mieliśmy żadnych bogactw.
Żyliśmy po bożemu, dlaczego
właśnie nas to spotkało?
Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą: taki fragment
wiersza ks. Jana Twardowskiego
rodzina zabitego umieściła na
klepsydrze. Ofiara tego tragicznego wypadku przez wszystkich
sąsiadów była postrzegana jako
bardzo spokojna, uczynna, życzliwa osoba. Teraz jego znajomi
pytają sprawcy za naszym pośrednictwem, dlaczego pan Stanisław musiał od nich odejść?

Uczynny jak nikt

Znaliśmy się ze Staszkiem
około dwadzieścia lat – mówią
Danuta i Józef Felińscy, sąsiedzi.
– Zawsze był uśmiechnięty,
uczynny, zawsze porozmawiał.
Zaczepiał dzieci, śmiał się. Ciężko pracował, a po pracy nie
dojechał do domu. Zginął kilka
metrów od domu. Co czujemy
po jego stracie? Żal, to był mój
najbliższy sąsiad, bezkonfliktowy, ciepły i serdeczny – wyznaje
pan Józef. I jeszcze strach, strach,
że i nam może się to przydarzyć
– dodaje jego żona.
Uczynność i dobrotliwość
ofiary wypadku znali niemal
wszyscy z okolicy osiedla Łomnickiego. Każda zapytana przez
nas osoba potwierdza to, co już
powiedzieli Felińscy. I każdy
zadaje sobie i innym to samo
pytanie. – Dlaczego przez bezmyślność drogowego pirata musiał zginąć tak dobry człowiek?
– pyta Bogusława Szlachta.
Czy sprawca odpowie na to
pytanie? – Nie sądzę – słyszymy
od jeleniogórzanki. Na swoim sumieniu miał już bowiem śmierć
innego człowieka, którego, jak

wiemy z nieoficjalnych źródeł,
pobił metalowym prętem. W więzieniu spędził już kilkanaście
miesięcy. – Ponoć wyszedł warunkowo i jeszcze coś takiego
zdążył zrobić – mówią okoliczni
mieszkańcy, którzy o sprawcy
poniedziałkowej tragedii mają
jak najgorsze zdanie.

Kolejny krzyż

Jak mówi podinspektor Maciej
Dyjach, naczelnik sekcji ruchu
drogowego policji, najczęstszą
przyczyną takich tragedii są
bezmyślność i przyzwolenie
dla drogowych piratów. Mimo
ograniczeń kierowcy wciskają
pedał gazu i rozpędzają auta do
niedozwolonych prędkości.
– Na Osiedlu Łomnickim widnieje znak ograniczenie prędkości do 40 km/h, a mimo to niewielu się do tego stosuje – mówi
naczelnik Dyjach. Na piratów
nie działają znaki, progi zwalniające, ani żadne inne środki
zapobiegawcze. Jeśli ludzie nie
włączą myślenia, nic nie pomogą
fotoradary czy patrole.
Takie ulice jak Łomnicka również stanowią spore zagrożenie
dla bezpieczeństwa w ruchu.
Jest to droga boczna, ale często
odwiedzana przez rowerzystów i
pieszych. Nie ma tu pobocza, ani
progów zwalniających. Kierowcy mimo ograniczenia wciskają
pedał gazu bo pozwala im na
to brak dużej liczby pojazdów
na drodze.
Stan osiedlowych ulic pozostawia sporo do życzenia.
Kierowcy, zamiast jechać swoją
stroną, suną środkiem gdzie jest
mniej dziur. Mieszkańcy Osiedla
Łomnickiego już zapowiedzieli,
że złożą pismo do Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów z prośbą
o rozwiązanie ich problemu. W
ich okolicy postawione są już
bowiem dwa krzyże, a na dniach
stanie kolejny.

Angelika Grzywacz

Progi nie,
chodnik tak
Zdaniem wielu mieszkańców sprawę
rozwiązałyby spowalniacze ruchu,
specjalne nakładki na asfalt uniemożliwiające kierowcom rozpędzenie
się. Ale, jak mówi podinsp. Maciej
Dyjach, zgodnie z prawem nie można
położyć progów zwalniających tam,
gdzie jeżdżą autobusy komunikacji
miejskiej. A ulica Łomnicka takim
traktem niestety jest. Dlatego progi
mogą pojawić się tylko wewnątrz
na tzw. drogach osiedlowych, które
podlegają pod zarządcę osiedla.
– Na ulicy Łomnickiej natomiast
w najbliższym czasie pojawią się
patrole policji z fotoradarem, który
będzie regularnie i bezwzględnie karał
drogowych piratów – obiecuje naczelnik drogówki. Mieszkańcy natomiast
powinni złożyć pismo o wybudowaniu
na tej drodze chodnika, co znacznie
zwiększyłoby ich bezpieczeństwo.

ZGINĘLI POD AUTOBUSEM
W miniony piątek pożegnano dwie ofiary śmiertelne wypadku, do którego doszło
w niedzielę, 11 maja, o poranku na drodze z Karpacza do Jeleniej Góry. Pędzący
pełnym zakrętów fragmentem szosy nissan uderzył w jadący z naprzeciwka
autobus. 22-letni kierowca i trzy lata starsza pasażerka zginęli na miejscu. Ta
śmierć poruszyła szczególnie mieszkańców Jagniątkowa i Sobieszowa, skąd
pochodzili zmarli.
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Dobra mina przed Euro 2012

Koniec szefa
egzaminatorów

Egzamin maturalny
przekroczył półmetek. W
minionym tygodniu abiturienci zmagali się, między
innymi, z matematyką. W
zadaniach był jednak błąd:
egzaminatorz y prosili o
w ykazanie czegoś, czego
wykazać się nie dało. Skutek? Pracę straci Ryszard
Legutko, szef Państwowej
Komisji Egzaminacyjnej.
Błędy w poleceniach były
także podczas testu z języka
polskiego.

Zgon podczas libacji

Zwłoki kobiety znaleźli
w piątek nad ranem uczestnicy mocno zakrapianej
alkoholem imprezy w Jeżowie Sudeckim. Libacja
trwała całą noc. W pewnym
momencie jedna z biesiadniczek poszła się położyć i
już nie wstała. Przyczyny
jej zejścia zostaną ustalone
w trakcie autopsji.

Ekolodzy
o odpadkach

Jutro, 20 maja, w Dworze
Czarne w Jeleniej Górze odbędzie się cykliczna Konferencja „Szanse i zagrożenia
gospodarki odpadami”. Ma
na celu ocenę stanu zagrożen ia środow iska przez
śmieci, omówienie możliwości energii odnawialnej.
Zebrani porozmawiają też
o poziomie edukacji ekologicznej.

Uczestnicy mistrzostw Europy będą mieszkać w Karpaczu a trenować w Jeleniej Górze – to nowy pomysł obu
samorządów. Miasta te chcą połączyć siły i wspólnie
stworzyć centrum treningowo-pobytowe dla jednej z
drużyn. – Mają duże szanse – oceniają fachowcy.
– Karpacz ma doskonałą bazę
hotelową, która może tylko podnieść
walory naszej propozycji – mówi
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry. Już rozmawiał z burmistrzem
miasta pod Śnieżką oraz z jego
zastępcą i obaj byli za. – Jeden z wariantów zakłada, że drużyna mieszkałaby w Karpaczu, a trenowała u
nas – mówi prezydent. – W Jeleniej
Górze jest wiele obiektów kulturalnych i sporo atrakcji turystycznych.
Dzięki temu, sportowcy i ich goście
nie narzekaliby na nudę. A po wybudowaniu obwodnicy południowej
(2010 rok) dojazd z Jeleniej Góry do
Karpacza będzie ułatwiony.
Prezydent Marek Obrębalski już
w czerwcu ubiegłego roku starał się
o przyjęcie w Jeleniej Górze jednej
z drużyn. Projekt przygotowania

miasta opiewał na 27 milionów
złotych. Zakładał m.in. budowę
nowoczesnych boisk ze sztuczną
nawierzchnią, basenu, oraz zaplecza
sanitarnego z prawdziwego zdarzenia. To wszystko miałoby powstać
przy ul. Złotniczej, w miejscu obecnego stadionu. Do tego przy obiekcie
stanąłby hotel czterogwiazdkowy.
Teraz, po złożeniu wspólnej propozycji, trzeba będzie zweryfikować
te założenia. Budowa hotelu raczej
straci sens. Ale miasto planuje za to
rozbudowę lotniska przy ul. Łomnickiej. Tak, by mogły na nim lądować
małe samoloty pasażerskie.
Zarówno Jelenia Góra jak i Karpacz ścigały się dotąd oddzielnie o
utworzenie centrum przed Euro
2012. Oba miasta przeszły pozytywnie pierwszą rundę weryfikacji,

Rowerem
nie po polu

– Takie rozwiązanie nijak się
ma do oczekiwań rowerzystów
naszego miasta, jak i również do
promowania turystyki rowerowej
– mówi Zbigniew Leszek z IzerskoKarkonoskiego Towarzystwa Kolarskiego. Wysłuchali go zaproszeni
na spotkanie radni Jerzy Pleskot,
Miłosz Sajnog i Józef Zabrzański.
Zamiast projektować drogi
rowerowe po polach, co służyłoby
tylko weekendowym amatorom
dwóch kółek, stowarzyszenie

Patrioci z „dwójki”

jeśli tylko przejdzie pomyślnie weryfikację. Ponadto mamy świeże
powietrze, góry i – co za tym idzie
– przepiękne widoki.
Czy te walory zostaną dostrzeżone, okaże się dopiero po wizycie
członków komisji w naszym mieście.
Na co zwracali szczególną uwagę w
regionie legnickim? Przede wszystkim liczy się podejście samorządowców.

Robert Zapora

Marek Obrębalski z Bogdanem Malinowskim
dogadali się, aby region jeleniogórski ugościł
piłkarzy grających w Euro 2012

zaproponowało alternatywną
propozycję.
Ścieżka spinająca dwa szlaki
dla jednośladów ma prowadzić
z Maciejowej wzdłuż ulicy Jana
Pawła II do skrzyżowania koło
Aniluxu.
Dalej za marketem Aldi wzdłuż
rzeki Kamienna do ulicy Kasprowicza, poprzez ulicę Nadbrzeżną
aż do połączenia z ulicą Wolności.
Tam byłby zjazd na ulicę Ludową
dalej Łąkową, Francuską, Cmen-

tarną i Mieszka. W ten sposób
rowerzyści dojeżdżaliby do placu
Piastowskiego, i dalej przez Park
Zdrojowy do Parku Norweskiego
koło Dąbrówki i do Podgórzyna.
Na stronie klubu kolarskiego
www.i-ktk.zsem.pl zostanie wkrótce przedstawiana fotograficzna
wersja propozycji.
Protokół ze spotkania ma trafić
do władz Jeleniej Góry. Przedstawiciele radnych zobowiązali
się do rozważenia przedstawionych propozycji oraz zaproszenia
przedstawicieli rowerzystów do
stałej współpracy przy wytyczaniu
ścieżek rowerowych na terenie
administracyjnym miasta.

Angela

• 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...?

Naukowy Euroregion

W Bibliotece i Centrum
Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego odbyła
trzydniowa II Międzynarodowa Konferencja Młodych
Naukowców Szkół Wyż szych Euroregionu Nysa. To
rezultat współpracy transgranicznej państwow ych
uczelni w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Szkół Wyższych
Euroregionu Nysa.

kiego. Z nieoficjalnych przecieków
wynika, że najlepiej wypadły Polkowice. – Jelenia Góra z Karpaczem
może przebić to miasteczko – mówi
Andrzej Kowal. – Co Polkowice
mają do zaoferowania, oprócz nowoczesnej bazy treningowej? Same
zakłady produkcyjne. Tymczasem
już na pierwszy rzut oka widać, że
my mamy lepsze warunki hotelowe.
A boisko ze sztuczną nawierzchnią
z pewnością Jelenia Góra zbuduje,

Cykliści przekonują samorządowców, aby nie poparli
projektu ścieżek rowerowych realizowanego przez Biuro Urbanistyki i Architektury, które wygrało przetarg
na wykonanie spięcia dwóch traktów. Biuro chce poprowadzić drogi polami, rowerzyści – przez miasto.

Porządniej
na Wolności

Wykoszone trawnik i i
skarpy wzdłuż części najdłuższej ulicy w mieście
poprawią nie tylko estetykę,
lecz także bezpieczeństwo
na tym trakcie. W minionym tygodniu przysłużyli
się do tego pracownicy Miejskiego Przedsiębiorst wa
Gospodarki Komunalnej.

przeprowadzoną niedawno przez
Ministerstwo Sportu. Tym samym
znaleźli się w gronie ponad stu
miast w Polsce, zakwalifikowanych
jako potencjalne centra treningowopobytowe.
– Najpóźniej za miesiąc będzie
gościła u nas komisja weryfikacyjna,
która oceni szanse przed drugim etapem – mówi Marek Obrębalski.
– Połączenie sił Jeleniej Góry i Karpacza to świetny pomysł. Taka oferta
z pewnością będzie się liczyć – uważa
Andrzej Kowal, prezes Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. – Karpacz to wspaniałe tereny,
świetna baza noclegowa. Wkrótce
powstanie tam hotel Gołębiewski.
Z kolei w Jeleniej Górze sportowcy
mogliby trenować. Funkcjonowanie centrum wiąże się nie tylko z
ugoszczeniem drużyny piłkarskiej
– uczestnika mistrzostw. – Wraz z
drużyną przyjadą jej kibice. Może być
ich nawet kilka tysięcy – mówi.
Członkowie komisji weryfikacyjnej niedawno wizytowali obiekty
starające się o Euro z regionu legnic-

Fot. Konrad Przezdzięk

Mężczyznę, który wykorzystując nieuwagę starszego człowieka przy ul.
Bankowej ukradł mu portfel
z pieniędzmi, złapał świadek kradzieży. Przekazał go
stróżom prawa. Złodziejowi
za kradzież rozbójniczą grozi 10 lat więzienia. Osobie,
która złapała przestępcę,
gratulujemy obywatelskiej
postawy.

Czy budowany w szybkim tempie Hotel Gołębiewski będzie naszym atutem w wyścigu o Euro 2012?

Fot. Konrad Przezdzięk

Świadek złapał
złodzieja

Długa droga
a rywali wielu
O status centrum treningowo-pobytowego podczas Euro 2012 z naszego
regionu ubiega się także Szklarska
Poręba. Łącznie z Dolnego Śląska do
drugiej rundy przeszły oferty 19 miast.
Oprócz wspomnianych Jeleniej Góry,
Karpacza i Szklarskiej Poręby liczą
się także: Brzeg Dolny, Dzierżoniów,
Głogów, Krośnice, Legnica, Lubin,
Milicz, Oława, Polanica Zdrój, Sobótka, Świdnica, Wałbrzych, Wołów,
Wrocław, Trzebnica i Zgorzelec. Z tych
wszystkich miast komitet wybierze
osiem, które zaproponuje czterem
drużynom-uczestnikom Euro 2012.
Drużyny same wybiorą, gdzie będą
chciały mieszkać.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Lepiej późno niż wcale – zdecydowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i w miniony wtorek

uczcili Święto Konstytucji 3 Maja.
Z poślizgiem, ale godnie. Był polonez i montaż słowno-muzyczny

o pierwszej ustawie zasadniczej
w Europie.

(tejo)

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

Fot. Marek Komorowski
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Ratowanie estakady
Jeszcze ponad miesiąc potrwa udręka kierowców,
przejeżdżających estakadą przy ul. Jana Pawła II. Tyle
potrwa remont traktu.
nawet zawalenie się estakady. Dlatego też chodnik jest pokrywany
warstwą betonu i specjalnej żywicy, która uszczelnia trakt. – Musimy zabezpieczyć go, by nie doszło
do nieszczęścia – tłumaczy Jerzy
Bigus. - A wykonawca zajął cały
pas ze względów bezpieczeństwa.
Chodzi o to, by robotnikom nic się
nie stało, by odpryśnięte kawałki
zrywanego betonu nie trafiały w
przejeżdżające auta.
Miasto na remont estakady
otrzymało 2 miliony złotych z
Ministerstwa Transportu. Było
to pod koniec ubiegłego roku.
Drugie tyle dołożono z budżetu
Jeleniej Góry.
Wykonawca ma czas na naprawienie estakady do końca czerwca.
– Wszystko wskazuje na to, że prace skończą się znacznie wcześniej,
czyli najpóźniej w połowie czerwca
– przewiduje Jerzy Bigus.

(ROB)

Fot. ROB

Zablokowany jest pas ruchu
dla jadących od strony Wrocławia
w kierunku skrzyżowania z ul.
Grunwaldzką. – Ledwo zaczęłą
się wiosna, a już stanęły barykady
– denerwują się kierowcy. – Przecież asfalt był już wymieniony,
a robotnicy pracują tylko przy
chodniku. Dlaczego w takim
razie wyłączono z ruchu cały pas
jezdni?
– Te prace są konieczne, to
kontynuacja ubiegłorocznego
remontu – tłumaczy Jerzy Bigus,
zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze. Wtedy robotnicy zdążyli
z wymianą nawierzchni jezdni
i remontem chodnika po jednej
stronie. Pozostałe prace zostawiono na wiosnę tego roku.
Ponadto okazało się, że chodnik
nie jest szczelny i woda dostaje
się do słupów podtrzymujących
konstrukcję. To może spowodować

Remont estakady oznacza utrudnienia
dla kierowców i pieszych

wasze fotki Nasze Pociechy

Gabrysia

Kacper

Karolinka

Maja

Micha³

Ola

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: redakcja@jelonka.com

– Chciałam zapisać dziecko do przedszkola, ale
nigdzie nie ma miejsc – denerwuje się Magda Laska z
Jeleniej Góry. W podobnej
sytuacji jest kilkadziesięciu innych rodziców. Placówki dla najmłodszych
pękają w szwach. – Wszystkie dzieci będą przyjęte
– uspokajają urzędnicy w
wydziale oświaty.
– Byłam w kilku przedszkolach,
ale wszędzie mieli już komplet
– denerwuje się Magda Laska, która
bezskutecznie próbuje zapisać córeczkę Oliwię na zajęcia. W dwóch
przedszkolach jej córkę wpisano
jedynie na listy rezerwowe. – Nabór
już się zakończył. Dlatego dopiero
po wakacjach będę wiedziała, czy
Oliwia się dostanie – mówi matka.
W podobnej sytuacji są inni rodzice. – Chciałabym podjąć pracę,
ale nie wiem, czy mam się o nią
starać – opowiada pani Grażyna z ul.
Wojska Polskiego . – Mój syn jest na
liście rezerwowej, jeśli nie zostanie
przyjęty, będę musiała siedzieć z
nim w domu.
– Zgłasza się do nas coraz wiecej
rodziców – przyznaje Joanna Konopka, dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze. W tym
roku w tej placówce zostanie otwarty
dodatkowy piąty oddział, ale wszystkie miejsca już są zajęte. Podobnie
było w tej placówce w ubiegłym
roku. Wówczas także utworzono
dodatkowy oddział. Podobnie jest
w innych przedszkolach, prawie
wszystkie przeżyły oblężenie.
Skąd nagły boom? – Nadszedł
wyż demograficzny, o którym mówi
się od lat – mówi Joanna Konopka. – Ponadto coraz więcej matek
decyduje się na podjęcie pracy, a
jeszcze do niedawna siedziały one
w domach i wychowywały same
swoje pociechy.
– Wszystkie dzieci zostaną przyjęte – zapewnia Barbara Latosińska z
Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze.
– Prezydent obiecał, że miejsca się
znajdą, choćby trzeba było utworzyć
dodatkowe oddziały.
Dodała, że w sierpniu zostanie
przeprowadzony nabór uzupełnia-

Bitwa o przedszkole

W Przeszkolu nr 14 dzieci nie brakuje.
Na zdjęciu – grupa maluchów
jący. – Do tego czasu rodzice muszą
uzbroić się w cierpliwość – apeluje.
W kilku jeleniogórskich przedszkolach w tym roku otwarto dodatkowe oddziały. Oprócz wspomnianej „14”, utworzono grupy w
Przedskzolu nr 10 i nr 19 (żłobek).
To najlepszy dowód, że chętnych
do przedszkoli jest coraz więcej.
W ubiegłym roku we wrześniu w
miejskich placówkach było 975
dzieci, a już w kwietniu bieżacego
roku – 1092. – Wielu rodziców w
trakcie roku szkolnego zdecydowało
się oddać swoje pociechy pod opiekę
– usłyszeliśmy. A to tylko dane z
ośmiu publicznych przedszkoli.
Liczba może być nawet dwukrotnie
większa, gdyż w mieście działa jeszcze 7 niepublicznych placówek.
Jak mówią urzędnicy, tak naprawdę winni zamieszania z zapisywaniem dzieci są... sami rodzice. Dlaczego? – Wielu z nich zapisuje dziecko
do dwóch albo i trzech przedszkoli
jednocześnie – tłumaczy Barbara
Latosińska. – Nie można im tego
zabronić, bo takie jest prawo. Gdy
dzieko zostanie zakwalifikowane do
tych placówek, rodzic wybiera jedną
z nich, nie informując pozostałych,
by wykreślono jego pociechę z listy.
W ten sposób blokowane są miejsca dla innych. To kłopot nie tylko
dla rodziców oczekujących pociech,

ale i dla samych dyrektorów
przedszkoli, którzy nie
wiedzą, na czym stoją.
– Tak naprawdę
dopiero w pierwszych
dniach września okaże się, ile jest dzieci
w przedszkolach i
gdzie są wolne miejsca – mówi Barbara
Latosińska. – A
wszędzie będzie
komplet, utworzymy dodatkowy
oddział.
– Chciałam zapisać swoje
Robert Zapora

dziecko, ale wszędzie był
komplet – mówi Magda Laska

Stawki wzrosną?
Opłaty za przedszkola wzrosną od nowego roku szkolnego – dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie. Na razie nie wiadomo o ile, jednak stosowna uchwała już jest
przygotowywana przez władze Jeleniej Góry.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku po raz pierwszy zastosowano nową uchwałę
o przedszkolach. Według niej, w każdej publicznej placówce są tzw. darmowe
godziny. To 5 godzin dziennie, w których dziecko może przebywać nieodpładnie.
Każde przedszkole samo ustala darmowe godziny. Dla przykładu, w Przedszkolu
nr 11 były to od godz. 8. do 13. Jeśli rodzic chciał zostawić dziecko dłużej lub
przyprowadzić wcześniej, musiał dopłacić, wg ustalonej wcześniej taryfy. Dla
przykładu, rodzic zostawiający dziecko na 7 godzin dziennie (w tym 5 bezpłatnych)
miesięcznie płacił niewiele ponad 200 złotych.
W przedszkolach niepublicznych nie ma darmowych godzin, miesięczne czesne
to ok. 250 złotych (za pobyt dziecka przez 7 godzin dziennie).

Pamiętają o wojsku

Mundury, medale i odznaczenia żołnierzy, rozkazy
dowódców z lat 40-tych,
wycinki prasowe – to
wszystko można obejrzeć
na otwartej w sobotę (17
V) wystawie pn. „Karkonoskie militaria”. Mieści
się ona w skansenie przy
ul. Sudeckiej.
– Staraliśmy się przybliżyć
historię wojska w Jeleniej Górze, od czasów piastowskich po
2004 rok, kiedy rozwiązano garnizon – mówi Stanisław Wilk,
kierownik skansenu uzbrojenia
wojska polskiego. – Najszerzej
przedstawiliśmy okres pruski,
kiedy to był tutaj I Śląski Batalion Strzelców nr 5.
Zachowało się też sporo pamiątek z czasów powojennych,
kiedy stacjonowała w Jeleniej
Górze 10 Sudecka Dy wizja
Piechoty, a także w czasów
najnowszych – czyli szkół radiotechnicznych.

Jeszcze o majątkach
Fot. ROB



- To jedna z najstarszych zachowanych
map miasta – mówi Stanisław Wilk
Na wystawie można zobaczyć
m.in. elementy umundurowania,
notatki żołnierzy, rozkaz dowódcy z 1945 roku pisany ręcznie. Jest
też mapa Jeleniej Góry oraz plan
miasta z lat 20-tych.
– Na planie doskonale widać,
jak rozwijało się wojsko – mówi
Stanisław Wilk. – Nie ma tam
zaznaczonej jednostki przy ul.
Sudeckiej, bo jeszcze wtedy jej nie
było. Z kolei druga jednostka jest
niewielka, sięga tylko od ul. Grun-

waldzkiej do torów kolejowych.
Wystawę „Karkonoskie militaria – dzieje wojskowości w Karkonoszach” otwarto na zakończenie
konferencji naukowej pn. Rola
wojska w rozwoju intelektualnym
Jeleniej Góry, zorganizowanej
przez Kolegium Karkonoskie.
Ekspozycję będzie można oglądać
do końca roku, choć organizatorzy starają się, by była to stała
ekspozycja w skansenie.

(ROB)

Po publikacji „Krezusi i
biedacy” w poprzednim numerze Tygodnika Jelonka (z
12 V 2008r.) skontaktował się
z nami radny Józef Sarzyński
z prośbą o uzupełnienie informacji na temat jego majątku.
Chodzi o przychód – 80 tysięcy złotych z kasy miasta.
– Te pieniądze pochodzą z
odprawy emerytalnej oraz z
ekwiwalentu za urlop. One mi
się należały zgodnie z prawem
– wyjaśnił Józef Sarzyński.
– W artykule zasugerowano,
że władze miasta mogły uniknąć wypłaty tych pieniędzy.
Takiej możliwości nie było.
Radny zaznaczył też, że
w oświadczeniu wykazał
majątek wspólnoty małżeńskiej, zatem na wykazane
oszczędności pracowała też
jego żona.
Dodajmy, że w tekście nie
rozróżnialiśmy, którzy radni
rozliczali się sami a którzy z
rodziną. Tych z drugiej grupy
było więcej.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 maja 2008 r.
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Matura

w kolorach tęczy
Czy jest ktoś, kto nie ma od czasu
do czasu ochoty podglądać innych
ludzi? Zachcianka prymitywna, ale
– powszechna. Matury to świetny
sposób, aby ją zaspokoić. Zarówno
dla tych, którzy już o egzaminie
dojrzałości zapomnieli, jak i tych,
na których czeka czas maturalnych
stresów.
Peleryna-niewidka zwisająca
posępnie z krzesła w rogu pokoju
kusiła mnie niemiłosiernie. Okryć
się nią i spojrzeć nie tylko na przerażone facjaty egzaminowanych,
lecz także zobaczyć pełne złośliwych
zamiarów myśli egzaminujących,
którzy tylko zacierają ręce na myśl,
że mogą kogoś uwalić.
Pierwszy w kolejce do sali tortur
był żółty. Obserwując otoczenie
jego krzesełka można by dojść do
wniosku, że rwał włosy z głowy
niczym Stasiek Paluch w „Misiu”
Barei. Kolejny maturzysta przybrał kolor zielonkawy. Jego błędny
wzrok krążący po całym pomieszczeniu sugerował, że objawy jego
stresu mogą rzeczywiście mieć wiele
wspólnego z morzem, a konkretniej
– z chorobą morską.
Damulka w kolejce była czerwona jak flaga ZSRR. Ręce drżały jej,
jak podczas jazdy „siódemką” po
wyboistych jeleniogórskich ulicach.
Uczniak przy niej przypominał pusty
garnitur, ale to złudzenie, bo facet był
tak blady, że zlał się ze ścianą.
Tylko jeden gość promieniał
zdrowiem. Zaczepiał całą galerię
barw na korytarzu, powtarzał
słowa „matura to bzdura!”... W tych
okolicznościach wszyscy patrzyli na
niego jak na niezrównoważonego.
Kiedy nadeszła godzina prawdy,
drzwi gabinetu katów skrzypnęły
złowrogo. Wyłonił się przedstawiciel
Przerażającej Komisji i z cynicznym
uśmieszkiem zaprosił jednego z
delikwentów do środka. Oczekujący
ze sztuczną uprzejmością zaczęli
ustępować sobie miejsce. – Ależ
proszę, byłaś pierwsza – cedził
drżącym głosem pusty garnitur bladego uczniaka. Panienka w pąsach
niezdecydowanym gestem wskazała drogę ucieleśnieniu Staszka
Palucha, ale ten udawał, że nie widzi
zbierając z podłogi własne włosy.

Niewiele to jednak dało – każdy miał
wyznaczoną godzinę egzekucji.
Zielony jegomość tak bardzo bał się
swojego zegarka, że niewątpliwie
zapłaciłby za jego kradzież.
– Do odważnych świat należy
– zobaczyłem myśl cielistego gościa,
który wszedł nieśmiało na pręgierz.
Upomniany zaczął mówić. Nie szło
mu to zbyt dobrze. Jąkał się, pomylił
Krasickiego z Krasińskim, stwierdził,
że Prus pisał po prusku. Opowiadał
nieskładnie o Adamie Bez Przerwy
Mickiewiczu i Kazimierzu Przerwie
Tetmajerze.
Przerażająca Komisja kiwała
rytmicznie głowami. Na obliczach
dwóch katów potęgował się wyraz
obrzydzenia. Dwóch pozostałych
uśmiechało się głupkowato. Piąta
członkini usiłowała pomóc uczniakowi teatralnie wskazując mu błędy
ruchami ust, ale nadzorca zgromił ją
wzrokiem.
Kiedy delikwent opuścił salę tortur, Przerażająca Komisja jęła obradować. – Dno – krótko rzuciła prawa
strona. – Minusy tej wypowiedzi nie
powinny przysłaniać nam plusów
– mitygowała strona lewa. Nadzorca
ujął się za uczniem. Stosunkiem
głosów trzy do dwóch cielisty facet
dostał sześć punktów. – Ze studiów
i tak go wyleją – wycedził nadzorca
ze spojrzeniem bazyliszka.
Wtedy tęczowe oblicze pozostałych maturzystów odzyskało blask
charakterystyczny dla zdrowej cery.
Facet, którym raptem wypełnił się
garnitur, rzekł, że to nie matura, lecz
chęć szczera…. I dziarskim krokiem
podążył przed oblicze Przerażającej
Komisji. Nadzorca czytał akurat ściągę z polskiego, gdzie widniał cytat ze
Staszica (lub Zamoyskiego, różnie to
podają): Takie będą Rzeczpospolite,
jakie jej młodzieży chowanie.

Konrad Lipiński
OD REDAKCJI

Do tej rubryki zaprosiliśmy
licealistę z II LO im. Norwida.
Niech jego głos będzie wyrazicielem odczuć młodych mieszkańców stolicy Karkonoszy.

PLOTKI I FAKTY

Wypoceni prezydenci

Trójca miłościwie rządząca Jelenią Górą w yciskała z siebie siódme poty
podczas środowej promocji
a lbumu „Ka rkonosze” z
fotografiami jeleniogórskich artystów w Biurze
Wystaw Artystycznych. W
galerii było przeraźliwie
gorąco, bo okien nie dało się
otworzyć ze względu na hałasujących na scenie rockmanów, którzy przygrywali
podczas juvenaliów. Dyrekcja placówki wielokrotnie
prosiła samorządowców,
aby zainstalowali w BWA
klimatyzację. Uważali to
za zby tek. Tera z Ma rek
Obrębalski, Jerzy Łużniak
i Zbigniew Szereniuk na
własnej skórze przekonali
się, że nie mieli racji.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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Pani Aniu, nie sądziłem, że ten
śliczny jelonek,

Prezes nie minister

Anna Ragiel, wiceprzewodnicząca rady miejskiej
i działaczka Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami,
z wróciła się do Romana
Kwaśnickiego, byłego wicewojewody jeleniogórskiego
i eksdyrektora „Granitu”
w Szklarskiej Porębie per
„pan minister”. Rozumiemy
rewerencję i zapobiegliwość
zacnej pani Anny. Wszak
pan Roman na pewno jeszcze w ministry pójdzie. Póki
co pozostaje tylko (albo aż)
prezesem Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego z ramienia Polskiego
Stron n ict wa Ludowego,
którego od lat jest prężnym
członkiem.

… owoc pracy rąk młodzieży
jeleniogórskiej, dar dla
prezydenta miasta…
… będzie aż tak bardzo
podobny do swojego
nowego pana.

(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

Anna Ragiel, wiceprzewodnicząca rady miejskiej, Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Zagłuszanie
radości
Studentem być – to marzenie większości młodych ludzi. Starszych też: opowiadają
nostalgicznie, jak to się na
studiach było. Jedni wspominają codzienne mycie zębów w
stołowej czystej, inni – egzaminacyjne kucia. Bo – w pojęciu
ogólnym – status żaka czyni
człowieka inteligentem: wielka
przyszłość przed nim. A kiedy
już ją osiągnie, wraca w mrzonkach do chlubnej przeszłości.
Nieodłącznym elementem
żywota studenta jest też biba
i impra, bo rzeczywistość od
sesji do sesji trzeba sobie jakoś

uatrakcyjnić. Choćby rzeką
chmielowego napitku i zgiełkiem zabaw hucznych. Tak, jak
podczas zakończonych w minionym tygodniu jubileuszowych
juvenaliów.
Jeleniogórskie święto młodości było głośne. Niestety, tylko
decybelami. Żacy dali popalić
zmysłowi słuchu jeleniogórzan
dudniącym piętrusem, który objeżdżał miasto jako jeden wielki
baner reklamowy, z wyjącym
Staszkiem Wilkiem ze skwerku
przy Klonowica. Mieszkańcy
placu Ratuszowego przeklinali
na czym świat stoi grzmiące

kolumny głośnikowe, z których
hałas bił prosto w nadwyrężone
uszy lokatorów (w większości
nie mają dźwiękoszczelnych
szyb) oraz w sypiące się tynki
kamieniczek w Rynku.
W którymś z pubów lał się
browar, a w zabawie wzięła
udział, niekoniecznie doń zaproszona, miejscowa żuleria
oraz nastolatki chcące poznać
smak procentowego zakazanego
owocu.
Zupełnie przy okazji ktoś wyrwał z korzeniami latarnię uliczną przy ul. 1 Maja, a na jednym
z podwórek śródmieścia padły
wiatrówkowe strzały znikąd.
Boga chwalić tylko, że w tym
przypadku w Polsce broń nie jest
ogólnie dostępna, bo i sam Najwyższy miałby kłopot z ucieczką
przed kulami z własnego okna.

Organizatorzy umywają ręce
i mówią, że tak student kraje,
jak mu materii staje. A że z kasą
krucho, to i impreza nie powala.
Pytanie: czy robić chałę, czy
może złotówki przeznaczyć na
inny zbożny (byle nie zbożowotrunkowy) cel? A może lepiej
pomyśleć przy planowaniu
imprezy i nie wydawać grosza
na byle co i byle jak?
Ci, któr ym juvenalia się
spodobały, powiedzą, że jeleniogórzanom dogodzić nie sposób. Nic się nie dzieje – źle. Bo
miasto wymiera, nuda wylewa
się z każdego zakątka, a ospała
stolica Karkonoszy stacza się
po równi pochyłej w stronę zabitej dechami prowincjonalnej
wiochy, w której nawet odpust
parafialny jest atrakcyjniejszy
niż Wrzesień Jeleniogórski

Coś się dzieje? Też źle. Bo
głośno, brudno, niebezpiecznie.
Piją, biją, lulki palą, demolują
i hałasują. Osikany plac Ratuszowy i klatki schodowe skąd
wieje smród uryny i czegoś
jeszcze. Do tego nieprzespana
noc ludzi, dla których zwielokrotniony głośnikami jazgot
to niekoniecznie kołysanka do
poduszki.
Jaka jest rzeczywistość? Studenci, którzy będą kształtować
elity przyszłości, od 10 lat nie
potrafią zorganizować zabawy
tak, aby swoimi szaleństwami
nie uprzykrzyć życia tym, którzy cały ten harmider mają
gdzieś. A mieszkańcy są przewrażliwieni. Przeszkadza im
bzyczenie muchy po północy
i – aby spełnić ich mrzonki o
cichym mieście – należałoby

ich wysłać na Alaskę. Nie za
pieniądze podatnika, oczywiście.
Juvenalia nie muszą płynąć
w rzece piwa i roznosić się
ogłuszającą pseudomuzyczną
sieczką do późnych godzin
nocnych. Może przydałby się
jakiś festiwal filmowy, ciekawa
wystawa, może jakieś plenerowe przedstawienie? Niech
i będzie koncert, ale na Boga
– przy ul. Podchorążych, gdzie
plac po wojskowych defiladach
zieje pustką. Tak się dzieje
w prawdziwych ośrodkach
akademickich. Jeleniej Górze
daleko doń jednak jak stąd do
wieczności. Ale nie traćmy nadziei. Może kiedyś będzie ciszej
i mądrzej.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

Mieszkańcy centrum Jeleniej Góry i Cieplic strzeżcie
się! W razie pożaru może się okazać, że pomoc nie
zdąży na czas. Wszystko przez nowe betonowe słupki,
które miasto zamontowało przy wjazdach na główny
deptak. Sprawdziliśmy: wóz strażacki ledwo się mieści
między nimi!
– Montujący te słupy nie mają
wyobraźni – nie może się nadziwić jeden ze strażaków, proszą-

cy o anonimowość. – Przecież
między tymi słupkami nie da się
przejechać większym samocho-

Po co te barykady?
Jeden betonowy słupek, wraz z montażem, kosztował 1250 złotych. W mieście
(okolice placu Ratuszowego oraz Piastowskiego) ustawiono ich 25. Łatwo policzyć,
że z miejskiej kasy wydano na to ponad 30 tysięcy złotych.
Teoretycznie te słupki mają powstrzymywać kierowców przed wjazdem do centrum. W praktyce to mit, gdyż w godzinach szczytu po deptaku jeżdżą dziesiątki
aut. Kierowcy parkują gdzie chcą, przeszkadzając pieszym. Straż miejska robi co
może, ale nie przegoni wszystkich. Jakby tego było mało, miasto chce umożliwić
wjazd na te place taksówkarzom. A to oznacza dodatkowe auta na tym szlaku.
Pozostaje tylko pytanie, po co ustawiano te barykady...

dem. Co będzie, jak w centrum
wybuchnie pożar? Będziemy stać
i manewrować przy wjeździe, albo
co gorsza uszkodzimy samochód
zahaczając o taki słupek. A podczas
pożaru liczą się sekundy.
Nasz reporter był świadkiem,
jak kierowca samochodu straży
pożarnej próbował zmieścić się
między słupkami. Przejechał bezkolizyjnie tylko dlatego, że jechał
bardzo powoli. – Gdyby pędził na
sygnale, jak to się jeździ do pożaru
– nie miałby szans – przyznali
świadkowie tej sceny.
Chodzi nie tylko o pożary, ale i
o zabezpieczeniem imprez masowych, których w centrum odbywa
się sporo.
Przez wiele lat przed wjazdem
do centrum nieuprawnionych
pojazdów chroniły stalowe słupki.
Nowe – betonowe – zamontowano
na przełomie kwietnia i maja
tego roku. Dość, że są szersze od
poprzednich, to jeszcze wyglądają
tak, jakby miasto zabezpieczało się
przed szturmem czołgów. Słupy są
masywne, wkopane kilkadziesiąt
centymetrów w ziemię. – Stare w
zupełności wystarczyły. Przecież
kto miał wjechać do centrum, i
tak to zrobił – mówi Janusz Kalina,
kierowca z Jeleniej Góry.
– Poprzednie słupki nie zdały
rezultatu – tłumaczy Jerzy Bigus,
zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów. – Co
rusz musieliśmy je naprawiać, bo
kierowcy notorycznie je strącali.
Wystarczyło lekko popchnąć taki

Stan zagrożenia

Samochód straży pożarnej ledwo mieści się pomiędzy
betonowymi słupkami
słupek samochodem, by go przewrócić. Dlatego je zmieniliśmy.
Pracownicy MZDiM przyznają,
że nie zdawali sobie sprawy, że
między słupkami może nie zmieścić się wóz straży pożarnej. – Nie
widzę przeszkód, by je przesunąć.
Ale najpierw musimy otrzymać
oficjalne zgłoszenie od straży
pożarnej, by przekonać się, że rzeczywiście jest problem – zapewnił
Jerzy Bigus.
Komendant straży pożarnej
w Jeleniej Górze st. kpt. Jerzy
Sładczyk przyznaje, że nie wi-

dział nowych słupków. – Zwrócę
na nie uwagę, porozmawiam
też z naszymi kierowcami. Jeśli
rzeczywiście okaże się, że stoją
zbyt blisko siebie, natychmiast
wystąpię, by je przestawiono
– mówi. Jak twierdzi, straż
wjeżdża do centrum najczęściej
dwoma drogami: albo od ul.
Jasnej albo od ul. 1 Maja, obok
wydziału oświaty. To właśnie w
tym drugim miejscu nasz reporter sfotografował wóz straży.
Na szczęście, pożary w centrum miasta zdarzają się nie-

z w yk le rzadko. – Dwa lata
temu palił się budynek przy
głównym deptaku. Ale podjechaliśmy do niego od ul.
Bankowej, bez konieczności
wjazdu do centrum – powiedział st. kpt. Sładczyk.
Tak czy inaczej, lepiej dmuchać na zimne, bo gdy dojdzie do tragedii, będzie już za
późno.

Robert Zapora
Zdjęcia: Konrad Przezdzięk

Nowe katalogi reklamowe Grupy Kapitałowej Polcolorit

W siedzibie Grupy Kapitałowej
Polcolorit odbyła się prezentacja nowych katalogów reklamowych dla stałych klientów
firmy. Obecne wydanie zawiera
wszystkie aktualnie dostępne w
sprzedaży kolekcje Grupy: łazienkowe, kuchenne i podłogowe, a
także płytki ręcznie malowane.
Nowością jest przygotowanie
jednego katalogu dla wszystkich
trzech marek: Ceramiki Polcolorit, Ceramiki Marconi i Ceramiki
Marconi GOLD. Dzięki temu,
klienci salonów będą mogli od
razu zapoznać się z kompleksową
ofertą produktów Grupy.
W katalogu zamieszczono
również najnowsze kolekcje
wprowadzone do sprzedaży.
Wśród nowości Ceramiki Polcolorit znalazły się płytki łazienkowe:
Boucle, Ecco, Velvet, Mirella,
Soffi, Rozalia, Primavera i Mirella;

kolekcja kuchenna Gemma oraz
płytki podłogowe: Yuka, Galaxia i
Magma. Cechą charakterystyczną
większości powyższych kolekcji
jest ich nowy format, tj. 250x500
mm, który pozwala wkomponować się w nawet najbardziej
złożone kształty łazienek.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że nowe katalogi zebrały tyle
pozytywnych opinii od zaproszonych na wydarzenie klientów.
Pochwalono nas również za
pomysł przygotowania jednego
katalogu dla wszystkich trzech
marek - mówi Marta Kostyk,
zastępca Dyrektora ds. Marketingu w Grupie Kapitałowej
Polcolorit. – Cieszymy się także
z zainteresowania zaprezentowanymi przez nas nowościami
– opinie klientów wskazują na
to, że będą się one cieszyć dużym
powodzeniem na rynku.

Oprócz prezentacji nowych
katalogów, zaproszeni goście
uczestniczyli również w dekoracji
orderami Krzyża Zasługi. Odznaczenia te, decyzją Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, przyznano założycielce przedsiębiorstwa Polcolorit - Pani Barbarze
Urbaniak-Marconi oraz jej synowi
– Panu Wiktorowi Marconiemu,
który od stycznia 2007 r. pełni
funkcję Prezesa Zarządu Grupy
Kapitałowej Polcolorit.

TS

POLCOLORIT S.A. to najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne
w Polsce. Założona w 1984 r., w krótkim czasie stała się jedną z największych i
najnowocześniejszych firm na krajowym rynku ceramiki. Firma produkuje płytki
podłogowe i ścienne, łazienkowe i kuchenne. Od 2004 r. firma jest notowana
na GPW w Warszawie.
W skład Grupy Kapitałowej Polcolorit wchodzi spółka Polcolorit S.A. oraz w 100%
zależna od niej spółka Ceramika Marconi Sp. z o. o.
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WIADOMOŒCI
Rażące błędy, czy drobne uchybienia: taki dylemat
mają krytycy i obrońcy „Przewodnika po zabytkach
Jeleniej Góry”. Z powodu wpadek i nieprawidłowości
przy finansowaniu projektu, nie jest wykluczone, że
miasto straci dotację (25 tysięcy złotych) przeznaczoną
na wydanie publikacji.
Wprawdzie przewodnik rozszedł
się jak świeże bułeczki, trudno
wskazywać go jako wzorcową
publikację dla tego gatunku. Zdaniem szefa komisji kultury w radzie
miejskiej, Cezariusza Wiklika, książeczką nie ma się co chwalić. Radny
wychwycił kilka „kwiatków”, które
rzucają cień na dzieło.
Według autora publikacji tramwaje z Jeleniej Góry zniknęły w
1960 roku, podczas gdy stało się
to w roku 1969. Dziwny jest opis
Sanktuarium
Podwyższenia
Krzyża Świętego. Prze-

KRÓTKO Z MIASTA
Za głośne juvenalia

Interwencją policji i straży
miejskiej zakończyło się w
czwartek święto studentów.
Głośny koncert na placu Ratuszowym przeciągnął się
dłużej niż wskazywało na to
pozwolenie. Wściekli mieszkańcy Rynku, którzy mieli
dość hałasowania, zawiadomili stróżów prawa. Występ
trzeba było przerwać. Wcześniej pijany wandal dostał
się na scenę i zniszczył część
aparatury nagłaśniającej.
Juvenalia trwały dwa dni i nie
zgromadziły tłumów.

„Dziesiątka” jak nowa

Odświeżona elewacja i docieplenie ścian – ta inwestycja
ruszyła w minionym tygodniu
w Szkole Podstawowej nr 10
przy ulicy Morcinka. Budynek
pochodzi z lat 50. ubiegłego
wieku. Kilka lat temu przeprowadzono remont dachu i
dostosowano poddasze na potrzeby szkoły: są tam, między
innymi, pracownie komputerowe. „Dziesiątka” może się
także pochwalić nowoczesną
halą sportową. Brakuje tylko
basenu, który także jest w
planach. Termin ich realizacji
nie jest znany.

Ciaśniej
na parkingach

Kierowcy, którzy zatrzymują auta w centrum Jeleniej Góry, mają coraz mniej
miejsca. Teren przy ulicy
Krótkiej na rogu Mrocznej,
który służył za spory parking,
został całkowicie zagrodzony.
Ruszyła tam budowa kamienic mieszkalno usługowych,
podobnych do budynków,
które dwa lata temu zbudowano przy ul. Szkolnej. Teraz
znalezienie wolnego miejsca
na auto w godzinach szczytu
graniczy z cudem.

wodnik sugeruje, że ambona jest
miejscem niebezpiecznym, ponieważ piorun w 1745 roku zabił
pastora głoszącego z niej kazanie.
Jest to zresztą zgodne z prawdą, ale
ugruntowuje turystów, że wejście
do świątyni w czasie burzy może
źle się skończyć.
Inny kuriozalny wpis dotyczy
kościoła św. Marcina i figury świętego, który depcze kruka. – Robi to
w dobrej intencji, ale i tak pewnie
nie zyska sympatii zagorzałych
ekologów – czytamy. To dobre do
felietonu, ale nie do profesjonalnego przewodnika.
– Za takie pieniądze można
by wydać dzieło zapraszające turystę nie tylko na standardową
wycieczkę, lecz także ukazujące
mniej znane gościom miejsca
– usłyszeliśmy.
Przewodnik kosztował ponad
42 tysiące złotych. Jest to
wspólne dzieło kilku autorów i trudno wskazać, kto popełnił jaką
notkę. Informacje

Promowanie bublem

poszły jednak w świat, bo broszura
– elegancko wydana – została przetłumaczona na czeski, angielski i
niemiecki.
W dodatku może się także okazać, że budżet Jeleniej Góry zubożeje o 25 tysięcy złotych. Wrocławski
urząd wojewódzki zakwestionował
aneks do umowy z wykonawcą.
Zdaniem urzędników został zawar-

ty wbrew przepisom. O wsparcie
z unijnych pieniędzy starał się
Euroregion Nysa. Teraz czeka na
wyjaśnienia urzędników.
– Nie mogę się wypowiadać na
temat przewodnika, ponieważ
był opracowywany jeszcze zanim
podjęłam pracę na swoim obecnym stanowisku. Nie brałam więc
udziału w jego przygotowaniu

– powiedziała nam Katarzyna
Młodawska, naczelnik Wydziału
Promocji i Polityki Informacyjnej
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
– Wiem jedynie, że idea była taka,
aby tekst był napisany z lekką dawką humoru, łatwo i przystępnie.
Uważam, że nie można oceniać
pojedynczych i wyrwanych z
kontekstu zdań, bo w całości

Błysk zamiast szpetoty

Nieczynny wodotrysk u zbiegu ulic 1 Maja i Kochanowskiego od lat straszy swoim wyglądem – brudny i zapuszczony lata świetności ma już za sobą. Zaniedbany
teren miasto wystawiło na sprzedaż. Przez długi czas
nikt się nim nie interesował. Pod koniec roku sytuacja
ma się jednak zmienić.
Skwerek i fontanna nie cieszą
się powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców. – Zamiast
ładnego kawałka zieleni można
„podziwiać” brud i odchody psów
– mówi Paulina Borkowska,
mieszkająca przy ul. 1-go Maja.
– A nawet, gdyby komuś nie prze-



szkadzało otoczenie, to za bardzo
nie będzie mógł tam usiąść, bo
miejsce upodobały sobie grupki
pijaczków – dodaje.
Jednak – jak zapowiada Ireneusz Piechocki, architekt i współwłaściciel terenu – pod koniec
roku sytuacja ma się już zmienić.

– Ruszymy wtedy z pracami i planujemy, że pod koniec roku 2009
zostaną już zakończone, a teren
zdecydowanie zyska na atrakcyjności – mówi inwestor.
Znajdująca się tam obecnie
obskurna fontanna i ruina zostaną
wyburzone, a na ich miejscu stanie
nowoczesny pięciokondygnacyjny
obiekt mieszkalno-usługowy. W
narożniku projektowane są usługi
i biura, w budynku znajdzie się
również około 80 mieszkań i 80
miejsc parkingowych w garażu
podziemnym i 32 na zewnątrz.

Jeszcze jedna galeria handlowa
… ma powstać przy dworcu PKS.
Budową zainteresowana jest polska
spółka z zachodnim kapitałem. Ma
być równie duża jak Focus Park.
Inwestor miał już wykupić sklep
Komfort i zainteresowany jest odkupieniem części placu należącego do
PKS. Galeria miałaby powstać tuż
przy dworcu. Tak, że podróżni wysiadaliby niemal przed jej drzwiami. W
środku ma być kilkadziesiąt sklepów,
restauracje oraz centrum fitness. Aby
inwestor mógł budować, potrzebuje
zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego. Procedury mogą
potrwać nawet 2 lata.

(ROB)

– Projektowany budynek podzielony jest na siedem sekcji.
W związku z dużym spadkiem
terenu segmenty wzdłuż ulicy
Kochanowskiego wznosić się
będą schodkowo, a wejścia znajdują się na różnych poziomach
– wyjaśnia I. Piechocki. Dodaje,
że w obrębie parteru zlokalizowane zostaną lokale usługowe,
w tym market z magazynem.
Obiekt posiada pięć kondygnacji
nadziemnych w części usługowej, sześć nadziemnych w części
mieszkalnej oraz jedną kondy-

brzmienie jest zupełnie inne.
Zdaniem K. Młodawskiej książka
spełnia swoje zadanie, o czym
świadczy chociażby fakt, że nakład
w wysokości 10 tys. rozszedł się
w błyskawicznym tempie wśród
mieszkańców i turystów, którzy
sami przychodzili i pytali o przewodnik.

(AGA/tejo)

Puste grunty
Działek, które od lat nie są zagospodarowane i psują wygląd miasta, jest
więcej. Niestety, wydział geodezji
urzędu odmówił nam bezpośredniej
informacji na ten temat. Odpowiedzi
może udzielić tylko po wysłaniu
pytań do prezydenta miasta, a ta
procedura trwa.
Niemal naprzeciwko działki architekta Piechocińskiego jest grunt po
wyburzonej w 2001 roku kamienicy.
Kilkaset metrów dalej na zagospodarowanie czeka działka po pawilonie
chemicznym, który rozebrano w
2006 roku. Niezabudowana jest część
północnej ściany ulicy Kopernika.
Księżycowy krajobraz straszy przy
Osiedlu Robotniczym. Te tereny przeznaczone są na zabudowę mieszkalnousługową. Póki jednak nie zostanie
uporządkowana sytuacja z kanałem
Młynówka, trudno liczyć na ruch
inwestycyjny w tym miejscu.
gnację podziemną. Plan projektowanego budynku zbliżony jest
do litery C, z wyeksponowanym
narożnikiem u zbiegu ulic 1-go
Maja i Kochanowskiego.

(AGA)

Radni ulżyli inwestorom
Każdy, kto wybuduje zakład w
Jeleniej Górze i zatrudni w nim
ponad 20 osób, będzie zwolniony z podatku od nieruchomości.
Ważne jest, aby zakład mieścił się
w nowo wybudowanym obiekcie
a nie w już istniejącym. No i żeby
liczba miejsc pracy w tym czasie
nie spadła poniżej 20.
Miasto chce w ten sposób
przyciągnąć inwestorów.
– Mamy atrakcyjne tereny do
inwestowania, choćby w strefie
ekonomicznej – mówi prezydent
Marek Obrębalski.
– To może być lepem dla
sieci hipermarketów, które

będą chciały funkcjonować
w Jeleniej Górze – powiedział
radny PiS Krzysztof Mróz. – A
wtedy wszyscy będą mówić, że
markety nie płacą podatków. I
to dzięki nam!
Zapisy nie zabraniają skorzystania z ulgi także właścicielom
np. galerii wielkopowierzchniowych. – Ulgi będą obowiązywały
tylko tych, którzy wybudują zakład i będą go prowadzić – mówi
Jerzy Łużniak. – Dlatego Focus
Park odpada, bo galeria wynajmuje powierzchnię sklepom.

(ROB)
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Dzień Dziecka
z lokomotywą

Skład retro na trasie Tanvald
– Kořenov to propozycja dla
najmłodszych ze strony czeskich miłośników kolei. 31 maja
wagony pociągnie historyczna
lokomotywa i taki sam wóz
motorowy. Atrakcją będzie
otwarcie muzeum kolei zębatej
w Kořenovie. Przewidziano
osobny skład, który pojedzie z
tej miejscowości do Szklarskiej
Poręby. Rezerwacja objednavka.
polsko@centrum.cz, lub tel.:
605 766 626.

TEJO
Czekają na komisarza

Odwołanie burmistrza Lubomierza, Wiesława Bobrowskiego
podczas ubiegłotygodniowego
referendum wywołało euforię
zwolenników zmian. Ale teraz
radość zastąpiło niedowierzanie.
- Dowiedzieliśmy się, że kandydatami na osobę pełniącą
funkcję szefa w naszym mieście
są: były burmistrz Bronisław
Dowgiałowicz i Ewa Brenda
kierownik referatu organizacyjno-prawnego w Urzędzie Gminy
Lubomierz – powiedział nam
przewodniczący rady gminy
Lubomierz, Romuald Achramowicz.
To wywołało wielkie poruszenie i złość w gminie, gdyż Ewa
Brenda uważana jest za człowieka odwołanych burmistrzów,
Bobrowskiego i Artura Mazura.
Radni i członkowie komitetu
referendalnego interweniowali
u wojewody, posłów, wicepremiera Grzegorza Schetyny.
– Jedynym sensownym kandydatem na komisarza, jest
przewodniczący Achramowicz
– mówi redaktor naczelny miesięcznika Sami Swoi bis Jadwiga
Sieniuć.
Jako kandydat kuriozalny na
to stanowisko pojawił się radny
powiatu lwóweckiego, Wiesław
Ziółkowski, emerytowany nauczyciel, na co dzień muzyk w
zespole Sami Swoi.
Teraz w Lubomierzu czekają
na to, kto na najbliższe 90 dni
będzie osobą pełniącą funkcję
burmistrza, do czasu przedterminowych wyborów, które będzie
miał obowiązek zorganizować. A
emocje w mieście są równie duże
jak przed referendum.

Tragedia w Wojcieszycach
k. Złotoryi: dwóch harcerzy z Jeleniej Góry utonęło
w zbiorniku wodnym po
wyrobisku wapienia na
górze Połom. Chłopcy poszli się opłukać z błota po
tym, jak pobrudzili się w
jaskini. Co było dalej? Kto
zawinił? Dlaczego znaleźli
się w miejscu, w którym
nie wolno przebywać? To
wszystko wyjaśnia prokuratura.
– Otrzymaliśmy zgłoszenie
tuż po godzinie 13. – powiedział
nam w sobotę Piotr Klimaszewski, oficer prasowy złotoryjskiej
policji. – Trzech harcerzy z opiekunem weszło do wody. Dwóch
nie wypłynęło.
Do akcji przystąpiła policja,
straż pożarna oraz zastępy płetwonurków. Początkowo przypuszczano, że zaginieni mogli
dla żartu wypłynąć z drugiej
strony zbiornika i schować się
w lesie. Niestety, tak się nie
stało. Drużynowy, który posiada
uprawnienia płetwonurka, przy
asekuracji strażaków zszedł
pod wodę i wyłowił ciała niespełna 18-letniego Marka oraz
15-letniego Maksymiliana. Mimo
prób reanimacji, nie dało się ich
uratować.

Miało być szybko i bezpiecznie

Jak ustaliliśmy, skauci do
Wojcieszowa wyruszyli w sobotę
rano, na jeden dzień. Chcieli
spenetrować jaskinie w górze
Połom. Dla harcerzy z 18 Górskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Cień” to nie pierwszyzna.
Wspinaczka, eksploracja jaskiń,
survival to była ich pasja. Drużynowy i trzech harcerzy weszli
do jaskini położonej niedaleko
„zerówki” – zbiornika wodnego
po byłym wyrobisku.

Wbiegli czy wpadli
do wody?

Co stało się potem? Jedna z
hipotez zakłada, że zeszli na
łagodny brzeg zbiornika i wbiegli do wody. Chcieli się tylko
opłukać, gdyż byli cali w błocie.
Kiedy weszli do wody, zaczął się
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Cień śmierci

w kamieniołomach

Zakończenie akcji ratowniczej, zaraz po wyłowieniu zwłok
dramat. Dwaj chłopcy i instruktor trafili na głębiny, a ciężkie
buty i wojskowe ubrania „moro”
błyskawicznie namokły wodą.
Wszyscy toną, ale instruktor ma
przy sobie nóż, rozcina sznurowadła i uwalnia się z butów
ważących wiele kilogramów.
Wypływa na powierzchnię. Niestety, dwaj chłopcy nie zdołali
uwolnić się od ciągnących ich na
dno ubrań.
– To mało prawdopodobne –
powiedział nam jeden z doświadczonych płetwonurków, który był
na miejscu zdarzenia. – Zejście w
tym miejscu było łagodne, wątpliwe zatem, aby utonęli wbiegając
do wody. Musieli wpaść od razu
na głębinę – przypuszcza. Jak
uważa, skoczyli do wody z wysokości kilku metrów ze stromego
brzegu, który był tuż obok. – Być
może zsunęli się przypadkiem z
tego zbocza – przypuszcza.
Jeszcze inna wersja zakłada, że
chłopcy weszli do wody i zwyczajnie zaczęli się bawić. Wystarczył
jeden nieopatrzny krok w bok

i wpadli w głębinę. Jak mówili
miejscowi strażacy, dno zbiornika jest bardzo niebezpieczne.
– Schodzi łagodnie w dół, po czym
jest urwisko – mówią. – Tutaj
niebezpiecznie kąpać się latem
w kąpielówkach. A co dopiero w
ubraniach, i teraz, kiedy woda jest
lodowata – mówią.

Lekceważą zakaz

Jedno jest pewne. Harcerzy w
tym miejscu w ogóle nie powinno
być. Kamieniołom leży na terenie
zakładu górniczego i wejście do
niego jest zabronione.
– Od lat stawiamy przy tym
zbiorniku tablice z zakazem
wstępu i zakazem kąpieli – mówi
Ryszard Purchała, kierownik Zakładu Wapienniczego Wojcieszów
sp. z o.o. – Ale są one notorycznie
kradzione na złom a plastikowe
są niszczone. W końcu na płaskich ścianach zbiornika napisaliśmy zakazy, ale jak widać też są
ignorowane. W tym wyrobisku
eksploatację zakończyliśmy wiele

lat temu, ale nadal jest to miejsce
bardzo niebezpieczne.

Ubranie jak balast

Dokładne przyczyny sobotniego wypadku w kamieniołomie
bada prokuratura. Istotne będą
zeznania trzeciego z harcerzy, a
także samego drużynowego. Obaj
w dniu tragedii byli w szoku.
– To, że instruktor pozwolił
wejść chłopcom w ubraniu i w
butach do wody już jest skrajną
lekkomyślnością – powiedział
nam prezes Jeleniogórskiego
WOPR Krzysztof Czaplicki – To
jedna z pierwszych zasad jakich
uczymy ratowników i ludzi pracujących nad wodą: przed wejściem
do niej zdejmujemy odzież. Ciężkie buty i grube ubranie działa
jak balast, ogromnie zmniejsza
wyporność. Jeśli chcieli oczyścić
ubranie trzeba było je zdjąć i
wyprać w wodzie.
Nieodpowiedzialne było też, że
chłopcy weszli ubrani do wody z
nieznanym dnem. –Doświadczo-

ny pływak może sobie nie poradzić z szybkim zdjęciem ciuchów,
a co dopiero młodzi chłopcy
– mówi Krzysztof Czaplicki.

Drużynowy zawieszony

Komendant jeleniogórskiego
hufca ZHP Marian Łata podjął decyzję o zawieszeniu drużynowego
w pełnieniu funkcji. – Dopóki nie
poznamy szczegółów zdarzenia,
nie mogę dopuścić do organizowania przez tego druha kolejnych
wyjazdów – powiedział nam.
Komenda hufca wydała specjalne
oświadczenie, w którym łączy
się w bólu z rodzinami zmarłych
nastolatków. W jeleniogórskim
hufcu ogłoszono miesięczną
żałobę.
– Niestety, nic już nie przywróci harcerzom życia – powiedział
ze smutkiem Marian Łata.

Marek Komorowski

Studenci znakują
trasy

Niecodzienna akcja w Karpaczu: studenci wyposażeni
przez miejskich urzędników
znakują dla turystów skróty i
rzadko uczęszczane przejścia
dotychczas znane tylko miejscowym. W ten sposób każdy
łatwiej dotrze do celu. Wielu
turystów chodzi bowiem po
mieście tylko głównymi drogami, gdyż nie zna skrótów. A
i trzeba przyznać, że niektóre
boczne ścieżki to zarazem
wspaniałe szlaki widokowe.

Mar

Góra Połom ma bardzo strome i niebezpieczne zbocza

Mimo szybkiego przyjazdu straży pożarnej,
chłopców nie udało się uratować
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Naprawy na szlakach

Karkonoski Park Narodowy
rozpoczął naprawę uszkodzonych szlaków górskich. Przede
wszystkim naprawiony zostanie szlak zielony prowadzący
od „Bazy pod Ponurą Małpą”
do wodospadu Szklarki, gdzie
powalone drzewo i bloki skalne zablokowały przejście.
KPN zamierza również dokończyć odbudowę szlaku
zielonego w Karpaczu, od
dolnej stacji wyciągu na Kopę
przez polanę Bronka Czecha
do Dużego Stawu.

Rodzinne zawody

1 czerwca w Szklarskiej Porębie odbędzie się festyn i parada
rodzinna. Władze miasta zapraszają mieszkańców do wzięcia
udziału w tym wydarzeniu.
Będą konkursy z nagrodami
dla dorosłych i dla dzieci. Imprezy odbywać się będą w parku
miejskim w okolicach Esplanady. Początek o godz. 13.30 na
skwerze Trójki.

Wiatraki w Lubomierzu

Aż 37 elektrowni wiatrowych
ma stanąć na terenie gminy.
Jak mówi Gustaw Brzyszcz,
przedstawiciel inwestora, w tej
chwili trwają procedury administracyjne, a budowa zacznie się
za rok. Inwestor nie chce zdradzić o jakie lokalizacje chodzi,
gdyż podobno dwie inne firmy
również zamierzają budować
wiatraki w gminie.

– Straciliśmy dorobek naszego życia – mówią załamani
pszczelarze z Pasiecznika. We wsi padły miliony owadów. Wszystko przez bezmyślność rolników, którzy
opryskali pola rzepaku owadobójczym środkiem.
Straty są ogromne. Czy pszczelarze mogą liczyć na
jakieś odszkodowanie? Co grozi sprawcom?
– Kiedy zobaczyłam leżące pod
ulami całe roje myślałam, że serce
mi pęknie – opowiada Zuzanna
Turwanicka. – Najbardziej bałam
się jednak o męża, który miał już
zawał i cztery udary. Bałam się,
że on tego nie przeżyje. Pszczoły
to był cały jego świat, pasja i
zamiłowanie.
Jak szacują mieszkańcy, padło
ponad 350 rodzin pszczół w Pasieczniku, Barcinku, Lubomierzu
i okolicach. Jedna rodzina to w
zależności od pory roku – od 20
do nawet 50 tysięcy pszczół.
– Wszystko przez ludzką bezmyślność – mówią poszkodowani.
Rolnicy bowiem opryskali swoje
pola rzepaku w nieodpowiednim
czasie i pszczoły zbierające pyłki
kwiatów rzepaku po prostu się
zatruły. Rolnicy powinni to zrobić
już po przekwitnięciu rzepaku.
A nawet jeśli chcieli wcześniej,
powinni poinformować o tym
pszczelarzy.
Tak się nie stało. Więcej, jak
podejrzewają pszczelarze, użyty
środek był sprowadzony z zagranicy (prawdopodobnie z Rosji) i nie
posiadał żadnych atestów. Skutki
są opłakane. Szacowane straty to
350 tysięcy złotych za same pszczele rodziny. Hodowcy nie zarobią
też na sprzedaży miodu.
Tymczasem pszczelarzom chodzi nie tylko o pieniądze. Turwa-

niccy stracili całą pasiekę, w której
było 46 rodzin pszczół. Owady te
były dla nich życiową pasją.
– Nigdy nie zapomnę tego strachu, kiedy dostaliśmy informację
o tym co się stało – wspomina
Zuzanna Turwanicka. – Nie było
nas w tym czasie we wsi. Zadzwonili do nas znajomi i powiedzieli,
że nasze pszczoły padają.
– Patrzeliśmy na ledwo poruszające się pszczoły i nie mogliśmy nic
zrobić. Został nam
tylko płacz – mówi z kolei jedna
z pszczelarek. – W jednej chwili
pomyślałam o latach naszej ciężkiej pracy, o tym poświęceniu, by
pszczoły przetrwały kolejne zimy.
Chodziliśmy do uli latami, doglądaliśmy, pilnowaliśmy. A teraz?
– pyta ocierając łzy. – W życiu nie
spodziewałam się, że spotka nas
taka tragedia.
We wsi już mówi się, kto mógł
być sprawcą zatrucia pszczół. Na
razie nie ma jednak dowodów.
– Sprawcom, o ile zostaną ustaleni, grożą surowe kary finansowe
– mówi Anna Fedoruk specjalista
ds. pszczół Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tyle, że pszczelarzom nie chodzi
o to, by szukać winnych.
– Nie jestem mściwa i nie pójdę
do sądu, ale chciałabym, żeby
ludzie zaczęli myśleć i zastanawiać
się dwa razy zanim ponownie

Ktoś otruł rój

– Patrzyliśmy, jak pszczoły padają i nie mogliśmy nic zrobić
– mówi Zuzanna Turwanicka
coś takiego zrobią – mówi pani
Zuzanna. – Jedną nieprzemyślaną
decyzją zniszczyli pasje i dorobek
życia wielu ludzi.
Jak mówi, o podtruwaniu
pszczół mówiło się już w poprzednich latach. Wtedy jednak skala
była dużo mniejsza. – Musiało
dojść do tragedii, by ktoś dostał
odpowiednią nauczkę – powiedziała.

Angelika Grzywacz

Badają truciznę
Jak mówi prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze Stanisław
Gibadło, sporo pszczelarzy pozostało bez środków do życia.
– Liczba zatrutych pszczelich rodzin wciąż wzrasta – mówi. – Odbudowa pasiek
potrwa 2–3 lata. Jeśli mieszkańców będzie oczywiście na to stać, bo jedna rodzina
kosztuje około tysiąca złotych.
W ubiegłym tygodniu Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze
przystąpił do badania opylanych roślin. Próbki zostały wysłane do laboratorium w
Poznaniu. Zatrute rośliny i owady trafiły również do Agencji Rolnej we Wrocławiu
i do laboratorium związku pszczelarstwa. Na dniach poznamy wyniki.
Niestety, pszczelarze nie mogą liczyć na pomoc finansową. Ci, którzy mieli ubezpieczone pasieki, dostaną odszkodowanie. Ale takich rodzin nie było wiele.

Mieszkańcy Radomierza nie mogą doprosić się naprawy drogi

Woda zalewa pół wsi
– Robotnicy tak wybudowali odpływy, że przez na nasze
podwórko przy każdym deszczu płynie prawdziwy
potok – mówi Janina Śliwa, mieszkanka Radomierza,
leżącego wzdłuż zmodernizowanego odcinka drogi
Jelenia Góra – Wrocław. W podobnej sytuacji są inni
mieszkańcy. Wójt obiecuje pomoc.
spływającymi z drogi na ich
podwórka.
– Jak się zanosi na deszcz, nie
wyjeżdżamy z domu, tylko układamy worki z piaskiem – mówi
Janina Śliwa. – Ale ile można tak
żyć i patrzeć ciągle w niebo?

Fot. MAR

Z poszerzonej i zmodernizowanej drogi w Radomierzu i
Kaczorowie cieszą się kierowcy,
radni i posłowie. Mniej cieszą
się z niej mieszkańcy Radomierza, którzy na różne sposoby
bronią się przed strugami wody

Woda wpływa też do sklepu
położonego w dolnej części Radomierza, zalewając posadzkę.
– To już niemal codzienność, budynek jest coraz bardziej wilgotny
– mówi właścicielka sklepu Irena
Dorabiała.
– Problem z wodą zaczął się już
w 1999 roku – mówi Janina Śliwa.
– Wcześniej jeszcze działały stare
poniemieckie przepusty i rowy.
Ale gdy położono nowy asfalt,
przy okazji zasypano wszystko.
Teraz woda płynie po drodze.

– W czasie deszczu woda zalewa moją posesję – pokazuje Janina Śliwa
Jeden z mieszkańców wykuł rów w asfalcie, by popłynęła nim deszczówka
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Prawdziwy dramat zaczął się
po ukończeniu modernizacji
drogi krajowej. Woda spływa w
dół omijając wybudowane rowy
odpływowe i trafia prosto na
posesje mieszkańców.
Ludzie próbowali interweniować już w trakcie budowy: chodzili do wykonawców, przekonywali
ich, że plany są źle przygotowane,
jakby ich autor nigdy nie był na
miejscu.
– Widziałem, że na planach
odwodnienie ma być od strony
łąk. Teoretycznie prawidłowo, ale
stamtąd nigdy woda nie płynęła
do wsi – mówi rolnik Ryszard Sobolewski. – Woda z drogi spływa
nam na łąki, które nie mają żadnego odwodnienia. Powiedziałem
to inżynierowi budowy, ale on
stwierdził, że wybudują tak, jak
jest w planach.
Janina Śliwa już w we wrześniu
ubiegłego roku napisała pismo
do Generalnej Dyrekcji Dróg ze
skargą na wadliwe wykonanie odwodnienia drogi i o przepustach
zniszczonych przez drogowców.
– Do dzisiaj nawet mi nie odpowiedzieli, mają mas za nic – mówi
z rozgoryczeniem. Pisałam też
do wójta z prośbą o interwencję i
naprawę przepustów. Wójt odpowiada, że zostaną naprawione,
gdy we wsi zostanie wybudowana
kanalizacja. Ale nasza pani sołtys
mówi, że nie wiadomo kiedy ta
kanalizacja będzie.

– Źle wykonane przepusty to
kolejna wada tej drogi – mówi
wójt Janowic Wielkich Jerzy
Grygorcewicz. – Ale nie dotarły
do mnie skargi mieszkańców na
zalewane podwórka.
Jerzy Grygorcewicz przygotował pismo ze skargą na oznakowanie drogi, które uniemożliwia
zgodne z przepisami skręcanie
w kierunku Jeleniej Góry. Chodzi o to, że na całej długości jest
podwójna linia ciągła i wyjeżdżający z posesji w kierunku Jeleniej
Góry muszą łamać prawo. W
przeciwnym razie muszą jechać
w strohnę Wrocławia i zawrócić
na końcu wsi.
Wójt ma nadzieję, że problem
z odpływami da się załatwić w
tym roku. Budowlańcy mają
wykonać drugi etap tej drogi,
czyli jej poszerzenie od skrzyżowania w Radomierzu do stacji
benzynowych. – Mam nadzieję,
że przy okazji poprawione zostaną przepusty i rowy, zwrócę
na to uwagę – powiedział Jerzy
Grygorcewicz.
Na razie mieszkańcy zaczynają
dbać o swoje mienie własnym
sumptem. Na wysokości jednej z
posesji właściciel wykuł w asfalcie
rów którym woda spływająca z
góry ma popłynąć do odpływu,
zamiast na jego posesję.

Marek Komorowski

Młodzi artyści
w Szklarskiej Porębie

Do miasta pod Szrenicą
przyjechali studenci z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na plener artystyczny.
W ten sposób miasto chce
nawiązujać do tradycji przedwojennej i z przełomu lat 40
i 50 XX wieku, gdy w mieście
pod Szrenicą działały kolonie
artystyczne.
Na początku XX wieku w
Szklarskiej Porębie mieszkało i
tworzyło wielu malarzy, szklarzy, rzeźbiarzy, ceramików. Ich
dzieła znane były w Europie, a
turyści mogli zawieźć do domu
wartościowe prace. Po wojnie
w mieście tworzył między
innymi Vlastimil Hoffman.
Do tych tradycji nawiązują
organizatorzy pleneru, jaki
odbył się w drugim tygodniu
maja. Na zaproszenie władz
Szklarskiej Poręby przyjechała
grupa dziesięciu studentek i
studentów malarstwa i grafiki
oraz wydziału szkła i ceramiki
ASP. Efektem pleneru jest kilkadziesiąt prac wykonanych
w różnych technikach malarskich i graficznych. Inspiracją
były karkonoskie krajobrazy i
samo miasto. Natomiast unikatowe formy ze szkła wykonane
zostały w Leśnej Hucie pod
okiem mistrza Henryka Łupkowskiego. Prace uczestników
pleneru można podziwiać w
oddziale Muzeum Karkonoskiego – Dom Carla i Gerharta
Hauptmannów w Szklarskiej
Porębie przy ul. 11 listopada.

Mar
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Zakoc

Fot. Konrad Przezdzięk

Wszystko przed nimi

To zdjęcie wykonałem kilka godzin przed tym,
jak w pobliżu tego miejsca ciężarówka zabiła przechodnia

Fot. Emilia Wańczyk

Digart. Dziwny słowotwór od „digital” i „art.” – cyfrowa sztuka. Są tu
nie tylko fotografie, lecz także wiersze,
obrazy, proza, grafiki. Wszystko, co
w jakikolwiek sposób wiąże się z
nieszablonowym spojrzeniem na
rzeczywistość wyrażonym w „zdigitalizowany” sposób. Bo tylko tak można
– zupełnie za darmo i bez większego
ryzyka – dotrzeć do szerokiej rzeszy
odbiorców.
Ilu jest posiadaczy aparatów fotograficznych? Nie sposób powiedzieć
dokładnie. Na pewno miliony. Spośród
nich tysiące to ludzie, którzy dzięki
fotografii odnaleźli pasję życia i udanie
próbują uwieczniać ważne lub mniej
ważne chwile. Tę miłość na pewno
zrewolucjonizował Internet.
Robisz zdjęcie. Uznajesz, że jest
ciekawe. Chcesz się nim pochwalić.
Wystarczy magiczne łącze internetowe
ze światem i odrobina wprawy w obsłudze komputera. Za kilka sekund Twoje
dzieło widzą na ekranie monitora
tysiące internautów. Jest przesuwane
do przodu przez setki kolejnych obrazków i utworów nadsyłanych przez
kolejnych digartowiczów. Czasem

posuwa się wolno, czasem – błyskawicznie. Wszystko zależy od pory dnia
i „natężenia ruchu”.
Pod dziełem – komentarze. Chwila
emocji dla kogoś, kto – jak Karolina (o
nicku k4rOlina) liczy na ocenę swojego, w jej przypadku, zdjęcia. – Przede
wszystkim jest to chęć sprawdzenia,
co na temat wyników mojej pasji myślą
ludzie spoza kręgu znajomych, którzy
przecież nie zawsze potrafią być obiektywni. Innym powodem jest potrzeba
rozwoju, jaki umożliwia kontakt z
osobami bardziej doświadczonymi w
tym temacie, komentarze zawierające
zauważone błędy są na wagę złota
– opowiada dziewczyna. Mieszka w
Gdańsku, ale przebywa też w Jeleniej
Górze. A na digarcie przedstawia ostatnio zdjęcia z nietypową perspektywą.
Dwie mewy szybują nad spionowaną
ścianą Bazyliki Mariackiej Wniebowzięcia NMP w Gdańsku, największej
ceglanej świątyni w Polsce.

Ciemnia ze szczurem

Kiedy w roku 1988 mam za sobą
pierwsze próby wywoływania swoich
zdjęć w ciemni, z zazdrością prze-

glądam miesięcznik „Foto” (kultowe
w czasach PRL czasopismo dla fotoamatorów, zlikwidowane zresztą
po zmianach ustrojowych). Jest tam
rubryka, w której drukowane są zdjęcia
czytelników. W skrytości ducha marzę,
aby i moje się tam znalazło. I zostało
ocenione okiem fachowca, nazwiska
już nie pamiętam, guru dla wszystkich,
którzy w ciemniach urządzonych w
mikroskopijnych łazienkach blokowisk, w nocy – kiedy domownicy już
śpią – wchodzą do magicznego świata
fotografii.
Moja ciemnia jest lepsza, bo w
piwnicy. Co prawda niewykończonej
i ze szczurem, który od czasu do czasu
chrobocze pod piecem, ale zawsze…
Pełen nadziei wysyłam zestaw zdjęć,
które na wzgórku przed Staniszowem
robię dwuobiektywową lustrzanką
produkcji ZSRR Ljubitiel, kupioną za
grosze w sklepie fotograficznym przy
ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Na
szerokoformatowym filmie ORWO.
Zdjęcia wywołuję z przejęciem, jak w
„Powiększeniu” Antonioniego. Ale w
następnym numerze „Foto” moich
fotek nie ma. Jest za to, za kilka dni,
koperta w skrzynce. Guru z redakcji
uprzejmie odesłał mi „dzieła” i kartkę
z maszynopisem. Z grzecznych uwag
wynika jedno: zdjęcia są do bani. – Dużo
się jeszcze muszę nauczyć – myślę.

Fotki na pożarcie

20 lat później odkrywam digart.

Ciemnia już dawno przeszła do lamusa
historii, choć przykryty folią powiększalnik Optimus jeszcze w piwnicy jest.
Szczur zginął w pułapce skusiwszy się
na kawałek boczku.
Światem fotografii rządzi „cyfra”,
jak się żargonowo mówi o fotografii
cyfrowej. Mam już „lustro”, czyli lustrzankę, a analogowa minolta, niczym
w muzeum fotografii, stoi na regale
obok wiekowego radzieckiego Zorki i

z innymi. – Kiedyś zapytano mnie czy
łatwo jest fotografować jeleniogórzan.
odpowiedziałam, że trudno, bardzo
trudno...sfotografować siebie...

Pieprzę to miasto… czule

Na digarcie forumowicze mogą zapisać się do grup, które zresztą samemu
mogą założyć. Uczynił to Shimues (to
internetowa ksywka Kuby). Forum jest
dla tych, którzy – są z Jeleniej Góry, są
w Jeleniej Górze, lub duchowo się z Jelenią Górą łączą, niczym dr Fleishman
z Nowym Jorkiem. Ponieważ Jelenia
Góra to stan umysłu – czytamy w
nagłówku.
– W jednej ze swoich piosenek Maria
Peszek śpiewa: „pieprzę Cię miasto...
czule odnosząc się do Warszawy, w

Robisz zdjęcie. Uznajesz, że jest ciekawe. Chcesz
się nim pochwalić. Wystarczy magiczne łącze
internetowe ze światem i odrobina wprawy w
obsłudze komputera. Za kilka sekund Twoje dzieło
widzą na ekranie monitora tysiące internautów.
wspomnianego Ljubitiela na szeroki
format. Nie muszę się niecierpliwić,
czy nieistniejące już „Foto” przyjmie
do druku moje zdjęcie. Za sekundę
mogę je mieć na digarcie. Rzucone
na pożarcie krytykom i jako karma
dla gustu tych, którym fotka się
spodoba.
Wśród digartowiczów jest wielu
jeleniogórzan. Uczniów, urzędników,
nauczycieli, pracowników fizycznych.
Zupełnie nieważne, kim są, bo tu
głównym kryterium jest sztuka, w
tym przypadku: fotografia. Digart
przygarnie wszystkich, którzy kochają robić zdjęcia i mają techniczne
możliwości uczestnictwa w tym
forum. Każdy ma swoją historię, filozofię i własne podejście do zdjęć. Może
się pochwalić zainteresowaniami: co
czyta, w co gra, co robi, kiedy odpoczywa. Nie każdy chce zdradzić swoją
tożsamość. Woli pozostać anonimowy
za maską nicku i w ten sposób dawać
świadectwo swojej pasji.
Fot. Jazata

Co takiego ma w sobie zdjęcie, że potrafi połączyć ludzi?
Takie pytanie zadałem sobie przeglądając internetową
galerię, dzięki której każdy może pokazać swoją wizję
świata zamkniętą w kadrze. I przy okazji poznać kogoś,
zaprzyjaźnić się i wymienić doświadczeniami. A przede
wszystkim: miłością do polowania na chwile.

Maćka Przemyka pamiętam jeszcze
z konkursów w Młodzieżowym Domu
Kultury, które obfotografowywałem
tradycyjnie, na filmie. Świat przyspieszył Dziś Maciek to licealista z I
LO, któremu można wróżyć wielką
karierę w fotografii. Podobnie Emilii
Wańczyk, tegorocznej maturzystce.
Kiedy zobaczyłem jej zdjęcia, pisząc
potocznie – opadła mi szczęka. Obrazy
wyczarowane z dobrych kadrów dzięki
cyfrowym możliwościom nowoczesnej
techniki. Ujmują mnie motywy kolejowe, które młoda artystka widzi w
specyficzny sposób.
– Urodziłem się w Jeleniej Górze,
ale dopiero fotografując (od dwóch lat)
uświadomiłem sobie skąd pochodzę.
Zatrzymanie w fotograficznym kadrze
miejsc i ludzi pozwala mi lepiej się
przyjrzeć światu, do którego sam też
należę. Podczas poszukiwania tematów
do fotografowania odkrywam Jelenią
Górę, jakiej do tej pory nie znałem. Nigdy wcześniej nie wyobrażałem sobie, że
moje miasto widziane w nocy z Góry
Szybowcowej może przypominać wielką metropolię, takie małe San Francisco
– pisze do Jelonki Maciej Przemyk.
Dlaczego fotografujesz Jelenią Górę?
– pytam. – Jedną z wielu przyczyn jest

fakt, że tu znalazłam swoje miejsce
na świecie, a robienie zdjęć w moim
mieście jest dla mnie niezwykłą przyjemnością i za każdym razem przynosi
mi nowe doświadczenia.. Fotografowanie Jeleniej Góry jest niekończącą się
przygodą, gdyż każdego dnia każde
miejsce może przedstawiać coś innego
– odpowiada Emilia Wańczyk.
Jazata (to nick, prosi, aby nie podawać jej imienia i nazwiska): – Fotografowanie w moim domu było "od
zawsze". Gdy byliśmy dziećmi, tato
czekał z aparatem na nasze pobudki,
później okupował łazienkę (ciemnia!),
żeby wywołać zdjęcia rozespanych
dzieciaków. Lata mijały i ja także poczułam, że wielką frajdą jest "chwytanie
chwili"... – wspomina.
Teraz, kiedy możliwości sprzętu są
niemal nieograniczone a jego dostępność zależy od zasobów portfela, Jazata
„odkrywa”, że najważniejsza jest wrażliwość fotografa: to co chce zachować
dla siebie i to czym chce się podzielić

której mieszka. Ja do swojego miasta żywię podobne uczucia. Dlatego
właśnie robię zdjęcia Jeleniej Góry.
By pokazywać jej pozytywne strony,
przypominać głównie sobie jej klimat
i piękno – wyjaśnia nam Shimues.
Jego fotografie to czarno-białe mini
arcydzieła, o symbolicznej wymowie,
upolowane w różnych częściach stolicy
Karkonoszy.
Ulubiony cykl shimuesa to „Cyganeria”. Przywodzić miała jego wczesne i
żyjące do dziś skojarzenia z miastem
teatrów ulicznych. – Sztuki cyrkowej
i wszelkich odmian tej właśnie prawFot. Sebastian Stanisławski
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chani w fotografii

robię, wiąże się z fotografią, i nie ma w
tym ani odrobiny przesady – wyjaśnia
Mckoll.
W fotografii zakochana jest Magdalena Witek Jur. – Zdjęcia lubiłam robić od
zawsze. Zwłaszcza fotografować ludzi,
zatrzymywać chwile. Kiedy pojawił się
na świecie mój synek, nieskrępowany
obecnością aparatu, zatrzymywanie
chwil wciągnęło mnie jeszcze bardziej.

Kuźnia kadrów
Fot. MCKOLL

Oprócz otoczki ideologicznej, którą
każdy argumentuje swoją pasję, są

Zdjęcie jak kwiatek
w doniczce

14 maja, środa. Biuro Wystaw Artystycznych. „Bogowie” jeleniogórskich

Janina Hobgarska

Z kolei tradycyjnych zdjęć bronią
jak niepodległości Janina Hobgarska
oraz Wojciech Zawadzki. – Sama
fotografia nie jest zagrożona. Gorzej z
jej odbiorcami. Cyfrówki sprawiły, że
robienie zdjęć stało się powszechnie
dostępne, co często banalizuje i upraszcza merytoryczną zawartość kadru
– mówi szefowa BWA. – My, tradycyjni fotografowie, zanim naciśniemy
migawkę, musimy wybrać ujęcie, a
wielu fotografujących cyfrówkami robi
zdjęcia jak leci – usłyszeliśmy.
– Ze zdjęciem tradycyjnym jest jak z
kwiatkiem w doniczce: trzeba o niego
dbać. Z kawałkiem filmu z zapisanym
obrazem należy robić to samo – obrazowo porównuje Wojciech Zawadzki.
Przewidywał, że fotografia tradycyjna
stanie się rodzajem twórczego rękodzieła i na pewno cyfrowa jej w tym względzie nie zagrozi. – Zwolennikom kamer
cyfrowych obca jest atmosfera ciemni
i cała magia powstawania fotografii
– podkreśla Janina Hobgarska.

Bo o istocie fotografii dla odbiorcy
decyduje nie sposób wykonania, czy
proces powstawania, ale rezultat finalny w postaci wrażeń estetycznych
wynikających z obejrzenia gotowego obrazu. I satysfakcji tego, któremu w sposób szczególny udało się
zaczarować chwilę. Niezależnie
od tego, jakie są przyczyny jej
„pojawienia się” na papierze.

Epilog

– Dzięki zdjęciom nauczyłem
się dostrzegać detale, naprawdę
odkrywać to, obok czego przechodzę na co dzień. To tło pogłębia
także fascynację człowiekiem bez
względu na wiek, urodę i jego
miejsce w społecznej hierarchii.
Powszechna dziś fotografia
cyfrowa i Internet dają mi dodatkowe możliwości pozwalają
podziwiać prace innych, uczyć się
od nich a także łatwo prezentować
swoje fotografie – wyjaśnia Maciej
Przemyk.
Emilia Wańczyk rozwinęła swoją
pasję w… zrujnowanej Celwiskozie,
w której traciły zdrowie a nawet
życie tysiące jeleniogórzan zatrudnionych przy szkodliwej produkcji
włókien sztucznych z wykorzystaniem dwusiarczku. Ruiny fabryki
dziś „powstały” z popiołów tylko dla
fotografii dając ciekawe plenery dla
miłośników nurtu „industrial”, czyli
fotografowaniu obiektów przemysłowych, najczęściej tych, w których
ludzie od dawna nie pracują.
Kuba, czyli Shimues, jak symbol traktuje zlikwidowany sklep
fotograficzny przy ulicy 1 Maja. To

Tylko dobre zdjęcie

Jestem z pokolenia „mieszańców”.
Zaczynałem w ciemni ze szczurem, z
koreksami, wywoływaczami, utrwalaczami, przerywaczami. Kąpielami do
sepiowania. Straszliwie śmierdziały.
Powiększenie na papierze trzeba
było najpierw odbielić w cuchnącym
płynie, potem wypłukać i w końcu
– wykąpać w czymś, co nadawało
emulsji ton sepii lub inny odcień.
I pamiętam tę przyjemność, kiedy
gotowe, gorące jeszcze powiększenie
po wysuszeniu trzymało się w dłoni.
Rzeczywiście – jak mówi Wojciech
Zawadzki – aż prosiło się o troskę.
W cyfrówce tego brakuje. Bo nawet
odbitka z laboratorium to już nie
to samo. Ale mimo wszystko nie
sądzę, że wrócę do ciemni. Jestem
pewien, że 99 procent digartowiczów wcale tam nigdy
nie zajrzy.

Wojciech Zawadzki
tu, przed Fotooptyką zakochani w
fotografii jeleniogórzanie ustawiali
się w kolejki po radzieckie zenity,
kiedy „rzucano” kilka sztuk tych
solidnych maszyn na półki. Stali
za ladami, pod którymi chowano
enerdowskie praktiki dostępne tylko
dla znajomych.
Sklepu nie ma, ale zarówno Janina Hobgarska, jak i Janusz Lewicki,
Jazata, Wojtek Zawadzki, Maciej
Przemyk, Jan Kotlarski, Emilka Wańczyk czy Janusz Moniatowicz wciąż
z pasją naciskają migawkę. Robią
różne zdjęcia, których nie sposób
porównywać, ale przecież nie to jest
istotne. Oni kochają fotografię.
Konrad Przezdzięk

Sieć dla pasji
Digart.pl – Digital Art Community – to tylko jedna z ogólnodostępnych galerii internetowych, gdzie każdy ma szansę pochwalić się swoją twórczością. Są jeszcze inne
fora, na przykład pl.foto, czy fotogaleria.pl
Fot. Maciej Przemyk

Fot. Janusz Lewicki

Mckoll (prywatnie Alicja) uwielbia fotografować detal. Jej zdjęcia są
oszczędne w treści, ale perfekcyjne
w wyrazistości. Nie ma tu miejsca na
wiele interpretacji znaczeń. Ale, aby
pokochać fotografię, musiała doświadczyć cierpienia.
– Dwa lata temu bardzo poważnie
zachorowałam , na tyle poważnie że
myślałam o najgorszym. Kiedy lekarze
zrobili wszystko co jest możliwe abym
wyzdrowiała, zaczęło się moje nowe
życie, dosłownie i w przenośni. Fotografia stała się najważniejsza, awansowała
do rangi pasji i radości. Wszystko, co

fotografików promują katalog wystawy „Karkonosze”. Na zgromadzonych
„patrzą” powiększenia, zaczarowane
migawką w kadrze obrazy z gór.
Różne. Od idyllicznych widoczków, po
wiejące grozą fotogramy, zza których
słychać oddech rozzłoszczonego
Liczyrzepy. Autorzy tych wspaniałości
to Janina Hobgarska, Jerzy Wilklend,
Jan Kotlarski, Wojciech Zawadzki,
Janusz Moniatowicz oraz Tomasz
Mielech. Dwóch artystów, których
fotografie także wiszą w BWA – Tomasz Olszewski i Marek Liksztet – nie
mogło przyjechać
Nazwiska ich wszystkich, członków
elitarnego Związku Polskich Artystów
Fotografików, to fotograficzna potęga
starszego pokolenia jeleniogórzan
czasów królowania fotografii analogowej, które coraz bardziej ściera się
z generacją „cyfry”, „lustra” i digartu. Samo wydarzenie staje się także
przyczynkiem do polemiki na temat
fotografii analogowej i cyfrowej.
– Czy ta ostatnia stanowi zagrożenie dla tradycyjnych technik? – pada
pytanie. Dla Janusza Moniatowicza
absolutnie tak nie jest. – To kolejny
etap ewolucji fotografii – podkreśla
artysta, absolwent – między innymi
– słynnej Akademii Filmowej w Pradze.
Cyfrowo fotografuje już od pięciu lat
i – jak mówi – ta technika daje mu
znacznie więcej możliwości twórczych
i oszczędza czas.

Fot. Konrad Przezdzięk

Z tamtej strony

obrazy: efekt finalny trudu wszystkich
fotografujących.
– Uważam, że Jelenia Góra i Karkonosze to kuźnia pięknych kadrów, dlatego trudno tego nie wykorzystywać.
Chociaż od października więcej czasu
spędzam we Wrocławiu, kiedy tylko
mogę, wracam do domu i oczywiście
zawsze biorę ze sobą aparat – mówi
Janusz Lewicki, jeleniogórzanin i
student Uniwersytetu Wrocławskiego,
digartowy Skirmisch, który fotografią
zaraził się dwa lata temu.
Dlaczego wkleja zdjęcia na digart?
– Mimo że nie jestem profesjonalistą, uważam, że warto pokazywać
swoje prace innym a zwłaszcza piękną
Jelenią Górę i okolice. Warto też dzielić
się z innymi jeleniogórzanami własnymi wizjami miasta – dodaje.
A na jego zdjęciach sporo sakraliów:
opuszczone i zniszczone nagrobki,
zapomniane miejsca, których na
próżno szukać w przewodnikach,
a które wciąż epatują nie do końca
namacalnym, ale jednak obecnym
pięknem.
Łowcą piękna jest też Shadows80,
prywatnie Sebastian Stanisławski. Z
aparatem zaprzyjaźnia się od ośmiu
lat, ale ostatnio pozytywnie oszalał.
Każdą wolną chwilę poświęca na
wyprawę na fotki. Stara się ocalić od
zapomnienia miejsca, o których coraz
mniej ludzi pamięta. – Rozpytuję znajomych, szukam w Internecie, wsiadam w samochód i badam okolice,
które sobie upatrzyłem, by następnie
pokazać je na swoich zdjęciach w sposób nietypowy – mówi Shadows80.
W jego galerii obrazy fascynują
mrokiem i tajemniczością. I przede
wszystkim samym sekretem geograficznym. Bo pasjonat wynajduje
naprawdę takie miejsca, o których
nawet znawcy regionu zapomnieli.
Najczęściej to zrujnowane zabytki
nagryzione zębem czasu, owinięte
w pędy krzewów, osłonięte przed
nachalnym wzrokiem niechcianych
gości grubymi pniami i konarami
drzew.

Fot. SHIMUES

dziwej, a niedocenianej formy sztuki
– podkreśla autor.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Zmęczonym umysłom nie wystarczają już hektolitry wypitej kawy

Maturzyści na dopalaczach
Nauka od rana do wieczora, a często i w godzinach
nocnych. Młodzi ludzie szukają więc innych środków
dopingujących, często nie biorąc w ogóle pod uwagę
szkodliwych skutków dla zdrowia, jakie ze sobą niosą.
Zwykły magnez czy witamina
B6 odchodzą powoli do lamusa.
Teraz „przeżyć” pomagają takie
mieszanki, jak coca-cola z kilkoma łyżeczkami kawy czy kawa
z plussszem. „Wspomagacze”
pamięci można też kupić w
sklepach. To napoje energetyzujące zawierające kofeinę, guaranę, taurynę, kreatynę oraz
witaminy z grupy B i wyciągi z
żeń-szenia i miłorzębu.
Na topie są też syropy i tabletki przeciwkaszlowe, zawierające efedrynę i kodeinę, które
należą do najpopularniejszych
środków farmaceutycznych,
stosowanych przez młodzież
przygotowującą się do egzaminów. Wszystko oczywiście w
końskich dawkach dla rozjaśnienia umysłu.

Końskie dawki

– Osobiście jestem zwolenniczką naturalnych metod wspomagania pamięci. Przed egzaminami potrafiłam wstawać o 6 rano
i uczyć się przez 12 godzin. Gdy
poczułam zmęczenie, robiłam
sobie drzemkę albo wybierałam
się na krótki spacer. W ostateczności sięgałam po kawę – mówi
19-letnia Kasia, maturzystka z
„Norwida”.
Zaobserwowała, że wśród
licealistów najpopularniejszym
środkiem dopingującym jest mocna kawa pita w dużych ilościach.
– Uczniowie sięgają też po tabletki
musujące typu plusssz, wszelkiego rodzaju napoje energetyzujące
oraz tabletki wspomagające
pamięć i koncentrację – mówi
Kasia.

O syropach i tabletkach wie
za to Paweł, maturzysta z „Żeroma”. – Sam nie brałem, ale kilku
kolegów wypróbowało. Podobno
po wypiciu jednej butelki syropu
mogli siedzieć nad książkami całą
noc. Jeden tylko chyba się zatruł,
bo zamiast zakuwać do egzaminu,
noc spędził w toalecie – mówi.
Równie popularne są tabletki,

które uczniowie biorą całymi
opakowaniami twierdząc, że tylko
wtedy można osiągnąć pożądany
efekt, czyli przypływ energii i
lepsze przyswajanie wiedzy. Argumentują, że leki są tańsze niż
napoje energetyzujące, których
trzeba wypić naprawdę dużo, aby
zadziałały.

O krok od nałogu

– Zgłaszają się do mnie pacjenci
w różnym wieku, którzy mieli próby z takimi lekami, niekoniecznie
przed maturą. Korzystają z nich
również studenci przed sesjami.
Leki działają podobnie jak np.
amfetamina, ale są dużo tańsze i
bardziej dostępne, więc traktują je
jako środek zastępczy – mówi Żaneta Marmon-Leśniak specjalista
terapii uzależnień w jeleniogórskim Monarze.
Przestrzega, że lek, który zaczyna się stosować w celach nieleczniczych, staje się zwykłym
narkotykiem i może prowadzić do

uzależnienia. – Działa niszcząco
na ośrodkowy układ nerwowy i
serce, a stosowany w większych
ilościach może prowadzić do
powikłań psychiatrycznych – przestrzega specjalistka.
Syrop zawierający efedrynę
może spowodować bezsenność,
kołatanie serca, pobudzenie psychiczne, zdenerwowanie, nudności, drżenie mięśni oraz zatrzymanie moczu. Jego częste stosowanie
w dużych dawkach wcześniej czy
później niekorzystnie odbije się
na zdrowiu, szczególnie u osób
mających kłopoty z nadciśnieniem
lub problemy z sercem.

Syrop jak narkotyk

– 30 tabletek wziętych na
raz, albo dwie czy trzy butelki
syropu to nie żaden lek, ale
narkotyk – ostrzega Żaneta
Marmon-Leśniak. Uważa, że
wprowadzenie takich leków
na receptę w pewnym stopniu
zmniejszyłoby dostęp do nich,
ale powiększyłby się za to czar-

ny rynek. – Chociaż można mieć
nadzieję, że wyższe ceny, jakie
na nim obowiązują, skutecznie
zniechęciłyby tych, którzy w
środkach farmaceutycznych
szukają oszczędności. Jednak
z drugiej strony ten, kto chce
znaleźć sobie pobudzający środek, zawsze go sobie wynajdzie
– usłyszeliśmy.
Farmaceuci radzą: jeżeli chcemy wspomóc pamięć, a nie
szkodzić organizmowi, warto
zdecydować się na któryś ze
środków uznanych za nieszkodliwe. Bezpieczne dla zdrowia
są preparaty zawierające lecytynę, miłorząb japoński, magnez
czy żeń-szeń. Można wzmocnić
się też lekami zawierającymi
witaminy i minerały.
Najlepsze efekty przynosi
jednak systematyczna nauka i
ćwiczenie pamięci, bo naturalnie znaczy też skutecznie.

Agnieszka Gierus

Struktura wszechświata, ewolucje gwiazd, Układ Słoneczny, zaćmienie Księżyca i Słońca, Droga Mleczna i
nasza galaktyka nie mają przed nimi prawie żadnych
tajemnic. Młodzi pasjonaci z „Żeroma” wspierani przez
nauczyciela fizyki, tajniki nieba zgłębiają nie tylko podczas szkolnych zajęć. Ogromnym powodzeniem cieszą
się obozy astronomiczno-fizyczne w Janicach.
Trzydniowe obozy szkoła organizuje już od sześciu lat. – Panują
tam znakomite warunki, przede
wszystkim jest ciemno, ponieważ
nie ma zanieczyszczeń świetlnych
– mówi fizyk Lechosław Trębicki.
W obozach uczestniczą zarówno
uczniowie liceum, jak i gimnazjum – w tym roku aż 32 osoby.
Taki wyjazd jest doskonałym
uzupełnieniem zajęć szkolnych
oraz poszerzeniem wiedzy z
dziedziny astronomii, astrofizyki
i kosmologii (treści tych przedmiotów wchodzą w zagadnienia
maturalne).

Na końcu świata
w Janicach

Katarzyna Stolarczyk, uczennica III klasy liceum na obozie
była już dwa lata temu, ale do

dzisiaj wspomina ten wyjazd
jako świetne doświadczenie.
– Dla mnie interesujące jest nie
tylko to, co znajduje się dookoła
nas, na Ziemi, ale też to, co jest
znacznie dalej – mówi Kasia.
Dla niej astronomia nie jest tylko
samym oglądaniem planet, ale
również zgłębieniem tajników
początku świata. – Najbardziej
lubię oglądać gwiazdy. Gdy patrzy się na nie przez teleskop,
są takie olbrzymie, choć z ziemi
wydają się być bardzo nikłe, a
procesy, jakie na nich zachodzą,
trudno sobie wyobrazić – mówi
licealistka.
Uczniowie cenią sobie to miejsce również za możliwość spędzenia trzech dni w spokoju z dala od
cywilizacji. Marta Worobij, Krzysztof Trębicki, Damian Szelinger,
Michał Misz-

czuk i Konrad Baliński, uczniowie
klasy II a, śmieją się, że Janice są
prawie na końcu świata. – W tym
miejscu jest świetna atmosfera
– zarówno do tego, by cieszyć się
czasem spędzanym razem, jak
też do tego, by w spokoju zająć
się „badaniem” wszechświata
– mówi Marta. Astronomia to
dla nich przede wszystkim hobby
– możliwość innego spojrzenia
na świat i oderwanie się od rzeczywistości. – Zupełnie czymś
innym jest zobaczyć planetę na
własne oczy przez teleskop niż
obejrzeć nawet najlepsze zdjęcie
w podręczniku czy Internecie
– uważa Krzysiek. – Pamiętam,
że jak pierwszy raz spojrzałem na
niebo przez teleskop, to nie mogłem uwierzyć, że tak to wszystko
wygląda – mówi Michał. Niektórzy są czasami rozczarowani, bo
wydawało im się, że wszystko
będzie jeszcze bliżej.
Na co dzień brakuje im czasu,
aby samemu zająć się obserwacją
nieba, ale już w czasie wakacji
potrafią zorganizować się w małe
grupki i umówić na „gwiezdny seans”. – Najczęściej patrzę na niebo
pod kątem gwiazd i gwiazdozbiorów – mówi Marta. – A ja zdecydowanie wolę planety – stwierdza
Damian. Jego zdaniem najwięcej
na nich widać i są najciekawsze,
a przy obserwacji mgławic
potrzeba wiele wyobraźni.

Integracja i nauka

– Obóz trwający trzy dni
to przede wszystkim świetna
integracja – po powrocie
uczniowie tworzą zdecydowanie lepszą klasę. Równie
ważne są efekty naukowe,
dzięki którym można spodziewać się lepszych wyników
na maturze lub sprawdzianie
gimnazjalnym. Staram się, aby

Fot. Archiwum Szkoły

Przez trudy do gwiazd

uczniowie mieli okazję wziąć
udział w obozach dwa razy podczas trzyletniej nauki – mówi L.
Trębicki.
Zaznacza, że choć zajęć jest
całkiem sporo, ciekawa tematyka
i zupełnie inna forma przyciągają
wielu chętnych. – Większość ćwiczeń odbywa się na zewnątrz, a
zadania teoretyczne samodzielnie
opracowywane i prezentowane
przez uczniów nie są oceniane,
więc nie ma związanego z tym
stresu – dodaje. – Na obozie i
tego typu spotkaniach młodzież
zachowuje się zupełnie swobodniej i nauczycielowi łatwiej
jest zaprzyjaźnić się z uczniem
– podkreśla Paweł Domagała
– dyrektor ZSO nr 1.
Podczas tegorocznego wyjazdu, na wieczornym niebie uczniowie mieli okazję zobaczyć Marsa
i Saturna z jego pierścieniami, a
o trzeciej nad ranem – Jowisza z
czterema księżycami galileuszowymi. Pomimo wczesnej pory,
chętnych do obserwacji nie brakowało. – Nie wiadomo, kiedy taka
okazja może się powtórzyć, więc
trzeba ją wykorzystać – mówią
licealiści.

Teleskopy
i oswajanie fizyki

Na wyposażeniu w Janicach
znajdują się dwa duże teleskopy
– jeden do obserwacji planet,
drugi do obiektów mgławicowych. Nauczyciel fizyki myśli już
jednak o kolejnych zakupach.
– Przydałby się jeszcze teleskop
w pełni zautomatyzowany – sam
automatycznie wyszukuje obiekty na niebie i można go od razu
podłączyć do komputera – wyjaśnia.
Wszystko po to, by zachęcić
uczniów i uatrakcyjnić zajęcia.
A że Janice cieszą się ogromnym
powodzeniem, świadczy fakt, że
bardzo chętnie wracają tam również jako studenci. W tym roku
do obozowiczów dołączyło ich
sześcioro z Politechniki Wrocławskiej. Wszyscy są absolwentami
„Żeroma”.
– Obserwując gwiazdy i rozwiązując różne teoretyczne zadanie nie można się obejść bez
fizyki – mówi Michał. Licealiści
przyznają, że nie jest ona łatwym
przedmiotem, ale przy odrobinie
dobrych chęci i wysiłku może
stać się całkiem logiczna i zrozu-

miała. – Ten przedmiot jest o tyle
ciekawy, że dotyczy otaczającego
nas świata i tego, co jest ciągle aktualne. Wszystko jest zrozumiałe i
wynika jedno z drugiego. Dzięki
temu uczy logicznego myślenia
– mówi Konrad.

Agnieszka Gierus
Rozbudzić ścisłowców

Nauczyciele robią co mogą, aby
uatrakcyjnić przedmiot, ale narzekają
na brak dobrego i nowoczesnego
sprzętu. – Bolączką szkoły jest przede
wszystkim brak kompleksowego wyposażenia pracowni fizycznej, a koszt
jest bardzo wysoki – ok. 100 tys. zł.
Nauczyciele są bardzo zaangażowani
i chcieliby pracować na wyższym
poziomie, ale niestety brakuje odpowiednich pomocy dydaktycznych
– mówi Paweł Domagała. Fizyka i
matematyka cieszą się słabym zainteresowaniem uczniów, a nowymi
przyrządami i wyposażeniem można
byłoby je rozbudzić. – Tym bardziej,
że przedmioty ścisłe mają teraz
przed sobą bardzo dobrą przyszłość
– konkluduje dyrektor „Żeroma”

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 najnowszym poradniku ciąg
dalszy informacji o badaniu ultrasonograficznym. Lek. Krzysztof
Zajgner wyjaśnia, jak ważna jest profilaktyka oraz po co i kiedy wykonuje
się badanie USG w ciąży.

Diagnostyka USG

Jednym z największych przełomów, jaki dokonał się
w ostatnim ćwierćwieczu w położnictwie i ginekologii
jest wprowadzenie do powszechnej praktyki klinicznej ultrasonografii. Roli badania USG w ciąży nie sposób przecenić i praktycznie trudno sobie wyobrazić
współczesną praktykę położniczą bez możliwości
dostępu do USG.
Czy badanie USG jest szkodliwe dla płodu?
Lek. Krzysztof Zajgner: Obecnie uważa się, że USG powoduje
emitowanie pewnej ilości energii cieplnej i w ekstremalnych
przypadkach może wywołać
kawitację komórek, głównie w
metodzie dopplerowskiej. Dlatego zalecane jest ograniczenie
ilości badań i ich długości w
pierwszym trymestrze. W USA na
przykład panuje zasada „brak medycznych wskazań” do badania
jest „przeciwwskazaniem”.
Jak wcześnie można uwidocznić ciążę w USG?
KZ: Już od piątego tygodnia
ciąży, według miesiączki, można
uzyskać obraz pęcherzyka ciążowego – około 5mm.
Jaki wiek ciążowy jest optymalny dla oceny wad rozwojowych u płodu?
KZ: U kobiet z grupy ryzyka
USG wykonuje się między 15-18
tygodniem, a u pacjentek z niskim ryzykiem wystąpienia wad
ocenę anatomiczną wykonujemy
między 18-22 tygodniem. Z kolei
w 11-14 tygodniu ciąży badając
NT (przezierność karkową) oceniamy ryzyko wystąpienia wad.
Kiedy możemy ocenić wiek
płodu?

KZ: Zależy to od wielu czynników, jak: jakość ultrasonografu,
doświadczenia badającego, ułożenia płodu, ilości wód płodowych.
Dość pewne wyniki można otrzymać dopiero po 18-20 tygodniu.
W tym miejscu chciałbym jednak
zaznaczyć, że chęć poznania płci
przez rodziców nie jest wskazaniem do wykonania badania
USG.
Jak się bada ciążę?
KZ: Badanie wykonujemy
głównie sondą przezbrzuszną, a
we wczesnych ciążach również
dopochwową.
Czy można badać klatkę
piersiową przez USG?
KZ: Możliwości USG w tym
przypadku są ograniczone, możemy tylko zbadać obecność
płynu w jamach opłucnowych
oraz niedodmę płuc. Podstawową
metodą oceny klatki piersiowej
jest RTG i TK.
Czy na badanie USG trzeba
mieć skierowanie?
KZ: Formalnie USG można
wykonać bez skierowania, gdyż
jest ono nieinwazyjne. Jednak
z drugiej strony skierowanie
ułatwia zadanie badającemu, jeśli
jest napisane z sensem. W mojej
praktyce często spotykam się ze
skierowaniem pt. „USG Doppler

Jak przygotować się do badania?
Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki narząd będzie badany. W przypadku USG
jamy brzusznej lekarze zalecają wcześniejsze przeczyszczenie jelit oraz zażycie
środka przeciw wzdęciom w przeddzień badania. Ułatwi to zwłaszcza ocenę
trzustki, która u osób źle przygotowanych jest niewidoczna. Ultrasonografię jamy
brzusznej należy wykonywać na czczo. U chorych nie spełniających tego warunku,
uwidocznienie narządów nadbrzusza jest trudniejsze a niekiedy niemożliwe, gdyż
połknięte w czasie posiłku powietrze stanowi istotną przeszkodę dla ultradźwięków.
Podobne jest działanie dymu tytoniowego, dlatego obowiązuje zakaz palenia
tytoniu przed badaniem.
Duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie się do USG pęcherza moczowego
– należy bowiem powstrzymać się z oddawaniem moczu i przyjść z pełnym
pęcherzem na badanie. Umożliwia to ocenę tego narządu (pusty pęcherz jest
zapadnięty i niewiele można zobaczyć), a poza tym wypełniony pęcherz jest „oknem
akustycznym” pozwalającym określić stan narządów miednicy małej. Można też
łatwo stwierdzić, czy coś uciska pęcherz (np. powiększony gruczoł krokowy) oraz
określić, ile moczu zostaje w pęcherzu po jego opróżnieniu (stanowi to pośredni
dowód na istnienie zaburzeń w odpływie moczu).
Badanie tkanek miękkich (wszystkie tkanki poza tkanką kostną), ośrodkowego
układu nerwowego u dziecka, stawów, mięśni, sutka, narządów szyi, płuc, oczodołu
i śródpiersia) nie wymaga specjalnego przygotowania.

naczyń kończyn dolnych”, co do
końca nie rozwiązuje problemu,
o jakie naczynia chodzi – żyły
czy tętnice? A są to dwa oddzielne
badania.
Jakie badania USG powinno wykonywać się profilaktycznie?
KZ: Do badań tego typu należy:
badanie stawów biodrowych 2-3
miesięcznego niemowlęcia, USG
piersi i narządu rodnego u kobiet
po 40 roku życia, USG prostaty
u mężczyzn poparte wynikiem
PSA (skrót od angielskiej nazwy
„Prostate Specific antygen”, czyli

„antygen swoisty dla prostaty”.
Antygen ten jest użytecznym
narzędziem dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego). Pozostałe badania po 40
roku życia, takie jak USG jamy
brzusznej, tętnic szyjnych czy
żył kończyn dolnych też mają
uzasadnienie. Jak ważna jest profilaktyka nie trzeba chyba nikogo
przekonywać – zawsze lepiej jest
zapobiegać, niż leczyć.

Lek. Krzysztof Zajgner

Karkonoskie Centrum Medyczne

Polak Leszek Filipczyński był jednym z naukowców, którzy dali podwaliny pod
diagnostykę USG. W 1955 roku obronił pracę doktorską z zastosowania ultradźwięków w medycynie.

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

Trzecioklasiści napisali w Szkole Podstawowej nr 10 międzyszkolny konkurs matematyczny

ŚRODA

Studenci w trakcie przejazdu londyńskim
piętrusem ulicą 1 Maja z okazji X Juvenaliów

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

WTOREK

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

Dzieci z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych wzięły udział
w finale konkursu na kartkę dla Ani z Zielonego Wzgórza

Łukasz Skąpski pokazał w Klubie Kwadrat swoje filmy obnażające polską mentalność

Władysław Stasieńko pokazał w witrynie zakładu zegarmistrzowskiego przedwojenne zbiory związane z Liczyrzepą

Kazimierz Koczwara, dworcowy fryzjer, ogląda remont ulicy
Krakowskiej. Wkrótce robotnicy wejdą do holu w gmachu stacji

AUTO KOMIS

ALF
A

PONIEDZIAŁEK

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

Jelenia Góra

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
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WYDARZENIA / REKLAMA
Ponad 850 wystawców z Polski, Niemiec, Czech, Rosji i
Francji wraz ze swoimi pupilami zapełniło w niedzielę
stadion przy ul. Lubańskiej podczas XXXIII Karkonoskiej Wystawy Psów Rasowych.
Nie zniechęcił ich nawet padający od rana deszcz, choć przyznawali, że pogoda niekorzystnie
wpływa na psy. – Są rozdrażnione,
zmarznięte i mają mokrą sierść
– mówi pani Dorota, hodowca z
Wrocławia. – Najważniejsza jest
jednak pogoda ducha, a tej nam
dzisiaj nie brakuje – dodaje Teresa
Rupniewska, przewodnicząca Jeleniogórskiego Związku Kynologicznego, organizatora imprezy.
Prawie 900 psów ze 150 ras
rywalizowało w klasach młodzieżowych, pośrednich, szczeniąt,
czempionów, weteranów i otwartej. Do najliczniejszych należały
m.in. teriery, bulteriery, labradory,
sznaucery, dobermany, dogi niemieckie czy owczarki szetlandzkie.

Nie zabrakło również przedstawicieli rzadko występujących ras, jak:
pinczer małpi, dog argentyński,
nagi pies peruwiański czy lwi piesek. Zaprezentowały się także rasy
krajowe: chart polski, ogar polski,
gończy polski, polski owczarek
podhalański, polski owczarek
nizinny.
Zgromadzeni na stadionie mogli przyjrzeć się czworonogom w
ringu i podczas tresury. Wystawa
przyciągnęła nie tylko hodowców
i wystawców. Właściciele psów
mogli zakupić im pokarm, nową
smycz bądź zabawki. Można było
swoje pupile poddać ocenie fachowców czy zabiegom kosmetycznym.

(AGA)
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Psie piękności w deszczu

Fot. Agnieszka Gierus
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Przybywa Ci lat, nie licz na etat i przychylną postawę pracodawców

znajomością języka niemieckiego. Niestety na terenie naszego
województwa nie mam szans na
podjecie żadnej pracy – napisała
do nas czytelniczka. Pani Beata
przez kilka lat była zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie
pracy. Wspomina, że w tym
czasie pracowała w wielu różnych
firmach i urzędach, jednak po
okresie wyznaczonym przez PUP,
żadna z instytucji nie zaproponowała jej umowy o pracę. – Nikt nie
podawał żadnego konkretnego
powodu. Po prostu dziękowali i
tyle – dodaje.

Niepisane granice
Z badań wynika, że dla kobiet wiek,
w którym „przestają budzić zainteresowanie” rynku pracy to 35 lat, dla
mężczyzn niepisana granica to 45
lat. W kodeksie pracy znajduje się co
prawda artykuł 18. chroniący prawa
pracownika i zakazujący dyskryminacji (bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, etc.),
jednak niezwykle rzadko odnotowuje
się skargi na pracodawców związane
z dyskryminacją ze względu na wiek.
Pracownikom trudno jest bowiem
wskazać, że zostało się na bruku
ze względu na wiek, a pracodawcy
zawsze mogą zasłonić się szeroko
pojętymi zmianami w firmie.

W 2005 roku udało jej się
znaleźć zatrudnienie na stanowisku recepcjonistki w jednym
z jeleniogórskich hoteli. – Niestety wytrzymałam tam tylko
pół roku. Na porządku dziennym był mobbing. Pracodawca
chciał również, abym donosiła
na koleżanki z pracy. Pierwszy
raz w życiu zdarzyło mi się,
że do pracy musiałam chodzić
na tabletkach uspokajających
– wspomina pani Beata.
Aby przetrwać, postanowiła
wyjechać do Niemiec, gdzie
opiekowała się osobami starszymi i doskonaliła znajomość języka niemieckiego. – Po trzech
latach powiedziałam sobie
dosyć. Praca może i przynosiła
pieniądze, ale wszystko odbywało się kosztem zdrowia i rozłąki
z rodziną – mówi. Po powrocie
do Polski, kobieta po raz kolejny
rozpoczęła poszukiwania stałej
pracy.

Równi i równiejsi

– Z wykształcenia jestem magistrem historii. Nie pracowałam jednak w swoim zawodzie
i gdybym teraz chciała podjąć
takie zatrudnienie, musiałabym odzyskać prawo do wykonywania zawodu i zaczynać
jako stażystka – mówi nasza
rozmówczyni. Pracy szukała

PORADA JELONKI

Roszczenie zwrotne

Przedsiębiorcy (sprzedawcy, usługodawcy) nie mają
swojej instytucji typu „rzecznik przedsiębiorcy”,
dlatego dosyć często korzystają z porad rzecznika
konsumentów.

Sprzedawca jest obwarowany
odpowiedzialnością za jakość
towarów, która w praktyce nie
jest z reguły od niego zależna.
Dlatego właśnie ma możliwość
wystąpienia z roszczeniem
regresowym do poprzednich
sprzedawców, którzy swym
działaniem lub zaniechaniem
sprawili tą niezgodność. Oznacza to, że od producenta, poprzez importera i poprzednich
sprzedawców – wszyscy muszą
zapewniać zgodność z umową.
Jeżeli sprzedawca zaspokoi
roszczenie konsumenta (np.
wymieni towar niezgodny z
umową na nowy lub zwróci
wpłaconą cenę) – może dochodzić odszkodowania od poprzednich sprzedawców w pełnym
wymiarze, wyrównania strat,
zwrotu utraconych korzyści (na
podstawie przepisów Kodeksu
cywilnego). Warunkiem jest
jednak zaspokojenie roszczeń

konsumenta. Roszczenie zwrotne sprzedawcy przedawnia się
w 6-miesięcznym terminie.
Profesjonalistów obowiązują
w ich wzajemnych stosunkach
także ogólne zasady zawierania
umów określone w Kodeksie
cywilnym; mogą one być dowolnie modyfikowane umowami
stron.

Jadwiga
Reder-Sadowska

więc w biurach, hotelach na
recepcji i wielu jeleniogórskich
firmach.
– W większości słyszałam, że
jestem za stara na podjęcie pracy, a na jednej z rozmów kwalifikacyjnych, dowiedziałam się,
że mój niemiecki jest „językiem
wysłuchanym”. Niestety pracodawca nie raczył wyjaśnić,
co miał na myśli – opowiada.
Niemiłe doświadczenie spotkało
ją również w jednej ze szkół
językowych, gdzie księgowa
odpowiedzialna za zatrudnianie poinformowała ją, że woli
pracować z osobami do 25. roku
życia, ponieważ pracownicy
po trzydziestce mają już swoje
nawyki i trudniej jest się z nimi
porozumieć.
– Znam bardzo dobrze język
obcy, posiadam prawo jazdy,
wyższe wykształcenie i okazuje się, że przeszkodą nie do
pokonania staje się wiek. Czy
dla pracodawców liczy się już
tylko młoda buzia, blond włosy
i nogi po szyję? Czuję się przez
tą całą sytuację zwyczajnie upokorzona i zdołowana – mówi
rozgoryczona kobieta.

Przepisy sobie, życie
sobie

Prawo pracy zabrania dyskryminacji ze względu na wiek,
ale pani Beata twierdzi, że w
praktyce wygląda to zupełnie
inaczej. – Czasami wydaje mi się,
że gdybym skończyła tylko zawodówkę, byłoby mi zdecydowanie
łatwiej. Tymczasem z każdym
dniem utwierdzam się, że pięć lat

ciężkiej pracy na studiach poszło
po prostu na marne – żali się.
Dodaje, że chętnie przekwalifikowałaby się, gdyby tylko ktoś
dał jej szansę. – Pracodawcom
najczęściej nie odpowiada mój
wiek lub za małe kwalifikacje.
Niestety nie dają mi możliwości,
abym mogła je podnieść.
– Motywacji i determinacji mi
nie brakuje – mówi twardo p.
Beata. – Niestety obawiam się,
że coraz częściej młodość zaczyna
wygrywać z rozsądkiem. A jeśli
pracodawcy w końcu obudzą się
i zorientują, że popełnili błąd,
może okazać się, że to już za
późno – dodaje.

Agnieszka Gierus

Dekalog dla pamięci
Zdarzyło Ci się zapomnieć o terminie ważnego spotkania? Masz kłopoty z zapamiętywaniem nazwisk
lub faktów? A może po raz kolejny podczas ważnych
zakupów wypadł Ci z pamięci numer PIN do karty?
1. Wypracuj pomocne narzędzia pamięci. Twórz obrazy pamięciowe przedmiotów
lub osób, a także – skojarzenia i powiązania
2. Słuchaj zmysłów. Wzrok,
słuch, dotyk, smak, węch,
mogą dostarczyć wielu informacji w bardzo krótkim czasie i ułatwić zapamiętywanie
osób, rzeczy lub miejsc.
3. Używaj słów. Mówienie
do samego siebie w myślach
lub na głos, przy w ykonywaniu prostych czynności
tworzy werbalne ślady pamięciowe.
4. Znajdź motywację i podejmij zobowiązania. Zadaj sobie pytanie, co chcesz
osiągnąć dysponując lepszą
pamięcią.
5. Zdobywaj nowe umiejętności stopniowo. Przemyślane podejście, krok po kroku,
stanowi skuteczny sposób
budowania trwałej pamięci o

złożonych czynnościach.
6. Koncentruj się skuteczniej.Wyrób nawyk robienia
notatek i prowadzenia rejestru.
7. Zorganizuj swoją naukę
i własne życie. Poprawi to
twoją pamięć, ponieważ będziesz miał mniej kłopotów
wynikających z zapomnianych spraw.
8. Rozwiń ciekawość i dociekliwość..
9. Dbaj o zdrowie. Szczególnie o dietę bogatą w witaminy z grupy B, która ma
ogromne znaczenie dla procesów myślowych i pamięci.
10. Pamiętaj o ć wiczeniach umysłowych. Dogłębne
zainteresowanie jakąś tematyką i ciągłe zdobywanie
now ych informacji na jej
temat poprawia pamięć.

(AGA)

Kto szuka, znajduje?
Paweł Płocheć, doradca zawodowy w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej
w Jeleniej Górze potwierdza, że wiek często jest problem. – Dotyczy to nie tylko
osób po 30-tce lub 40-tce, ale również 20-latków, którym pracodawcy wytykają
brak doświadczenia – wyjaśnia P. Płocheć. Zaznacza jednak, że już nieraz do ich
biura zgłaszał się pracodawca, który chciał tylko kogoś, kto będzie pracował. – Był
nawet gotów zapłacić za kurs, byleby tylko zatrudniona przez niego osoba była
obowiązkowa i sumienna – zaznacza.
Jego zdaniem pomocne dla osób szukających zatrudnienia jest przede wszystkim
określenie, czego chce się od pracy i jaki ma być jej charakter. – Jeśli przez dłuższy
czas nie możemy jednak znaleźć satysfakcjonującego zatrudnienia, warto podjąć jakiekolwiek inne, które w miarę nam odpowiada. Potencjalni pracodawcy niechętnie
zatrudniają bowiem osoby, które przez długi okres pozostają bezrobotne. Cały czas
trzeba pracować nad budowaniem i poszerzaniem swojego doświadczenia.
Pani Beacie i tym, którzy znajdują się w podobnej sytuacji radzi wybrać się na
spotkanie z doradcą zawodowym. – Często okazuje się, że problem tkwi w nas
samych, a brak motywacji i niewłaściwe podejście, skutecznie uniemożliwiają
znalezienie zatrudnienia – wyjaśnia Paweł Płocheć.

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

Dla spostrzegawczych czeka
nagroda w postaci gadżetów
naszego tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało płaskorzeźbę na elewacji
gmachu ZSO im. Żeromskiego.
Poprawnej odpowiedzi nie
było.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na wiek.
Jednak coraz częściej okazuje się, że osoby, które osiągnęły pewien pułap wiekowy, mają większe problemy
ze znalezieniem pracy niż młodzi absolwenci uczelni.
Pracodawcy pokazują im po prostu drzwi.
– Jestem 35-letnią, wykształ- Mobbing przede
coną kobietą, z bardzo dobrą wszystkim

Fot. Archiwum

Za starzy na pracę

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kadeci Sudetów są rewelacją mistrzostw Polski

Szykują się spore zmiany w KS Carlos

Zaskoczyli rywali

Jeleniogórzanie błysnęli w
turnieju ćwierćfinałowym o
mistrzostwo Polski kadetów,
który odbył się w poprzednim
weekendzie w Wieliczce. Wygrali
pewnie wszystkie swoje mecze
i zajęli zdecydowanie pierwsze
miejsce
– Utarliśmy nosa rywalom,
którzy przed zawodami pokpiwali sobie z nas, bo moi
podopieczni byli najniższym
zespołem i ustępowali fizycznie
rywalom pod względem wagi
– powiedział Leszek Oleksy.
Już jednak po pierwszym meczu, kiedy jeleniogórzanie „po-

Fot. Benny

Młodzi koszykarze Sudetów (16, 17 lat), szkoleni
przez Leszka Oleksego,
znakomicie spisują się w
tegorocznych rozgrywkach o mistrzostwo Polski
w tej kategorii wiekowej.
Dobrze się stało, że półfinały w tych zawodach
rozegrane zostaną w Jeleniej Górze od 23 do 25
maja w hali przy ul. Sudeckiej 42. Jest szansa na
wejście do finału.

Kadeci Sudetów walczą o każdą piłkę,
często ryzykując kontuzją

gonili” Kasprowiczankę, gdzie
jeden z zawodników ma 207
cm, rywalom „opadły szczęki”.
Skończyły się zupełnie żarty, gdy
Sudety pokonały gospodarzy.
Sudety – Kasprowiczanka
Inowrocław 98:66 (25:21,
11:10, 40:6, 22:29)
Sudety: Raczek 32, Kozak 20,
Wróblewski 16, Kiełbasa 12, Hajbowicz 8, Grocholski 8, Prystrom
2, Kubus i Jakubowski.

Perspektywiczny zespół
Kadeci Sudetów nie imponują wzrostem i wagą. Mierzą od 180 do 192 cm i ważą
średnio przeciętnie mniej od rywali, ale imponują sportowym i nieustępliwym
charakterem w każdym spotkaniu. To drużyna przyszłości. Warto przedstawić
czołowych zawodników tego zespołu. Aleksander Raczek – imponuje efektownymi rzutami i zagraniami. Maciej Kiełbasa to mózg zespołu. Uniwersalny gracz.
MVP turnieju w Wieliczce. Michał Kozak – ma znakomity rzut za 3 pkt. Jest siłą
napędową drużyny. Oktawian Kubus – as w rękawie trenera. Seriami wychodzą
mu celne rzuty za 3 pkt. Rafał Hajbowicz – zrobił największe postępy. bardzo
solidny i pracowity na treningach.
Wojciech Wróblewski – skuteczny walczak pod obiema tablicami.

Sudety – Regis Wieliczka
87:69 (21:16, 20:12, 28:18,
18:23)
Sudety: Raczek i Kiełbasa po
20, Hajbowicz 15, Kozak 14,
Grocholski 11, Wróblewski 4 i
Jakubowski 3.
Już przed trzecim meczem
wiadomo było, że jeleniogórzanie dostaną się do półfinału i to
z pierwszego miejsca w grupie,
więc trener Oleksy dał pograć
wszystkim zawodnikom. Błysnął
szczególnie w tym spotkaniu
Oktawian Kubus, który po trzecim wejściu na parkiet w ciągu
kilku minut oddał sześć rzutów za
3 pkt., z czego pięć razy trafił.
Sudety – Siarka Tarnobrzeg
71:67 (17:10, 20:17, 12:20,
22:20)
Sudety: Kubus 19 (5x3), Raczek
12, Kiełbasa 11, Jakubowski 9,
Kozak 9, Grocholski 4, Wróblew-

Kadrowe zamieszanie

ski 4, Hajbowicz 2, Prystrom 1,
Czornij, Wojtas.
Jak trener Leszek Oleksy ocenia
szanse drużyny w jeleniogórskim
półfinale? – Wchodzimy do finału
– powiedział krótko. Jednak na
tym szczeblu rozgrywek będzie
o tyle trudniej, że tu już nie ma
słabych drużyn.
Przypomnijmy, że Sudety spotkają się kolejno: 23 maja ze
Spójnią Stargard Szczeciński o
godz.18.15, 24 maja z Pogonią
Puławy o godz. 12 i 25 maja z
MOSM Bytom o godz. 12.
Rywale są mocni, więc warto
pomóc kadetom tak, jak pomogli
kibice seniorom Sudetów w meczu decydującym o awansie do I
ligi. Tym bardziej że są to młodzi
zawodnicy i przyda im się wsparcie gorącym dopingiem.

Janusz Cwen

Kierownictwo KS Carlos: Tomasz Maciulak i menager
– Remigiusz Jeż rozstało się z trenerem Dariusze
Jaroszem. Powód? Zmiany w systemie szkolenia grup
młodzieżowych, a także reorganizacja I ligi.
Decyzja ta wzbudziła pewne
zaskoczenie w sportowym światku
naszego miasta, bo przecież D.
Jarosz zdobył ze swoimi podopiecznymi mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju oraz szóste miejsce w
tym sezonie w I lidze piłki ręcznej
kobiet. Jednak szkoleniowiec nie
chciał się wypowiadać na ten temat. – Nie dostałem jeszcze niczego na piśmie. W poniedziałek (19
kwietnia) spotkam się z kierownictwem klubu i dopiero wówczas
nastąpi nasze ewentualne oficjalne
rozstanie, bo mam wątpliwości na
temat końcowego terminu umowy
o pracę, jaką zawarłem z klubem
na czas określony.
– Nie wiemy jeszcze, jakie zmiany szykuje ZPRP, ale już szykujemy
się do nich. Mamy swoje pomysły
w tym względzie i dlatego z D. Jaroszem nie żegnamy się na zawsze,
tym bardziej że chcemy rozwinąć
szkolenie młodzieży, nie tylko w
Jeleniej Górze, ale i w okolicy.
Chcemy, by w przyszłości jak
najwięcej naszych wychowanek
wzmacniało pierwszą drużynę
– powiedział T. Maciulak.
Należy przypomnieć, że klub
jest od 3 sierpnia tamtego roku
spółką prawa handlowego, jedyną zresztą w ekstraklasie
krajowego żeńskiego szczypiorniaka. Funkcjonuje jako
przedsiębiorstwo handlowe i
dlatego ogląda się tam każdą

wydaną złotówkę. W przyszłym
sezonie kierownictwo klubu
chce włączyć do tej działalności
dodatkowego sponsora (trwają
rozmowy z wieloma firmami) i
awansować w hierarchii sportu
nie tylko krajowego.
– W tym sezonie osiągnęliśmy
więcej, niż się można było spodziewać. Zdobyliśmy nie tylko
piąte miejsce w kraju ale przede
wszystkim publiczność i klub
kibica, którym organizujemy
transport na mecze wyjazdowe
drużyny. W przerwach meczów
losowaliśmy atrakcyjne nagrody
dla kibiców. W przyszłym sezonie dopracujemy jeszcze lepiej
oprawę spotkań rozgrywanych
w Jeleniej Górze. W pierwszej
drużynie, opartej o dotychczasowe zawodniczki, zrobimy
niewielkie zamiany. Dojdzie na
pewno kilka szczypiornistek z
najwyższej półki – powiedział
Remigiusz Jeż.
Szczegóły na temat zmian
w klubie przekazane zostaną
na konferencji prasowej pod
koniec czerwca tego roku. Na
razie drużyna ekstraklasy ma tak
zwane roztrenowanie, drużyna
pierwszoligowa wolne, ale cały
klub rozpoczyna przygotowanie
do nowego sezonu już 1 lipca.

Janusz Cwen

Krótsza nazwa klubu
Niebawem, jedyny w kraju zawodowy klub sportowy w piłce ręcznej kobiet, nazywać
się będzie tylko Carlos Jelenia Góra, bo zniknie z jego nazwy człon Finepharm,
po załatwieniu formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie zresztą z
wcześniej zawartą umową pomiędzy szefami obu firm już na początku tego roku:
Tomaszem Maciulakiem (Carlos) i Janem Czarneckim (Finepharm).

Rozegrano sześciobój strzelecki o puchar łowczego

Rozgrywająca AZS Kolegium
Karkonoskiego opuszcza klub.
Zawodniczka podpisała roczny
kontrakt z CCC Polkowice.
– Cieszę się, że będę grała
w klubie z aspiracjami – powiedziała dziennikarzowi
PLKK zaraz po podpisaniu
kjontraktu.
Małaszewska spędziła w
Jeleniej Górze 6 lat, wydatnie
pomagając drużynie m.in. w
awansie do ektraklasy koszykówki kobiet.
– Dziękuję jej za to – powiedział trener Eugeniusz Sroka.
– Co do jej odejścia mogę tylko
powiedzieć, że Natalia potrzebuje grać przynajmniej 20
minut w każdym meczu. Tylko
wtedy będzie się nadal rozwijać. U nas miała ten komfort, że
przebywała długo na parkiecie
i nie siadała na ławkę nawet po
kilku nieudanych zagraniach.
Nie wiem, czy u boku tak
znakomitych zawodniczek jak
Jeziorna, Pietrzak czy nawet
Gajda (ma grać w CCC), będzie
to możliwe. W każdym razie,
życzę jej jak najlepiej.

(ROB)

Strzelali do rogacza i do tarczy
56 myśliwych wzięło
udział w sobotnich 31.
zawodach sportowych w
wieloboju myśliwskim o
puchar łowczego okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze.
Zawodnicy spotkali się w
Bronówku leżącym niedaleko Bolkowa.
Strzelcy zmagali się w sześcioboju myśliwskim składającym
się między innymi ze strzelania
ze 100 metrów do rogacza, na 50
metrów do ruchomej postaci dzika oraz z 35 metrów do ruchomej
postaci zająca.
Frekwencja była o jedną trzecią
większa niż w poprzednim roku.
To oznacza, że strzelectwo sportowe w okręgu jeleniogórskim
cieszy się coraz większy zainteresowaniem wśród myśliwych. Dla
popularyzacji tej dyscypliny wiele
robi komisja strzelecka działająca
przy zarządzie okręgowym PZŁ.
Zwycięzcy zawodów (indywidualnie), klasa powszechna:
I miejsce – Sławomir Paralusz,

Fot. Organizator

Małaszewska
w Polkowicach

Uczestnicy zawodów wraz z organizatorami na wspólnej fotografii
II – Paweł Liczner, III – Wiktor
Marconi. Klasa mistrzowska: I
– Damian Rusinek, II – Marek
Kmieć, III – Łukasz Łoś. Druży-

nowo, klasa powszechna: I – Koło
Łowieckie „Odyniec” Jelenia Góra,
II – Koło Łowieckie „Wieniec”
Świeradów Zdrój, III – Koło Ło-

wieckie „Cyranka” Lubań. Klasa
otwarta: I miejsce – Koło Łowieckie „Wieniec” Świeradów Zdrój,
II – Koło Łowieckie „Wieniec”

Zgorzelec, III – Koło Łowieckie
„Knieja” Zgorzelec.

Mar
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Lotnik jest o krok od lidera, ale czeka go ciężka przeprawa w ostatnich kolejkach piłkarskiej ligi okręgowej
Fot. Benny

Połknęli Piasta
Lotnik Jeżów Sudeckidzięki dobrej grze szczególnie w II połowie wygrał z Piastem
Bolków 3:1. Tym samym jeżowianie wyszli na drugą pozycję w tabeli i do lidera tracą
już tylko 3 oczka. Do końca ligi pozostały 4. kolejki.

Pozosta³e sobotnie wyniki:

Granica Bogatynia – Łużyce Lubań 		
1:1
Twardy Świętoszów – Pogoń Markocice
1:2
Apis Jędrzychowice – Czarni Lwówek Śl.
0:1
Olimpia Kamienna Góra – Chrobry Nowogrodziec
– mecz przełożony na 28 V

licza, który w pięknym stylu
obronił mocny strzał Ukraińca.
Po zmianie stron, Lotnik zaczął grać bardziej ofensywnie
i przyniosło to efekt . Już w 51.
minucie po jednej z lepszych
akcji gospodarzy Krzysztof Poręba atomowym strzałem z 16
metrów pokonał bramkarza
gości.
W 60 minucie minimalnie
przestrzelił Poręba, a później
strzał Chernyja obronił bramkarz gości. W końcu padła trzecia
bramka dla gospodarzy. Po
błędzie obrońców Piasta, piłka
spadła tuż pod nogi K. Poręby,
który znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem i z
zimną krwią zdobył swoją drugą
bramkę.
W końcówce do głosu doszli
zawodnicy z Bolkowa, którzy
mieli parę świetnych okazji do
strzelenia bramki, lecz brakowało
im skuteczności. Z tych wszystkich
okazji, tylko raz zdołali pokonać
bramkarza. W 75 minucie po strzale z 16 metrów bramkę honorową
zdobył Nowak. To wszystko na co
było stać Piasta tego dnia.

Wrzutka z autu
– Jeśli wejdziemy do finałów
mistrzostw Polski
w koszykówce kadetów, będę miał
nie lada kłopot – powiedział trener
Sudetów Leszek Oleksy.
O co chodzi? Otóż Polski Związek Koszykówki (PZKosz) i Szkolny Związek Sportowy (SZS) nie
dogadały się i wyszło na to, że
finały mistrzostw kraju w kategorii
kadetów oraz mistrzostw Polski
gimnazjów odbędą się praktycznie
w tym samym terminie.
Należy wiedzieć, że kadeci to są
uczniowie II i III klasy gimnazjów
(16, 17 lat) i zdarza się, że grają
w obydwu drużynach. Tak jest
w przypadku zespołu Sudetów
szkolonych przez L. Oleksego,
którzy tworzą jednocześnie skład
drużyny Gimnazjum nr 1.
Mistrzostwa Polski gimnazjów
odbędą się w Elblągu od 1 do 4
czerwca, a finały mistrzostw Polski
kadetów od 4 do 8 i nie wiadomo
jeszcze gdzie. Drużyna, która
dojdzie do finału mistrzostw kraju
gimnazjów, a ma na to duże szanse

zespół Gimnazjum nr 1, rozegra
siedem spotkań w ciągu 4. dni,
by zaraz potem udać się na finały
mistrzostw polski kadetów.
Jak mówi L. Oleksy jego prośby
kierowane do SZS i PZKosz o przesunięcie terminu przynajmniej
jednych zawodów zostały wręcz
ośmieszone w obydwu związkach.
Może się więc zdarzyć, że zespół
Gimnazjum nr 1 zrezygnuje z
walki o mistrzostwo kraju w finale,
by zdążyć na początek turnieju
finałowego o mistrzostwo Polski
kadetów.
Ta niepojęta bzdura nie dociera do świadomości obu centrali
związkowych, zapełnionych urzędasami bez wyobraźni. Widocznie
przykład idzie z góry, bo czasami
podobnie jest w naszym mieście,
gdy tego samego, o tej samej
godzinie, rozgrywane są mecze
koszykówki, piłki ręcznej kobiet i
piłki nożnej. Można tylko wierzyć
w to, że ludzie zajmujący się organizacją sportu zaczną myśleć, ale
to złudna nadzieja.
Janusz Cwen

Zambijczyk nie rozgryzł
jeleniogórskiego boksera
Pochodzący z naszego miasta
bokser – Łukasz Janik, reprezentujący barwy Bullit KnockOut
Promotions, odniósł dziesiąte
już zwycięstwo na zawodowym
ringu (w tym cztery przez KO).
Łukasz okazał się w walce z
Leonem Nzamą (Zambia) na
tyle skuteczny, że sędziowie po
sześciu rundach ogłosili jego

bezdyskusyjne zw ycięstwo.
Przewaga jeleniogórzanina w
tej walce była tak wyraźna i
efektowna, że sędziowie w trzeciej i szóstej rundzie odebrali
rywalowi Polaka punkty za
klinczowanie i ... gryzienie.

(JEN)

Na 4. kolejki przed końcem
Lotnik z dorobkiem 52 pkt.
wyszedł na pozycję wicelidera.
Tak się stłąo, gdyż najgroźniejsi
rywale do awansu pogubili
punkty: Twardy przegrał u siebie
z Markocicami i ma 48 pkt. a Łużyce (51 pkt.) tylko zremisowały
z Granicą. Lider – Olimpia Kamienna Góra (55 pkt.) przełożył
mecz z Chrobrym.
Tyle, że podopieczni Marka
Herzberga mają bardzo trudne
mecze, z drużynami z czołówki
ligi. Grają z rycerzami wiosny
Włókniarzem Mirsk na wyjeździe
(22 V), następnie u siebie podejmują zawsze groźnych Czarnych
Lwówek (25 V godz. 17). Później
jadą do Nowogrodźca (31 V) a
w ostatniej kolejce podejmują u
siebie lidera – Olimpię Kamienna
Góra (7 VI, godz. 18).
Lotnik Jeżów Sudecki – Piast
Bolków 3:1 ( 1:0)
Bramki: Chernyj 4’, Poręba
51’, 65’ – Nowak 75’
Żółte kartki: Rafiński, Nowak
Borowiec, Jahołowski.
Lotnik: Kustosz – Chernyj,
Rafiński, Zwierzyński, Gołąb(83’

Krzysztof Poręba (po lewej) zagrał znakomity mecz
i zdobył dwa gole dla Lotnika
Kowiel), Grambski( (47’ Davidienko), Hamowski, Kondraciuk(19’Poręba), Zieliński,
Marciniak

Piast: Bielicz – Strzelecki(
75’ Stępień), Borowiec, Kaczmarczyk, Jahołowski( 75’ Mazurkiewicz), Korendał, Dudek,

Przespali drugą połowę
Fot. Benny

Początek meczu należał do
zawodników Lotnika, już w
kilka minut po rozpoczęciu
zdobyli bramkę. Dośrodkowanie
Kondraciuka z rzutu rożnego wykorzystał Chernyj, który
strzałem głową pokonał bramkarza Piasta.
Po tej bramce Lotnik zaczął
grać zachowawczo i ostrożnie,
cofnął się do obrony, a Piast
przejął inicjatywę. Goście robili
co mogli, aby doprowadzić do
wyrównania, ale nie potrafili
pokonać dobrze dysponowanego
Kustosza.
Jeżów tylko co jakiś czas groźnie odpowiadał, ale mimo to,
miał kilka okazji by podwyższyć
rezultat. Najlepszą w 37 minucie,
gdzie po faulu na Bojanowskim
sędzia podyktował rzut karny.
Niestety, Chernyj nie zdołał
pokonać bramkarza gości – Bie-

Juniorzy Karkonoszy mieli rywala na widelcu,
ale nie potrafili tego wykorzystać
Juniorzy starsi Karkonoszy przegrali na własnym
boisku z Motobi Kąty Wrocławskie 1:4 i ich szanse
na utrzymanie w Dolnośląskiej Lidze Juniorów
znacznie zmalały.
Mecz, mógł się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby gospodarze w II połowie zagrali lepiej w
obronie. Spotkanie rozpoczęło
się świetnie dla Karkonoszy:
już w drugiej minucie po strzale
Kotarby prowadzili oni 1:0.

Karkonosze przycisnęły rywala
jeszcze bardziej, ale nie potrafiły wykorzystać świetnych okazji
bramkowych. Niewykorzystane
sytuacje się mszczą, i tak też
było w tym meczu.
Goście najpierw w 24 minucie
doprowadzili do remisu, a w
drugiej połowie dobili jeleniogórzan. W 53 miucie po fatalnym
błędzie bramkarza karkonoszy,
Motobi wyszło na prowadzenie, a w końcówce meczu, po
błędach jeleniogórskiej obrony,
podwyższyło w 84 minucie na

3:1 a w doliczononym czasie
gry na 4:1.
Karkonosze Jelenia Góra
– Motobi Kąty wrocławskie
1:4 (1:1)
bramka dla KSK – 2' Kotarba
Żółte kartki: Kochan, Krupa,
Kotwicki
KSK: Hałka – Gęca, Jurkowski, Kieć, Biskupski, Kik, Kotarba Jurczyk (Komorowski),
Kochan, Pietrzykowski (Kostka), Krupa.

Benny

Nowakowicz, Stępień, Nowak,
Sadowski.

Mateusz Banaszak
Sukcesy studentów

Bardzo dobrze spisali się
reprezentanci Kolegium
Karkonoskiego w zawodach
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w lekkiej atletyce.
Zawody odbyły się w miniony
wtorek (13 V).
Pierwsze miejsce zajęła
sztafeta mężczyzn 4x100 metrów (czas 45,46s) w składzie:
Mateusz Hein, Piotr Herezo,
Jarosław Czerepak, Paweł
Mróz. W biegu na 400m mężczyzn zwyciężył Rafał Pilarski
(czas: 51,48s), a na drugim
miejscu zameldował się na
mecie Marcin Rosek, który
był gorszy jedynie o 4 setne
sekundy.
Medali studenci KK zdobyli
więcej: 100m mężczyzn: 3.
miejsce z czasem 11,45 – Mateusz Hein; 200m mężczyzn:
3. miejsce z czasem 24,00
– Damian Danaj; sztafeta
4x100m kobiet: 2. miejsce z
czasem 55,20, skład: Karolina Kornaś, Natalia Bienias,
Marta Gogol, Ewelina Nowak;
1500m mężczyzn: 2. miejsce z
czasem 4:05,22 Paweł Kaczmar; skok wzwyż mężczyzn:
1. miejsce z wynikiem 180cm
Rafał Pabisz; rzut oszczepem
mężczyzn: 2. miejsce z wynikiem 50,52 Adrian Szyrwiel;
pchnięcie kulą kobiet: 3. miejsce z wynikiem 9,30 Ewelina
Nowak.
Łącznie z zawodach wzięło udział 40 zawodników
Kolegium Karkonoskiego, w
tym 14 studentek. Trenerami
sekcji lekkoatletycznej są:
dr Marian Michalski i mgr
Tomasz Jonak.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 maja 2008 r.

INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

Będzie się działo

Hip-hopowa uczta w święto miasta

PONIEDZIA£EK 19 V

Fot. www.guralwjeleniej.pl
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Studio piosenki
Koncert w wykonaniu Studia Piosenki ODK „Piosenki fin de siecle”. Sala teatralna
ODK – godz. 17.
Odkrycia chińskich archeologów
Otwarcie wystawy „100 najciekawszych odkryć archeologicznych w XX wieku w
Chinach”. MDK „Muflon” – godz. 18. Wystawa czynna do 4 czerwca.
Zagrają utwory Czajkowskiego
III Festiwal Muzyki Teatralnej – koncert muzyki kameralnej Andrzeja Czajkowskiego
w wykonaniu: Urszula Kryger – mezzosopran, Krzysztof Zbijowski (klarnet), Marcin
Suszycki (skrzypce), Karol Marianowski (wiolonczela), Maciej Grzybowski (fortepian). Filharmonia Dolnośląska, godz. 19. Bilety: 10 i 5 zł.
WTOREK 20 V

Film o życiu wokalisty Joy Division
W ramach DKF „Klaps” prezentacja filmu „Control”. To biograficzny/dramat, reż.
Anton Corbijn (Wielka Brytania/Australia 2007). Sala przy ul. Bankowej 28/30,
godz. 18. Bilety – 9 zł.
ŒRODA 21 V

Grają mistrzowie
Koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki
w Jeleniej Górze pod dyrekcją Stefana Strahla. Filharmonia Dolnośląska, godz. 19.,
bilety 15 i 10 zł.
PI¥TEK 23 V

Spektakl od kuchni
„Podróże dookoła pokoju stołowego” próba otwarta Stowarzyszenia Teatru Brama
i Pracowni – Prowincja. MDK „Muflon”, godz. 10.-15.
Porozmawiają o studentach
W ramach cyklu Obserwatorium Karkonoskie, dyskusja tematyczna „Środowisko
akademickie w Jeleniej Górze – jest, czy go nie ma?”. Udział wezmą m.in. Andrzej
Więckowski (wstęp i prowadzenie) oraz Michał Guz (europeista i filolog polski
związany w przeszłości z Kolegium Karkonoskim). BWA, godz. 18.
SOBOTA 24 V

Zagrają na Dzień Matki
Koncert przygotowany przez dzieci dla rodziców/ MDK, godz. 11.
Premiera „Podróży...”
„Podróże dookoła pokoju stołowego” Stowarzyszenia Teatru Brama i Pracowni
– Prowincja. Premiera spektaklu, w którym biorą udział aktorzy m.in. z Teatru
Współczesnego ze Szczecina, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz Teatru
Brama. Autorem i reżyserem jest Tadeusz Rybicki. MDK „Muflon”, godz. 19.
NIEDZIELA 25 V

Spotkanie literatów w domu noblisty
Międzynarodowe Spotkania Literackie w ramach cyklicznej imprezy „Dni Europy”.
W programie przewidziano m.in. dyskusję na temat „Współpraca międzynarodowych czasopism literackich” oraz prezentację Antologii „Jestem czarodziejem
prochów”, będącą jednocześnie podsumowaniem Dni Europy 2007. Dom Gerharta
Hauptmanna, godz. 11. – 17.
Koncert na tarasie
Majowy koncert na instrumenty dęte w Pałacu Paulinum. Przy ładnej pogodzie
muzycy zagrają na pałacowym tarasie. Pałac Paulinum, godz. 17. Wstęp wolny, ale
obowiązuje rezerwacja miejsc, tel. (0 75) 64 94 400.
TEATR

Podróż poślubna
21 i 25 V, godz. 19., Scena Studyjna, bilety: 18 i 25 złotych
Gog i magog. Kronika chasydzka
23 i 24 V, godz. 19., kawiarnia teatralna, bilety: 15 i 20 złotych
Śpiąca królewna
20 V, godz. 10., Teatr Zdrojowy, bilety: 11 złotych
Porwanie kaczątek
21 V, godz. 10., Teatr Zdrojowy, bilety: 11 złotych
Gargantua i Pantagruel
23 i 24 V, godz. 19., Teatr Zdrojowy, bilety: 14 złotych

Gural (po lewej) i DJ Soina w sobotę wystąpią w naszym mieście
Już w najbliższą sobotę
(24 V) w naszym mieście
wystąpi „Gural” – jeden
z czołowych reprezentantów hip-hopu.
Artysta zaprezentuje materiał ze
swojej nowej solowej płyty pn. El

Polako. Przyjedzie z grupą DonGuralEsko. Oprócz nich, zagrają także
Ramona23, Rafi z PR Brygady. Za
gramofonami usiądą didżeje Soina
i Rink.
Nie zabraknie też lokalnych
artystów. Ze stolicy Dolnego Śląska
przyjadą Człowień i Szot z Supa

Skills Squad Wrocław, będą też
Zamar i RJ z Jeleniej Góry oraz 3J
z Pieńska.
Impreza odbędzie się w hali przy
ul. Złotniczej 12, w godz. 17.-22. Więcej informacji dotyczących imprezy
na stronie www.guralwjeleniej.pl

(ROB)

Najmłodsi na scenie
Królewnę Śnieżkę, Lokomotywę, Czerwonego
Kapturka, Jasia i Małgosię
i wiele innych bajkowych
spektakli zaprezentują
uczestnicy IV Przeglądu
Teatrzyków Dziecięcych.
Impreza odbędzie się w dniach
19-20 maja w godz. 9.30-14. w
Przedszkolu Miejskim nr 17 w
Jeleniej Górze. Swój udział zgłosiło
16 placówek oświatowych – przedszkoli publicznych i niepublicznych z Jeleniej Góry, Piechowic,

Szklarskiej Poręby Górnej, a także
Gimnazjum nr 2 i SP nr 7.
To już czwarta edycja przeglądu, podczas którego mają
możliwość zaprezentować się
najmłodsi artyści naszego regionu.
– To również jedyna tego typu impreza w powiecie jeleniogórskim
organizowana wyłącznie przez
nasze przedszkole we współpracy
z radą rodziców i pod patronatem
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
– mówi Małgorzata Jędryczek,
dyrektor popularnego “Okrąglaczka”. Dodaje, że najważniej-

szym elementem przeglądu jest
edukacja poprzez teatr, integracja
oraz dobra zabawa. – Teatr uczy
dialogu, ruchu, autoprezentacji,
obycia za sceną. To świetny sposób
na rozwijanie wielu umiejętności
u najmłodszych.
Impreza nie ma formy konkursowej, a co za tym idzie nie ma
przegranych. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom, słodki
upominek, nagrodę i trofeum dla
przedszkola.

(AGA)

Ostatnie rytmy wiosny

W najbliższy weekend
odbędą się ostatnie imprezy
tegorocznej XXXV Wiosny Cieplickiej. Zapowiada się ciekawe
i stylowe pożegnanie. W piątek
(23 V) w muszli koncertowej
wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Jeleniej Górze (od
godz. 16.). Następnego dnia
(sobota, 24 V) organizatorzy
przewidzieli coś dla miłośników
muzyki celtyckiej. W muszli
koncertowej (od godz. 19.)
zagra orkiestra „Samanta”. W
niedzielę widzowie przypomną
sobie największe przeboje Czesława Niemena. Od godz. 19. w
Teatrze Zdrojowym odbędzie się
recital piosenek słynnego artysty, w wykonaniu laureatów 26.
Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu Natalii Sikory i
Pawła Lucewicza. Wstęp na ten
koncert jest odpłatny, a bilety
kosztują: 20 zł (parter) i 15 zł
za miejsce na balkonie.

(ROB)
Bluesowo w Karpaczu

„Krock”, „13 poziomo”,
„Rabastabarbar” oraz „Bez
znieczulenia” wystąpią w najbliższy weekend w Karpaczu
na stoku Kolorowa w ramach
imprezy „Rock stok blues”.
Występy będą odbywały się od
piątku do niedzieli (23-25 V)
od godz. 18. „Rock stok blues”
to cykl koncertów. Pierwsze
odbyły się na początku maja,
kolejne – w najbliższy weekend.
Uczestnicy koncertów na stoku
Kolorowa mogą głosować na
swój ulubiony zespół. Laureaci
tego plebiscytu zagrają w wielkim finale, który odbędzie się w
dniach 19-20 lipca.

(ROB)

Nowości ze świata muzyki
Polskie Gitary Grają Hendrixa – „Hey Jimi”
wydawnictwo: Agora

To wydawnictwo jest nie tylko hołdem złożonym największemu
gitarzyście wszechczasów, ale także pomysłodawcy największego zjazdu
gitarzystów we Wrocławiu Leszkowi Cichońskiemu.
On po raz kolejny poprowadził największą na świecie orkiestrę złożoną z samych gitarzystów, którzy pobili kolejny rekord Guinessa grając
wspólnie słynny temat Hendrixa, „Hey Joe”. Na okoliczność tego wydarzenia ukazała się płyta na której nasi polscy czołowi gitarzyści nagrali
sztandarowe utwory Hendrixa poczynając od „Fire” (Zbigniew Hołdys),
„Voodoo Child” (Leszek Cichoński), „The Wind Cries Mary” (Wojciech Waglewski), „Crosstown Traffic”(Jacek Królik, Ryszard Sygitowicz), „Power
of Soul” (Jan Borysewicz), „Little Wing” (Cichoński/Riedel/Styczyński),
„Angel” (Ryszard Sygitowicz/Jacek Królik), „Red House” (Cichoński/
Riedel/ Styczyński.
Po „Wild Thing” sięgnęła grupa basisty Mietka Jureckiego (Vintage) a
„Third Stone From The Sun” wykonany został przez dwóch znakomitych
instrumentalistów Marka Radula i Krzysztofa Ścierańskiego.
Album zamyka kompozycja „Thanks Jimi” z udziałem Leszka Cichońskiego i Marka Radulego. Te utwory naprawdę brzmią przekonująco i
mają w sobie jakąś siłę. Hendrix dla wielu gitarzystów jak i dla inicjatora
tego przedsięwzięcia Leszka Cichońskiego pozostaje mistrzem gitary. Na
jego nagrobku na cmentarzu w Seattle
widnieje napis – „Forever In
Our Hearts” (na zawsze w
naszych sercach). Obok leży
elektryczna gitara.
Dla młodych adeptów sztuki
gitarowej płyta „Hey Jimi” to
wspaniała lekcja. Można przy
okazji poznać akordy i kolejność
chwytów utworu „Hey Joe”,
które zawarte są w przepastnej
książeczce.

Martyna Jakubowicz
– „30 – te Urodziny”

wydawnictwo: Agora/Pro Art

Andrzej Patlewicz

Nie często się zdarza, aby artystka o ugruntowanej już pozycji mogła zaskoczyć
swoich fanów. Tak się stało za sprawą nowej płyty. Wprawdzie odświeżona wersja
słynnego utworu napisanego przez Andrzeja Jakubowicza (byłego męża Martyny)
w wykonaniu Goyi jest wierną kopią przeboju sprzed 26 lat, jednak inni wykonawcy, których zaprosiła na swoje „30 – te Urodziny”, wypadają bardzo ciekawie. To
m.in. Kasia Stankiewicz („Baby w Meksyku”), Elżbieta Adamiak („Przyjdź do mnie
dwa”), Lipali („Ardżuna i Kriszna”), Ewa Bem („Żagle tuż nad ziemią”), Bracia
(„Jeśli chcesz z kogoś kpić”), Pogodno („Trzech złych małych chłopców”), Hurt
(„Młode wino”), Krzysztof Kiljański („Chcę ci dać trochę wiary w cud/ Kołysanka
dla Misiaków”, Soomood („Gdyby nie nasz fart”).
Sama Martyna występuje w dwóch premierowych utworach: „Śpiewam, lecz
brak mi słów” oraz „Życzenia”. W obu nagraniach wokalistka wypada bardzo
dobrze i mimo wielu lat spędzonych na scenie w dalszym ciągu ma oryginalną
barwę głosu. Jej liryki są ciepłe, delikatne i refleksyjne, jak zresztą cała płyta
podsumowująca jej wspaniałą karierę. Utwory w dużej mierze oparte są na
emocjach.
Są nastrojowe ballady wykonywane na pograniczu bluesa, folku a także klasycznego rocka nawet tego najmocniejszego, jak w przypadku Lipali.
Martyna Jakubowicz udowodniła, że śpiewanie o miłości sprawie jej frajdę.
Śpiewa też o samotności, nadziei
i szukaniu prawdziwej więzi.
Jak sama powiedziała: „zawsze
wydawało mi się, że muzyka
mówiąca o prawdzie, miłości,
samotności – sprawach które
dotyczą każdego człowieka
– jest ludziom potrzebna”. Tak
samo jak potrzebna jest ta płyta,
dzięki której piosenki Martyny
przetrwają kolejne lata.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Centrum 75m2, ul; krótka, 3 pokojowe,
2 poziomowe z garażem, balkonem, tarasem,
magazynem 50m2, 248tys. zł – 504
192 476
■ Mieszkanie 55m2 – 2 pokojowe Zabobrze
III bez pośredników – 781 957 394
■ Sprzedam lub zamienię mieszkanie
własnościowe 56m2 – 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, centrum Jeleniej Góry
– pośrednikom dziękuję – 513 048 102
■ Sprzedam lub zamienię 10000 m2 ziemi
w Wojcieszycach. Cena 26 zł/m2. BNS
- 608 221 943
■ 106m2 w - centrum idealne na biura
po kapitalnym remoncie NStępień - 508
240 832
■ 115000 zł 2 pokoje - Mieszkanie w
Piechowicach w bloku - 500 122 447
■ 131 m na działalność - Mieszkanie 5
pokojowe, 2 kuchnie, łazienka, 2 balkony,
parter, idealne na biura, kancelarie, gabinety
w śródmieściu sprzedamy - 485 tys. do
negocjacji GNK - 509 056 345
Sprzedam zawieszoną
spółkę zo.o. niezadłużoną,
wolną od obciążeń

661 813 096

2 małe mieszkanka - w kamienicy przy
Placu Piastowskim w Cieplicach 220000
- 500 122 448
■ 2 pokoje 40m Karłowicza - za 140 tys. do
negocjacji bez pośredników - 788 674 572
■ 34m2, 2 pokoje - bez pośredników 144
tys. - 664 804 700
■ 3 pokoje - wykończone, 2 piętro, blisko
centrum, spokojna dzielnica - 606 610 877
■ 3 pokojowe mieszkanie - 64m2,Ul.
Kadetów, rozkładowe w b. dobrym stanie,
2 piętro, piękny widok, 3200za m2. - 607
092 522
■ 59 m2 155 tys. zł - mieszkanie w ścisłym
centrum NStępień - 508 240 832
■ Ładne przestronne - po remoncie 52 m2 2
pokoje w Sobieszowie - 667 219 752
■ Apartament Plac Ratuszowy - pełne
umeblowanie, idealny na inwestycje NStępień
- 508 240 832
■ Atrakcyjną działkę - Atrakcyjną 30a
działkę w Wojcieszycach Górnych sprzedam
za normalną cenę. Bez pośredników. - 502
068 178
■

9 V 2008 godz. 10:50 – 16 V 2008 godz. 11:20

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 - 608 221 943
■ Atrakcyjny dom - w świetnej lokalizacji.
Blisko centrum 172m2 cena 500 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 508 308
■ Bardzo ładne mieszkanie - 3 pokoje 51
m2, 4 piętro, Zabobrze II. Atrakcyjna cena
- 667 219 752
■ Bardzo ładne mieszkanie - 667 219 752
■ Bardzo ładny duży dom - z warsztatem
w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry NZ - 667
219 752
■ Blisko Centrum - Mieszkanie po remoncie
kapitalnym 106 m2 za 370 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Blisko centrum dwupokojowe - Mieszkanie po remoncie 57m2 za 223 tys. teren
zamknięty NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507
243 718
■ Blisko Centrum Trzypokojowe - Mieszkanie
do remontu 59m2 za 187 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie do
remontu 59m2 za 155 tysięcy NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie po
remoncie 74m2 za 320 tys. NIERUCHOMOSCI
PARTNER - 604 508 308
■ Dom. 350 m2, - działka 5000 m2,
Gruszków - 508 240 822
■ Dom 640000 zł. - Ładny dom w Sobieszowie w bardzo ładnym miejscu. Ładnie
zagospodarowana działka. - 500 122 447
■ Dom w Kowarach - STYLOWY dom na
spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych.
Powierzchnia całkowita 535m2. Działka
1147m2. Do zamieszkania. 640 tys. Nieruchomości Partner - 507 243 718
■ Dom w Kowarach - Po remoncie NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507 243 718
■ Dom w stanie surowym - zamkniętym
na ładnym osiedlu Jeleniej Góry NZ - 667
219 752
■ Dom w Szklarskiej Porębie - wolnostojący
130m na działce 548m cena 450 000
- - 500 122 446
■ Dom z warsztatem - na obrzeżach centrum
Jeleniej Góry Nstępień - 508 240 832
■ Duży dom 334 m2 - działka 2100 m2,
zabudowania gospodarcze - 508 240 822
■ Duży garaż murowany - w centrum 43m2
ul Sudecka w Jeleniej Góra - 691 586 743
■
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Dwupokojowe 40 m2 - w idealnym stanie.
140 tys. Sobieszów - 605 825 612
■ Działka budowlana - Komarno 1600
m2 dojazd asfaltem skrzynka ZK, studnia 2
projekty barakowóz okazyjna cena 85 tys. zł
bez pośredników - 502 786 897
■ Działka budowlana - Komarno okazyjnie
sprzedam 1600m2, dojazd asfaltem, 2
projekty, skrzynka Zk, nowa studnia - cena 85
tys. zł do negocjacji - 504 598 471
■ Działka siedliskowa - 3200 m2 w Wojcieszycach. 45 zł/m2 BNS - 608 221 943
■ Działka w Jeżowie Sudeckim - 1700 m2
widok na góry - 509 307 260
■ Działka Wojcieszyce - w okolicach pętli
autobusowej. Droga dojazdowa utwardzona,
piękne widoki. Pośrednicy bez szans 502068178
■ Działkę tanio sprzedam - Tanio ostatnią
działkę 30a sprzedam - Wojcieszyce. Bardzo
ładne widoczki na Karkonosze. Pośrednikom
dzięki - 667 744 947
■ Działki budowlane - w Jeżowie Sudeckim
- 662 009 700
■ Garaż ul. I Maja 75 - Garaż ul. I Maja 75
- 091 918184096
■ Karpacz 4-pokojowe - Ok.Orlinka sprzedamy 4-pokojowe do remontu, 74 m.kw ,
z ogródkiem. 230 tys. GNK Nieruchomości
- 509 056 345
■ Kawalerka na Zabobrzu - 25m, po remoncie, dogodna lokalizacja - tylko zdecydowani
- 604 750 162
■ Kawalerka w Jeleniej - Kawalerka w
Jeleniej - 509 949 961
■ Kochanowskiego 2-pokojowe - Mieszkanie
o pow. 64 m2 rozkładowe, po remoncie z
wyposażeniem sprzedamy. Cena 228 tys.
GNK Nieruchomości - 509 056 345
■ Małe 2 pokojowe, - 2 poziomowe na
Morcinka Nieruchomości - 508 240 823
■ Mały domek - . Do wykończenia, w granicach miasta Jeleniej Góry ładna i spokojna
dzielnica cena 410tys. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 869 172
■ Mały lokal - na handel lub usługi - 502
169 410
■ Mam do sprzedania - lokal użytkowy 113
m/2 w Karpaczu do odświeżenia w cenie
pełne wyposażenie - 662 009 700
■ Mam do sprzedania - mieszkanie w bloku
35m/2 na Zabobrzu 2 do wprowadzenia w
cenie meble kuchenne, agd i cale wyposażenie. Cena 1450000 zł. - 662 009 700
■ Mam do sprzedania - mieszkanie 35m/2
na Zabobrzu do wprowadzenia w cenie meble
■

kuchenne, agd i pełne umeblowanie cena
1450000 zł - 662 009 700
■ Mam do sprzedania - lokal mieszkalny
72m/2 na Zabobrzu 2 do odświeżenia 662
009 700 - 662 009 700
■ Mam do sprzedania kawalerkę - 26m/2
o wysokim standardzie na Zabobrzu 1 do
wprowadzenia w cenie meble kuchenne , AGD
i cale wyposażenie - 662 009 700
■ Mam do sprzedania kawalerkę - 26m/2
na Zabobrzu 1 wysoki standard, do wprowadzenia, w cenie pełne umeblowanie - 662
009 700
■ Mam do sprzedania lokal - mieszkalny
72m/2 na Zabobrzu 2 do wprowadzenia,
cena 240000zl. - 662 009 700
■ Mam do sprzedania mieszkanie - 35m/2
na Zabobrzu do wprowadzenia w cenie meble
kuchenne, AGD i pełne umeblowanie Cena
145000 zł. - 662 009 700
■ Mieszkania przy - ul. Klonowica na parterze
i pierwszym piętrze - 608 221 943
■ Mieszkanie - 2-pokojowe w idealnym
stanie w Sobieszowie - 500 122 445
■ Mieszkanie - Trzypokojowe w centrum 54
m2 - 508 240 822
■ Mieszkanie - ul. Noskowskiego 60 m2,
3 pokoje, 4 piętro, winda. cena 219000 zł.
- 608 221 943
■ Mieszkanie 31m2 - zamienię na większe
- 075 76 492 75
■ Mieszkanie 3 pokoje 54m - garaż, ogród
okolice Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuje
- 605 540 672
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w okolicy Malej
Poczty - 668 667 637
■ Mieszkanie 40 m2 - Sobieszów - 605
825 612
■ Mieszkanie 40 m2 - przy Kolberga, 2
pokoje, 3 piętro. Cena 144000 zł. BNS - 608
221 943
■ Mieszkanie 53 m2 - z ogrodem w Podgórzynie. Cena 135000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 53 m2 - w Podgórzynie,
pierwsze piętro, 3 pokoje, ogródek - cena
119000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 59 m2 - 3 pokoje 2 piętro
po kapitalnym remoncie Jelenia Góra NZ
- 667 219 752
■ Mieszkanie. 5 pokoi, - 131 m2, parter,
świetne na biuro - 508 240 822
■ Mieszkanie 63m2 - Zabobrze 3, trzy
pokoje, balkon, ogrzewanie miejskie. Cena
229000 zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 64 m2 - ,3 pokoje, rozkładowe,
duży przedpokój, oddzielnie łazienka i wc,

wysoki parter przy ul. Noskowskiego, bez
pośredników - 608 430 374
■ Mieszkanie 72 m2 - 3 pokoje 3 piętro.
Zabobrze II NZ - 667 219 752
■ Mieszkanie willowe 107 - m Cieplice
dobra dzielnica widok na góry, 3 duże pokoje,
kuchnia łazienka, balkon, piwnica, garaż, ogród
bez pośredników - 601 765 733
■ Mieszkanie w Janowicach Wielki - k/
Jeleniej Góry, dwa pokoje, weranda, kuchnia,
łazienka, co(węglowe lub elektryczne) piwnica
i strych - cena 125 - 603 869 841
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - 94m
- 694 258 713
■ Mieszkanie w Pilchowicach - 60m2. 100
mb do jeziora - 509 307 260
■ Mieszkanie Zabobrze III - 51m2 180
tysięcy, zł NS - 508 240 825
■ Montaż paneli. - Montaż paneli podłogowych i ściennych. Solidnie i niedrogo - 691
936 900
■ Mysłakowice - Działka budowlana z
mediami o pow. 713m cena: 54000 zł bez
pośredników - 697 185 999
■ Mysłakowice działka budowlana - z pięknym widokiem 110 tys. zł NStępień - 508
240 832
■ Nowe domy do wykończenia - Nowe na
dużych działkach. Okolice Jeleniej Góry oraz

w obrębie miasta NIERUCHOMOSCI PARTNER
- 604 869 172
■ Nowy dom w Ścięgnach - z pięknym
widokiem NStępień - 508 240 832
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38 95
088
■ Okazja działka budowlana - 2 projekty,
dojazd asfaltem, skrzynka zk, studnia 1600m2
bez pośredników, okazyjna cena 85 tys. zł do
malej negocjacji - 693 458 700
■ Okazja działka budowlana - Komarno bez
pośredników 1600m2 prąd, woda, dobry
dojazd, cena 85 tys. zł do negocjacji - 693
458 700
■ Parter domu w Karpaczu - Parter domu w
Karpaczu - 508 230 522
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc noclegowych, zaplecze kuchenne, apartament dla
właściciela 160m2,warunki do organizacji
szkoleń, konferencji. Możliwość adaptacji
pomieszczeń/sauna/gabinety odnowy.
Mikroklimat pozwala na sugestie utworzenia
centrum SPA - 502 068 168
■ Piechowice - Piastów - działka o powierzchnia 4600m2 z budynkami do remontu lub
wyburzenia Ns - 508 240 825
■ Pięknie położone - mieszkanie 50 m2,
parter, pokoje. Cena 159000 zł - 608
221 943

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 maja 2008 r.

24

OG£OSZENIA

Pięknie położony dom - w stanie surowym
zamkniętym 168 m2 pow. 1300 m2 działki.
NZ - 667 219 752
■ Pilnie na Zabobrzu II - mieszkanie 3pokojowe, 62m2 w dobrym stanie na 6p.
- 500 122 445
■ Pół bliźniaka. - Blisko centrum 150m2/
1400m2 NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
508 308
■ Pół bliźniaka Cieplice - NS - 508 240
832
■ Pół domu - Cieplice, powierzchnia całkowita
Ok. 120m2. do kapitalnego remontu. Działka
426m2. Cena 199 tys. - 507 243 718
■ Poniemiecki dom po remoncie - 300 m2
3000m2 działki w okolicach Jeleniej Góry NZ
- 667 219 752
■ Rok 1850 - stylowa willa - Po kapitalnym remoncie. Odtworzono elementy arch.
wnętrza, gabinety, pokoje, sala balowa,
odrestaurowana stolarka okienna i drzwiowa,
oryginalny parkiet, sztukateria, ceramika,
piękne piece, zrekonstruowano łazienkę,
weranda 60m2, alarm. Dobry duch pruskiego
generała zaprasza - 502 068 168
■ Słowackiego - Wysoki parter 47m
180000, CO gaz, po remoncie, do zamieszkania. Atrakcyjna okolica. Bez pośredników
- 600 966 410
■ Słowackiego wysoki parter - c.o. gaz, po
remoncie, do zamieszkania - 600 966 410
■ Salon fryzjerski - Do przejęcia funkcjonujący salon fryzjerski w centrum Jeleniej Góry
- 512 117 710
■ Sobieszów połowa - domu z dużym ogrodem sprzedamy Pelkom - 693 539 967
■ Sprzedam działki budowlane - -okolice
Jeleniej Góry - 602 530 174
■ Sprzedam mieszkanie 40 m2 - przy
Kolberga, 2 pokoje, 3 piętro. cena 144000
zl. BNS - 608 2219 430
■ Stylowe mieszkanie - Ścisłe centrum
150m2 cena 3000 za m2 NIERUCHOMOSCI
PARTNER - 604 508 308
■ Trzypokojowe do remontu - 72 m2, blisko
centrum - 508 240 822
■ W nowej kamienicy - ul. Kochanowskiego 5a,98 m2 na dole salon, aneks
kuchenny, sypialnia, łazienka, balkon - góra
dwie sypialnie, łazienka, stan bardzo dobry
- 662 055 120

Kupię grunty - Poszukuję ziemi rolnej w
rozsądnej cenie. W okolicach Jeleniej Góry
- 500 122 447
■ Kupię mieszkanie ładne w miarę nowe, 3
pokojowe około70-80m - 509 949 961
■ Kupię mieszkanie dla zdecydowanej
klientki 40 m2 w Jeleniej Górze - 667
219 752
■ Kupię mieszkanie 3/4 pokojowe bez
pośredników w Jeleniej Górze lub okolicy
do 10km do 230.000. go.sia@vp.pl - 601
614 765
■ Kupię stary dom - Kupię dom w Borowicach
- 664 492 829
■ Kupię w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie
- zdecydowanie kupię, za gotówkę, mieszkanie
w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie 2 pok. w
dobrym stanie, do 1 piętra lub z winda. Cena
do 200.000zł. - 662 825 769
■ Mieszkanie o powierzchni 50 m2 i więcej
w Jeleniej Górze i okolicach zdecydowanie
kupię! - 605 263 714
■ Kupię garaż murowany w Cieplicach XX
Lecia - 516 005 306

■

■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Dom kupię zdecydowanie najchętniej
nowy 150-180 m2 w Jeleniej Górze-Cieplice.
Pośrednicy proszę nie dzwonić. e-mail:
easy1003@wp.pl - 509 208 799
■ Duże parter Karpacz - Pilnie kupię 3/4
pokojowe na parterze w Karpaczu. - 507
932 248
■ Działka budowlana - w Cieplicach lub
Marczycach adams55@poczta.onet.pl - 603
498 282
■ Zdecydowanie kupię działkę w okolicy
Jeleniej Góry; e-mail: swierkowa@o2.pl - 605
030 050
■ Karpacz mieszkanie-domek - Pilnie kupię
duże mieszkanie lub mały domek w Karpaczu
w rozsądnej cenie. Mieszkanie powinno być
zlokalizowane na niskiej kondygnacji 075 76
197 62 - 507 932 248
■ Kupię dom pod Jelenią Górą na wsi - 664
492 829
■ Kupię dom - Kupię dom do remontu
w Ścięgnach, Kowarach lub Miłkowie bez
pośredników - 664 492 829

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
■ Willowe – 4 pokojowe 120m2, blisko centrum. Koszt 1200zł z ogrzewaniem + media
– woda, prąd, gaz – 075 75 33 463
■ Do wynajęcia kawalerka, umeblowana
od 1 czerwca 2008 – Zabobrze 1 – 660
081 310
■ 3 pokoje do wynajęcia - z osobnym
wejściem, kuchnią, łazienką od 1 lipca - 075
75 52 070
■ Biuro do wynajęcia - posiadam do wynajęcia pomieszczenia biurowe na parterze,
umeblowane , 50m2 wraz z łazienka i holem,
przy ul. Sobieskiego, cena 1000zł miesięcznie
- 693 539 968
■ Mam do wynajęcia pokój dla dwóch osób.
Zabobrze III GG 2090551 - 660 424 651
■ Do wydzierżawienia budynek wolno stojący
100m2 na magazyn, produkcję, warsztat
samochodowy - woda, siła, duży plac, biuro,
wc, kanał, przy drodze głównej 075 75 510
11 - 512 034 474
■ Do wynajęcia 100m2 na magazyn, produkcję, warsztat samochodowy-woda, siła, biuro,
wc, duży plac, przy drodze głównej-800 zł
miesięcznie 075-75-510-11 - 512 034 474
■ Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie w
centrum ul. Szkolna, I p. 40m2 umeblowane,
po remoncie 900 zł + liczniki - 603 508
138
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - Zabobrze II, I
p., 38m2. pełne umeblowanie i wyposażenie.
850 zł + liczniki. Ewelina "NKOP" - 509
908 800
■ Posiadam nieruchomość do wynajęcia o
łącznej pow. 400m2 w skład której wchodzi
sześć pomieszczeń. Budynek ładnie się prezentuje, wokół sporo zieleni i placu. Nieruchomość
znajduje się 6km od Jeleniej Góry ( Maciejowa
) - 791 666 149
■ Do wynajęcia domek na imprezę - Mam
do wynajęcia klimatyczny dom na imprezy
(urodziny, imieniny, półmetki itp), 3 poziomy;
parkiet, miejsce do siedzenia, miejsce do

spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość wynajęcia
DJ Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia.
Cena od 200 zł. - 693 800 490
■ Do wynajęcia hala - magazynowo-produkcyjna o powierzchnia 500 m2, 5 km od
centrum Jeleniej Góry NŻ - 667 219 752
■ Do wynajęcia kawalerka - 200 m do
przystanku linii 1 i 16, wszystkie media, niezależne wejście, pokój, kuchnia, WC z łazienką,
spokojna okolica - 075 64 38 448
■ Do wynajęcia lokal [parter] - 40m ul
Wojska Polskiego - 516 722 333
■ Do wynajęcia lokal w centrum - Do
wynajęcia lokal (24m2) w centrum. Na
kancelarię, biuro, ubezpieczenia itp. Telefon
po godz. 20:00 - 075 75 42 530
■ Do wynajęcia mieszkanie - komfortowe,
92 m2 po remoncie w kamienicy. Jelenia
Góra - 667 219 752
■ Do wynajęcia mieszkanie - 92 m2, 3
pokoje w idealnym stanie Jelenia Góra - 667
219 752
■ Do wynajęcia w Szklarska Porębie Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 39
m2,blok w centrum Szklarskiej Poręby, wysoki
parter, po kapitalnym remoncie - nowe okna
pcv, panele, piec gazowy 2-funkcyjny, czynsz
800zł, nieumeblowane. "NKOP" - 509
908 800
Wydzierżawię zakład
ślusarsko - blacharski
przygotowany do
wykonywania usług
661 813 096

Gabinet - Poszukuję osoby zainteresowanej
wspólnym wynajmem mieszkania na gabinet
przeznaczony do pracy terapeutycznej.
Mieszkanie, które wynajmuję jest wykorzystane tylko dwa dni w tygodniu. Bardzo dobre
warunki, lokalizacja oraz atrakcyjna cena
najmu - 601 15 35 50
■ Idealne na dyskretne spotkania - Kawalerka
w budynku ogrodzonym, brama wjazdowa na
pilota, osobne wejście do lokalu, położona w
miejscu niewidocznym w centrum miasta.
W pełni umeblowane, wyposażone, wanna
narożna w łazience. Tanie w użytkowaniu.
Idealne na dyskretne intymne spotkania.
Zapewniam pełną dyskrecję - 781 162 511
■ Kawalerka ścisłe centrum - Wynajmę od
03.06.08 kawalerkę ok.30m2 w okolicach
placu Ratuszowego. Mieszkanie zadbane umeblowane. Pralka, lodówka, kuchenka, wanna,
meble w pokoju. Cena 800zł miesięcznie w
tym czynsz. Szczegóły kuba.zawadzilo@gmail.
com - 502 559 629
■ Kawalerka ścisłe centrum - Wynajmę od
03.06.08 kawalerkę ok.30m2 w okolicach
placu Ratuszowego. Mieszkanie zadbane umeblowane. Pralka, lodówka, kuchenka, wanna,
meble w pokoju. Cena 800zł miesięcznie w
tym czynsz. Szczegóły kuba.zawadzilo@gmail.
com - 502 559 629
■ Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu III,
21m2, umeblowana. - 661 571 053
■ Kawalerka do wynajęcia - we Wleniu od
zaraz - 609 479 090
■ Kawalerka do wynajęcia - Do wynajęcia
od zaraz przytulna kawalerka na Zabobrzu III,
umeblowana, 21m2. - 661 571 053
■ Kawalerka we Wleniu - ok 30 m umeblowana odstepne400 zł + fundusz remontowy
17 zł + 10 zł śmieci +prąd + woda wg
■

wskazań licznika. Kaucja zwrotna ok. 400
zł. skomunikowanie Wlenia z Jelenią Góra
autobusami codziennie od 5 rano do 21
wieczorem - 609 479 090
■ Kowary trzypokojowe parter - Duże 65
m2 trzypokojowe na wysokim parterze,
rozkładowe, ogrzewanie gazowe, wynajmę
lub sprzedam za 130 tys.zł. Bez pośredników
! - 507 932 248
■ Lokal 40m parter - lokal na gabinet,
biuro lub inne/ parter ul Wojska Polskiego
- 516 722 333
■ Lokale - wynajmę lokal w centrum Jeleniej
Góry o pow.50m. pilne. - 792 501 566
■ Lokal handlowo-usługowy - Do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy, powierzchnia
70m2, parter, duża witryna, 1500zł/m-c.
Nieruchomości - 508 240 823
■ Lokal handlowo - usługowy - Wynajmę
lokal w Cieplicach. Ok. 50m/kw. bardzo dobra
lokalizacja - hotel Cieplice, park zdrojowy.
MSW, cena do uzgodnienia. Możliwość
wynajęcia na małe imprezy okolicznościowe
- kontakt Krzysztof - 695 024 227
■ Lokal Szklarska Poręba - wynajmę lokal
handlowy w dobrym miejscu od zaraz 075
64 32 761 - 783 032 707
■ Młode małżeństwo poszukuje - Szukamy
do wynajęcia taniej kawalerki lub 2-pokojowego mieszkania w centrum Jeleniej albo na
Zabobrzu. Może być od lipca 660 572 158
- 668 455 013
■ Młode spokojne małżeństwo(bez dzieci)
zaopiekuje się mieszkaniem oraz pokryje
wszelkie rachunki i czynsz. Gwarantujemy
nie zniszczenie mieszkania i jego wyposażenia.
Możliwość wykonania małych remontów. gg
9973739 - 792 482 815
■ Małżeństwo wynajmie w Kowarach mieszkanie 2-3 pokoje - 798 549 436
■ Mam do wynajęcia - pokój jedno osobowy
niedaleko zajezdni MZK od 25 maja koszt
350 możliwość dostępu do Internetu! - 607
483 013
■ Mam do wynajęcia kawalerka - kawalerka ok. 30 m odstepne400 zł + fundusz
remontowy 17 zł + 10 zł śmieci +prąd +
woda wg wskazań licznika. Kaucja zwrotna
ok. 400 zł. skomunikowanie Wlenia z Jelenią
Góra autobusami codziennie od 5 rano do 21
wieczorem, - 609 479 090
■ Do wynajęcia bardzo ładne 2 pokojowe
mieszkanie w centrum miasta, świeżo po
remoncie, nowe meble. Cena 950 zł + prąd wg
zużycia. Nieruchomości - 508 240 823
■ Mieszkanie 2-u pokojowe - Mieszkanie
nowe 2-u pokojowe, kuchnia, łazienka, balkon,
umeblowane, na I piętrze. Budynek ogrodzony,
parking. Czynsz 1.000zł + opłaty eksploatacyjne (energia, gaz, woda wg liczników, czynsz
- 100zł). Kaucja - 2.000zł Jelenia Góra ul.
Złotnicza k/stadionu - 608 134 616
■ Mieszkanie 2-u pokojowe - Wynajmę
bardzo ładne, nowe, mieszkanie 2-u pokojowe,
kuchnia, łazienka, balkon, nowe meble,
sprzęt, na I piętrzę, słoneczne. Budynek nowy
ogrodzony, parking, teren zieleni, plac zabaw.
Czynsz 1.000zł + opłaty (energia, gaz, woda,
czynsz-100zł). Kaucja 2.000zł Jelenia Góra
ul. Złotnicza - 608 134 616
■ Mieszkanie 3 pokoje - Okolice Kolegium
Karkonoskiego - w pełni umeblowane mieszkanie 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 2 wc,
przewidziane dla ok. 5-6 osób do wynajęcia
od początku lipca - do końca września - 601
814 664

Mieszkanie Ładne od zaraz - M. 51m2, II.
piętro na Zabobrzu, dwa pokoje: (ok.22m2)i
(13m2),jasna kuchnia, ubikacja i łazienka
z wanną i balkon. Łącze do Internetu. Umeblowany jest jeden pokój i kuchnia. Istnieje
możliwość dodatkowego umeblowania.
Mieszkanie jest po remoncie. Cena wynajmu
- 750zł.+ czynsz i opłaty. Cicha okolica - 601
577 433
■ Mieszkanie do wynajęcia - Wynajmę nowe
mieszkanie, 2-pokojowe w centrum Cieplic.
Mieszkanie ma ok. 60m2. - 509 714 212
■ Mieszkanie do wynajęcia - w centrum
Jeleniej Góry, dwa pokoje, kuchnia umeblowana, w przedpokoju zamontowana szafa.
Stan techniczny mieszkania bardzo dobry,
wymienione okna, blok ocieplony. Kontakt
695 430 134 , od 14.05.2008 663 569
906 - 695 430 134
■ Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie
- dwa pokoje., 50 metrów. II piętro, Zabobrze.
Jasna kuchnia, osobno ubikacja i łazienka. Z
balkonem. Częściowo umeblowane. Niedawno
przemalowane. Cena wynajmu - 760zł.+czynsz
i opłaty. Dostępne od jutra - 75 64 301 08
■ Mieszkanie studenckie - do wynajęcia
jeden 2 osobowy pokój na Zabobrzu na
przeciwko szkoły nr11!! - 600 121 857
■ Małżeństwo poszukuje 2 pokojowego
mieszkania nie umeblowanego do 50 m2 w
Jeleniej Górze. Może być w starym budownictwie w cenie do 550 zł plus liczniki z kaucją do
300 zł. - 603 270 047
■ Pilnie wynajmę mieszkanie - pilnie poszukuje mieszkania do wynajęcia może być do
remontu - 789 914 677
■ 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
■ Pokój do wynajęcia - pokój dla dwóch osób
do wynajęcia w mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu - 600 121 857
■ Do wynajęcia pokoje dla studentów - 600
740 925
■ Pokój na lip/sier/wrze - do zaoferowania
duży pokój z wyjściem na balkon (umeblowany+tv) możliwość korzystania z Internetu.
dobre warunki mieszkalne, przestronne
- (osobno łazienka/toaleta, duża kuchnia).
znajdujące się przy ul. Noskowskiego (Zabobrze). więcej pytań pod wyżej wymienionym
nr. tel. - 510 797 010
■ Pokój na wakacje - do zaoferowania duży
pokój z wyjściem na balkon (umeblowany+tv)
możliwość korzystania z Internetu. mieszkanie
przestronne (osobno łazienka/toaleta, duża
kuchnia). znajdujące się przy ul. Noskowskiego
10 (Zabobrze) - 510 797 010
■ Pokój w mieszkaniu studenckim - poszukuje dwóch osób do mieszkanie na Zabobrzu
na przeciw szkoły nr 11 - 600 121 857
■ Do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry
pomieszczenie magazynowe o powierzchni
380 m2 , oraz pomieszczenia biurowe. 075
75 240 65 - 075 76 76 153
■ Poszukuję kawalerki lub pokoju dla dwóch
osób w Podgórzynie lub Przesiece - 791
489 559
■ Poszukuję lokalu - do wynajęcia niewielkich rozmiarów maks do od 8- 20 metrów
blisko centrum. Oferty można składać na
phuprogress@wp.pl - 504 706 707
■ Poszukuje mieszkania - Szukam do
wynajęcia 2 pokojowego mieszkania Jeleniej
■

Górze. Najlepiej od lipca. GG: 5527822 e-mail:
g.wielgosik@interia.pl - 600 768 544
■ Poszukuję mieszkania - pilnie poszukuję
mieszkania 2-3 pokojowego do wynajęcia
po przyzwoitej cenie od zaraz, chętnie do
niewielkiego remontu. Oboje z żoną jesteśmy
zabezpieczeni finansowo - 693 671 978
- 504 700 099
■ Poszukuje mieszkania 2 pokojowe Poszukuje mieszkania do wynajęcia na terenie
jeleniej góry w cenie do 600 zł +rachunki
mieszkanie najlepiej nieumeblowane mam 26
lat nie posiadam nałogów - 605 131 072
■ Poszukuje pokoju do wynajęcia - Poszukuje
pokoju do wynajęcia jestem osoba niepaląca,
spokojną , pracuje i studiuje. Interesuje mnie
dostęp do Internetu. W kwocie do 300zł.
Jestem mężczyzna - 504 706 707
■ Poszukuję współlokatorek - 1 lub 2 dziewczyn lub jednego chłopaka cena 250 złotych
od osoby - dostęp do kuchni łazienki - osoby
spokojne,5 minut do Kolegium Karkonoskiego
okres do końca czerwca.majeczka032@o2.pl
- 662 645 794
■ Prestiżowa lokalizacja biura - W kamienicy
po kap. remoncie przy ul.Bankowej wynajmę
na kancelarie lub biura: 1.piętro 80 m kw.
czynsz 39zl netto/m2 2.piętro 70 m kw.
czynsz 29zl netto/m2 pełne zaplecze,
doskonała ekspozycja reklamy, parking przed
budynkiem - 604 234 234
■ Szukam 2 lub 1 pokojowe - para szuka
mieszkania do wynajęcia na terenie Jeleniej
Góry. oferty proszę kierować na e-mail
deeptrue@o2.pl - 693 038 383
■ Szukam domu do wynajęcia - Para z
dzieckiem poszukuje domu do wynajęcia w
okolicach lub samej Jeleniej Górze, co najmniej
na 1 rok. - 694 373 250
■ Szukam kawalerki do wynajęcia... najlepiej
w okolicy Zabobrza. Cena do 650 zł. proszę
o pisanie na adres adacho5@o2.pl - 609
486 918
■ Szukam kawalerki od 1go lipca - w Jeleniej
Górze (nie w kamienicy) o bdb. standardzie.
Cena do 700 zł. ewagrodek@o2.pl Ewa - 602
137 684
■ Szukam mieszkania w Karpaczu - Poszukuję mieszkania dwupokojowego do wynajęcia
w Karpaczu, umeblowane, pilne - 603 905
854
■ Szukam stoiska 10m2 w sklepie - Szukam
do wynajęcia stoisko ok. 10m2 w sklepie
odzieżowym lub innym. Sprzedaż upominków,
artystycznej biżuterii i wyrobów użytkowych
- 660 119 772
■ Szukamy 2 pokojowego - 3 osobowa
rodzina szuka 2 pokojowego mieszkania w
Jeleniej Górze w rozsądnej cenie od lipca
- 606 923 954
■ Szukamy do wynajęcia - Kowary - Młoda
para szuka mieszkania do wynajęcia w
Kowarach. - 508 257 179
■ Szukamy współlokatorki do osobnego
pokoju dostępnego od czerwca w trzypokojowym mieszkaniu na ul. Kiepury. Mieszkanie
bardzo ładne - 889 690 287
■ Wczasy w Kołobrzegu - ładny domek
rekreacyjny do wynajęcia 6-8 osób 500m do
morza cena:200zł/doba - 506 597 727
■ Wynajmę - wynajmę mieszkanie 40m2
pokój + pokój z aneksem kuchennym, okolice
Małej Poczty. - 601 384 988
■ Wynajmę ładną kawalerkę, blisko centrum
miasta, osobne wejście do lokalu, budynek
ogrodzony, brama wjazdowa na pilota, miejsca
parkingowe. Lokal jest w pełni umeblowany
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oraz wyposażony, w łazience wanna narożna.
Mieszkanie jest bardzo tanie w użytkowaniu
- 781 162 511
■ Para wynajmie kawalerkę lub 2 pok.
Umeblowane od 1 sierpnia na dłuższy okres
czasu za ok.500-700 zł (w tym czynsz) z
możliwością podłączenia do Internetu w JG lub
Cieplicach kuguar-tw@wp.pl - 607 722 278
■ Wynajmę lub sprzedam - kawalerka około
30m, stan deweloperski na Kadetów, 1 piętro
, balkon, trzeba wykończyć, cena za wynajem
do uzgodnienia + opłaty mój e-mail kessilla@
o2.pl - 0049 2204303010
■ Wynajmę mieszkanie - Wynajmę mieszkanie 2pokojowe,nowe,na Kadetów (koszary),65
m,1 piętro, balkon, super łazienka, małżeństwu
lub parze, 750 zł + opłaty, kaucja 1500,
tel.0049 2204 303010 ,proszę podać mi
telefon stacjonarny oddzwonię, mój e-mail
kessilla@o2.pl - 0049 2204303010
■ Wynajmę mieszkanie 40m2 - wynajmę
mieszkanie 40m2 pokój + pokój z aneksem
kuchennym, ogród, okolice Małej Poczty
- 601 384 988
■ Wynajmę pokój - od 1 czerwca, w mieszkaniu 3 pokojowym z kuchnią łazienką. Do pokoju
należy duży balkon - 660 424 651
■ Wynajmę pomieszczenie 100 m2 z zapleczem socjalnym w Wojcieszycach. czynsz 800
zł. BNS - 608 221 943
■ Wynajmę w Karpaczu - Pilnie mieszkanie
1-2 pokojowe - 513 360 953

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na mniejsze
w Jeleniej Górze - 075 75 14 507
■ Sobieszów na Kowary - Duże mieszkanie74 m2 na parterze w cichym,ustronnym
miejscu Sobieszowa zamienię na Kowary
,Mysłakowice itp. lub sprzedam tanio ,tylko
155 tys. Bez pośredników ! - 665 363 483
■ Zamienię mieszkanie własnościowe na
Zabobrzu. 2 pokoje, 3 piętro, łazienka na
większe, może być komunalne, bez dopłaty
- 502 329 142
■ Własnościowe na komunalne - 31 m kw.w
Jeleniej Górze na większe komunalne. Niski
koszt utrzymania. Ogrzewanie gazowe - 075
64 194 64 - 604 620 100
■ Zamienię kawalerkę własnościową 31m2,
pokój kuchnia łazienka, ogrzewanie gazowe
niski koszt utrzymania w Jeleniej Górze na
większe komunalne - może być do remontu lub
zadłużone 075 64 194 64 - 604 620 100
■ Zamienię - mieszkanie komunalne ok.
90m2 (2 pokoje kuchnia łazienka oraz duży
ogród) w Mysłakowicach na mniejsze w
Jeleniej Górze lub okolicach. Proszę dzwonić
do godziny 15.00 - 664 931 976
■ Zamienię lub sprzedam - własnościowe
80m2 wysoki standard z garażem wł .opłaty
za m-c 50zł natomiast garaż 150zł za rok na
1/2 domu lub mieszkanie willowe, rozpatrzę
inne propozycje też (075)6432761 - 783
032 707
■ Zamienię mieszkanie - Mieszkanie własnościowe po remoncie, blisko centrum, 3 pokoje,
duży balkon na dwa mieszkania w centrum,
może być z dopłatą. - 787 548 083
■ Zamienię mieszkanie - 2 pokojowe 40 m
w Jeleniej Górze na podobne w Cieplicach lub
Sobieszowie - 607 567 225
■ Zamienię mieszkanie - w Węgorzewie na
mieszkanie w Jeleniej Górze lub w okolicy
- 504 522 564

Zamienię mieszkanie Węgorzewie (Mazury) na mieszkanie w Jeleniej Górze
lub w okolicach. 43m, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, centralne ogrzewanie mieszkanie
własnościowe na parterze w budynku 4 piętrowym położone w centrum miasta, niedaleko
do jeziora - 504 522 564
■ Zamienię na dwa mniejsze. Mieszkanie 79
m 55 cm na pierwszym piętrze, słoneczne,
okolica cicha i bardzo spokojna. Dom 7-mio
rodzinny, wspólnota. CO gazowe, 3 pokoje,
przedpokój, kuchnia, łazienka, okna plastiki,
podwórko z trawnikiem i ławkami do wypoczynku - 605 283 735
■ Zamienię w Szklarskiej Porębie - duże
mieszkanie komunalne (87 m2) w ścisłym
centrum Szklarskiej Poręby: 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, garaż, komórka, piwnica,
ogród na dwa mniejsze - 792 793 493
■ Zmienię mieszkanie na większe - kawalerkę własnościową 28 m na Zabobrzu 1 na
większe, może być do remontu lub zadłużone,
ewentualnie z dopłatą lub komunalne - 695
485 708
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę kosmetyczkę - tipserkę z własnym
sprzętem - dogodne warunki - 669 017 071
■ Praca biurowa, znajomość komputera,
Internetu, mile widziany samochód 075
75 22 107
■ Do pracy w kuchni potrzebuję, w pensjonacie z możliwością zakwaterowania 601
779 796
■ Zatrudnię do pracy na budowie 691
986 259
■ Praca dla zdobników szkła gospodarczego
660 312 499
■ 25zł. za godz. montaż wentylacji - Zatrudnię solidnego montera z doświadczeniem przy
instalacji systemów wentylacji. Zarobki od 20
do 25 zł.za godzinę - 509 374 224
■ Agencja ochrony zatrudni - pracowników
ochrony z terenu Jeleniej Góry i okolic
oraz Leśnej i okolic. Praca na stałe - 605
097 861
■ Akordeonista- pilnie - Pilnie potrzebuję
osobę, która potrafi grać na akordeonie. Poszukiwany na dzień wesela - 791 506 960
■ Asystent / ekspedytor - Firma InPost
poszukuje osoby na stanowisko - Asystent
/ Ekspedytor; oczekujemy bardzo dobrej
umiejętności obsługi komputera, znajomości
topografii Jeleniej Góry i okolic, dokładności i
sumienności. Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie CV na adres e-mail: jeleniagora@
inpost.pl - 075 75 41 327

Barman kelner - zatrudnię od zaraz mężczyznę w na stanowisku barman - kelner centrum
Jeleniej Góry - 602 276 357
■ Brukarz - malarz Holandia - Poszukiwani
brukarze i malarze do pracy w Holandii
Wyjazdy w ciągu dwóch tygodni, więcej informacji na ul. Grottgera 3a LUB TELEFONICZNIE.
- 075 64 24 446
■ 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
■ Odchudzę 6 osób i dam pracę, jasno
określony system szkoleń i ścieżka awansu.
TYLKO dla zdecydowanych. Zgłoszenia: - 505
591 405
■ Dekarz i pomocnik dekarza - Zatrudnię
dekarza i pomocnika dekarza - 665 839
244
■ Sklep DEKORA zatrudni kobietę na stanowisko sprzedawcy. - 606 611 559
■ Dla kobiet - Współpraca dla kobiet w międzynarodowej firmie. Jeżeli chcesz wyglądać
szczupło, zdrowo i mieć piękną cerę dołącz do
nas. Z zadowoleniem z własnego wizerunku
będą wzrastały Twoje dochody. Zapewniamy
szkolenia. List motywacyjny proszę kierować
na adres: rekrutacja@infowellness.pl - 607
122 636
■ Dla mężczyzny, fizyczna - Praca od zaraz do
końca lipca w pracowni ceramiki artystycznej
w Cieplicach dla sprytnego, sprawnego
fizycznie mężczyzny. Płaca od 6 zł/h na
rękę. Możliwość wypłat co tydzień. Kontakt
0 607 307 977 lub szalekceramika@op.pl
- 607 307 977
■ Dochody za konkretną pracę - Dystrybucja
Zdrowej Żywności - przeszkolimy I umiejscowimy w zespole profesjonalistów. Konkretne
dochody za konkretną pracę. Umowa kontrakt.
Zgłoszenia: List + CV wyślij na mail: stolarczyk.
dominika@gmail.com - 696 885 880
■ Dodatkowa - zlecę wyburzenie ok. 20
metrów 40 centymetrowego murka, praca
na kilka godzin, mile widziany własny sprzęt
- 667 557 563
■ Dodatkowy biznes dla ciebie - Zostań
dystrybutorem firmy FM GROUP i zarabiaj
sprzedając odpowiedniki oryginalnych perfum
oraz wiele innych produktów w tych samych
nutach zapachowych w bardzo przystępnej
cenie. Zysk na produkcie 9,60gr. GG-8741838
ksyniooo5@wp.pl - 515 741 895
■ Do docieplenia budynku - Poszukuję osób do pracy przy dociepleniu
budynku. - 661 961 708
■ Do działu sprzedaży - Firma "Opal
Med" zatrudni młode, komunika■

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

tywne osoby z wykształceniem min. średnim
do działu sprzedaży. Średnie wynagrodzenie
1800zł netto. CV + list motywacyjny prosimy
wysyłać na adres: rekrutacja@opalmed.eu 075
64 53 928 - 075 647 20 56
■ Do pracy na budowie - Poszukuję osób do
pracy na budowie - 661 961 708
■ Doradca klienta - sprzedawca - Do salonu
firmowego Vistula&Wólczanka poszukiwana
jest osoba dynamiczna, pracowita, ambitna
o wysokiej kulturze osobistej na stanowisko
doradca-sprzedawca klienta. Osoby zainteresowane prosimy o zostawienie CV w
salonie przy ul. Solnej 1 667 765 381 - 075
75 327 32
■ Do sprzątania - Zatrudnimy na umowę o
pracę panie z grupą niepełnosprawności 1/2
lub 1 etat Jelenia Góra , Piechowice -sprzątanie
pomieszczeń - 075 75 342 22
■ Dozorca poszukiwany - Poszukujemy
dozorcy (stróża) budynku - budowy na terenie
Jeleniej Góry - 604 597 193
■ Ekipy od wentylacji. - Poszukuję doświadczonych ekip do montażu instalacji wentylacji.
Praca w okolicy Jeleniej Góry oraz na terenie
kraju. Bardzo dobre warunki finansowe.
- 509 374 224
■ Elektryk samochodowy - Firma RO-KO Car
Service Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni elektryka samochodowego z
doświadczeniem. Satysfakcjonujące zarobki.
Pilne. - 514 800 707
■ Finanse - Geting Holding - Poszukujemy
doradców finansowych Oferujemy Wysokie
zarobki etat + prowizja Unikalny system szkoleń Pracę w renomowanej instytucji finansowej
Oczekujemy Wykształcenie wyższe Chęci do
nauki i ciężkiej pracy CV prosimy przesyłać na
adres: slawek56@vp.pl - 517 338 931
■ Firma budowlana - Poszukujemy małe
firmy budowlane (2-5 osób) do współpracy.
- 503 069 600
■ Hostessa - Poszukuje hostess do obsługi
wyścigu kolarskiego DHL Bałtyk – Karkonosze
Tour. Zainteresowane dziewczyny proszę o
przesłanie do 18 maja na adres maceluch@
wp.pl CV wraz z 3 zdjęciami - 600 039 424
■ Hotel w Cieplicach zatrudni na stanowisko
barman/ka-kelner/ka - 075 755 14 53
■ Hotel - Przyjmę do pracy na stanowisko:
kelnerka/kelner , recepcjonistka/recepcjonista - 075 64 39 922

Hotel w Cieplicach zatrudni do pracy recepcjonistkę ze znajomością j. niemieckiego
- barmanka/kę-kelnera/kę Informacje 075
755 14 53
■ Poszukujemy do współpracy inteligentnych, ciekawych osób z wizją, pomysłami.
osób, które szukają możliwości. niezłych
dochodów i stabilności, szukają stylu życia
- Zgłoszenia :e-mail: buissnesg@op.pl - 696
885 880
■ Kelnerka/kelner - Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni na korzystnych
warunkach doświadczoną kelnerkę/kelnera
znającą język niemiecki. tel. 0 502 661 713
- 502 661 713
■ Kelnerki zatrudnię - restauracja w Karpaczu
- 509 683 666
■ Zatrudnię kierowcę z kat. C do pracy przy
dystrybucji Coca-Coli , dodatkowym atutem
będzie doświadczenie w spożywce, dobre
warunki pracy i płacy więcej informacji pod nr.
607 046 950 lub po 16:00 609 909 962
■ Kosmetyczkę zatrudnię - Centrum Kosmetologii Renii zatrudni do pracy na bardzo
dobrych warunkach kosmetyczkę, kosmetologa - 603 690 553
■ Księgowa - Biuro rachunkowe w Jeleniej
Górze zatrudni samodzielną księgową z
wyższym wykształceniem ekonomicznym
- 501 533 366
■ Księgowa / księgowy - Międzynarodowa
grupa przedsiębiorstw branży energetycznej
zatrudni Księgową / Księgowego. Wymagana
dobra znajomość języka angielskiego w
mowie i piśmie. Zainteresowanych prosimy o
kontakt z naszym działem administracyjnym
- 509 850 534
■

25

Kucharz 3900 zł, pomoc 2000zł - restauracja w Karpaczu zatrudni na stałe - 502
583 999
■ Kucharza - Poszukuje do pracy kucharza/
kucharkę, w restauracji, w górach na pełny
etat. Mile widziane doświadczenie. Dzwonić
od 9-18. - 501 476 713
■ Kucharza, pomoce do restauracji - zatrudnię do pracy w Karpaczu, wysokie zarobki
praca stała - 509 683 666
■ Kucharza zatrudnię - Hotel Fenix zatrudni
na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy
kucharza - 503 961 418
■ Kucharz, pomoc kuchenna - "Gościniec"
w Wojcieszycach zatrudni kucharza , pomoc
kuchenną i kelnerkę. info@wojcieszyce.pl
- 515 911 165
■ Lakiernik do przyuczenia - Szukam pracownika do lakierowania mebli możliwość
przyuczenia. 501 223 333 - 022 78 37
852
■ Legalna opieka w Niemczech - Agencja
Pracy posiada oferty dla kobiet od 30-go
roku życia do pracy w opiece osób starszych
w Niemczech. Wymagamy komunikatywnej
znajomości j. niemieckiego. Doświadczenie
mile widziane - 075 647 22 42
■ Lekka, fizyczna dla mężczyzny - Praca
fizyczna od zaraz, w pracowni ceramiki w
Cieplicach na stanowisku odlewnika wyrobów
ceramicznych, do końca lipca, 7zł/h na rękę
płatne co tydzień, wymagamy myślenia i
sprytu - reszty nauczymy. kontakt od 9-15
- 607 307 977
■ Małżeństwo praca mieszkanie - Zatrudnię
małżeństwo zapewniam mieszkanie. Praca
fizyczna. Drobne prace stolarskie, renowacja
■

FIRMA ZATRUDNI KIEROWNIKA
SKLEPU Z ODZIEŻĄ
PROPONUJEMY DOBRE
WARUNKI ZATRUDNIENIA
CV PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES

e-mail: ae.polska@interia.pl
Zatrudnimy na pełen etat
programistów C++,

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

www.codetwo.com/praca
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(075) 64 61 001

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 maja 2008 r.
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OG£OSZENIA

mebli, prace porządkowe, praca w ogrodzie
501 223 333 - 22 78 37 852
■ Marketingowiec do empiku JG - Empik
Jelenia Góra zatrudni SPECJALISTĘ DS.
MARKETINGU. Mile widziane doświadczenie
marketingowe. Oferujemy: atrakcyjną pracę,
możliwość rozwoju, szkolenia. CV+list motywacyjny za zaznaczeniem prosimy składać
w Punkcie Info i na kasie w Empiku Jelenia
Góra. - 0757547
■ Mechanik samochodowy - Firma RO-KO
Car Service Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni mechanika samochodowego
z doświadczeniem przy naprawach pojazdów
ciężarowych i dostawczych. Satysfakcjonujące zarobki. - 514 800 707
■ Mechanik - wulkanizator - Firma RO-KO
Car Service Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni mechanika - wulkanizatora z
doświadczeniem. Satysfakcjonujące zarobki.
- 514 800 707
■ Międzynarodowa firma z branży zdrowotnej
i kosmetycznej poszukuje do współpracy 10
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 na tel. kom. - 607 122 636
■ Agencja Pracy Adviser Group w imieniu
holenderskiego pracodawcy poszukuje osób
do montażu i rozstawiania przenośnych
toalet. Wymagana komunikatywna znajomość
j. angielskiego lub niemieckiego. Praca na długi
okres czasu. Odpowiednich kandydatów prosimy o CV na email: rekrutacja@advisergroup.
pl - 774 425 577
■ Ręczna myjnia samochodowa zatrudni pod
zaraz pracowników do obsługi myjni. Praca w
młodym zespole z wysokim wynagrodzeniem
podstawowym + prowizja od obrotu. CV proszę
składać na maila biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl - 075 646 98 00
■ Nawet 100zł za godz. - zarabiaj sam
na siebie siedzisz w domu pracujesz kiedy
chcesz i ile chcesz to zależy o ciebie i także
zależy ile zarobisz od ciebie możesz zarobić
nawet 1500zł w ciągu dnia więcej informacji
pod ruczi1990@wp.pl praca od zaraz - 782
831 910
■ Nowe miejsca pracy - Tegorocznych
absolwentów - 75 76 47 019
■ Odstąpię kiosk - Dobrze prosperujący kiosk
z gazetami i art. różnymi odstąpię osobie
operatywnej. Własna działalność gospodarcza,
dobry punkt, dochodowy - 669 922 520
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum oraz wiele
innych produktów w tych samych nutach
zapachowych. Z własnej sprzedaży zarabiasz
ponad 40% - 663 777 093
■ Operatorka linii 0700 zdalnie - Firma
Phonesat poszukuje Pań w wieku od 18 lat
do pracy na linii 0700. Posiadania telefonu
stacjonarnego Miłego, seksownego głosu
Nie normowany czas pracy Umowa o dzieło
Panie zainteresowane prosimy o kontakt pod
numerem tel. 022 492-66-04 CV prosimy
przesłać na adres tel@phonesat.pl
■ Operatorzy centrum - PMPoland S.A.
poszukuje pracowników na stanowiska: operator centrum. Wymagamy: doświadczenia,
znajomości obsługi maszyn produkcyjnych,
dobry stan zdrowia. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie, bogaty socjal, możliwości

zdobywania uprawnień i kwalifikacji. kontakt:
alina.kala@pmpgroup.com - 075 64 59 524
■ Opiekunka do dziecka - Opiekunka dla
dziecka 4 lata. Dyspozycyjność od 6.30
do 7.30 i od 16 do 17 . Wynagrodzenie do
uzgodnienia. Sobieszów lub okolice. - 790
527 021
■ Poszukuję osoby do odbierania 5-latka i
2,5- latka (grzeczni, spokojni) z przedszkola
w różne dni (zależność od grafiku mojej pracy)
i ok. 2 godzin ich przypilnowania. Wszelkie
ustalenia i inne informacje pod numerem
telefonu - 886 163 165
■ Pizzeria Avanti - zatrudnię mężczyznę wiek
do 30 lat do wypieku pizzy doświadczenie oraz
prawo jazdy mile widziane aktualna książeczka
zdrowia - 663 107 067
■ Pokojowa-praca - Hotel *** w Karpaczu
zatrudni pracownika na stanowisko - pokojowa
- doświadczenie mile widziane. Umowa o pracę
- 605 154 020
■ Pomoc kuchenna - Hotel *** w Karpaczu
zatrudni na stanowisko - pomoc kuchenna
- 605 154 020
■ Pomocnik montażysty mebli - Zatrudnimy
mężczyznę do pomocy na stolarni (montaż
mebli), wiek do 25 lat, nie wymagane
doświadczenie. Jelenia Góra (Cieplice) ul.
Lubańska 1 - 697 995 402
■ Pomocnik montera z angielskim - pomocnik - branża metalowa Adviser Group poszukuje
dla holenderskiego pracodawcy pomocników
z branży metalowej: monterów. Znajomość
j.angielskiego lub j.niemieckiego mile widziana
. CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@
advisergroup.pl Szczegóły oferty przesyłamy
na e-mail - 774 425 577
■ Potrzebna osoba do sprzątania pensjonatu
w Karpaczu - 075 64 244 46
■ Potrzebny hydraulik od zaraz 76 48 440
- 506 054 659
■ Potrzebny kierowca kat. B - transport
międzynarodowy - 607 102 292
■ Potrzebny pomocnik do prac - zatrudnię
pomocnika do prac remontowo - budowlanych
- 602 741 924
■ Praca dla Pań w wieku 20-40 lat od zaraz
do składania i pakowania pojemników do
lodów. Umowa o dzieło. - 075 755 71 64
■ Praca w Holandii dla kobiet i mężczyzn,
tel kontaktowy , proszę dzwonić wieczorem
- +31626557876
■ 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
■ Praca w firmie handlowo - usługowej. Na
stałe 1500 mc - 75 764 70 17
■ Praca dla inżyniera elektryka - praca jak
w tytule dla elektryka znającego zagadnienia
systemów alarmowych lub osoby gotowej
podjąć naukę w tym kierunku. Mile widziane
prawo jazdy kat. B. - 661 961 701
■ Praca dla kierowcy - Przyjmę na wywrotkę,
na umowę zlecenie. - 608 649 813
■ Praca dla kobiety - sprzedawcy - Praca dla
kobiety na stanowisku sprzedawcy w sklepie
DEKORA - 606 611 559
■ Praca dla opiekunek - Niemiecka firma
szuka opiekunek. Wynagrodzenie 1000-1500
euro miesięcznie. Bezpłatne zakwaterowanie
i wyżywienie. Warunek - posiadanie dział. gos
pod. w Polsce lub na terenie UE. Firma gwarantuje opiekę polskiego konsultanta i pomoc
w załatwieniu formalności. praca.niemcy76@
tlen.pl - 608 398 707

Praca jako kurier DHL - Zatrudnię osobę
do rozwożenia przesyłek busem. Wynagrodzenie 1500-1800 netto(na rękę) Osoba
musi być nie karana +48 667 995 615
- 667 995 615
■ Praca Jelenia Góra - 2 wolne miejsca na
obiekcie w Jeleniej Górze (Galeria handlowa
plus parking) System pracy: - 12/24 - 24/48
Wymagamy: niekaralności, nienagannego
przebiegu pracy zawodowej, licencja i grupa
inwalidzka nie są wymagane Kontakt: 076
852 27 00 - 076 85 227 00
■ Praca na budowie - Zatrudnię pracowników
budowlanych - 605 594 203
■ Praca na farmach w Anglii - 9-13 czerwca
2008 odbędą się rozmowy z pracodawca w
sprawie pracy na farmach w Anglii. Stanowiska to: traktorzyści, farmerzy, praca z trzodą
chlewną oraz dla osób ze znajomością języka w
mowie i piśmie praca managera farmy. Należy
dosłać swoje Cv w języku angielskim na adres
: swis@swis.org.pl - 089 535 96 28
■ Praca na ryneczku - Cieplice - Przyjmę
panią na stoisko odzieżowe w Cieplicach
(ryneczek) - 603 868 700
■ Praca na rynku Flora - Przyjmę do pracy
kobietę w charakterze sprzedawcy odzieży
- na rynku "Flora" w Jeleniej Górze - 607
315 106
■ Praca na stałe - Młodych z samochodem
- 75 76 47 019
■ Praca na stanowisku asystentki - Zatrudnię
ambitną, energiczną i sumienną osobę na
stanowisko asystentki kierownika w oddziale
firmy Panopa Logistik Polska w Jeleniej Górze.
Mile widziana dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. - 501 345 765
■ Praca Niemcy - przy opiece. Wymagana
podstawowa znajomość języka niemieckiego.
- 600 911 829
■ Praca od zaraz - Firma handlowa zatrudni
osoby młode z wykształceniem min. średnim
na stanowiska pod różnym kątem. Przeszkolimy - 75 764 70 19
■ Praca!!! Jesteś uczniem lub studentem.
Praca jest w firmie Promo na terenie Tesco
w Jeleniej Górze na dziele odzieżowym lub
rtv. Wymagamy: aktualne badania do celów
sanitaro - epidemiologicznych, wiek 18-26
zadzwoń 507 338 756 lub napisz: tesco.e1@
biuropromo.pl - 507 338 756
■ Praca przy elewacji - zatrudnię pracownika
do prac elewacyjnych na terenie Jeleniej
Góry oraz przy pracach poza miastem - 600
006 917
■ Praca przy montażu! - Firma "WOJ-KAT"
zatrudni 4 osoby do pracy przy montażu. Praca
w systemie jednozmianowym w Staniszowie.
Akordowy system wynagradzania Więcej
informacji pod nr (75) 647 55 64 e-mail:
wojkat@wojkat.eu lub osobiście w naszym
biurze w Jeleniej Górze ul. Morcinka 33
- 509 500 469
■ Praca- stacja paliw - Zatrudnię pracownika
stacji paliw w Karpaczu! Atrakcyjne warunki
pracy - 609 873 057
■ Poszukuję pracownika do automyjni w
Jeleniej Górze - 504 165 873
■ Praca w biurze na pół etatu - 400zł mc
- 792 186 671
■ Praca w biurze - Zatrudnimy pracownika
do biura ze znajomością języka angielskiego
w mowie i pismie. CV i list motywacyjny proszę
przesłać na mail: jadwiga@mar-mat.com.pl
- 075 75 57 164
■ Praca w biurze - Pilnie przyjmiemy do
pracy osobę do pracy w biurze, Mile widziane
■

wykształcenie lub praktyka budowlana, własny
samochód. Wiek do 35 lat. bb@biuro-bud.pl
- 075 64 22 363
■ Praca w biurze nieruchomości - "Partner"
przyjmę osobę samodzielną , operatywna,
odporną na stres z własnym samochodem.
Oferty proszę przesyłać na maila: wandazur@
gmali.com - 604 508 308
■ Praca w branży informatycznej - Poszukujemy osób ze znajomością języka SQL,
serwisantów sprzętu komputerowego, sieci,
monitoringu. Firma CONNECT, ul. Ogińskiego
2A Jelenia Góra. Czekamy na wasze CV i
podanie o prace. - 075 75 224 97
■ Praca w Cieplicach - Przyjmę kobietę na
stanowisko odzieżowe w Cieplicach (ryneczek) - 603 868 700
■ Praca w domu - Pracujesz w domu kiedy
chcesz i za ile chcesz a pieniądze masz
tylko dla siebie. Miesiąc kursu za darmo.
Więcej informacji na ruczi1990@wp.pl - 782
831 910
■ Praca w gastronomi o dziś - potrzebni
od zaraz do pracy w gastronomi w Michałowicach( pomoc kuchni, kelner, barman,
konserwator. - 510 806 368
■ Praca w Górlitz - Firma "Opal Med" zatrudni
do telefonicznej obsługi klienta, osoby ze
znajomością języka niemieckiego, do swojego
oddziału w Górlitz. CV + List motywacyjny
proszę wysłać na adres rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
■ Praca w Holandii - Mężczyźni, kobiety
do pracy w Holandii - szklarnie, sady, prace
porządkowe. Zapewniamy zakwaterowanie
i ubezpieczenie. Stawka 8,25 euro/netto/
godz. Znajomość języków obcych - nie
wymagana. Opieka koordynatora. Wyjazdy
maj/czerwiec.0031 624 709 294 - 782
585 128
■ Praca w księgarni - EMAKS z Karpacza
zatrudni ekspedientkę 602 570 291 - 075
76 18 551
■ Praca w Niemczech - jako gosposia
domowa z opieka przy starszych, wymagania: język niemiecki komunikatywny,
Bitte melden:+491624011138 (SMS z nr
stacjonarnym) oddzwaniamy w godzinach
wieczornych lub krótko o sobie na email
adek312@wp.pl Własny pokój z telefonem
+wyżywienie Płace 800-1000 Euro miesięcznie +491624011138
■ Praca w pizzeri - zatrudnię mężczyznę wiek
do 30 lat do wypieku pizzy doświadczenie oraz
prawo jazdy mile widziane aktualna książeczka
zdrowia - 663 107 067
■ Praca za 1000zł netto + premia - Firma
"Opal Med" zatrudni młode osoby do telefonicznej obsługi klienta. CV + List Motywacyjny
proszę wysłać na adres: rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
■ Pracownicy do Holandii - Poszukujemy pracowników specjalizujących się w zawodach:
Malarz, Tynkarz, Płytkarz Stolarz. Wyjazdy
w ciągu tygodnia, dobra płaca ubezpieczenie
gratis. Chętnych zapraszam na ul. Grottgera 3A
lub kontakt telefoniczny - 075 642 44 46
■ Pracowników budowlanych - Firma przyjmie na dobrych warunkach płacowych, na
etat pracowników budowlanych. Kontakt w dni
robocze od 16-18.oo - 503 069 600
■ Pracowników budowlanych - Prężnie
rozwijająca się firma budowlana poszukuje
pracowników budowlanych w zawodach:
murarz-tynkarz, cieśla budowlany, pomocnik
murarza. Gwarantujemy zatrudnienie na pełny

etat, wysokie zarobki - kontakt od 16-17
- 503 069 600
■ Pracowników ogólnobudowlanych - Firma
zatrudni Pracowników ogólnobudowlanych
docieplenia elewacje wykończenia wnętrz
praca na terenie Jeleniej Góry i okolic -od
zaraz - 603 332 134
■ 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
■ Programista c++, od 2000 netto - Firma
CodeTwo zajmująca się tworzeniem oprogramowania komputerowego zatrudni programistę C++, wynagrodzenie od 2000 zł netto.
Więcej informacji na stronie www.codetwo.
com oraz pod nr tel. 075 64 61 001 - 075
64 61 001
■ Programista: html, php, mysql - Programista Miejsce pracy: Kowary/dom Wymagania: • doświadczenie w pracy z językami :
HTML,PHP, javascript, znajomość baz danych
MySQL Oferujemy: • Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych umiejętności - 075
718 30 46
■ Przeszkolę na stanowisko sprzedawca
bezpośredni, możliwość stałego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i dochodów z miesiąca na
miesiąc, jeśli jesteś otwarty na ludzi i masz
ochotę się rozwijać DZWOŃ - 605 208 508
■ Potrzebna od zaraz kosmetyczka i osoba
która robi manicure pedicure i tipsy - 691
617 002
■ Przyjmę do pracy sprzedawcę - Przyjmę do
pracy sprzedawczynię w salonie prasowym.
Wiek 40+ . Kontakt e-mail s1104@hds.pl
- 601 695 409
■ Przyjmę kelnerki - do pracy w restauracji w
Cieplicach i Jeleniej Górze - 698 663 661
■ Przyjmę na staż - praca biurowa. CV
proszę wysyłać na adres praca@arim.com.pl
- 693 889 829
■ Przyjmę pomoc magazyniera - Firma "Opal
Med" poszukuje osoby na stanowisko pomoc
magazyniera. CV proszę wysłać nba adres
rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
■ Recepcjonistka- barmanka - Pensjonat w
Karpaczu zatrudni na stanowisko recepcjonistka barmanka . wymagania; - znajomość
j.Niemieckiego - komunikatywność - obsługa
komputera - kreatywność - praca w zespole
- 603 382 261
■ Recepcjonistka / recepcjonista - Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na
stanowisku recepcjonisty. Oczekujemy
doświadczenia na podobnym stanowisku.
Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia
- 075 64 80 650
■ Recepcjonistka / recepcjonista - Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na
stanowisku recepcjonisty. Oczekujemy
doświadczenia na podobnym stanowisku.
Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia.
CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
m.rybialek@hotel-relaks.pl - 075 64 80 650
■ Salonik prasowy In-medio - Zatrudnię
sprzedawczynię na terenie Centrum Echo w
J. Górze . Wiek najlepiej 40 + chociaż osoby
młode chętne do pracy mile widziane. Kontakt
s1104@hds.pl - 601 695 409
■ Salon Samochodowy w Jeleniej Górze
zatrudni handlowca znającego się na motoryzacji z doświadczeniem w handlu Firma
gwarantuje stałe zatrudnienie, wynagrodzenie
adekwatne do wyników, telefon komórkowy,
notebook. CV wraz ze zdjęciem składamy na

adres mailowy: biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl - 075 646 98 00
■ Specjalista ds. sprzedaży - Handel detaliczny i hurtowy oparty o 25% prowizję z
możliwością jej zwiększenia - 605 688 280
■ Przyjmę kobietę do sprzedaży ciasteczek
(pasaż Tesco przy wejściu) Stałe wynagrodzenie umowa o pracę - 607 750 157
■ Sprzedawca - Zatrudnimy pracownika
w sklepie z biżuterią i ozdobami do włosów.
Prosimy o składanie CV + Zdjęcie w sklepie
Every Woman na pasażu w Markecie Kaufland.
- 697 999 507
■ Sprzedawca do sklepu - Potrzebna pani
do małego sklepu spożywczego . Warunki do
uzgodnienia - 508 240 827
■ Sprzedawca w sklepie mięsnym - Poszukuję 4-ch osób do pracy w sklepie mięsnym
( od poniedziałku do soboty ), w godz. 8-16.
Wynagrodzenie 1.500,- zł na rękę. Doświadczenie mile widziane ( obsługa kas fiskalnych,
dobry stan zdrowia ). - 506 178 138
■ Stacja BP w Jeleniej Górze poszukuje
pracowników na stanowisko kasjerka nie
wymagamy doświadczenia - szkolenie na
miejscu - praca na pełen etat. zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie CV na adres
470@bpsc.nazwa.pl lub kontakt tel 075 75
412 42. Dołącz do naszego zespołu ! - 075
75 412 42
■ Staż w sklepie odzieżowym - Proponuję
staż lub prace sezonową w sklepie odzieżowym - miły i młody zespół -dla chętnej dziewczyny najlepiej po szkole średniej. wiadomość
: SPORT LIVE ul. Długa 4/5 ( Dom Handlowy)
Jelenia Góra stoisko z odzieżą męską (obok
butów) - 075 645 53 85
■ Stażystka - Zatrudnię na staż absolwentkę
liceum ekonomicznego/ lub studium ekonomicznego lubiącą pracę w księgowości
ze znajomością komputera. Kontakt e-mail
abkontysta@wp.pl - 606 940 585
■ Stróż dozorca - Poszukują stróża dozorcy,.
praca nocą w Jeleniej Górze - centrum - 604
597 193
■ Tapicer - Szukamy tapicera z doświadczeniem, zapewniamy mieszkanie. 501 223 333
- 022 783 78 52
■ Międzynarodowa prężnie rozwijająca się
firma branży WELLNESS poszukuje ambitnych,
kreatywnych osób do pracy na stanowisku
doradca kosmetyczny. zgłoszenia, e-mail:
wellnesspa@op.pl - 509 626 255
■ Tylko dla ambitnych - poszukujemy 8
ambitnych i konsekwentnych w działaniu osób
do współpracy z firmą RENTIER.DK Proszę o
kontakt osoby zainteresowane PO ZAPOZNANIU SIĘ z polityka i regulaminem firmy (strona
internetowa) - 668 490 320
■ GABINET Dietyki I Suplementacji; poszukuje 7 osób- Tylko dla osób z nadwagą: Zarób
na swojej nadwadze zgłoszenia telefonicznie
- 509 626 255
■ Ulotki - potrzebne osoby - Potrzebujemy
osób do roznoszenia ulotek 3 razy w tygodniu
po 2-3 godziny przez około trzy lub cztery
tygodnie 695 980 507 emaila: czyjawiem@
gmail.com
■ Własny biznes - przeszkolimy - Poszukujemy Partnerów Biznesowych Nieograniczone
możliwości zarobków. Wiodąca firma w branży.
System szkoleń. Duże zapotrzebowanie na
produkty Poszukujemy 10 osób z terenu
Jeleniej Góry i okolic, które chcą się nauczyć
zarabiać pieniądze - 607 122 636
■ Praca dla aktywnych kobiet lub mężczyzn
na stanowisko doradcy, kierownika. Wyma-
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gania: wykształcenie minimum średnie,
lub wyższe umiejętność pracy w grupie,
wysoka kultura osobista. list motywacyjny
CV obowiązkowe zdjęcie e-mail wellness25@
wp.pl - mail
■ Wróżka - Firma Phonesat poszukuje :
Wróżek do zdalnej obsługi połączeń ezoterycznych Wymagana wiedza z zakresu ezoteryki
Pracujemy 7 dni w tygodniu od 10:00 do
24:00 Panie zainteresowane uzyskaniem
szczegółowych informacji prosimy o kontakt
tel. 022 492 66 04 CV prosimy przesyłać tel@
phonesat.pl - 022 492-66-04
■ W sekretariacie - Firma handlowa zatrudni
młodą i kreatywną osobę do pracy w sekretariacie na pół etatu - 792 186 671
■ Zatrudnię - sprzedawczynię do salonu
prasowego IN-MEDIO w centrum ECHO Jelenia
Góra. Wiek bez znaczenia . Oferty na e-mail
s1104@hds.pl - 601 695 409
■ Zatrudnię brukarzy - Układanie kostki
betonowej oraz granitu - 516 052 375
■ Zatrudnię kelnerkę - Praca w restauracji w
Karpaczu - 075 761 82 99
■ Zatrudnię kierowcę kat.B w transporcie
międzynarodowym - 607 102 292
■ Zatrudnię kucharza - Praca w restauracji
w Karpaczu - 075 761 82 99
■ Zatrudnię mech samochodowego - zatrudnię mechanika samochodowego, dogodne
warunki zatrudnienia - 691 722 936
■ Zatrudnię pracownika piekarni w Karpaczu
- atrakcyjne wynagrodzenie! - 502 464 960
■ Zatrudnię studentki studiów dziennych
do sprzedaży biżuterii praca popołudniami i
weekendy - 503 119 080
■ Zatrudnimy osobę do czyszczenia i smarowania blach - piekarnia ul.Podwale 18
- kontakt osobisty w godz. 13:00-15:00
- 075 75 337 00
■ Zatrudnimy głównego księgowego - Dom
Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
zatrudni na stanowisko Głównego Księgowego.
Info 075/75-75-15-212 lub na stronie
internetowej Domu Pomocy Społecznej 075
75 15 213

Zatrudnimy kierowców b,c - MPT Oaza
zatrudni na korzystnych warunkach kierowców z kat B,C. Oferty prosimy przesyłać
na adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl - 075
646 60 62
■ Zatrudnimy kierownika budowy - Zakład
Ogólnobudowlany Jerzy Nowak z Jeleniej Góry
zatrudni osoby z uprawnieniami budowlanymi
na stanowisko kierownik budowy. - 601
566 570
■ Zatrudnimy kierownika budowy - Zakład
Ogólnobudowlany Jerzy Nowak z Jeleniej Góry
zatrudni osoby z uprawnieniami budowlanymi
na stanowisko kierownik budowy. - 601
566 570
■ Zatrudnimy magazynierów - MPT Oaza
zatrudni pracowników na stanowisko magazyniera Oferty CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: jacek_oaza@o2.pl lub fax - 075
646 60 62
■ Zlecę wybudowanie - Zlecę wykonanie
przybudówki. - 500 062 371
■ Zostań kosmetyczką - Marzy ci się praca
KOSMETYCZKI , możemy ci to zapewnić ,
wystarczy że zadzwonisz! szkolenia, wysokie
dochody - 505 313 568
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Fizykoterapeuta z wyższym wykształceniem prowadząca własną działalność gospodarczą podejmie pracę – 691 200 995
■ Młody szuka pracy na stale w Jeleniej
Góry jako pomoc kuchenna najlepiej blisko
centrum, ale nie koniecznie 721 449 976
■ Szukam pracy jako stróż najlepiej na
budowy lub magazyny w Jeleniej Górze
- jestem już po wojsku 721 449 976
■ Pilnie poszukuje pracy- 20 letni, kat B,
student wieczorowy, od poniedziałku do piątku
(6-14) dzwonić po 14 721 917 793
■ Mężczyzna 43 lata uczciwy, dyspozycyjny
pracowity podejmie każdą pracę 604
147 034
■ Poszukuję pracy na stale od zaraz. jestem
tegoroczna maturzystka 782 270 657

Podejmę pracę – regipsy, panele, płytki,
remonty – 885 742 245
■ Księgowa z doświadczeniem i certyfikatem MF poprowadzi księgi handlowe 600
017 796
■ Budowlane - nie mam doświadczenia mam
za to wielką chęć do pracy i do nauczenia się
nowego zawodu - 605 120 468
■ 25 lat, doświadczony - po studiach, pracowałem w trzech hurtowniach o różnej branży
jako kierowca magazynier ( i dalej pracuję ),
pracowity i ambitny. Akwizycja i wciskanie
czegoś komuś nie wchodzi w grę. Szukam
pracy w normalnie zorganizowanej firmie
na godnych warunkach. Proszę o kontakt.
Dziękuję. tomzie23@wp.pl - 660 685 399
■ Podejmę prace. Może być praca sezonowa,
dorywcza lub na określony czas. Jestem
absolwentką Technikum Hotelarskiego. Chętnie podejmę prace nie tylko w gastronomii.
- 512 387 266
■ Absolwentka Liceum podejmie pracę na
okres od zaraz, do połowy lipca. komunikatywność, odpowiedzialność, punktualność,
umiejętność pracy w grupie, znajomość
języka angielskiego i niemieckiego, posiadanie
książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych, obsługa komputera - 695 945 254
■ Bezrobotni - SZUKASZ PRACY ? , super , ja
szukam współpracowników do biznesu, razem
będzie łatwiej i szybciej , możliwość zarobienia
dużej kasy - 505 313 568
■ Biuro/usługi/obsł. klienta - Dyspozycyjność, obsługa PC i aplikacji internetowych,
wykształcenie ekonomiczne, komunikatywność, po 40-tce, z dobrą prezencją - 516
666 645
■ Do solarium - Podejmę pracę w solarium,
pełna dyspozycyjność czasowa - 606 587
942
■ Dozorca - stróż - dozorca, stróż, konserwator, mam samochód, szukam pracy - 691
795 109
■ Elektryk - Podejmę prace jako elektryk. Doświadczenie. Uprawnienia SEP D+E
+kontrolno pomiarowe. Prawo jazdy. - 792
076 939
■

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!

Elektryk + sep + "b" - Student III roku
Politechniki Wrocławskiej wydz. Elektrycznego, uprawnienia SEP do 1 kV. prawo jazdy
kat."B" doświadczenie w Utrzymaniu ruchu
zakładu produkcyjnego, znajomość word,
excel AutoCad poszukuje pracy na wakacje
tj. od 05.07.2008r. - 31.09.2008r. mail:
poziom-gt@o2.pl - 503 128 159
■ Informatyk szuka pracy - Jestem młodym
informatykiem, szukam pracy na terenie
Jeleniej Góry - 505 618 248
■ Kelner szuka pracy - Kelner 26 lat z
doświadczeniem szuka pracy na terenie
Jeleniej Góry, angielski, niemiecki - 791
367 327
■ Kierowca b,c - wszystkie badania lekarskie,
doświadczenie, szuka pracy. - 600 055 024
■ Kierowca b,c podejmie pracę - popołudniami lub w weekendy, a od połowy czerwca
w każdych godzinach - 507 287 927
■ Kierowca b c szuka pracy - Szukam pracy
jako kierowca Kat B C, świadectwo kwalifikacji,
język niemiecki, obsługa komputera, GPS,
pełna dyspozycja. Nie karany 27 lat, doświadczenie w transporcie międzynarodowym - 662
640 993
■ Kierowca kat.b + auto - pełna dyspozycja,
nie karalny, wiek 23, wykształcenie średnie
doświadczenie: ładunek, dowóz towaru,
montaż. magazynier, sortownia towaru,
obsługa klienta, kultura osobista, pewność
siebie, chęć uzyskania sukcesu, umiejętność
pracy w zespole, zdolności organizatorskie
- 722 051 190
■ Kierowca kat.c - Szukam pracy. Posiadam
prawo jazdy kat.ABC, doświadczenie w
obsłudze koparki oraz ładowarki teleskopowej
(teleporter). Znajomość języka angielskiego
i niemieckiego. Mój e-mail tomba666@
o2.pl - mail
■ Podejmę prace jako kierowca/kurier w firmie przewozowej lub innej. - 509 503 125
■ Kierowca z długoletnim stażem - Podejmę
prace jako kierowca kat.B Bez nałogów ! Nie
pije Nie pale! - 607 676 975
■ Kierowca z dużym dostawczym - R.master - zabudowa kontenerowa firmy coqde
■

20cm/3 (miejsce na dużą reklamę firmy)
nawiążę stałą współprace: kier kat. B, solidny,
nie karalny, obowiązkowy, dyspozycyjny
- 660 468 908
■ Kobieta 47 lat - 47 letnia kobieta podejmie
pracę od 1 lipca br na umowę o pracę, znajomość pracy biurowej, księgowości, handlu,
turystyki, umiejętność pracy w zespole jak i na
samodzielnym stanowisku, dyspozycyjność,
komunikatywność, sumienność, kreatywność,
obsługa komputera i urządzeń biurowych
- 512 227 352
■ Kobieta pilnie podejmę pracę ! - Kobieta
35 lat, szybko ucząca się, pracowita i ambitna
podejmie pracę w każdym charakterze. Praca
na terenie Jeleniej Góry. - 505 758 616
■ Młoda dziewczyna podejmie - dziewczyna
z wykształcenie średnim pilnie podejmie
prace ważna książeczka sanepidowska
- 782 502 979
■ Młody chłopak z książeczką san - młody
chłopak po wojsku z książeczka sanepidu pilnie
podejmie prace. - 782 502 979
■ Młody, obrotny i pracowity, komunikatywny, dyspozycyjny - technik mechanik, praw.
kat. B podejmie każdą pracę - 667 544 114
■ Mężczyzna z własnym samochodem (trzyletnim) podejmie pracę - 668 850 783
■ Odpowiedzialna, ambitna... - Jestem
odpowiedzialną, skrupulatną i ambitną osobą,
mam duże doświadczenie w handlu, przy
obsłudze klienta. Obsługuję komputer, kasę
fiskalną, urządzenia biurowe. Poszukuję
pracy najchętniej w biurze, ale nie koniecznie
- 886 163 165
■ Odstąpię kiosk - Odstąpię dochodowy kiosk
w dobrej lokalizacji. przeznaczenie gazety,
papierosy art. różne. Pomogę w przejęciu i
zorganizowaniu całości sprzedaży, uzyskaniu
kredytu na rozruch - 669 922 520
■ Pasjonat motoryzacji - Podejmę stałą pracę
w branży motoryzacyjnej. Pracowałem m.i.n.
w sklepach motoryzacyjnych. Mam 24 lata, z
wykształcenia jestem mechanikiem pojazdów
samochodowych. Posiadam oszczędne auto i
mam uregulowane wojsko - 798 952 444
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Pilnie - Kobieta lat 22 podejmie pilnie
pracę w Jeleniej Górze lub okolicach. e-mail
karolinkaacia@op.pl - 665 248 407
■ Podejmę pracę dodatkowa w poniedziałki
i środy w godz. 10-15.Posprzątam dom,
biuro, poprasuję lub inna dodatkowa - 503
312 357
■ Pilnie podejmę pracę - posprzątam mieszkanie, dom, biuro, poprasuję lub podejmę inną
pracę dodatkową w poniedziałki i środy w godz.
10-15 - 503 312 357
■ Pilnie potrzebuję pracy! - Podejmę pracę w
charakterze kelnerki, hostessy, pokojowej, itp.,
ew. sprzedawcy. Tylko Jelenia Góra. Praca do
podjęcia na weekendy (do końca czerwca - od
tego czasu zatrudnienie możliwe codziennie
do końca sierpnia). Kontakt mailowy - norwidzianka666@tlen.pl - 696 016 965
■ Uczciwa, młoda i pracowita dziewczyna
szuka pracy. Dyspozycyjność od poniedziałku
do piątku. Praca w każdym charakterze
- 792 251 024
■ Podbitkę wykonam - wykonam podbitkę
- 661 334 123
■ Podejmę dodatkową pracę po 18 +
weekendy - Młody energiczny znajomość
angielskiego i niemieckiego, prawo jazdy kat B,
elastyczny, zorganizowany - 787 268 467
■ Podejmę się każdej pracy na okres wakacji,
a do czasu wakacji w weekendy - 721
035 497
■ Podejmę na wakacje - Jestem uczennicą
pierwszej klasy liceum. Podejmę pracę na
wakacje w Jeleniej Górze. Mogę zacząć od
20 czerwca. Pracowałam już jako pomocnik
sprzedawcy w sklepie odzieżowym. Proszę
dzwonić po 15-stej. - 787 872 897
■ Podejmę od zaraz pracę - Kobieta lat 22,
podejmie od zaraz pracę. - 665 248 407
■ Podejmę pracę - Szukam pracy na weekendy ,najchętniej w pubie lub restauracji.
Mam doświadczenie oraz chęci. Interesuje
mnie praca na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Adres e-mail :marzena_darek@op.pl - 601
590 788
■ Podejmę pracę - w charakterze opiekunki
do dziecka lub roznoszenia ulotek lub sklepie,
■
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barze. Najlepiej bez umowy o pracę - 601
478 122
■ Podejmę pracę - Jestem młody, posiadam
wykształcenie średnie, oraz prawo jazdy kat. B
- 665 304 505
■ Podejmę pracę - w charakterze sprzedawcy
doświadczenie, dyspozycyjność, uczciwość. lat
47 kobieta proszę o kontakt w godzinach od
8- 19 z góry dziękuję - 75 75 12 157
■ Podejmę pracę - 25 lat, uczciwy, pracowity,
komunikatywny, otwarty na nowe doświadczenia, prawo jazdy Kat B...poszukuje ciekawej
pracy za sensowne pieniądze - najchętniej jako
kierowca, kurier, przedstawiciel handlowy. Łukasz
- 504 904 150
■ Podejmę pracę - Posiadam prawo jazdy kat.B
wykształcenie średnie - 665 304 505
■ Podejmę pracę dodatkową - na weekend,
najlepiej w charakterze sprzątaczki - 605
091 502
■ Podejmę pracę od zaraz - Kobieta podejmie
pracę od zaraz, kurs komputerowy skończony,
czekam na szybką odpowiedź. - 665 248 407
■ Poszukuję pracy - na terenie Jeleniej Góry i
okolic Posiadam prawo jazdy kat. B Dyspozycyjność Bez nałogów wiek 25 lat zainteresowanych
proszę o kontakt - 605 131 072
■ Zaopiekuję się osobą starszą, zrobię zakupy,
posprzątam ( na terenie Sobieszowa). - 665
676 557
■ Podejmę pracę jako opiekunka do dziecka,
lun każdą inną bez umowy o pracę. mail:
ewelina_z1@vp.pl - 601 478 122
■ Poszukuję pracy - Dwóch 17 latków poszukuję pracy na okres wakacyjny od lipca do
sierpnia - 509 178 427
■ Podejmę każdego rodzaju pracę w okresie
wakacji. Mam Skończone 18 lat , jestem
uczennica technikum ekonomicznego. proszę
o kontakt po godzinie 15 codziennie . Dziękuje
Jola - 500 069 213
■ Poszukuję dodatkowej pracy w tygodniu lub w
weekendy kat.b,24 lata - 665 163 087
■ Praca dodatkowa - popołudniami lub w
weekendy. Posiadam prawo jazdy kat.B, własny
samochód, dobrze znam język angielski. - 695
458 107
■ Praca dodatkowa - pilnie - Podejmę pracę
dodatkową, np. sprzątanie biura itp. - 512
489 740
■ Praca w Holandii - dla kobiet. Kontrakt
minimum 3 miesiące z możliwością przedłużenia.
Dzwonić po godz. 14 - 608 463 844
■ Pracę dodatkową podejmę - pracę dodatkową
podejmę ,chętnie w handlu w godzinach między
8.00 a 16.00 może być na umowę o dzieło
.Chętnie na 2-4 godzin 3-5 razy w tygodniu.
- 516 371 761
■ 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
■ Problem z dzieckiem??? - Przypilnuję dzieci/
dziecka także u siebie w mieszkaniu - centrum JG.
Dowolne godziny - także popołudnia, wieczory i

weekendy. Potrzebujesz zrobić zakupy - zabiorę
dziecko na spacer - 516 171 429
■ Przedstawiciel handlowy - Posiadam biuro
w domu, laptop, internet, prawo jazdy kat. B.
- 607 540 660
■ Recepcja j. niemiecki - Poszukuję pracy
doświadczenie jako Recepcjonistka, fakturzystka, obsługa komputera prawo jazdy - 508
910 244
■ Studentka V roku Akademii Ekonomicznej
poszukuje pracy biurowej na terenie Jeleniej Góry.
Kontakt: studentkaae@o2.pl - mail
■ Jestem studentką zaoczną AE w Jeleniej
Górze, mam 21 lat, szukam pracy biurowej
- 509 734 210
■ Student praca - Student studiów zaocznych
poszukuje pracy. Kontakt iuscogens@onet.
eu - mail
■ Student szuka pracy - Jestem studentem KK,
posiadam prawo jazdy kat. B, poszukuje pracy na
wakacje w charakterze kierowcy lub pracy fizycznej ,jestem dyspozycyjny - 608 329 142
■ Szukam pracy - Mam 19 lat, w tym roku
skończyłem szkołę średnią. Szukam pilnie pracy.
Podaję numer kontaktowy. - 505 485 178
■ Szukam pracy - 32 lata, doświadczenie w
handlu na stan. kierowniczym w markecie, ważna
książeczka zdrowia, znajomość HCCP, obsługa
komputera, rozliczanie kasjerów, zamówienia,
kontrola dostaw, zagadn. HR. Podejmie pracę od
zaraz - 668 179 980
■ Szukam pracy - Student zaoczny poszukuje
zatrudnienia. iuscogens@onet.eu - mail
■ Szukam pracy dodatkowej - Podejmę prace
dodatkowa w weekendy doświadczenie w handlu,
elektronice, telekomunikacji, prawo jazdy kat. B,
posiadam swoje auto - 693 355 861
■ Szukam pracy jako mechanik - Szukam
Pracy jako Mechanik Pojazdów Samochodowych
- 880 370 653
■ Szukam pracy na okres wakacji - Poszukuję
pracy na okres wakacji, jestem uczennica
technikum handlowego w sierpniu kończę 17
lat. Proszę dzwonić - 513 786 465
■ Szukam pracy na wakacje - szukam prace
na wakacje - jestem uczennica technikum
hotelarskiego w sierpniu kończę 18 lat - proszę
dzwonić - 667 556 874
■ Szukam pracy - rencista - Rencista 37 lat,
kierowca kat.B, doświadczenie w handlu i jako
kierowca auta dostawczego szuka pracy na stałe
lub dorywczej - 504 727 528
■ Szukam przy koszeniu - trawy, krzaków,
potnę i porąbie drewno opalowe wszystko moim
sprzętem - 516 666 638
■ Technik bhp - z dyplomem podejmie pracę
- 693 040 266
■ Technik handlowiec szuka pracy - Młoda,
odpowiedzialna, konsekwentna, rzetelna, lubiąca
współprace z ludźmi podejmie od sierpnia
pracę w systemie zmianowym(produkcja itp.)
Ambitnie podchodzę do każdego powierzonego
mi zadania, szybko i chętnie uczę się nowych
rzeczy - 512 489 740
■ Technik reklamy student - Podejmę pracę
na stanowiskach w Agencji reklamowej, Przedstawiciel handlowy, kierowca kat B, pracownik
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biurowy, żadna akwizycja. Tylko poważne oferty!!
Doskonale obsługuje komputer oraz podstawy
Corel Photoshop, Office i inne (studiuję zaocznie)
- 784 106 170
■ Uczennica na wakacje - Podejmę każdą pracę
na wakacje od 20 czerwca, mam ukończone 18
lat - 695 299 285
■ W biurze od zaraz. Wykształcenie średnie
policealne, doświadczenie zawodowe w kierunku
obsługi biura, programów komputerowych
takich jak Subiekt GT, Excel, Word, Internet,
kontakt z klientem, spedycja. Wiek 31 lat - 508
269 908
■ Wesela - Profesjonalnie, estetycznie podejmę
się przygotowania przyjęcia weselnego oraz
przyjęć okolicznościowych kontakt 075 75 64
31 924 - 505 840 481
■ Wyższe, doświadczenie w biurze - 25l,
licencjat, doświadczenie zawodowe, prowadzenie archiwum, korespondencji z klientami,
przygotowywanie dokumentacji, interpretacja
danych, obsługa urządzeń biurowych, obsługa
petentów szuka pracy, najchętniej biurowej
- 506 190 702
■ Zaopiekuję się dzieckiem - jestem odpowiedzialna - 669 716 174
■ Zaopiekuję się dzieckiem, które potrafi
już chodzić. Jestem dyspozycyjna, niepaląca,
odpowiedzialna i łatwo nawiązuję kontakt z
dziećmi - 601 797 206
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Witam. Mam 19
lat. Jestem tegoroczna maturzystką. Zaopiekuje
się dzieckiem, ewentualnie pomogę przy zaprowadzaniu czy odbiorze z przedszkola. kontakt:
asiurasek@wp.pl - 605 569 881
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Młoda dyspozycyjna osoba z doświadczeniem zaopiekuje się
dzieckiem / dziećmi - 792 435 992
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Szukam pracy na
wakacje. Chętnie zajmę się dzieckiem. Jestem
kontaktowa, sumienna, odpowiedzialna, mam
podejście do dzieci i doświadczenie. Proszę
o kontakt e-mail kamila_16@poczta.onet.pl
- 663 569 790
■ Zatrudnię się na budowie - Młody 22 lata
podejmę pracę na budowie - 888 633 350

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Silnik 2400 Diesel LT28, fiat scudo 1,9 TD
1999rok - 785 920 726 i 501 208 892
■ Volvo 940 kombi, volvo 245 kombi - Diesel
2400 Chrysler Lebaron cabrio - 785 920 726
i 501 208 892
■ Golf 2 srebrny metalik, szyberdach, ciemne
szyby, z atestem, alufelgi, 5 drzwiowy, nowe
amortyzatory, zadbany, 1.6, diesel, ekonomiczny 516 336 158
■ Golf 2.1.6 diesel, bardzo zadbany, czyste
wnętrze, atrakcyjny wygląd, alufelgi ciemne,
szyby, bardzo ekonomiczny, wsiadasz i jedziesz
516 336 158
■ Ford Probe 89, 2.2, turbo, czerwony,
sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany, cena
3200 515 206 283
■ Opel omega 2.0 + gaz 96/7, butelkowy,
bogate wyposażenie, sprowadzony z Niemiec, 3
lata w kraju 2 komplet kół - 515 206 283
■ Części do Forda Escorta 1.6; Forda Probe
2.2 turbo 89 515 206 283
■ Zderzak tylny niebieski do bmw e-36 oraz
błotnik przedni prawy do bmw e-30 515
206 283
■ Golf 1.4 benzyna, produkcji 1992,
zadbany, alufelgi, szary metalik, oszczędny,
radio, szyberdach, trzy drzwiowy. Cena 5.500
do negocjacji 508 367 916

Suzuki Swift 94rok. 97 tys. km 1.3pojemność, centralny zamek na pilota, el.szyby i
lusterka, kubełkowe fotele, alufelgi, czarny
metalik, zadbany - cena 4300 605 592
226
■ Skrzynie biegów – 4 biegowa do Poloneza
1500 – tanio – 075 75 215 19
■ Alufelgi 4x108 - 4 koła aluminiowe 15tki,rozstaw 4x108,pasują do kilku modeli forda
oraz audi b3, b4, gwiazda pięcioramienna na
rancie w idealnym stanie - opony 195/50/15
też w bardzo dobrym stanie. Cena za komplet
1.220 zł - 887 970 769
■ Alufelgi audi, vw, mercedes - Sprzedam
alufelgi 17 rozstaw śrub 5x112. Pasują do VW,
Audi, Mercedesa, Forda galaxy. Felgi w stanie
bardzo dobrym - 792 606 270
■ Alufelgi bmw seria 3 - 17 rozstaw śrub
5x120 w stanie bardzo dobrym. Pasują do
BMW serii 3 - 792 606 270
■ Amortyzatory - KYB do audi 80b3 nowe 2
tylne 1 przód cena 250zl - 503 128 241
■ Audi 80 Cabrio - Sprzedam samochód
Audi 80 Cabriolet. Rok produkcji 1996. Kolor
czerwony, stan Bardzo Dobry. Nowe klocki
hamulcowe, amortyzatory. Radio CD mp3,
głośniki +wzmacniacz ( 600 euro ) cena auta
2800 EURO. Tel. +48 502538727 lub +49
51511140761 - 502 538 727
■ Audi 80 tanio 1981r na gaz za 500zł
KONTAKT : 075 7514594 - 663 980 743
■ Audi a4 kombi 1.9 tdi - 2001 rok, fioletowy
metalik, ABS, klimatronik, 4 pod. pow., centralny zamek, radio CD, welurowa tapicerka,
sprowadzony, bezwypadkowy, zarejestrowany
w Polsce, cena 28.500 zł. Lubomierz - 885
179 690
■ 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. el.szyby el.lusterka
el.szyberdach ABS centralny zamek immobilizer
wspomaganie kierownicy 2x Air Bag RO z CD
SONY - 604 837 827
■ Bmw - 520 rok produkcji 92 czarny - 606
224 367
■ Bmw 320i tanio - sprzedam BMW 320i,
E30, rok 1988, pojemność 2000 benzyna +
gaz, 2dzwiowy, obniżona, zarejestrowana stan
dobry. Cena 2200zł - 888 551 829
■ Bmw z gazem za 2200zł - BMW 320i rok
1988, pojemność 2000 benzyna z gazem,
auto zarejestrowane cena 2200zl do malej
negocjacji , możliwa zamiana propozycje na
jarecki100@o2.pl lub GG 1129655 - 888
551 829
■ Chrysler Voager 2.5 l - benzyna z gazem,
czarny, 1994r, cena 8000 do negocjacji
- 515 634 613
■ Cinquecento 900+lpg - Mam do sprzedania
Fiata Cinquecento 900+LPG, Rok produkcji
1995, przebieg 157 tys. km, kolor szary,
OC ważne do 9.2008, przegląd aktualny do
01.2009 - 607 958 754
■ Cinquecento 900 rocznik 98 - Przebieg 120
000, bezwypadkowy, czerwony, hak fabryczny,
przednie opony nowe, po przeglądzie. 2 radio
magnetofony w komplecie - 792 132 982
■ Części do Astry - przekładnia kier, drzwi
tylne, zderzak tył, zaciski i inne GG 2632468
- 603 265 722
■ Części do fiata 126p - belka tylna zbiornik
paliwa, alternatory, aparaty, zapłon, cewki i inne
GG 2632468 - 603 265 722
■

Części do Fiesty - drzwi tylne, lampy tył,
komputer, klapa tył i inne GG 2632468 - 603
265 722
■ Części do Lancera - drzwi, klapa tylna,
zawieszenie silnik i inne gg2632468 - 603
265 722
■ Części do Mercedesa 123 - maska, klapa,
lampy,grill i inne z demontażu GG2632468
- 603 265 722
■ Części do Primery w10 - wszystkie części z
demontażu GG2632468 - 603 265 722
■ Części Fiat 126el (1997) - części do
Fiata 126el(Maluch) 1997rok sprzedaż tylko
poszczególnych części - GG12350395 - 663
177 757
■ Części Fiat Punto 95r - z demontażu ceny od
10zł posiadam też inne części do innych modeli
ceny od 10zł - 889 177 436
■ Części Ford Fiesta 1.1, 1.8d - z demontażu
ceny od 10zł posiadam też inne części do
innych modeli ceny od 10zł - 78 72 33 050
■ Części Ford transit 90r - z demontażu ceny
od 10zł posiadam też inne części do innych
modeli ceny od 10zł - 787 233 050
■ Części Hyundai Lantra 94r - z demontażu
ceny od 10zł posiadam też inne części do
innych modeli ceny od 10zł - 889 177 436
■ Części mazda 323f 94r - z demontażu ceny
od 10zł posiadam też inne części do innych
modeli ceny od 10zł - 78 72 33 050
■ Części opel astra sedan, kombi - z demontażu ceny od 10zł posiadam też inne części do
innych modeli ceny od 10zł - 787 233 050
■ Części Renault 21 - drzwi, głowica do 1,7
rozrusznik, zawieszenie, skrzynia biegów i inne
GG 2632468 - 603 265 722
■ Części silnika vw Golf 1.9 td - M.in. pompa
wtryskowa po ustawieniach w serwisie bosch,
wał korbowy kompletny, turbina i inne - 609
416 633
■ Części Fiat 126 el (1997 -Maluch)
1997rok, posiadam wszystkie części do
tego modelu, sprzedaż całego silnika nie
wchodzi w grę z powodu uszkodzenia tylko
poszczególne części Mieszkam w Siedlęcinie
- 663 177 757
■ Diesel Corsa b - 1995,3 drzwiowy, 1,5
diesel, biały, 2 x airbag, zestaw kół zimowych.
Sprowadzony z Niemiec. Bardzo oszczędny.
Cena 3900 zł + opłaty - 608 498 262
■ Diesel kombi, Astra 1,7 - Dwa lata w kraju,
95/96 rok, silnik DTL-5L/100Km. Auto
dobrze utrzymane, długo jeszcze pojeździ
- 607 539 279
■ Drzwi przednie lewe uno - z 1997 roku do
auta 5 drzwiowego, kolor niebieski, kluczyk,
lusterko szyba, tapicerka: wszystko sprawne.
Tanio. Jelenia Góra - 693 800 490
■ Fabia 1.4 16 v 2003, benzyna.75 KM.
Wersja FRESH+. ABS , klimatyzacja, 4x air bag
, elektryczne szyby, wspomaganie, halogeny
. Srebrny metalic. Auto zakupione w polskim
salonie. Od początku w jednych rękach. Serwisowane. 116 tys przebieg. Cena : 23700 do
negocjacji 662 195 054 - 075 6413412
■ Felgi alu.4x108 w idealnym stanie, gwiazda
pięcio ramienna na rancie 15tki 4x108, pasują
do różnych fordów, audi b3, b4. Cena 830 zł.
- 887 970 769
■ Felgi stalowe audi rozstaw 4*108 sztuk 4 ,
14'cena do uzgodnienia - 500 527 026
■ Fiat 126p - w dobrym stanie. Przegląd
ważny do 03-01-2009, OC opłacone do 3112-2008r. Cena wywoławcza 300PLN (do
ewentualnej negocjacji) - 508 234 075
■ Fiat 126p - Zadbany, użytkowany przez
kobietę, II właściciel, rok 1987, pojemność
■

652 m3, stan techniczny bardzo dobry, do
małych poprawek lakierniczych,żółty piaskowy,
org. bagażnik dachowy, właśc. niepalący, ważne
OC i przegląd, w ciągłej eksploatacji cena 680
zł (do negocjacji) - 691 098 522
■ Fiat 126p 2000r - kolor zielony przebieg
127tyś w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia
- 601 499 306
■ Fiat 126p 270 zł - maluch na chodzie, cena
270zl 785524378 - 785 524 378
■ Fiat 126p maluch - 1997 rok elegant
wymieniony resor (130 zł) moduł zapłonowy(600 zł), dorzucam dużo gratisów
Przegląd do marca 2009, OC do września
2008. Cena 750 do małej negocjacji Proszę
dzwonić po 15 - 606 281 298
■ Fiat Punto II sx 1,2 benzyna - Kolor czerwony
Rok produkcji 2000, przebieg 97 000, w
ciągłej eksploatacji, bezawaryjny, alarm z anty
napadem, funkcja City. Przegląd do 02.2009,
ubezpieczenie do 02.2009 r. Cena: 9 900 zł.
- 508 075 888
■ Fiat Seicento - pojemność 900, rok 98,
kolor srebrny, bardzo ekonomiczny. Cena
4600zł (do uzgodnienia) - 664 178 829
■ Fiat Tempra 1,9d, 91r - części z demontażu
- 785 465 111
■ Fiat Uno - 96 rok zarejestrowany ubezpieczony do poprawek tanio 1200 zł - 889
774 976
■ Fiat Uno tanio - z 1996r. Nie składak
- Auto zarejestrowane i ubezpieczone - 889
774 976
■ Fiat Uno zawieszenie przód tył - Sprzedam
zawieszenie przednie i tylne do fiat Uno z
roku 1997 5 drzwiowe, nowe amortyzatory.
posiadam również inne części do Una. Jelenia
Góra - 693 800 490
■ Fiesta okazja - autko w bardzo dobrym
stanie, nowe hamulce, sprzęgło, amortyzatory,
grafit metalik, rok 1988, zadbany. brak przeglądu, bardzo pilne cena 500 zł do negocjacji
- 605 367 561
■ Ford Escort - 92r. silnik 1.3 benzyna.
5-drzwiowy, srebrny metalik. immobiliser,
centralny zamek, szyberdach, welurowa
tapicerka. W kraju od 7-miu miesięcy, zarejestrowany, ważny przegląd i oc. Cena 3300.
- 505 316 943
■ Ford Escort - 1.4i 1989r czarny szyberdach
ważne przegląd i oc do drobnych poprawek
nowe sprzęgło cena 1100 zł gg 2785672 lub
zamienię na coś z gazem - 783 572 254
■ Ford Escort 93 - 1,6B 16V srebrny metalik
przebieg 110tys.,5 drzwiowy, wspomaganie,
elektryczne szyby przód, welurowa tapicerka,
po wymijanie oleju filtrów, paska rozrządu,
nowe opony, stan silnika bdb. blacharki dobry
- 509 362 908
■ Ford Escort 97 okazja - rok 1,4 benzyna,
3 drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek,
abs, 2 poduszki pow., alufelgi., szyberdach,
wspomaganie, radio mp3 pionnier, STAN
Bardzo Dobry sprowadzony z Niemiec cena
5000 zł - 507 020 647
■ Ford Eskort kombi - 1992 r.1,4; czarny;
benzyna + gaz; ważny przegląd do maja 2009;
stan idealny; silnik do remontu; cena 1500 zł
- 602 822 829
■ Ford Fiesta - po wymianie pasa przedniego,
nowe klocki i szczeki hamulcowe, grafit metalik, autko zadbane, brak przeglądu,
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ekonomiczne ok 5l/100km w mieście,
cena 800zl - 605 367 561
■ Ford Fiesta - 1993 r. poj. 1,1 sprawny technicznie, niebieski, do poprawek blacharskich,
cena 1500 zł - 608 184 587
■ Ford Fiesta 1.1 - biały , rok produkcji 1992,
sprawny technicznie, zarejestrowany. cena
1200 - 501 449 745
■ Ford Fiesta mk IV - Sprzedam Forda Fieste
96 1,3 benzyna. Ekonomiczny. Czerwony 3
drzwiowy. Wspomaganie, centralny, 2 x airbag,
immo, alarm. Po przeprowadzonej konserwacji
podwozia. Do samochodu dodaje 4 opony
zimowe na felgach. - 602 273 738
■ Ford Fiesta rok 1993 - kolor niebieski,
1100 benzyna, trzy lata w kraju dobry stan
wizualny i techniczny, szyberdach ,ważne
OC i przegląd cena 2600 do uzgodnienia.
- 603 182 814
■ Ford Ka - rok produkcji - 1997 r. pojemność
1.3 przebieg 170 tys. km - 663 232 254
■ Ford Mondeo - rok 1995, cena 3000zł
- 606 330 712
■ Ford Mondeo kombi diesel - 1994 rok
206 tys. przebiegu zarejestrowany w kraju, 2
poduszki, hak, ABS, immobiliser, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, biały, dobrze
utrzymany garażowany welurowa tapicerka
cena 6 tys. zł - 600 785 745
■ Golf 3 - 1993 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 3 - z 1992r, 1,8 benzyna, wspomaganie kierownicy, alufelgi, opony zimowe,
szyberdach, radio CD, 5 drzwiowy, koloru
wiśniowego, stan bardzo dobry, sprowadzony
z Niemiec. Cena 3990 + opłaty - 608
498 262
■ Golf II 1,3 gaz (92r.) - sprzedaje ponieważ
wyjeżdżam auto posiada: ciemne szyby,
alarm, centralny zamek, mało pali, st. dobry,
cena 2500 zł. autko godne polecenia wiec
zachęcam do zakupu pkijo@o2.pl - 517
653 888
■ Golf II, 92r, 1,3lpg – silnik 1,3 benzyna +
LPG, 3 drzwiowy, centralny zamek + alarm,
tylne szyby przyciemniane, nowy akumulator.
Technicznie sprawne w stanie dobrym.
Sprzedaje bo wyjeżdżam i zależy mi by trafiło
do dobrego właściciela. Do obejrzenia 2225.05 2500 do negocjacji mail pkijo@o2.pl
- 517 653 888
■ Golf II GTI wszystkie części: silnik, wyposażenie wnętrza, elementy blacharki. Możliwość
montażu - 509 231 320
■ Golf IV - HIGHLINE 1.6 benzyna, bezwypadkowy, przebieg 93000km październik 1999
- 691 574 758
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię każde auto, również powypadkowe
oraz przyjmę każde auto w zamian - wyrejestrowanie – Posiadam wiele części zamiennych do rożnych aut – nowe lub z demontażu
– 604 899 303 – 698 707 299
■ Każde auto kupię lub przyjmę za wyrejestrowanie 669 022 821
■ Przyjmę zużyty sprzęt elektroniczny i agd
782 856 661
■ Mercedesa 123, może być uszkodzony
722 060 661

Kupię auto w rozsądnej cenie może być
uszkodzone, zarejestrowane lub nie 722
060 661
■ Przyjmę każde auto za wyrejestrowanie
lub niedrogo kupię uszkodzone lub nie 722
056 904
■

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Firma BUDMAX – ocieplanie, wstawianie
okien, roboty wykończeniowe – 792 130
276, 792 014 037, 075 647 30 50
■ Ciesielstwo – dekarstwo. Dachy od
podstaw. Naprawa starych dachów. Solidne
wykonanie. Przystępne ceny – 503 490
181
Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

Docieplenia domów - budowa garaży dachy
papowe tynki ozdobne wykończenia wnętrz
elektryka - 887 737 722
■ Firma Chrobak bud. wykonuje - usługi
budowlane i wykończeniowe - 663 912 384
■ Hydraulika technika grzewcza - montaż
c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory hydroklim Rafał Klimczak Jelenia Góra
- 696 484 516
■ Kafelki, gładzie - wykonam położenie
płytek każdego rodzaju oraz położenie gładzi
z malowaniem o wysokim standardzie - 661
555 930
■ Koparkoładowarka - nowa maszyna,
równe koła, tanio wykopy przyłącza szamba
oczyszczalnie tanio i sprawnie - 785 535
629
■ Malowanie-remonty mieszkań - Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Prace ogólnobudowlane - Prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Przyłącza oczyszczalnie - roboty ziemne
wykopy tanio i sprawnie nowa i mocna
koparko - ładowarka równe koła - 785
535 629
■ Tynki maszynowe - profesjonalnie - 793
793 416
■ 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
- 665 733 330
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie glazura płyty GK instalacje wodnokanalizacyjne itp. - 608 425 553
■ Wykonujemy usługi - dekarsko ciesielsko-blacharskie, montaż z obróbek
blacharskich, wstawiamy okna dachowe itp.
- 693 788 140
■ Dekarstwo ciesielstwo - Dekarstwo
ciesielstwo - 721 321 115
■ Elektryka instalacje elektryczne - pomiary,
instalacje odgromowe. Instalacja w domkach.
SOLIDNIE - 886 371 428
■

USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@
onet.eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny
i wysoka jakość usług - Tel. 0 500 183
197 - 075 64 127 21 mail: artfotomedia@
gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej
Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów
- Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@wp.pl
■ Zdrowe diety, bezpieczne zdrowe odchudzanie, poprawa kondycji i formy – mgr inż.
technolog żywności specjalista ds. zdrowego
odżywania i dietetyki – bobowskiw@tlen.pl
– 785 636 539
■ 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
■ 100% ochrony kapitału - Możliwość
zarabiania na światowych rynkach. Możliwość
Firma MATI - przyjmę
oferty pracy, remonty
mieszkań i biur oraz
sprzątanie mieszkań,
biur, hal przemysłowych - 511 461 178
Ekspres Pożyczka 500zł
do 2000 - bez BIK-u
wypłata w 4h
696 279 734
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

osiągania zysków bez względu na zmiany i
wahania giełdowe - 601 789 761
■ Bardzo atrakcyjnym powozem - konnym
zawiozę do ślubu, komunii. Również na przejażdżkę krajoznawczą, a także obsłużę wszelkie
imprezy okolicznościowe itp. - 691 557 044
■ Dekoracje okolicznościowe - Śluby, wesela,
komunie, chrzciny. Wypożyczanie eleganckich
ecru pokrowców na krzesła. - 695 791 016
■ Elektryka instalacje - elektryczne, pomiary,
instalacje odgromowe. Instalacja w domkach
- solidnie - 886 371 428
■ Fotograf - Ślub inne uroczystości, dla stron
WWW, kojkoj@kojkoj.pl - 791 937 353
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa
- Wysoka jakość usług niskie ceny - 695
212 075
■ Fotografia śluby - chrzciny oraz inne
uroczystości i imprezy. Zdjęcia czarno – białe
i barwne, płyta Cd lub odbitki. Niskie ceny,
isotope@o2.pl - 609 413 293
■ Koszenie trawy - i zarosili cięcie drzewa na
opal rąbanie - 516 666 638
■ Mechaniczne okresowe - doczyszczanie
posadzek, warstwa zabezpieczająca, polimeryzacja 075 713 20 65 wieczór lub 609 844
079 non stop - 609 844 079
■ Montaż paneli - podłogowych i ściennych
- solidnie i niedrogo - 691 936 900
■ Odchudzanie - 100% gwarancji. Problemy
z otyłością, niedożywieniem lub utrzymaniem
idealnej wagi. Gwarantuje 100% sukcesu,
bądź zwrot - 607 122 636
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38 95
088
■ Pokrowce na krzesła ecru - na uroczyste
okazje - wesela, komunie, chrzciny. Wypożyczanie - 695 791 016
■ Strony www - Standardy sieciowe. Kojkoj@
kojkoj.pl - 791 937 353
■ Super promocja - Zabieg Pokazowo
Pielęgnacyjny twarzy w cenie 30 zł. - 607
122 636
■ Szybka i tania naprawa - komputerów,
szkolenia indywidualne - 601 144 256
■ Wesela imprezy okolicznościowe - Wesela
duże ,imprezy okolicznościowe, integracyjne,
sala, scena, kuchnia, bar. VICTORIA Piechowice. ul Szkolna 4 www.victoriapiechowice.
pl - 604 229 350

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Lotniska przewozy regularnie - Wrocław, Berlin, Praga, Drezno - 502 246
238
■ Przeprowadzki kompleksowe - krajowe
i zagraniczne. pianina, sejfy, itp. - 075
76 73 971
■ Przewóz osób klimatyzowanym - samochodem po całej europie. Zadzwoń podaj
cel podroży, a ja podam minimalny koszt
transportu(do 4 osób) - 609 373 583
■ Przewóz towarów - bus średni długi,
wysoki w każde miejsce - 697 245 466
■ Przewozy Polska Niemcy - co 6 wyjazd
gratis - 075 75 33 219
■ Przewozy regionalne - "MPT" - przewozy osobowe do Czech - całodobowo
F-ra VAT Tel/fax 075 71 74 025, e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204
■ "MPT" - Przewozy Regionalne, przesyłki kurierskie expressowe Tel/fax 075
71 74 025 F-ra VAT, e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ "MPT"- Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT

Tel/fax 075 71 740 25 - e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Towarowo – osobowy - cały kraj,
przeprowadzki - Polska-Holandia - 666
292 949
■ Transport Londyn - Jelenia Góra Londyn. Paczki, motocykle, agd, - 075
76 739 71
■ Transport - przeprowadzki - Przewóz
towarów kraj, zagranica 2 tony. Bus Maxi
16m sześć., 4,60 cm długość powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie FV - 509
211 282
■ Wyjazdy dla wędkarzy Bus7 osobowy
dojazd na wskazane łowisko w kraju,
kuchenka, gaz, patelnia, kawa, herbata
gratis - 664 661 159

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Profesjonalna nauka gry - na pianinie
i instrumentach klawiszowych, a także
nauka zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
■ Zespół muzyczny - Come Back gwarancja dobrej zabawy! wesela zabawy
studniówki itp. 662 960 730 - 604
614 215
■ Zespół Muzyczny Topaz - Oprawiamy
muzycznie wesela, bankiety, i inne zabawy.
Posiadamy jeszcze wolne terminy ! e-mail:
zlukasiak@op.pl - 602 585 754
KOREPETYCJE
Angielski i/lub polski - Podejmę się
przeprowadzenia korepetycji z języka
polskiego - jestem studentką III-go roku
- (szkoła podst. i gimnazjum) oraz z
języka angielskiego (jak wyżej). Kontakt:
norwidzianka666@tlen.pl. - mail
■ Angielski korepetycje - Korepetycje
z języka angielskiego, dojazd do domu
ucznia, wieloletnie doświadczenie - 888
604 253
■ Język angielski - od podstaw dla dzieci
i nie tylko, centrum miasta,25 zł/h - 605
180 538
■ Język niemiecki komunikatywnie
- Doświadczony nauczyciel języka niemieckiego - wszystkie poziomy, komunikatywnie, skutecznie! - 509 060 329
■ Korepetycje - matematyka, fizycznych,
chemicznych 20zł/h - Korepetycje z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów szkół
średnich, gimnazjów i podstawowych.
Jestem absolwentem I LO im Stefana
Żeromskiego w Jeleniej Górze i studentem
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Bardzo tanio 20 zł za 60 min. Możliwość
dojazdu do domu ucznia - 602 483 664
■ Matematyka - pomoc w nauce - Pomogę
w zadaniach domowych, przygotowaniach
do testów i innych pracach związanych
z matematyką. Z dojazdem do ucznia
- 509 503 125
■ Niemiecki korepetycje tanio - Udzielę
Korepetycji z j.niemieckiego Godzinka 20zł
- 695 029 655
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe
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Niemiecki +wszystkie poziomy - Szukasz pomocy w jęz.niemieckim? Jestem
doświadczonym lektorem i nauczycielem.
Pomagam w nauce języka na wszystkich
poziomach, w tym matura, ZDF, studenci,
dzieci i dorośli, język zawodowy /np.
hotelarstwo, medycyna/. W cenie zajęć
materiały. Przystępne ceny zajęć, zapraszam! tobal@o2.pl - 501 726 467
■ Do sprzedania mam podstawowy
kurs języka niemieckiego firmy CEAC.W
zestawie znajduje się: 20 książek wraz z
ćwiczeniami i 20 kaset magnetofonowych
- Idealny kurs dla dzieci, jak i dla osób
zaczynających się uczyć. Cena kursu to
200zł za cały komplet. Zdjęcia wysyłam
na maila. Mój adres: zabka_m18@wp.pl
- 665 616 906
■ Pomogę w nauce - Maturzystka pomorze w nauce dzieciom z gimnazjum lub
szkoły podstawowej z każdego przedmiotu
- 601 478 122
■

ZGUBIONO
Portfel z dokumentami - W dniu
14.05.08 w okolicy ulic Mickiewicza
,Krasickiego , Chełmońskiego zgubiono
portfel z dokumentami. Dla znalazcy jest
nagroda! - 505 645 262
■ Skradziono - W nocy z 11.05.2008 na
12.05.2008 skradziono rower młodzieżowy z ulicy Morcinka. Marki Author koloru
srebrnego z żółtymi naklejkami . Rower
jest oznaczony przez policje. Ktokolwiek by
mógł pomóc w odnalezieniu roweru proszę
o kontakt telefoniczny - 880 219 662
■ Zgubiono portfel z dokumentami - Dnia
10.05.08 Został Zgubiony niebieski Portfel
W Busie "Krycha", która przyjechała Z
Jeleniej Góry Do Szklarskiej Poręby proszę
znalazcę o pilny Kontakt - 667 366 457
■

ZNALEZIONO
Na drodze niedaleko Rybnicy, belka z
kołami i linką od ręcznego do samochodu
Opel Vectra - 661 950 462
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Komplet wypoczynkowy, dwa fotele
+ duża sofa, nie rozkładana 601 499
403
■ Pianino Calisia 075 75 43 669
■ Ekologiczne produkty z ARONII Herbata, soki, przetwory. pawmet@tlen.pl
Kom 784 106 170
■ Tanie domowe obiady, gotowane na
miejscu i na wynos. Cieplice ul. Cieplicka
74 szkoła nr 6 502 108 290
■ Koszatniczki taniej niż w sklepie 784
796 101
■ Dachówkę karpiówkę poniemiecką
tanio – 075 75 215 19
■ Rowerek dla dziecka – cena do uzgodnienia – 609 494 710

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
Lśniące czystością perony
dworca w Hirschbergu w wojennym roku 1942 ubiegłego
wieku wciąż są odzwierciedleniem niemieckiego porządku.
Wyglądają jak na makiecie
– modelu małych kolejek zabawek. Starannie wypucowane
urządzenia, budynki. Wzorowo
błyszczące pomieszczenie dyżurnego ruchu.
Pod wiatą peronu wiszą pnące
pelargonie, które witają przyjezdnych i żegnają odjeżdżających.
Gwizdek dyżurnego. Na szyny
wtacza się kremowo-bordowy
pociąg elektryczny. Zbliża się
11. 30. Za sześć minut odjazd.
W czerwcowe przedpołudnie
około 50 podróżnych kieruje się
do wejść do wagonów. Na tablicy
z kierunkiem jazdy: Polaun w
Protektoracie Czech i Moraw.
Wśród pasażerów są podróżni,
którzy właśnie wysiedli z ekspresu z Berlina. Nie muszą długo
czekać na przesiadkę: wszystko
jak w niemieckim zegarku. Jest
chwila tylko, aby ugasić pragnienie w pijalni piwa na dworcu
głównym. W berlińskim pociągu
jest co prawda wagon restauracyjny, ale czasy – wojenne. Więc
z zaopatrzeniem już nie najlepiej.
Za to w Hirschbergu jeszcze
przedwojenny dostatek.

Przed pociągiem 52 kilometry,
z tego większość pod górkę, po
serpentynach i w tunelach. Do
Polaun podróżni dojadą za półtorej godziny. W Ober Schreiberhau
będą za niespełna 50 minut. Tak
szybko niemal z centrum miasta
trudno wówczas dojechać innym
środkiem lokomocji.
Charakterystyczny dźwięk
dzwonka i bijący echem z megafonów głos – Bitte einsteigen,
Tueren schließen, Abfhart!
Moc elektrycznych silników i
pociąg wytacza się z Hirschberg
Hauptbanhof. Przed maszynistą
zmierzające nie tylko ku Karkonoszom i Izerom szyny, lecz także
piękne krajobrazy. Nie zwraca
na nie uwagi: przejeżdża tę trasę
kilkanaście razy w tygodniu i na
pamięć zna każdy jej szczegół.

Dziejowy odjazd

Rok 1888. Magia trzech ósemek. Inżynierowie nie wierzą
jednak w przesądy. Do ich rąk
trafiają misternie opracowane
plany budowy linii kolejowej,
która ma zrewolucjonizować
otoczenie Jeleniej Góry.
– Nowoczesna kolej żelazna
dowiezie kuracjuszy i turystów do
Schreiberhau, górskiego kurortu,
który w całej Rzeszy rozsławia
wschodnie Prusy. Kolej żelazna da

Kolejowe krajobrazy z dawnej
Szklarskiej Poręby

Fot. Archiwum

W 1902 roku wiara w moc śląskiej kolei górskiej
umacnia pasażerów i kolajarzy w przekonaniu, że
pociągi będą jeździły wiecznie. Ale świetność wynalazku, który zrewolucjonizował komunikację w
części Karkonoszy, skończy się po 43 latach dobita
przez żołnierzy sowieckich i polską nieudolność.

Czerwiec 1902: na stację w Grunthalu (Korenov) wtacza się
pierwszy pociąg Śląskiej Kolei Górskiej
nowy impuls w rozwoju przemysłu. Szybszy i tańszy przewóz ludzi
i towarów tylko z korzyścią odbije
się na rozwoju miasta i okolic. W
planach jest także rozwój linii w
Czechach i możliwość dojazdu do
Pragi największym wynalazkiem
naszych czasów – donosi Hirschberger Tageblatt.
Górska rzeczywistość nie pozwala jednak na zbudowanie
linii kolejowej w błyskawicznym
tempie, ale i tak – niemiecka pracowitość „robi” swoje. Przez trzy
lata powstaje pierwszy odcinek
kolei górskiej z Hirschbergu do
Warmbrunn (Cieplic Zdroju).
Idzie w miarę łatwo, bo przy budowie sprytnie wykorzystuje się
istniejące już mosty nad Bobrem,
postawione kilka lat wcześniej
przy okazji budowy linii kolejowej Breslau – Goerlitz. Pozostaje
tylko dobudować rozgałęzienia i
położyć szyny na w miarę równym terenie. I wznieść stację
Hirschberg Westbanhof (Jelenia
Góra Zachodnia) oraz dworzec
w Cieplicach.
Pierwsi kuracjusze do źródeł
termalnych dojeżdżają koleją
żelazną 1 sierpnia 1891 roku.
Jeleniogórski dziennik wychwala jakość i szybkość połączenia: pierwszego zbiorowego

środka komunikacji łączącego
Uzdrowisko z dawną Jelenią
Górą.
Pociąg pokonuje dystans w
ekspresowym jak na XIX wiek
tempie: ponad 10 minut.
Dla porównania uruchomiony
kilka lat później tramwaj elektryczny ślimaczy się przez przeszło
40 minut – fakt, że przez centrum
miasta. Nie wspominając o tramwaju gazowym, któremu przejazd
– o ile się nie zepsuje na pobliskich
pagórkach – zajmie prawie godzinę! Zachęceni nową możliwością
dojazdu kuracjusze coraz liczniej
przybywają do Warmbrunn właśnie pociągiem.

Pętla z lotu ptaka

1891 jest rokiem przełomowym: inżynierowie przyspieszają
tempo prac. Jeszcze przed Bożym
Narodzeniem pociąg dojedzie
do Petersdorfu (Piechowice),
mijając po drodze Hermsdorf (Sobieszów). W dwóch miejscowościach powstają urocze budynki
stacyjne. Wówczas na szyny
wjeżdżają też pierwsze składy
towarowe. Boom dla przemysłu
drzewnego, licznych wytwórni
witrolu, hut szkła jest oczywisty.
Kolej rozwiązuje kłopot.

Ale w Petersdorfie zaczynają
się „schody”: inżynierowie muszą
stawić czoła wyrastającym wzniesieniom przedgórza Karkonoszy
i nachyleniu terenu, które sięga
aż 26 stopni w porównaniu do
w miarę równej powierzchni, na
której do tej pory stawiali linię.
Fantazja projektantów obejmuje rozmaite wizje poprowadzenia
torowiska: są projekty kosztownych tuneli, rozwidleń, mniejszych
lub większych odgałęzień. Ale w
końcu wygrywa najrozsądniejszy
chyba model „pętli”: pociąg objedzie najbardziej strome podjazdy
nadrabiając co prawda kilometry,
ale bez zbytniej ingerencji inżynierów w środowisko. Oczywiście nie
bez znaczenia są też finanse.
Tunel, co prawda powstaje, ale
tylko jeden pomiędzy Górzyńcem
i Szklarską Porębą Dolną. Pociąg
pokona malowniczą trasę „przecinając” grzbiety Kamienicki i
Wysoki, skąd do samego kurortu
pod Szrenicą jest już zdecydowanie
bardziej mniej stromo.
Rekompensatą za nieco dłuższą
podróż są wspaniałe widoki, jakie
oczom podróżnych wznoszącego
się ku szczytom, sapiącego ledwo
dyszącą lokomotywą pociągu,
ukażą się z niewielkich jeszcze
okien wagonów trzeciej klasy.

Odśnieżanie szlaku: o robotnikach kolejowych informują
maszynistę dróżnicy z trąbkami

Całość projektu najlepiej widać
z pokładu… samolotu.
Pociąg pełznie po wężowatej
serpentynie efektownie wbijając
się w górski krajobraz po minięciu
ostatnich zabudowań Petersdorfu
i pól otaczających miasteczko.
I niknie w czeluści tunelu, aby
na nowo odnaleźć się nieco w
innym świecie: pośród wyżłobionych i wydartych naturze
części skał, na których wznoszą
się wysmukłe świerki szklarskoporębiańskich lasów.
Budowa tego odcinka linii już
nie przebiega tak szybko i sprawnie: konieczne są ekipy górników,
materiały wybuchowe oraz przede
wszystkim siła ludzkich mięśni,
aby ułożyć prawidłowo szyny na
skalnym rumowisku.
25 czerwca 1902 po niemal 14
latach od rozpoczęcia budowy,
przy dźwiękach marszów orkiestry dętej i całej pompie powitania,
na peron dworca Ober Schreiberhau wjeżdża pociąg osobowy z
Hirschbergu.
Nie gorzej jest po czeskiej
stronie. Tam odcinek pomiędzy
Szklarską Porębą i Polaun ma
18 kilometrów. Na ziemi pruskiej
powstają trzy stacje: Szklarska
Poręba Huta, Jakuszyce i Tkacze
(Gruenthal), jak zwie się ongiś
dzisiejszy Harrachov.
Jakuszyce (Jakobsthal) zyskują
tym samym sławę jednej z najwyżej położonych stacji kolejowych:
tu pociąg przejeżdża na wysokości 886 metrów nad poziomem
morza.
Górnicy drążą jeden z dłuższych
w okolicy tuneli (280 metrów) a
inżynierowie stawiają imponujący
most nad graniczną rzeką Izerką.
Huczne otwarcie następuje
również w roku 1902. Atrakcją
są pochodnie wywieszone w
tunelu.
Ciąg dalszy w następnym
numerze ...

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

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

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

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

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

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

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

11 lipca 2008 r. 19 września 2008 r.

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

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

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

• studia stacjonarne i niestacjonarne:

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

